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Magyar nyelvű szentmiseszöveg-fordítások
a 18–19. században*

„A szentmise, ahogy a pap mondja”

A II. Vatikáni Zsinat óta a katolikusok anyanyelvű szentmisére járhatnak, a
korábbiaknál könnyebben válhatnak a szent cselekménynek résztvevőivé. Va-
jon a zsinat előtti, latin nyelvű liturgia megértésében/megélésében megvolt-e a
magyar anyanyelvű híveknek a lehetőségük a kívánt „részvételhez”? A hitok-
tatásban, anyanyelvű prédikációkban, katekizmusokban és más kiadványok-
ban bizonyára megkapták az alapismereteket, de elég volt-e ez ahhoz, hogy
vasár- és ünnepnapokon a szentmise cselekményét elmélyülten figyelhessék?
A népénekek és  a  szentmiséhez  kapcsolt  könyörgések,  imádságok  kisebb-
nagyobb mértékben segíthették a figyelem szentmisére irányítását, az egyéni
rózsafüzér-morzsolgatás és a szentmise cselekményétől független énekek in-
kább más irányba terelték azt.

A kora újkorban nagy számban megjelent anyanyelvű imakönyvek szinte
kivétel  nélkül  tartalmaznak  miseájtatosságokat.  Az  egyes  imádságok  a
szentmise részeihez kapcsolódnak, de csak ritkán fordításai a pap által mon-
dott miseszövegnek. A 17. század közepe utántól olyan miseájtatossággal is
találkozunk, amely 35 metszetből áll, a metszeteken a szentmise egy jelenete
és annak újszövetségi (néha együtt új- és ószövetségi) előképe látható rövid
latin és magyar nyelvű könyörgés kíséretében. Amikor Báthori Zsófia költ-
ségén 1680-ban először jelent meg ez a metszetsor magyar nyelvű kísérő-
imákkal,1 „A  szentséges  misebéli  áldozatról”  fejezetben  ezt  olvashatjuk:
„imádkozhatol olvasón is”, azaz: mondhatod mise közben a rózsafüzért is. A
szentmise alatti magánájtatosság, azaz szentmise alatt a szentmise cselekmé-

1 Három szép imádságos könyvecske (Bécs 1680) 365, [7] p., 8r. (RMK I 141b). Az imakönyvről:
SZELESTEI N. László, Báthori Zsófia imádságos könyve és annak kiadásai, in SZELESTEI N. Lász-
ló, Irodalom és lelkiség (Budapest 2013) 45-52.
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nyétől független imádkozás vagy éneklés „engedélyezése” és gyakorlata ké-
sőbb is feltűnik.

Csak akkor lehet megalapozott véleményünk arról,  hogy a II.  Vatikáni
Zsinat előtt a magyar ajkú hívek a szentmise menetét követhették-e, lehet-
tek-e imakönyvük segítségével nemcsak jelenlévők, hanem a pappal együtt
az áldozat bemutatói, ha felmérjük, hogy a nagy számban a hívek kezébe ke-
rült  imakönyvek mennyi  segítséget  nyújtottak  a  szentmisehallgatáshoz és
mennyire irányították a figyelmet a lényegre. (A kérdés tehát: voltak-e olyan
magyar nyelvű imakönyvek, amelyek nemcsak egyéni imádságokat kínáltak
a szentmiséhez, hanem – legalább részben – a liturgia fordítását és magyará-
zatát is?) Az eredményt tartalmazza a rövid bevezetőhöz csatolt bibliográfiai
felsorolás. 

A szentmise kialakulásáról, a szertartás menetéről, értelmezéséről bőven
tájékozódhatunk a szakirodalomból.2 A trentói szertartású misében a pap a
híveknek „háttal” misézett, latin nyelven. Az V. Piusz pápa által 1570-ben
kötelezően elrendelt római misekönyv (néhány változtatással)3 a II. Vatikáni
Zsinatig volt használatban. Az 1754-ben magyar nyelven is megjelent Anya-
szentegyháznak ceremóniái és szertartási  című műben azt olvashatjuk: „A
közembereknek, akik olvasni tudnak, a szentmisének magyarázása és annak
titkai  az imádságos könyvekben elégségesen megvannak:  miképpen lehet
nékik  a  szentmisét  áhétatossan  meghallgatniok,  mindenik  rész  mit  foglal
magában, és mindenik része alatt minémű elmélkedésekben és imádságok-
ban kell magokat foglalniok.”4

A szentmise részeihez kapcsolódó imák között megtalálható néhány, pap
által mondott szöveg fordítása (például a Glóriáé, Krédóé). Az imakönyvek
összeállítóinak szándékát jól megvilágítja néhány ide vonatkozó idézet. Ba-
ranyi  Pál  Lelki  paradicsom  című,  Nagyszombatban,  1700-ban  megjelent
imádságos  könyvéből  idézek:  „A  misehallgatásnak  és  kommunikálásnak
gyümölcse  többnyire  attól  függ,  hogy miképpen járulsz  hozzá.  Ha  azért,
mintegy  szokásból,  némely  közönséges  imádságocskákat  mondasz  mise
alatt, avagy communio előtt és utána is, kevés gyümölcsöt és lelki vigaszta-
lást vészel abból.”5 „Mivelhogy a szentmise áldozatja a Krisztus Jézusnak a
2 JUNGMANN, Josef Andreas, Missarum Sollemnia - Eine genetische Erklärung der römischen Mes-

se 1-2 (Wien 11948); rövid magyar nyelvű változata: A szentmise (ford. Sántha Máté; Eisenstadt
1977); PÉTERY József, A szentmise története (Budapest 21946); RADÓ, Polycarpus, Enchiridion li-
turgicum I-II (Roma 1966).

3 1570 után 1604-ig a misekönyv és a Vulgata egyeztetése történt meg, 1634-ben a rubrikák váltak
áttekinthetőbbé, 1884-ben jelentősen ritkult a szentek száma a kalendárium részben, 1906-ban a
római graduálé új kiadása miseénekek reformját jelentette, néhány évvel később pedig a vasárna-
pi misék jobb érvényesülése érdekében a szentek ünnepeinek a csökkentésére került sor.

4 RIPPEL, Gregorius,  Anya-szent-egyháznak ceremoniái. és szertartási (ford. Szent-Illónay Jósef;
Nagyszombat 1754) 224.

5 BARANYI Pál, Lelki paradicsom (Nagyszombat 1700) Sss1r.
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keresztfának oltárán lett véres áldozatjának eleven példája, azért igen hasz-
nos a szentmise-hallgatás idején azokról elmélkedni, és a szentmisében szo-
kott ceremóniákon, hogy mit jelentsenek.”6 „Intencióidat, avagy szándékodat
foglald össze a papéval, azaz a pappal együtt mutasd bé az Istennek a szent-
misét és így te is részes leszel a Krisztusnak szent testében és vérében.”7

A II. Vatikáni Zsinat előtt Magyarországon nagy elterjedtségnek örven-
dett az először 1933-ban megjelent Szunyogh Xavér-féle bilingvis Magyar–
latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint. A további-
akban ennek 18–19. századi magyarországi előzményeivel, az „ahogy a pap
mondja” szövegek hívek kezébe adott magyar nyelvű változataival foglalko-
zom.

A 17. század második felében a janzenisták körében tettek közzé anya-
nyelvű (francia) szentmiseszövegeket, de ezeket a kezdeményezők janzenis-
ta volta miatt a pápa eltiltotta.8 Amikor a 19. század közepén német népnyel-
vű misekönyvfordítások jelentek meg, IX. Piusz pápa újra kiadta az 1661-es
misekönyvfordítási  tilalmat.9 Radó Polikárp szerint  1865-ben az  Officium
divinum. Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános isteni-szolgá-
latra kiadásával „ezt a rendelkezést először hazánkban nem vették tudomá-
sul”, a kötetben „egy szabályszerű, bilingvis (latin–magyar) vasárnapi mise-
könyv volt elrejtve (229–960. l.)”. A missale-fordítások a 19. század utolsó
évtizedeiben és a 20. században szaporodtak meg.10 (A magyar nyelvű szö-
vegeknél utalok majd néhányszor a korábbi német nyelvű változatokra is.)

A 17. század végi egyház- és liturgiatörténeti kutatások nyomán Európa-
szerte gyakoribbá váltak a szentmisével kapcsolatos kiadványok. Egyre nö-
vekedett azoknak a laikusoknak a száma, akik igényelték a liturgia alapos
megértését, pontos követhetőségét. Pierre Le Brun oratóriumbéli pap 1726-
ban franciául kiadott misemagyarázatait és fordítását11 1740-ben olaszra for-
dítva  adta  közre  Antonio  Maria  Donado teatinus  szerzetes,12 a  kiadványt
Lodovico Antonio Muratori a Magyarországon is nagy hatást gyakorló Del-
la  regolata  divozione  című,  1747-ben megjelent  lelkiségi  művében előz-
ményként említette. Muratori e fontos munkáját magyarországiak számára

6 Uo. Zzz1r.
7 Uo. Bbbb1v.
8 RADÓ Polikárp, Cselekvő részvétel a szentmisén, in Vigilia (1963) 276.
9 Uo.
10 Uo.
11 Explication litérale, historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la messe, suivant

les anciens auteurs, et les monumens de la plupart des églises: avec des dissertations et des no-
tes sur les endroits difficiles, et sur l'origine des rits, par le R. P. R. Pierre LE BRUN (Paris 1726).

12 Spiegazione letterale, storica e dogmatica delle preci e delle cerimonie della messa del m.r.p.
Pietro  LE BRUN (...)  tradotta in italiano da d. Antonmaria  DONADO c.r.  Tomo primo (Verona
1740).
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először latinul  tették közzé,13 a kiadás fő terjesztője Klimo György pécsi
püspök volt.14 Séllyei Nagy Ignác püspöke, Koller Ignác megbízásából ma-
gyarra fordította (1763-ban jelent meg).15 Barkóczy Ferenc esztergomi érsek
környezetéből ugyanezen műnek egy másik, kéziratos magyar fordítása ma-
radt ránk. 

Muratori  művében leszögezte,  hogy a  keresztény ember  életének köz-
pontjában a Szentírásnak és a szentmisének kell  állnia.  A szentmise  ese-
ménysorát, történetét, imáit a szentmisén részt vevő deáktalan híveknek is
ismerniük kell. (Anyanyelvre fordítva közzé is tette a szentmise teljes szöve-
gét, a vízkereszt utáni 5. vasárnap propriumával. Az egyes részekhez alapos
magyarázatot fűzött.) Művének 16. fejezete a laikusok szentmisében való ré-
szesüléséről szól, hiszen a jelen lévő hívek a pappal egyetemben viszik vég-
be az áldozatot. Megjegyzi azonban: „Egyedül a consecratio (átváltoztatás)
az a rész, amely csupán a papot illeti, senkinek sincsen egyébnek hatalma,
avagy hathatós ereje, hogy a kenyeret és bort az Isten szavainak erejével fel-
szentelje.” Muratorinál elvi megalapozását olvashatjuk annak, hogy a laiku-
sok a szentmisének ne csak hallgatói, ne csak a szentmisén jelen lévő, ott sa-
ját  jámborságukkal  elfoglalt  személyek,  hanem  a  liturgiát  értő  és  annak
eseményeit átélő személyek legyenek. Megállapításait (a jezsuiták támadásai
ellenére) XIV. Benedek pápa az Egyház tanításával egyezőnek ismerte el.16

Muratori művének 1763-ban megjelent magyar kiadásával kezdem biblio-
gráfiai szemlémet. A nem imakönyvként nyomtatott műben sok magyarázat
kíséri a pap által mondott miseszöveget, a kettő egymástól csak azzal van el-
különítve, hogy a pap szavait dőlt betűkkel szedték, tördelés vagy a liturgi-
kus könyvekre jellemző rubrikák alkalmazása nincsen benne. Innentől kezd-
ve folyamatosan jelentek meg magyar nyelvű szentmisefordítások, melyek
egy része hivatalos felkérésre készült.  Ebbe a sorba illeszkedik bele Szu-
nyogh Xavér bilingvis  Misszáléja (1933), annak kiadásai.  A fordítások és
azok közzétételének indoklásait  általában tartalmazzák imakönyveink.  Ha
áttekintjük listámat, tapasztalni fogjuk, hogy a szentmise-ájtatosságok között
a 18. század közepétől gyakran jelen volt a szentmise szövegének magyar
fordítása is.

13 MURATORI, Ludovicus Antonius,  De recta hominis Christiani devotione opus, nunc primum ex
Italico sermone in Latinum opera Bernardi LAMAE convesrum (Viennae [1756]).

14 SZELESTEI N. László,  Klimo György püspök szerepe Ludovico Antonio Muratori műveinek ma-
gyarországi terjesztésében, in SZELESTEI, Irodalom és lelkiség 175-188.

15 Lamindus Britaniusnak, vagy MURATORIUS Lajos Antalnak (...) a keresztény embernek valóságos
áhítatosságáról költ munkája (ford. Séllyei Nagy Ignác; Eger 1763). 

16 HOLL, Béla, Lo sviluppo del pensiero teologico alla luce del patrimonio librario del clero catto-
lico ungherese del primo periodo dell’illuminismo, in Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e il-
luminismo: Rapporti italo-ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione francese (a cura Béla
Köpeczi, Péter Sárközy; Budapest 1982) 221.
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A Muratorit fordító Nagy Ignác székesfehérvári püspökként hívei számá-
ra kiadott imakönyvében (A kereszténynek ájtatossága, Pozsony 1789) teljes
terjedelemben közölte Muratori szentmiséről írt fejezeteit, a miseszöveg ma-
gyar fordításával és magyarázásával.17 Ettől az imakönyvtől is inspirálva je-
lent meg 1795-ben, szintén Pozsonyban egy Imádságos könyv, majd 1811-
ben a Mennyországba vezető lajtorja (új kiadás 1816-ban), a szentmise ma-
gyar nyelvű szövegével. Az imakönyvekben immár jól áttekinthetően elkü-
lönülnek a pap által a szentmisében mondottak és a folyamatosan csökkenő
magyarázatok. Legtöbbször a Szentháromság-vasárnapi propriummal tették
teljessé a miseszöveget.

A német nyelvű Muratori-fordításnál két korábbit is sikerült megnéznem.
Leonard  Goffine  (1648–1719)  premontrei  szerzetes  népkönyve,  a  Haus-
postill oder Christ-Catholische Unterrichtungen von allen Sonn- und Feyr-
Tagen des gantzen Jahrs (első kiadása: Mainz 1690), a 19. században foga-
lommá vált, „a Goffine” néven emlegették. A 18. század közepén hozzáiga-
zították a Missale Romanumhoz. Máig több mint 120 német nyelvű kiadása
van.  Magyarul  először  1792–1798-ban  jelent  meg,  Keresztény  embernek
mindennapi kézi eszköze  címmel, melynek két része az egyházi év minden
vasár- és ünnepnapjára közölte a szentírási szakaszokat, kommentárok, ma-
gyarázatok,  imádságok  kíséretében.  A  harmadik  rész  imádságos  könyv,
amelyben „A keresztény katolikusok isteni szent áldozatjának magyarsága”
cím alatt olvashatjuk a szentmise szövegét és annak magyarázatát. Idézem:
„anyanyelven az áldozó papnak minden ide járuló dolga, készülete s imádsá-
gai a római misemondó könyvnek rendi szerént azért, hogy a tanulatlan köz-
ség nagyobb lelki haszonnal és buzgósággal eleget tehessen az ő nappali, s
kiváltképpen pedig vasárnapi s innepi törvényes kötelességének.” (Az átvál-
toztatás szövegét nem fordította le.) Magyarul új fordításban 1852-ben és
1871-ben adták ki, az utóbbinak gondozója Tárkányi Béla egri kanonok volt.
A Szent István Társulat megalakulása után annak kiadványa lett, az 1895. és
1928. évi kiadásokból már kihagyták a szentmise magyar szövegét.

Két német nyelvű kiadást említek meg párhuzamosan. 1729-ben Linzben
jelent meg, hat kötetben a  Verteutschtes Mess-Buch eingerichtet nach dem
jetzigen neuen Römischen Missal zur grösserer Commodität in sechs Theil
abgetheilet. A kánon fordításának a helyén (a praefatio és a Pater noster kö-
zött) rövid magyarázat áll, melyben a hívőnek a pap által mondott szöveg
helyett másfajta áhítatgyakorlatokat kínál. A kiadványt, bár kisalakú, nem
imakönyvnek szánhatták.  Az 1795-ben Münchenben kiadott  Katholischer

17 A’ kereszténynek ájtatossága, és hitbéli tánusága, melyben rövideden meg-magyaráztatik min-
den, a’ mi az idvességre szükséges (Pozsony 1789) 21-105: Muratori művének 14-19. fejezetei.
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Gottesdienst nach dem römischen Messbuchban viszont teljes terjedelmében
olvasható a kánon szövege németül.

Magyar nyelvű szentmisefordítások a 19. században gyakran vannak jelen
imakönyveinkben.  1822-ben  Kolozsvárott  jelent  meg  az  Istent  reggel,  a
szent áldozatnak bémutatásakor és estve naponként a templomi gyülekezet-
ben ájtatos fohászkodásokkal imádó keresztény című kötet az úrnapján mon-
dott mise teljes szövegével. A kötetben olvasható indoklás: „Mivel a keresz-
tény  Anyaszentegyháznak  első  századaiban  a  szent  áldozathoz  tartozó
imádságokat a napnyugoti részen is a nép a pappal együtt mondotta a deák,
vagyis római nyelv a köznépnek is nyelve lévén...” A kötet ajánlásának első
bekezdését is idézem: „A deák rendtartást követő erdélyi püspöki megyének
Károlyfejérvárt egynehány holdnapok előtt tartott papi gyülekezetében hatá-
roztatott: hogy mennél előbb a hív népnek nyelvén oly imádságos könyv ké-
szíttessék és közrebocsáttassék: (...) melyben az új törvénybéli szent áldozat-
nak  bémutatásakor  deák  nyelven  mondatni  szokott  mindennapos  és  fő
imádságok – a szent áldozatnak részeihez alkalmaztatott, már szokásban lé-
vő énekek – ugyanazon isteni tisztelethez tartozó egyházi tanítást előző és
követő könyörgések összeszedve előterjesztessenek; hogy így a templomi
mind ünnepi, mind hétköznapi isteni tisztelet annál egyenlőbben, hasznosab-
ban, épületesebben gyakoroltassék.” A következő bekezdés eleje: „Ezen ha-
tározatnak teljesítése e jelen való könyv (...)”.

Ha már Erdélyben vagyunk: az Erdélyi Egyházmegyében a reformkorban
felmerült anyanyelvűség kérdéséről néhány éve jelent meg Tamási Zsolt Az
Erdélyi Egyházmegye liturgikus reformtervei 1848-ban című tanulmánya.

A hívek széles rétegéhez eljutott a reformkorban és a 19. század közepén
a Magyar kis officium című imakönyv, természetesen benne a szentmise ma-
gyar nyelvű szövegével. 18 kiadásával találkoztam, a komáromi kiadások 2-
2000 példányban jelentek meg.

1838-ban Zsiray Zsigmond szombathelyi egyházmegyés pecöli plébános
Pécsett adta ki a Lelki vezér az üdvösség útján, vagy a teljes Szentháromság
egy igaz Istennek lélekben és igazságban imádására útmutató közönséges
imádságos könyvét, melyben a második miseájtatosság előtt az alábbit olvas-
hatjuk: „A szentmise részei szerint a misekönyvből híven magyarra fordítva,
mint azt a pap mondja” (Szentháromság vasárnapján).

1859-ben  Scitovszky  János  bíbornoknak  ajánlotta  Radlinszky  Endre  a
Mennyei hangok: Oktató, szertartásos, életrajzi és énekes imakönyv keresz-
tény  katolikus  hívek  használatára  című,  szlovákul  már  korábban  kiadott
könyvét. Idézek a kötet előszavából: : „nem elég egyedül testileg jelen lenni
az isteni szolgálatokon, szent foglalkozásokon és szertartásokon, mint példá-
ul a szentmise (...) szükséges egy jó szertartásos könyv, mely magában fog-
lalja azoknak a lehető legértelmesebb s pontos magyarázatát, és mely így a
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kath. híveknek a szent szertartásokban kalauzul szolgáljon.” A magyar mise-
szöveg előtti megjegyzés: „Miként azt a pap végzi.” Az imakönyv 1859 után
megjelent 1884-ben, 1891-ben, 1901-ben és 1908-ban.

A 19. század közepén megalakult Szent István Társulat 1895-ben (miként
említettem) Leonard Goffine (...) Katholikus oktató és épületes könyve új ki-
adásából a szentmise magyar szövegét elhagyta, mert „oly imakönyvek, me-
lyekben az egész isteni tisztelet, s főképp a szentmise latinul és anyanyelven
megvannak, magyarban is, németben is kaphatók”. „Magyarban ajánlatos a
következő mű:  Officium divinum. Kalauz a keresztény katolikus magán és
nyilvános isteni szolgálatra. Kiadta a Szent István Társulat.” 

Az Officium divinum először 1865-ben jelent meg, Zsihovits Ferenc „köz-
ponti papneveldei lelkiatya” szerkesztésében, Mainzban kiadott német minta
alapján. Az Előszóból idézek: az „Officium divinum című német magán és
nyilvános isteniszolgálati kézikönyv, (...) más nemzetek nyelvére is lefordít-
tattak.  E  célt  óhajtá  elérni  a  Szent  István  Társulat  is  (...).”18 Másodszor
(1893-ban) Czibulka Nándor esztergomi apátkanonok „készítette sajtó alá”.
(A nagyheti szertartások ekkor már  Officium Hebdomadae Sacrae címmel
önálló  kötetben jelentek meg.)  A harmadik  kiadást  (megjelent  1920-ban)
Mihályfi Ákos nézte át. Az Officium divinum folytonosan bővült, negyedik,
átdolgozott kiadása már teljes vasár- és ünnepnapi  missale (latinul és ma-
gyarul). 1930-ban az a Szunyogh X. Ferenc adta ki, akinek 1933-ban a Szent
István Társulatnál közzétett  Magyar–latin misszáléját oly gyakran emlegeti
a szakirodalom. 

A 19. század végén (1900-ban) először megjelent Örökimádás című ima-
könyv gyakori kiadásaiban és sokféle változatában a miseájtatosságok kö-
zött a Jézus legszentebb Szívének tiszteletére mondott szentmise szövege ol-
vasható, úgy, „amint a pap az oltárnál imádkozik”.

Annak kiderítése, hogy a (bizonyára még a felsoroltakon kívül is létező)
magyar nyelvű szentmiseszövegek milyen nyomot hagytak, az egyes szöve-
gek között van-e és milyen az összefüggés, további kutatási feladat. Vajon a
Szunyogh-Misszálé Anselm Schott Das Meßbuch der heiligen Kirche, latei-
nisch und deutsch, mit  liturgischen Erklärungen című könyvének magyar
változata19 (mint azt hazai szakirodalmunk állítja), vagy eddig nem hangsú-
lyozott kötődése van a magyar nyelvű előzményekhez? Az első kiadás cím-
lapján (1933) Szunyogh vállalja az Officium divinumhoz kapcsolódást. („Az

18 A német minta második kiadását tudtam megnézni: MOUFANG, Christoph, Officium divinum: Ein
katholisches Gebetbuch, lateinisch und deutsch zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienst
und zur Privat-Andacht (2. vermehrte Auflage, Mainz 1854).

19 „A német nyelvterületen jól ismert Schott misekönyv magyar változata egyszerűen Szunyogh-
Misszáleként terjed el az országban.” PÁKOZDI István, Oltár és élet, in Praeconia 6 (2011) 1/116-
125, i. h.: 119.
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új  Szentírás-fordítás,  az  Officium Divinum és  az  Officium Hebdomadae
Sacrae felhasználásával fordította, bevezetésekkel és magyarázatokkal ellát-
ta” – olvashatjuk a címlapon.)

A II. Vatikáni Zsinat utáni hivatalos fordítás az elmondottak szerint előké-
szített talajra kerülhetett, bár egyik változatot sem követte, legalábbis tudato-
san.20 Hasznosnak bizonyulhat ezen fordítások egymással és a ma használatos
fordítással való összevetése. Ennek illusztrálására két mintát mutatok be, a
szentmise szövegének két helyéről, egymás mellé állítva a fordításokat. Az
egyházilag minden kiadásban jóváhagyott szövegek összehasonlító vizsgálata
nem tanulságok  nélküli,  segíthet  problémák  megoldásában.  A két  kritikus
hely: a „pro vobis et pro multis” (átváltoztatás) és a „pacificare et coadunare
digneris” (Agnus Dei utáni első imából). A sorok elején álló évszámok az ima-
könyvek kiadási évei, leírásukat lásd a Mellékletben.

PÉLDÁK A FORDÍTÁSOK ÖSSZEVETÉSÉRE

1. Az átváltoztatás szavaiból:

… qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.

1763 ... mely titekért, és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára. 
1789 ... mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára. 
1795 ... mely értetek és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjokra.
1811 ... mely titekért, és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjokra. 
1798 (az átváltoztatás szavait nem fordítja le), 1852. évi kiadásban:

... mely értetek és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatjára.
1822 ... mely érettetek, és sokakért ki fog ontatni a bűnök bocsánatjára.
1823 ... mely érettetek és sokakért kiöntetik a bűnöknek bocsánatjára.
1838 ... mely (vér) tiérettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatjára.
1859 ... mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára.
1865 ... mely érettetek, és sokakért fog kiontatni a bűnök bocsánatjára
1900 ... mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
1930 ... mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára. (Lap alatt!)
1933 ... mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ma: … amely értetek és sokakért [1991-2009 között: mindenkiért] kiontatik

a bűnök bocsánatára.

20 Vö. ALÁCSI Ervin János, A Novus Ordo Missae magyar fordításának problémái, http://www.ka-
tolikus-honlap.hu/051215-tol/alacsi.htm (2018. 12. 15.).
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2. Az Agnus Dei utáni első imából:21

… eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare 
digneris…

1763, 1789 ... a te akaratod szerént megbékéltetni és öszveegyenesíteni 
méltóztassál...

1795, 1811 ... a te akaratod szerént megbékéltetni és öszveegyesíteni 
méltóztassál...

1798 ... szent akaratod szerént gyűjtsed egybe és békéltessed meg őtet.
1852 ... méltóztassál azt tetszésed szerint békességbe helyezni ’s 

egyesíteni.
1822 ... szent akaratod szerént békességben és egyességben fenntartsad.
1823 ... akaratod szerént méltóztassad békességben fenntartani és 

egyesíteni....
1838 ... a te akaratod szerint ... a békességben és egyességben 

mindinkább megerősíteni méltóztassál....
1859 ... méltóztassál azt akaratod szerint békességben fönntartani s 

egyesíteni.
1865 ... akaratod szerint békében megtartani és megerősíteni 

méltóztassál.
1900 ... méltóztassál azt akaratod szerint békében megtartani és 

egyesíteni.
1930 ... jóakaratod szerint tartsd meg szentegyházadat békében és 

egységben.
1933 ... jóakaratod szerint tartsd meg békében és egységben. 
Ma: … őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

21 Az „őrizd meg szándékod szerint békében” fordítás újragondolandó.
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MELLÉKLET

Nyomtatásban magyarul megjelent teljes szentmisefordítások,
1763–1900

1763 Lamindus Britaniusnak, avagy MURATORIUS Lajos Antalnak [...] a’
keresztény  embernek  valóságos  áhitatosságáról  költt  munkája  [...],
először olaszból deákra fordíttatott Lamé Bernárd által, most pedig ma-
gyar nyelven ki-botsáttatott, [ford. Séllyei Nagy Ignác],

Eger, Bauer, 1763, 332, [2] p., 20 cm.
Példány: OSZK, 11.630.

153–218: A szentmiséről
177–206: [Miseszöveg Vízkereszt utáni V. vasárnapra rendelt 

változó részekkel.]
[Bőséges  magyarázatokkal,  a  pap  által  mondottak  dőlt

                      betűkkel szedve, de nincsenek tördeléssel elválasztva.]

1789 A’ kereszténynek ájtatossága, és hitbéli tánusága, melyben rövideden
meg-magyaráztatik minden, a’ mi az idvességre szükséges,

Pozsony, Landerer Mihály, 1789, 372 p., 17 cm.
Példány: OSZK, Mor. 1270.

21–105: A szentmiséről (Muratorius Antal Lajos) 
48–93: [A szentmise magyar szövege, magyarázatokkal, a változó

részek Vízkereszt utáni V. vasárnapra rendeltek.]22

1795 Imádságos könyv, mely a keresztény ember mindennémű állapotjához
és a magyar anyaszentegyháznak szokásihoz alkalmaztatott,

Pozsony, Weber, 1795, 308, [4] p., 18 cm. 
Példány: OSZK, 832.242.

71–110: A  szentmise.  [Bevezetővel,  magyarázatokkal  ellátott
magyar miseszöveg, a változó részek Pünkösd utáni első
vasárnap szövegei.]

1811 Mennyországba vezető laitorja, az az olly imádságos és énekes könyv,
melly  a’  keresztény  ember’  mindennémű  állapotjához,  és  a’  magyar
anyaszentegyháznak szokásihoz alkalmaztatott, 

Pozsony, Wéber Simon Péter, 1811, 256 p., 2 t., 16 cm. 
Példány: OSZK, 325.761.

[Az 1795. évi imádságos könyv új kiadása]

22 Séllyei Nagy Ignác ezen poszthumusz imakönyvében a miseszöveg és a magyarázat is egyezik
az 1763. évi Muratori-fordításban lévővel, de itt a pap szavait nagyobb betűkkel nyomtatták, és a
magyarázatoktól elkülönítették. 
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61–95: A szentmise [rubrikaszerűen rövid magyarázatokkal kísért
szövege]. A változó részek Szentháromság [Pünkösd utáni
I.] vasárnapra szólnak.23

1816 Mennyországba vezető laitorja, az az olly imádságos és énekes könyv,
melly  a’  keresztény  ember’  mindennémű  állapotjához,  és  a’  magyar
anyaszentegyháznak szokásihoz alkalmaztatott, 

Pozsony, Wéber Simon Péter, 1816, 308, [4] p., [4] t., ill., 18 cm. 
Példány: OSZK, 831.161=91 

[Az 1811. évi imakönyv új kiadása.]
71–110: A szentmise  [rubrikaszerűen] rövid magyarázatokkal  kí-

sért szövege 

1798 Keresztény  embernek  mindennapi  kézi  eszköze,  vagyis...  GOFFINE
úrnak apostoli s evangyéliomi tudományra oktató könyvének harma-
dik része: Imádságos könyv, ford. CSÁNKY Gábor,

Kolosváratt, Hochmeister Márton, 1798, [16], 243 p., 21 cm. 
Példány: OSZK, 308.319/3.

III. kötet, 67–118: A keresztény katolikusok isteni szent áldozatjának
magyarsága [Bőséges magyarázatokkal, a főszöveggel azonos tí-
pusú hálaadó imádságokkal, ájtatos fohászkodásokkal. Itt-ott ezen 
utóbbiak helyettesítik a pap által mondott miseszöveget.]

I.  kötet:  Főtisztelendő  Goffine  úrnak  apostoli  s  evangyéliomi  tudo-
mányra oktató könyvének első [vasárnapi] része,24

ford. CSANKI Gábor, 
Pest, Trattner, 1790, [16], 616 p., 21 cm. 

Példány: OSZK, 308.319/1. 
II. – – második, vagyis innepi része, 

Pest, Trattner, 1793, [8], 543 p., 21 cm. 
Példány: OSZK, 308.319/2.

1852 Tisztelendő GOFFINE Lénárt [...] Katholikus oktató és épületes könyve,
avagy: Rövid értelmezése minden vasár- és ünnepnapi leckék- és evan-

23 Bevezetése: „Ez a főképpen való isteni szolgálat az Utolsó Vacsorának magától az Üdvözítőtől
meghagyatott gyakorlása és a keresztfán való áldozatjának folytatása. A szentmise hallgatásának
legfoganatosabb módja, ha a hívek abban a papot követik, és véle együtt könyörögnek. Mert úgy
is, amint a többi közül III. Innocentius pápa is mondja, nemcsak magok áldozzák fel a papok, ha-
nem mindnyájan a hívek is: mert amit a papok cselekesznek különös szolgálatjok által, közönsé-
gesen a híveknek kívánságától megy véghez. Libro III. de Mysteriis Missae.”

24 „A szerzőnek bizodalmas reménsége. Igen kívánatos dolog volna, hogy ez a könyvecske nem-
csak a lelkipásztoroknál, de minden kegyes hűségű polgári és cselédes embereknek házaiknál is
találkoznék, és mind innep, s mind vasárnapokon egy valamit olvasni tudó ember által értelme-
sen olvastatnék.” Az I. és II. kötet felépítése: vasár és ünnepnaponként haladva: Előkérdések a
mise elején, az Anyaszentegyház könyörgése, napi epistola és annak rövid magyarázata,  napi
evangélium, annak magyarázata, oktatás, befejező könyörgés. Az I. és II. rész újabb kiadása: I.
Pest, Trattner, 1822. [12], 490 p. 8r., (példány: OSZK, 286.440/1.); II. Pest, Trattner, 1823, [8],
432 p. 8r., (példány: OSZK, 286.440/2.). 
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geliomoknak, az innen kivont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi
szertartások’ magyarázatával együtt.  A szentmiséről  való oktatás,  to-
vábbá a nagy- és kántorböjti leczkék és evangeliomok’ magyarázatával,
valamint Urunk, Krisztus Jézus’ kínszenvedésének történetével bővített,
sok tekintetben javított  kiadás, melyet  készített  STECZ Xav. Ferenc,
ford. a bécsi Pázmány intézeti növendékek, 

Pesten, Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, 1852, [28], 911 p., 23 cm. 
Példány: OSZK, 628.724.

1–66: Az oktató- és épületes könyv első része: Oktatás a szent-
miséről

42–57: A szentmise, miként azt a pap az oltárnál
mondja [Szentháromság vasárnapján], 57–61:
Szentmise  Úrnapra  [a  változó részek],  62–65:
Prefációk.

1871 T. GOFFINE Lénárt [...]  Katholikus oktató és épületes könyve, avagy:
Rövid értelmezése minden vasár- és ünnepnapi leckék- és evangélio-
moknak, az innen kivont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szer-
tartások magyarázatával együtt. A szentmiséről való oktatással, továb-
bá  a  nagy-  és  kántorböjti  leckék  és  evangéliomok  magyarázatával,
valamint Krisztus Urunk kínszenvedésének történetével bővítve és sok
tekintetben javítva, szerk. STECZ Xav. Ferenc, ford. a bécsi Pázmány
intézeti növendékek, 2. átd. kiadás,

Egerben, Szent István Társulat,25 1871, [24], 880 p., 23 cm. 
Példány: OSZK, 639.675.

1–69: A szentmiseáldozatról
42–56: A szentmise, miként azt a pap az oltárnál mondja
[Szentháromság vasárnapján], 56–60: Szentmise Úrnapra
[a változó részek], 61–63: Prefációk

1895
GOFFINE Lénárt [...]  Katholikus oktató és épületes könyve. Rövid ér-
telmezése a vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangéliumoknak, ezek
ből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások ma-
gyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással,  3., újra átdolg.  
kiadás, [a szentmise magyar szövegéről ld. lap alatt],26

25 A Szent István Társulat Tárkányi Béla egri kanonokot bízta meg a kiadási munkálatokkal.
26 Az Előszó szerint az újabb (Franz Hattler SJ általi) átdolgozást követve végezte az újrakiadást

Tóthfalussy Béla erzsébetvárosi plébános, társulati tag. A szentmiseáldozatról  című részben a
bőséges ismertetés utánról elmarad a szentmise magyar szövege. De „A szentmise hallgatásának
módjáról” című fejezetben mindjárt az első pontban azt olvassuk, hogy „legüdvösebb pedig azo-
kat az imádságokat mondani anyanyelven, melyeket maga a pap mond latinul. Oly imakönyvek,
melyekben az egész isteni tisztelet, s főképp a szentmise latinul és anyanyelven megvannak, ma-
gyarban is, németben is kaphatók.” Magyarban ajánlatos a következő mű: „Officium divinum.
Kalauz a keresztény katolikus magán és nyilvános isteni szolgálatra. Kiadta a Szent István Tár-
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Budapest, Szent István Társulat, (1895), [24], 943 p., képekkel, 25 cm. 
Példány: OSZK, 303.958.

1928
GOFFINE Lénárt [...]  Katholikus oktató és épületes könyve: Rövid ér-
telmezése  minden  vasár-  és  ünnepnapi  leckék-  és  evangéliumoknak,
ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások’
magyarázatával együtt, továbbá a szentmiséről szóló oktatással,27

Budapest, Szent, István Társulat, (1928), [24], 646, [2] p., 26 cm. 
Példány: OSZK, 66.801.

1822 Istent reggel, a szent áldozatnak bé mutatásakor és estve naponként a
templomi gyülekezetben ájtatos fohászkodásokkal imádó keresztény, 

Kolosvárt, Kir. Lyceum, [4], 395, [4], 2 hajtogatott t. 
a zsoltárok tónusaival, 17 cm. 

Példány: OSZK, 809.063.
289–319: Úrnapján mondatni szokott szent áldozatnak rendje

[Rövid  „rubrikákkal”  az  úrnapi  szentmise  teljes  magyar
nyelvű szövege.] 

320–375: Vasárnapokon  és  jelesebb  ünnepeken  mondatni  szokott
három fő  imádságok  [„Köz  könyörgés”,  „Felajánló  kö-
nyörgés”,  „Az  Úr  vétele  utáni  könyörgés”  vasárnapok,
majd ünnepek sorrendjében.]

376–385. Az áldozatnak második részét előző fohászkodások [Pre-
fációk.]

384–389. Apostoli fejedelmünknek születése napjára isteni tisztelet. 
[Változó részek.]

390–395. Az Istenben boldogul kimúlt,  de még a tisztulás helyén
szenvedő hívekért isteni tisztelet. [Változó részek.]

Magyar kis officium, avagy: mindennapi ájtatos gyakorlások, melyekben min-
den időre alkalmaztatott imádságok és énekek találtatnak, 

1823 Győrben, Streibig Leopold, 1823, 273, [3] p., 14 cm. Példány: OSZK,
323.123.

28–60: Mise a Szentháromságról

sulat.” „Van elég imakönyvünk, melyben az egyház szentmise-imádsága egész terjedelmében
megvan magyar nyelven is.” „3. Igen alkalmas ájtatoskodás továbbá az is, ha a szentmise egyes
részeinél elgondoljuk Urunk szenvedéseinek egyes részeit...” Felsorolja a 37 előképpel együtt a
pap szentmisebeli tevékenységét (936-937.)

27 A könyv előszavából: „Ennek a könyvnek nem kell ajánlás. Századok ajánlják.” [Így kezdődik!]
Nyisztor Zoltán dolgozta most át, „bőségesen értékesítvén dr. Mihályfi Ákos: A nyilvános isten-
tisztelet” című kitűnő munkáját is. Bár a címben még szerepel a „továbbá a szentmiséről szóló
oktatással”, de sem a tartalomjegyzékben, sem a kötetben nincs meg ez a rész.
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1824 Budán, Landerer Anna, 1824, 284, [4] p., 1 t. 14 cm. Példány: OSZK, 
321.449.

28–60: Mise a Szentháromságról
1824 Buda,  Landerer  Ny.,  1824,  288  p.,  1  t.,  15  cm.  Példány:  OSZK,  

321.449.
1831 Győrben, Streibig, 1831, 284 p., 2 sztl. lev., 1 rézm. t. 16 cm. 

Példány: Szerepelt a Szőnyi Antikvárium 2008. november 15-én tartott 
(20.) könyvárverésén.

1832 Buda, Landerer Anna, 1832, 288 p., 13 cm. Példány: OSZK, 324.302.
1832 Komárom, Weinmüller, 1832.*

1833 Buda, Landerer, 1833, 284, [4] p., 15 cm. Példány: OSZK, 319.397.
1836 Komárom, 1836, 12r, 288 p.28

1838 Komárom, 1838, 12r, 288 p.29

1839 Komárom, Weinmüller, 1839, 284, [4] p., 1 t., 16 cm. 
Példány: OSZK, 319.398

1840 Budán, Gyurián és Bagó, 1840, 284, [4] p., 1 t., ill. 
Példány: Osztrák Nemzeti Könyvtár 214.116–A alt30

1841 Buda, Gyurián és Bagó, 1841.*

1842 Buda, Gyurián és Bagó, 1842, 284, [4] p., 1 t., 16 cm. 
Példány: OSZK, 326.278 

1845 Buda, Gyurián és Bagó, 1845, 282, [2] p.,  14 cm. Példány: OSZK,  
323.124

1845 Pest, Trattner–Károlyi, 1845, 282 p., 14 cm. Példány: OSZK, 323.125
1847 Posonyban, Bucsánszky A., [1847], 264 p., ill., 16 cm. 

Példány: OSZK, 327.088
1855 Komáromban, Szigler Testvérek, 1855.*

1855 Pesten, Trattner–Károlyi, 1855.*

1838 ZSIRAY Zsigmond, Lelki vezér az üdvösség útján, vagy a teljes Szent-
háromság egy igaz Istennek lélekben és igazságban imádására útmuta-
tó közönséges imádságos könyv,

* A csillaggal jelzett kiadások megbízható bibliográfiákból származnak, példányt azonban nem ta-
láltam hozzájuk.

28 Magyar bibliographia 1836-ról, in Tudománytár. Literatura I (Buda 1837) 476 szerint 2000 pél-
dányt nyomtattak belőle 1836-ban.

29 Magyar bibliographia 1838-ról, in Tudománytár. Literatura III (Buda 1839) 447. 2000 példányt
nyomtattak 1838-ban.

30 Digitális másolat: https://books.google.hu/books?id=uppgAAAAcAAJ&pg=PT2&dq=magyar+
kis+officium&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi42Lf73I_fAhVBUlAKHSvOC2QQ6wEIKTAA#v
=onepage&q=magyar%20kis%20officium&f=false (2018. 12. 08.).
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Pécs, Lyc., 1838, 505 p., 20 cm. 
Példány: OSZK, 288.592.

342–362: Második miseájtatosság. A szentmise részei szerint a mi-
sekönyvből híven magyarra fordítva, mint azt a pap mond-
ja (Szentháromság vasárnapján)

1859 RADLINSZKY Endre, Mennyei hangok: Oktató, szertartásos, életrajzi
és énekes imakönyv keresztény katolikus hívek használatára, hét acél-
metszettel, (Scitovszky János bíbornoknak ajánlva.)

Pest, Boldini Róbert, 1859, XLVI, 896 p., 6 t., 19 cm.
Példány: OSZK, 824.875.

76–166: Szentmise alatti ájtatosság
76–101: Oktatás

101–122: Első ájtatosság a szentmise alatt (Miként azt a pap végzi). 
(Több prefációval).31

1884 Ua. Példány: Simor Könyvtár: 3-70-6/24287.

1901 Ua., Budapest, Rózsa K. és neje, 1901, XLVI, [2], 896, [6] t. fol., ill., 
20 cm. 

Példány: OSZK, 834.821.

1908 Ua. =  https://konyvlabirintus.hu/katolikus-irodalom/47-mennyei-han-
gok.html (2018.12.15.) – Címlapképpel.

1865 Officium divinum: Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános
isteni-szolgálatra, szerk.  ZSIHOVICS  Ferenc,  központi  papneveldei
lelkiatya, 

Pest, Szent István Társulat, 1865, XX, 970 p., 4 t., ill., 15 cm. 
Példány: OSZK, 327.917. 

110–144: A Szentmise áldozatbani részvétel (imák)
229–269: Az egyházi szentmise-imák [változó részek a Szenthárom-

ságról] – Latinul és magyarul, magyar magyarázatokkal. 
269–895: [A szentmise változó részei, szintén latinul és magyarul:

Előszózatok (prefációk) – Időszerinti szentmisék (Urunk
ünnepein, hálaadó szentmisék, Szűz Mária ünnepein, An-
gyalok és szentek ünnepein, Vasárnapi szentmisék) 

1893 Officium divinum: Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános
isteni-szolgálatra, 2. átdolg. kiadás (Czibulka Nándor esztergomi apát
kanonok készítette sajtó alá),

31 A szerző Esztergom főegyházmegyei pap. Előzménye a szerző Nábožné Výlevy című, szlovák hí-
veknek kiadott műve. Digitális másolat az Osztrák Nemzeti Könyvtár 74648–B jelzetű példányá-
ról: https://books.google.hu/books?id=pnFU7F-w3eUC&pg=PR14&dq=mennyei+hangok&hl=hu
hu&sa=X&ved=0ahUKEwio6p_t24_fAhUEalAKHaDaAGwQ6AEIKDAA#v=onepage&q= 
mennyei%20hangok&f=false (2018.12.08.) 
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Budapest, Szent István Társulat, XVI, 848 p., 4 t., 15 cm.
Példány: https://www.vatera.hu/officium-divinum-kalauz-a-kereszteny-
katholikus-magan-es-nyilvanos-isteni-szolgalatra-1893-88-2702862818

.html(2018.12.12).

1920 Officium divinum: Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános
isteni-szolgálatra, 3. kiadás. (átnézte: Mihályfi Ákos)

1930 Officium divinum: Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános
isteni-szolgálatra, 4.  kiadás,  átdolg.  SZUNYOGH X. Ferenc,  [Teljes
vasár- és ünnepnapi miserenddel, latinul és magyarul, magyar magyará-
zatokkal.]

Budapest, Szent István Társulat, 1930, XX, 1247 p. 15 cm. 
Példány: OSZK, 54.333.

231–266: A szentmise állandó részei

1933-ban jelent meg:
SZUNYOGH Xav. Ferenc, Magyar–latin misszále az év minden napjára
a római misekönyv szerint az új szentírásfordítás, az Officium divinum
és az Officium Hebdomadae Sanctae felhasználásával, ford., bevezeté-
sekkel és magyarázatokkal ellátta – –, Budapest, Szent István Társulat,
[1933], 1488 p., 16 cm. 
2. kiadása: 1944.

1900 Örökimádás: A legméltóságosabb oltári szentség imakönyve, WALSER
Izsó után írta VARGA Mihály kiskunmajsai esperes-plébános. Engedé-
lyezett fordítás, egyházmegyei főhatóság engedélyével. Első teljes ki-
adás, Csongrád, 1900 (Budapest, Szent István Társulat bizom.,1900),  
863 p., 16 cm.

1923 Örökimádás: A legméltóságosabb Oltáriszentség imakönyve, WALSER
Izsó után VARGA Mihály, földvári apát, kiskunmajsai esperes-plébá-
nos, 11. teljes kiadás, Budapest, Fordító, 696 l., ill., 14 cm.

57–71: Miseájtatosság (Amit a pap az oltárnál imádkozik) Jézus
legszentebb Szívének tiszteletére

1923 Kis örökimádás a legméltóságosabb Oltáriszentség imakönyve,
WALSER Izsó után VARGA Mihály, 13. kiadás, Kiskunmajsa, Fordító,
[1922], 372 p., 10 cm.

113–148: Miseájtatosság (Amit a pap az oltárnál imádkozik) Jézus
legszentebb Szívének tiszteletére 

1936 Örökimádás: A legméltóságosabb Oltáriszentség imakönyve, WALSER
Izsó után írta VARGA Mihály,  földvári  apát,  11. kiadás, Budapest,  
Szent István Társulat, 1038 l., ill., 16 cm.

75– 96: Miseájtatosság (Amit a pap az oltárnál imádkozik) Jézus
legszentebb Szívének tiszteletére
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