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A Te Deum laudamus

• Nem verses himnusz (ritmikus, rímes próza)
• Bizonyos dallam felismerhető, akár énekelhették is (FRICK 1910: 

67–68), PeerK. kottával!
• Hagyomány Szent Ágoston és Szent Ambrus nevéhez köti
• Korábbi, vszg. Észak-Afrika a keletkezési helye (Szentgyörgyi 2014: 

46)

• Ismeretlen szerkesztők különböző énekekből
• Eredetileg az ünnepi/vasárnapi zsolozsma első nagy hórájának 

végén
• Később általános istentiszteleti ének (RMKT XVII/15/B. 610)
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TDL szerkezete

1. a Szent Háromság ősi liturgikus szövegeiből 
szerkesztett dicsőítés (1–10. sor) és ezt lezáró 
doxológia (11–13.)

2. egy Krisztus-himnusz, a Symbolum Apostolicum 
(Apostolok hitvallása) kifejezéseiből – a Jézusra 
vonatkozó egyházi tanításokat adja (14–21.)

3. zsoltári idézetekből, részben azokat utánozva egy 
szerkesztett könyörgés (22–29.)
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TDL formái a magyar 
hagyományban
• TDL eredeti prózai formája uralkodó a kezdetektől
• Te Deum summa szerint (először Huszár Gál 1754)
• TDL, de nem TDS = rövid változat (Petri-ék. 83r-83v, 

Cantionale cath. 527)
• Cantus catholici 1674: verses forma

1. 22 x 4 verssor

2. 14 x 4 verssor
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Lexikai különbségek

• Szinonimakutatás (PUSZTAI 2003: 883–884) és fordítói eljárások 
összehasonlítása (RAJSLI 2013: 97)

• „Valójában úgy állapítjuk meg tehát egy-egy szó 
szinonimikus voltát, hogy a kontextusok jelentésének 
azonosságát, hasonlóságát bizonyítjuk.” (PUSZTAI 2003: 884)

• Pragmatika: a kontextust minden megnyilatkozással 
újraalkotjuk (TÁTRAI 2011: 63)

• Nyelvjárási elemek közül válogatás (ZELLIGER 2014: 223)

• Tautonímia (IMRE 1987:10)

• Fordítások esetében szópárok (H. BOTTYÁNFFY 2016: 12)
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Batthyány-kódex kétféle szövege

1. Teged Iſten diczerww̋ nk, teged Urnak 
vallunk : 

2. Teged oo̔roo̔ké valo Att’át, minden foo̔ldi 
allat tiſztel.

3. Néked mind az ang’alok, néked az 
eghek es mindennemu hatalmaſsagok

4. Néked Cherubin es Seraphin, 
ſzww̋ ntelen valo ſzoual Kialtnak:

5. Szent, Szent, Szent ſeregek Ura Iſtene.

6. Tell’es az Eghek es az foo̔ld, az te 
főlsegednek diczoo̔ſegeuel. 

1. Teged Iſten diczerww̋ nk, teged Urnak vallunk 
: 

2. Teged oo̔roo̔k Att’a Iſten, minden foo̔ldi allat 
tiſztel.

3. Teged mind az ang’alok, teged men’ 
orſzag es minden benne ualo hatalmaſſagoc.

4. Teged Cherubin es Seraphin ang’aloc, 
ſzww̋ ntelen ſzoual diczernek monduan:

5. Szent Iſten, Szent Ur, Szent ſeregek Ura 
Iſtene.

6. Tell’es men’orſzag es az foo̔ld, ſzentſegednek 
diczoo̔ſegeuel. 
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Huszár Gál 1574  vs. Pázmány 1625

• TEged Iſten diczerünc, teged Vrnac 
vallunc.

• Teged oroc Atya Iſten minden foldi allat ˸ ˸ ˸
tiſȝtel.

• Neked mind az Angyaloc es mennyei 
hatalmaſſagoc. 

• Neked Kerubin es Seraphim Angyaloc 
ſȝuntelen ſȝoual ezt ˸ kialtyác.

• Szent Iſten, Szent VR, Szent 
ſeregeknec Vra Iſtene.

• Tellyes mennyorſȝag es a’ fold te ˸
folſegednec diczo˙ſegeuel. ˸

• TEged Iſten dicsír nk : téged Urnak uu
vallunk.

• Téged r k Atya Iſtent minden f ldi ou ou ou
állat tiſztel.

• Néked minnyájan az Angyalok; néked 
az egek, és minden hatalmaſságok.

• Néked a’ Chérubin és Sérafin 
Angyalok, ſz netlen ſzóval énekelnek.uu

• Szent, Szent, Szent, a’ ſeregeknek Ura 
Iſtene.

• Tellyeſek, a’ f ld, és az egek : ou
Felségednek d cs ſségével.uu ou
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• TEged Ur Iſten dicsir nk; Csak téged nagy uu
Urnak val-

lunk : Téged r k Atya Iſtent, Minden állat ou ou
eddig

tiſztelt.

• 2. Néked mindnyájan Angyalok, Egek és 
hatalmaſ-

ságok; Cherubin, és Serafinok, Enek ſzóval 
igy ki-

áltnak :

• 3. Szent, Szent, Szent ſeregek Ura; Tellyes 
a’ F ld,ou

s’ Egek vára, Felséged dıcs ſſégével, ou
Iſtenség jelen lé-

tével.

• 4. Téged Apoſtoli karok, Téged Prófętáknak 
ſzá-

mok, Téged Mártyrok dicsírnek, Es egéſz 
Mennyei

rendek.

• 5. Téged ſzéles e’ Világon, Vall, és dicsir 
minden

módon, Végtelen Felség  Iſtent, Anya-uu
Szentegy-

ház, veled ſzent.

Teged Ur Isten dicsirünk;

Csak téged nagy Urnak vallunk:

Tèged örök Atya Istent,

Minden állat eddig tisztelt.

2. Néked mindnyájan Angyalok,

Egek és hatalmasságok;

Cherubin, és Serafinok,

Enek szóval igy kiáltnak:

3. Szent, Szent, Szent seregek Ura;

Tellyes a' Föld, s' Egek vára,

Felséged dicsösségével,

Istenség jelen-létèvel.

4. Tèged Apostoli karok,

Téged Prófétáknak számok,

Téged Mártyrok dicsírnek,

Es egész Mennyei rendek.

5. Téged széles e' Világon,

Vall, és dicsir minden módon,

Végetlen Felségü Istent,

Anya-Szentegyház, veled Szent.
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Sorok Pázmány Imádságos 
könyvéből

• 6. 1606 Grác Tellieſec, a f ld es az eghec, felſegednec dücs ſſegeuel ?ou ou

• 1610 Pozsony Tellyeſek, az f ld, és az eghek, felſéghednek d cs ſſeghéuel.ou uu ou

• 1625 Pozsony Tellyeſek, a’ f ld, és az egek : Felségednek d cs ſségével.ou uu ou

• 1631 Pozsony Tellyeſek, a’ f ld, és az egek : Felségednek d cs ſségével.ou uu ou

• 1650 Pozsony Tellyeſek, a’ f ld és az egek : Felſégednek d cs ſſégével.ou uu ou

• 1665 Bécs Tellyeſek, a’f ld és az egek : Felſégednek d cs ſégével.ou uu ou

• 7. 1606 Téged az Apoſtoli dücs ſseghes kar c.ou ou

• 1610 Téghed az Apoſtoli d cs ſséghes karok :uu ou

• 1625 Téged az Apoſtoloknak d cs ſséges karok :uu ou

• 1631 Téged az Apoſtoloknak d cs ſséges karok :uu ou

• 1650 Téged az Apoſtoloknak d cs ſséges karok :uu ou

• 1665 Téged az Apoſtoloknak d cs ſſéges karok :uu ou 13



Sorok Pázmánytól
• 16. 1606 Te az emberi nemzetnec megh ſzabaditaſáert, megh teſtesülel a 

ſzüznec mehébe.
• 1610 Te az emberi nemzetnek megh ſzabaditasáert, megh testeſ lel az ſz znek uu uu

mehében,
• 1625 Te a’ meg-ſzabadítáſért fel-vévén az emberi terméſzetet; nē iſzonyodtál a’ 

Sz znek méhét l.uu uu

• 1631 Te a’ meg-ſzabadításért fel-vévén az emberi terméſzetet; nē iſzonyodtál 
a’ Sz znek méhét l.uu uu

• 1650 Te a’ meg-ſzabadítáſért fel-vévén az emberi terméſzetet ; nem iſzonyodtál 
a’ Sz znek méhét l.uu uu

• 1665 Te a’meg-ſzabadítáſért fel-vévén az emberi terméſzetet ; nem iſzonyodtál 
a’Sz znek méhét l.uu uu

• 18. 1606 Te az Iſtennec iobiara ülz, az Atianac dücs ſsegébe.ou

• 1610 Te az Iſtennek iobiara lſz, az Atyának d cs ſseghében.uu uu uu ou

• 1625 Te az Iſtennek jóbján lſz, Atyának d cs ſségében.uu uu ou

• 1631 Te az Iſtennek jóbján lſz, Atyádnak d cs ſségében.uu uu ou

• 1650 Te az Iſtennek jóbján lſz, Atyádnak d cs ſſégében.uu uu ou

• 1665 Te az Iſtennek jóbján lſz, Atyádnak d cs ſſégében.uu uu ou
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Nyéki Vörös hangjelölési jelenségei Pázmány könyvében

16

9. 1606 Bününknec ood megh 
keotelit,

1610 B n nknek ood meg k telit,uu uu ou

1625 B n nknek óld-meg k telit,uu uu ou

1631 B n nknek óld-meg k telit,uu uu ou

1650 B n nknek óld-meg k telit,uu uu ou

1665 B n nknek óld meg k telit.uu uu ou

2. 1606 Vdu zlegy Chriſtus zent Annia,ou

1610 wdu zlégy Chrisſtus ſzēt Annya,ou

1625 E dv z-légy Chriſtus ſzent Annya,uu ou

1631 E dv z-légy Chriſtus ſzent Annya,uu ou

1650 dv z-légy Chriſtus ſzent Annya,Uu ou

1665 E dv z-légy Chriſtus ſzent Annya,uu ou

19. 1606 Szüünkbe legien eghi t z,uu

1610 B nt, ki minket eget mint t z,uu uu

1625 A’ b nt, mely éget mint a’ t z,uu uu

1631 A’ b nt, mely éget mint a t z, uu uu

1650 A’ b nt, mely éget mint a’ t z,uu uu

1665 A’b nt, mely éget mint a’t z,uu uu

20. 1606 Faytalan vetket mely ki z.uu

1610 Olcſy és t ll nk táuuly el z.ou uu uu uu

1625 Olcs, és t ll nk-távúl el- zz.ou uu uu

1631 Olts, és t ll nk tavúl el- zz.ou uu uu

1650 Olts, és t ll nk távúl el- zz.ou uu uu

1665 Olts, és t ll nk tavúl el- zz.ou uu uu
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