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A paragrafusjelek funkciói

„Semmi sem annyira tisztán a szellem lenyomata,
de nincs is semmi annyira ráutalva a megértő
szellemre, mint az írás. Megfejtése és megértése
során csoda történik: valami idegen és élettelen
teljesen jelenlegivé és ismertté változik át.”
(Gadamer 1975/1984: 125)

1. Bevezetés
1.1. A témaválasztás megokolása
Az írásjelhasználat kérdésköre évszázadokon át a magyar nyelvtudomány perifériáján
helyezkedett el. Sokáig a helyesírástan részét képezte, de annak sem számottevő fejezetét
(Keszler 1993b: 5). A tudományos érdektelenség egyik okát Főldi János (1791/1912: 61) a
következőben látta: „[Az írásjelekről], mivel más Nyelvekkel is közök [így!], minél
rövidebben szóljunk mi is felőlök.”
Más országok tudományai között ez a téma jelentős érdeklődésre tartott s tart
napjainkig számot. Az oroszoknál például a punktuacija külön tudományág, de számos
német, francia, spanyol nyelvészeti munka is foglalkozik az írásjelhasználat kérdéseivel. A
nemzetközi irodalomban külön figyelmet érdemelnek az írásjelhasználat és a grammatika
viszonyát taglaló munkák, s úgy tűnik, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban az elmúlt
években elég határozott állásfoglalás/tudományos konszenzus született, mely szerint az
írásjelek problémája elsősorban grammatikai alapokon nyugszik, de természetesen köze
van a mondatfonetikához, a stilisztikához, a szövegtanhoz stb. is (Keszler 2004: 11).
Az utóbbi harminc évben a magyar nyelvtudományban is szemléletváltás következett
be, s megsokasodtak az írásjelek történetével és használati szabályaival részben vagy
egészben foglalkozó munkák (például Pásztó 1966: 188–194; Benkő 1975: 726–732, uő.
1980: 362–371; Haader 1979, 1991, 1995, 2002, 2003, 2005; Molnár 1981: 147–153; P.
Balázs 1981; Liszka 1985; Keszler 1988, 1991, 1993a, 1993b, 1995a, 1995b, 1996a,
1996b, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2004, 2007, 2009 stb.; Csontos
2001, 2004, 2006a, 2006b, 2008, 2009 stb.; Tóthfalussy 2005, 2009, 2010 stb.). Mivel e
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téma magyar vonatkozásaival eddig kevesen foglalkoztak, így nagyon sok a
megválaszolatlan kérdés. Az egyik ilyen fel nem derített téma a paragrafusjelek
problémája.
Paragrafusjelekkel az ókori szerzők munkáiban ritkábban, a középkori szerzőknél és
másolóknál Európa-szerte és Magyarországon is már gyakran találkozni. A szakirodalom
ezeket a jeleket a fejezetek és bekezdések jelölőiként tartotta számon. Elsőként P. Balázs
János (1981: 18) és Liszka Gábor (1985: sok helyen) vetették fel a Jókai-kódex vizsgálata
során, hogy a kódexben előforduló piros, fordított P-k (¶) funkciója nem egyértelmű.
Később Keszler Borbála (1995a: 34) a magyar írásjelhasználat történetével foglalkozó
tanulmányában azt írta, hogy a kódexekben tapasztaltak alapján érdemesnek tartaná a
paragrafusjeleket komolyabb tudományos vizsgálat alá vetni, mert formai és funkcionális
szempontból is összetettebb jelenségekről van szó, mint azt korábban gondolták. Ez a
felhívás maga után vonja azt a kérdést is, hogy e jelek esetében egyáltalán helytálló-e a
paragrafusjel megnevezés.

1.2. A munka célja
A munka célja: megvizsgálni a paragrafusjeleket – kitekintéssel a szövegtagolás eszközeire
és az európai szokásokra – formai és funkcionális szempontból egyaránt. Mivel
paragrafusjelek elsősorban a kódexekben fordultak elő (illetve áthúzódó jelenségként
ritkábban a korai nyomtatványokban is), a magyar kódexeket vettem számba, hogy
megállapítsam: milyen kódextípusokra volt elsősorban jellemző ennek a jelnek a
használata. Az előzetes vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a kb. félszáz fennmaradt
kódexből 18-ban fordult elő a jel, és hogy az előfordulás rendi kötöttséget mutat.

1.3. Módszerek, problémák
A paragrafusjeleket tartalmazó 18 kódex szövegét a hagyományos leíró szövegtani és
grammatikai kategóriák (terminológia) alapján fogom vizsgálni makro-, mezo- és
mikroszinten, annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ezek a megnevezések az
ómagyar korban nem ugyanazokat a szövegegységeket fedték le, mint ma. Az eddigi
történeti szövegtani kutatások ugyanis (amelyek főként szöveggrammatikai természetűek)
makroszintű tagolással egyáltalán nem foglalkoznak. Károly Sándor A magyar nyelv
történeti nyelvtanában a kései ómagyar kori emlékek szöveggrammatikáját tárgyaló
fejezetben ki is mondja, hogy a szövegtani rész vizsgálati alapegysége a szövegmondat (i.
5

m. 761): „mellőzzük a szövegegész és a szöveg makrostruktúrájának elemzését” (Károly
1995: 762). – Munkám jellege miatt azonban, hiszen a disszertáció tárgya a bekezdések
jelölőinek tartott (vö. pl. Szabó D. 1944: IX) fordított P (¶) és különféle változatainak
funkcióbeli vizsgálata, foglalkoznom kell a bekezdésekkel, a bekezdésen belüli tömbökkel,
s olykor a fejezetekkel is (hiszen néha ezek előtt is előfordulnak a jelek).
Ezek elhatárolása azonban a 14–16. században rendkívül bonyolult. Ha például egy
címszerű tételmondat (vagy egy hosszabb bevezető rész) után pontokba szedett hosszabb
kifejtések következnek előszámlálás jelleggel, melyek akár oldalakon keresztül is
tarthatnak, akkor ezek a részek inkább külön bekezdéseknek tűnnek. Könnyen lehet
azonban, hogy ilyenkor nem is azt kellene vizsgálni, hogy bekezdések vagy bekezdésen
belüli tömbök előtt áll-e a jel, mert az a lényegesebb, hogy (néha meg is számozott)
felsorolások tagjait jelzi (tehát a szerepe a mai számmal jelölt felsorolásoknak, esetleg
paragrafusoknak: (§) felel meg). Ezt bizonyítja az is, hogy a felsorolás tagjai néha nem
bekezdések vagy mondattömbök, hanem csak mondatok vagy szerkezetek.
Mivel a mondattömbök és a mondathatárok is egybeeshetnek, ezeknél is sokszor
nehéz eldönteni, hogy a jel a bekezdésen belüli mondattömböket vagy a mondat- és
tagmondathatárokat jelöli-e.
Bizonytalan olykor a mondategészek és a mondategységek elhatárolása is a korra
jellemző rendszertelen írásjel- és nagybetűhasználat miatt. Erre a problémára Károly
Sándor is utal, sőt azt is megemlíti, hogy a szövegmondatokra tagolás során a mai nyelvi és
stílusbeli hatásoktól nehéz függetlenedni (Károly 1995: 761). – Ez igaz, de ugyanez
érvényes más szövegtani egységekkel kapcsolatban is. Ha bekezdésekről vagy
mondattömbökről beszélünk például, a ma bekezdésnek vagy mondattömbnek tartott
szövegrészekre gondolunk. A bekezdés „nagyobb terjedelmű írott szövegek egysége, a
téma- vagy résztémaváltást jelöli. Ma a bekezdést formai szempontból a beljebb kezdett
sor, tartalmilag a tételmondat vagy tematikus főnév is jelölheti” (Kugler–Tolcsvai 2000).
Beljebb kezdett szövegegység azonban a vizsgált korban még nem volt (legfeljebb kijjebb
kezdett). Tehát csupán funkció alapján tarthatunk valamit bekezdésnek vagy bekezdésen
belüli tömbnek. Kérdés azonban, hogy voltak-e egyáltalán a kódexek korában a mai
funkciónak megfelelő bekezdések. – Horváth János azt írja, hogy a kódexek „a szakadatlan
folyás stílusideáljá”-t követik (Horváth János 1931: 264), miközben tartalmilag nagyon
precízen vannak tagolva (a szövegek egy része skolasztikus talajból származik). Így
kérdés, hogy ez a megállapítás nem csupán a megformálás alapján született-e. (Az ókorban
6

is voltak szavak és mondatok, pedig a korai iratokat a megszakítatlan (szünet nélküli) írás
jellemezte (scriptio continua). – Már az ókortól kezdve megvolt azonban az a törekvés,
hogy valamilyen módon tagolják a szöveget, és hasonlóan az ómagyarban is voltak olyan
törekvések, amelyek a szöveg nagyobb egységeit voltak hivatva jelölni. Feltehető tehát,
hogy létezett (ha nem is következetesen) már a kódexek korában is makro-, mezo- és
mikroszintű tagolás is.
Természetesen voltak és vannak különleges, nehezen besorolható esetek is. Gondot
okoz például a hagyományos mondat- és szövegtani kategóriákba beilleszteni az idézeteket
és a párbeszédeket. Károly Sándor is hangsúlyozza, hogy a szövegfolytonosság
szempontjából különleges helyzetűek az idézetek; ezek (az anafora, a kötőszóhasználat stb.
szempontjából) ugyanis eltérő jellegűek a nem idézetszerű szövegmondatoktól (1995:
762). – Az elemzés során és a statisztikákban ezért külön is feltüntetem az idézeteket.
Problémát jelent a besoroláskor a kérdés és felelet együttese is, mivel szintén
különleges helyet foglalnak el a szövegben, hiszen bár egy szemantikai egységet alkotnak,
mégsem lehet a felelet a kérdésnek olyan értelemben a folytatása, ahogyan egy kapcsolatos
vagy egyéb mellérendelő viszony folytatása a megelőző szövegmondat tartalmának (vö.
Károly 1995: 768). – A kérdés-feleletet Gallasy Magdolna is átmeneti típusnak nevezi a
szövegben, hiszen szerinte a folyamatosság és az izoláltság mindkét pólusát mutatja
(Gallasy 2003: 563).
Szövegtani szempontból figyelmet érdemelnek az úgynevezett kötőszó nélküli, nem
folyamatos szövegmondatok is (ezek nem kapcsolódnak a megelőző szövegmondathoz
vagy szövegmondatokhoz). Az utóbbiak tipikusan a fejezetcímek, a fejezetkezdő
mondatok, valamint az új szövegrész [bekezdés?] elején álló mondatok vö. (Károly 1995:
766; Gallasy 2003: 563).
A vizsgálat során valószínűleg gondot jelenthet az is, hogy a különféle funkciók
olykor együtt jelentkezhetnek, multikauzálisnak tekinthetők. Tehát lehet egy jel egyszerre
tiszteleti jel, mondathatár, sőt bekezdésen belüli tömb jelölője is.
A nehézségek és a problémák ellenére is megkísérlem megrajzolni a paragrafusjelek
használati körét és bemutatni a különféle funkciók gyakoriságát.

1.4. A dolgozat felépítése
Az értekezés hat fő egységből áll. Az első, bevezető fejezetben a témaválasztás
megokolása, az értekezés céljainak ismertetése, a módszerek és a problémák bemutatása
történik. A következő, második nagy fejezet ismerteti a témában íródott vonatkozó külföldi
7

tudományos munkák eredményeit. A harmadik fejezet fókuszában a magyarországi
szövegtagolás és kódexirodalom története áll, ebben a részben kerülnek bemutatásra az
eddigi, a szövegtagolás témájával kapcsolatos magyar munkák is. A negyedik rész
ismerteti a magyar kódexcsaládokat, és legfőbb szövegtagolási jellemzőiket. Az ötödik
nagy fejezetben történik a paragrafusjelek funkciójának vizsgálata az egyes kódexekben. A
hatodik, záró fejezet pedig összegző jellegű, a kutatási eredmények foglalata.
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2. A paragrafusjel-használat elhelyezése a szövegtagolás
történetében a szakirodalom tükrében

2.1. A szövegtagolás korai alkalmazása
Az írás története mintegy 5000 éves múltra tekint vissza, a szövegtagolás megjelenése
azonban nem egy idős ezzel.
A

szövegtagolás

korai

alkalmazására

vonatkozóan

igen

kevés

adat

áll

rendelkezésünkre, de itt-ott találni megjegyzéseket evvel kapcsolatban. Az ékírásos
írásbeliségben a szöveg tartalmi egységeit sorhosszúságú vízszintes vonallal tagolták
(Komoróczy 1977: 111–112, Keszler 1996a: 12), a babilóniai ékírásban (Wuttke 1877:
614, Keszler 1996b: 12) pedig a szöveg elejét nyolcágú csillaggal vagy két ferde és egy
egyenes vonallal jelölték. Az egyiptomi írás különféle színeket alkalmazott e célból:
általában pirossal hívták fel a figyelmet a fejezetek és a mondatok kezdetére, s piros
pontokkal különítették el a költői alkotások egyes versszakait (Isztrin 1961: 334; Isztrin
1965: 176; Wattenbach 1875: 203; Wuttke 1877: 299; Komoróczy 1977: 111–112; Jean
1992: 41; Keszler 2004: 88). A kínai írásgyakorlatban a sor előtti, s annál kevéssel feljebb
lévő körrel jelezték a mondat, a strófa, a paragrafus kezdetét; s kisebb körrel vagy vastag
ponttal szintén a sor fölött ezek lezárását (Wuttke 1877: 316–317, Keszler 1996a: 15).

2.2. Az ókori és középkori szövegekkel kapcsolatos szakirodalom
A paleográfiai munkák sokáig egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen foglalkoztak a
görög, a római és a középkori szövegek tagolásának problémájával. Elsőként a következő
szerzők munkáiban találni erre vonatkozóan utalásokat: Wattenbach (1875, 1878, 1895),
Gardthausen (1879), Bieling (1880), Faulmann (1880/1990), Leist (1882), Chassant
(1885), Reusens (1899), Prou (1892).
A 20. században egyre több paleográfiai és filológiai témájú mű született. A nyelvi
emlékek szövegtagolásával ugyan ezek a munkák is csak mellékesen foglalkoztak, az alább
felsorolt írásokban mégis több olyan megjegyzést, észrevételt találtam, amelyek közelebb
vittek a paragrafusjelekkel kapcsolatos kérdések megoldásához: Karszkij (1904, 1979),
Thompson (1912), Isztrin (1961, 1965), Diringer (1963), Giljarevszkij–Grivnin (1964),
Mezey (1964), Pásztó (1966), Jensen (1969), Müller (1969), Kéki–Köpeczi (1971),
Friedrich (1979), Benkő (1980), Gelb (1982), Bischoff (1986), Jakó–Radu (1987),
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Doblhoffer (1990), Haarmann (1990), Kuckenburg (1990), Schneider (1999). A külföldi
munkák közül direkt módon a következők foglalkoztak az írásjelhasználat történetével:
Chiantera (1986/6), Gilles (1987), Ouy (1987) és Vezin (1980, 1987) cikkei, Höchlinek
(1981) a német, Wingonak (1972) pedig a klasszikus latin írásjelhasználatról írt könyvei,
de az idegen nyelvű (angol, olasz) lexikonok írásjel című szócikkeiben is találtam hasznos
információkat.
2.2.1. A görög szövegtagolás
Az ókori görög és latin szövegeket a megszakítatlan, folyamatos írás (scriptio continua)
jellemezte, de több szerző szerint már igen korán találni tagoló jeleket, melyek egy része az
új bekezdések jelölését szolgálta (Wattenbach 1895: 15, 120; Müller, R. W. 1964: 13–53;
Wingo 1972: 95–127; Pfeiffer 1978: 222; Wattenbach 1878: 78; Catach 1994: 11).
Rudolf Pfeiffer (1978: 222), klasszika-filológus munkájában felhívja a figyelmet a
legkorábbi, ismert, Kr. e. 700-ból való, Ischiában talált feliratra, amelyben már tagoló jelek
voltak.
Arisztotelész a következőket írja a Retorikában: „Általában az írásnak jól
felolvashatónak és jól előadhatónak kell lennie; e kettő ugyanis azonos. Ez pedig nem
valósul meg, ha sok a kötőszó, vagy ha nem könnyű központozni a szöveget, mint
Hérakleitosz írásait. Nagy munkát igényel ugyanis, ha Hérakleitosz mondatait központozni
akarjuk, mert pontosan nem lehet tudni, melyik tagmondathoz tartozik egy szó, az
előzőhöz vagy az utána következőhöz. Művének elején például ezt írja: »Ezen okok miatt,
melyek létezhetnek mindig műveletlenek az emberek«, mert nem világos, hogy e
mondatban a mindig a létezhetnek-hez vagy a műveletlenek-hez tartozik-e” (Adamik (ford.)
1999). Mivel Arisztotelész a Retorikát Kr. e. 335 és 323 között írta (vö. Adamik i. m.
Bevezetés 21), úgy tűnik, hogy ebben az időben már volt valamiféle központozás. Más
szerzők is utalnak arra, hogy a görögben már a Kr. előtti 4. században volt egyfajta, nem
következetes írásjelhasználat, és jelölték az új bekezdéseket is (Pfeiffer 1978: 223;
Diringer 1990: 159).
Paragraphosnak Pfeiffer (1978: 223) szerint a görögök eleinte azt a rövid vonalat
nevezték, mellyel a bekezdés utolsó sorának első betűjét aláhúzták (1. ábra), de Iszokratész
már paragrafusjelet is használt. A paragraphos görög szó eredeti jelentése azonban nem
bekezdés volt, hanem ’a szöveg mellé írt jel’, melynek csupán egyik funkciója volt a
szöveg egységeinek elkülönítése (Adamikné 2013: 292). Diringer (1982: 159, 212) szerint
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a paragrafusjel egy függőleges vonalból és felette egy kis vonásból állt. Ezt a bekezdés
befejezése utáni sor elejére írták, s szerinte az is előfordult, hogy e helyett különleges
formájú jeleket használtak, például diplét ( >) vagy madarat (a Thimotheus-papiruszokban;
2. ábra).

1. ábra. Hérodotosz-másolat a 10. századból. Hartmut Erbse (1988: 255–256)

11

2. ábra. Részlet a Thimotheusz-papiruszokból Kr. e. 4. század (Diringer
1990: 232)
A paragrafusjel valószínűleg a görög úgynevezett szövegkritikai jelek egyikéből
alakult (Keszler 2004: 90), mely függőleges kampóhoz hasonlít leginkább (Γ), s
feltehetőleg a görög Π egyszárú változatával azonos. Ez sokszor a lap bal szélére került,
például egy Kr. e. 145-ből származó levélben (Gardthausen 1879: 273; Wattenbach 1895:
120); máskor meg a sorok közé írták.
A szövegkritikai jelek kialakulása összefügg a filológia születésével, mely
tudományt a szövegromlás hívta életre. A szövegromlás már az ókorban elkezdődött. A
legnagyobb veszélynek a drámák voltak kitéve, mert ezek szövegébe még a színészek is
belekontárkodtak. A szövegvédelem érdekében már a Kr. e. 330-ban az athéni Lükurgosz
azt a rendeletet hozta, hogy a nagy tragédiaköltők alkotásainak szövegét hivatalos
másolatban el kell helyezni az archívumban. A hagyomány szerint a híres, I. Ptolemaiosz
Szótér által alapított alexandriai könyvtárban dolgozó könyvtárosok (akik tudósok, költők
is voltak) nevéhez (az epheszoszi Zénodotosz, a bizánci Arisztophanész, a szamoszi
Arisztarkhosz) kapcsolódik a kritikai jelek megalkotása a Kr. e. 3–2. században, lehetővé
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téve ezzel a görög szövegek, különösen Homérosz műveinek pontosabb visszaadását
(Catach 1994: 17–18, Havas 1996: 69). Az alexandriai szövegkritikusok: Zénodotosz,
Arisztophanész Bizantiosz, Arisztarkhosz megpróbálták tisztázni a szövegeket, s a gyanús
részekre úgynevezett szövegkritikai jelekkel utaltak, ezzel valami többletinformációt
közölve a szöveggel kapcsolatban, például elkülönítést, aggályt, bizonyosságot,
figyelmeztetést, valótlanságot, homályt stb.-t (Gardthausen 1879: 288; Havas 1996: 68–
69). A hagyomány szerint Zénodotosz a kitalálója az első kritikai jelnek, az obolusnak (egy
vízszintes vonal felett középen elhelyezkedő pont), amely a bent hagyás vagy törlés
szempontjából kérdéses részeknél szerepelt (Havas 1996: 69, Keszler 2004: 90, Pfeiffer
1978: 221). Szövegkritikai jel volt: a paragrafusjel is (Γ), amely tagoló szerepet töltött be;
a diplé (>), amely a megjegyzésre méltó helyeket jelölte, s a későbbiek folyamán
idézőjelként is funkcionált; a félkörben elhelyezkedő pont, az antisimma, amely a durva
vagy homályos részeket jelezte; az asteriskos (*), amellyel Arisztophanész a szöveg
bizonyos fokú értelmetlenségére, Arisztarkhosz viszont a verssor fölösleges ismétlésére
hívta fel a figyelmet; a diple obelismene (> –) a periódusok elválasztására szolgáló jel a
tragédiákban és a komédiákban; az ancora superior (nagy T-hez hasonló jel) a különösen
figyelemre méltó helyek jelölésére; a coronis (

), a szöveg végének jelölésére stb.

(Isidorus 1966-os kiad.: XXI.; Erbse 1988: 329; Havas 1996: 69). – E jelek egy része
később használatos volt írásjelként is.
Az Isidorus sevillai érsek (Kr. u. 560–630) által felsorolt – de Pfeiffer szerint tévesen
(1978: 222–224) – egyedül Arisztophanésznek tulajdonított 28 kritikai jel között szerepel
kétféle, a későbbi paragrafusjelhez hasonló jel is: mindkettő (a hagyomány szerint)
tulajdonképpen a görög pí (Π) egyszárú változata; az egyiknek a jobb szára, a másiknak a
bal szára hiányzik. Az előbbi a nagyobb egységeken belül (mikroszinten) volt használatos;
a másik a nagyobb egységek: bekezdések (mezoszint) elkülönítésére szolgált (3. ábra).

3. ábra. Részlet Isidorus Etymologiarium sive Originum című munkájának 1966-os
kiadásból. XXI.
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2.2.2. A latin szövegtagolás
A bekezdéseket a latin nyelvű szövegekben is jelölték. Az azonban, hogy mit tekintettek
bekezdésnek, esetleges volt: ez lehetett valóban bekezdésnyi egység, de lehetett mondat
vagy mondategység is (Müller 1964: 13–18).
A klasszikus latinban, elsősorban az irodalmi művekben, például Cicero, Sallustius,
Livius, Lucretius, Vergilius, Ovidius szövegeiben már használtak különféle írásjeleket: a
szóközön kívül 20 különféle jel létezett, de ezeknek a jeleknek a használata következetlen
volt, egy sem foglalódott le egy konkrét funkcióra, s egy alkotáson belül általában csak
kettőt-hármat alkalmaztak közülük. A bekezdés végét a következő jelek jelölhették:
(Wingo 1972: 95–127).
A Kr. u 4–5. századtól a latin szövegekben már gazdag volt a bekezdések jelölése.
Szokássá vált, hogy a bekezdéseket díszes iniciáléval, vörös, később, a 13. századtól
kezdve kék és arany betűvel vagy sorral (Wattenbach 1875: 205; 4. ábra,); kijjebb
kezdéssel (5. ábra); piros P-vel vagy fordított P-vel (amely feltehetően a görög
paragraphosz szó píjére (Π) vezethető vissza, s melynek különféle variánsai voltak
);

jellel (

római számmal (6. ábra) s olykor nagy C-vel vagy fordított D-szerű

) jelölték, mely Schneider szerint (1999: 90–91) C + egy függőleges vonal

kombinációja volt (7. ábra, 8. ábra). De előfordult az S-sel vagy § jellel való jelölés is (vö.
Wattenbach 1875: 205; Bischoff 1979: 228). – A ma ismeretes paragrafusjel (§) a 15.
századra alakult ki két s összevonásából (Mezey 1964: 96; Jakó–Radu 1987: 177). –
Gyakran a fontos szavak kezdőbetűit is pirossal írták, a 13. századtól olykor kékkel vagy
arannyal is kiemelték, vagy áthúzták (Wattenbach 1875: 205; Keszler 1993b: 53).
A nagyobb egységek végén gyakoriak voltak a megnyújtott betűk és a különféle záró
írásjelek is. Ezek lehettek virágok, keresztek, csillagok, különféle díszes kacskaringók, de
állhattak pontokból, a pont és a vessző variációiból, sőt előfordult dupla virgula is. A görög
nyelvű szövegekben a nagyobb egységeket jellemzően több ponttal zárták (Garthausen
1879: 276; Keszler 1996b: 49).
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4. ábra. Részlet a Corpus Agrimensorum Romanorumból. 5–6. század (Bologna, Giulia:
Illuminated Manuscripts. Thames and Hudson 1988. Anaya Editoriale, s. r. l. Milan–
Fenice, 2000: 47)
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5. ábra. Részlet a fuldai újszövetségből 546 körülről (Thompson 1912: 193-ból id. Keszler
1995: képmellékletek)
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6. ábra. Részlet a münsteri Szent János kolostor 1322-es urbáriumából (Bruckner 1934: 78,
XI. tábla)
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7. ábra. A Viscontik officiuma a 14. század második feléből. (Bologna, Giulia: Illuminated
Manuscripts. Thames and Hudson 1988. Anaya Editoriale, s. r. l. Milan–Fenice, 2000:
120)
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8. ábra. Részlet Halle város törvényeket tartalmazó1386-ból származó kéziratából.
Friedrich Beck – Manfred Unger: …mit Brief und Siegel. Fortschritt, Ehrfurt, 1979: 53
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Európában a latin betűs írásokban is használtak paragrafusjeleket, így a német és az
angol kéziratokban is (vö. 9., 10., 11. ábra)

9. ábra Leben des Antichristi. Bruckner a 15. század közepéről. 1934: 85, XLVI. tábla
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10. ábra. Keszler 2004: 199 idézi Edgár 11. századi kánonjából (Wulfstan’s Canons of
Edgar. Edited by Roger Fowler. Oxford University Press, London, New York, Toronto,
1972)
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11. ábra. Keszler 2004: 200 idézi egy 1310 és 1340 között keletkezett angol kéziratból
(Oxford Universuty Press, London, New York, Toronto, 1965)
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Óvatosan kell azonban az egyes jelek megítélésével kapcsolatban eljárni. A
Wessobrunni imádságban (12. ábra) például szabályos paragrafusjel-szerű jeleket látni.
Alaposabban utánanézve a kérdésnek, kiderül azonban, hogy ír hatásra az angol és a német
iratokban gyakran használták a jelet az és (jelen esetben az enti) szimbólumaként (Bischoff
1979: 119, 129).

12. ábra. A Wessobrunni imádság. 810 körül (Hartmann–Scheffler 1994: 7)
Ezt bizonyítja a szöveg átírt változata is, melyből világosan kiderül, hogy a kézirat ך
jelének mindenhol enti felel meg (13. ábra).
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13. ábra. A Wessobrunni imádság átirata. Benzinger–Bock–Langner 1983: 369–370
A középkori görög nyelvű szövegekben a nagyobb egységek lezárására több pontot
használtak (Gardthausen i. m. 276).
Az ószláv (glagolita és cirill írású) szövegek írásjelezése a bizánci szokáshoz
igazodott. A fejezetek és a bekezdések elején használtak nagy P-t (14. ábra), a
bekezdéseket pedig több ponttal zárták (Karszkij 1904: 16, uő. 1979: 225; Szelistyev 1952:
64; Szamszonov 1973: 58; Ivanova 1977: 26; Isztrin 1965: 523–524; 1988: 178), vagy
egyéb jelekkel (Karszkij i. h. 72–73), olykor a pontok és egyéb jelek kapcsolatával
(Karszkij i. h.; Keszler 1996b: 78).

A XIII–XIV. századtól Európa-szerte, különösen Olaszországban a ritmikaiintonációs rendszert kezdte háttérbe szorítani a grammatikai-logikai szerkezetet tükröző
interpunkciós rendszer. Ez utóbbi kialakulását a könyvnyomtatás elterjedése sürgette,
ugyanis korábban nagyon szűk volt az olvasni tudók rétege, s a különféle szövegek
megismerése a nagyobb közönség számára csupán mások felolvasása során volt lehetséges.
Az egyéni olvasók megjelenésével azonban fontosabbá vált, hogy a tagoló jelek a szöveg
megértése érdekében a grammatikai egységek elhatárolását szolgálják. A szemléletbeli
váltás egyenes következménye volt, hogy egyre több grammatikai és ortográfiai munka
született. Az írásjelhasználat alakulását azonban elsősorban mégis a nyomdászok és a
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kiadók irányították. – Hogy ez évszázadokkal később is így volt, bizonyítja Voltaire
megjegyzése: „Ön gúnyolódik velem, hogy véleményemet kéri az írásjelhasználatról –
mondotta Voltaire nyomdászának (nem minden alattomosság nélkül, mert ez a kérdés
erősen érdekelte) – … hisz e kis népségnek ön a teljhatalmú ura” (Catach 1994: 3).
A grammatikai írásjelezés kialakulásában és elterjedésében két olasz nyomdász:
idősebb Aldo Manuzio és unokája, ifjabb Aldo Manuzio játszották a legmeghatározóbb
szerepet. Idősebb Manuzio alkalmazta először (1495) következetesen a grammatikailogikai írásjelezést, s ifjabb Manuzio Ortographiae ratio című (1566) munkájában
összefoglalta ennek szabályait (The New Encyclopaedia Britannica XV, 1007; Keszler
1996b: 87). Az általuk kidolgozott rendszer alapjaiban megegyezik a ma használatossal –
csak nem annyira részletes (Keszler 1996b: 87).
A könyvnyomtatás kezdetben hű maradt a kódexirodalomban használatos jelölési
rendhez, hiszen az olvasók szűk rétege ehhez szokott. A nyomtatott munkákban is terjedt
tehát a nagy kezdőbetűs, díszített, olykor pirosra festett vagy iniciálészerű fejezet- vagy
bekezdéskezdet (15. ábra); a paragrafusjel (16. ábra); s az átfestett vagy pirossal áthúzott
mondatkezdő betűk sokasága is (Keszler 1996b: 87).
Európában – s részben nálunk is – a 13–16. századig interpunkciós kérdésekben az
olasz és a német írásjelhasználat volt a mértékadó. A későbbiek folyamán a német hatás
erősödött, s főként Luther és a zürichi teológusok bibliáiban alkalmazott interpunkciós
rendszere vált meghatározóvá (Virgil Moser, 1929/I: 5).
A bekezdések zárására ebben az időben a ponton kívül több szerző javasolt egyéb
jeleket is, például balra nyíló félkört, benne vagy fölötte ponttal; jobbra nyíló félkört,
felette ponttal; pontosvesszőt; függőleges vonalat; dupla virgulát;  ךtípusú jelet, felette
ponttal; több pontot stb. (Bieling 1880; Enciclopedia Italiana XXVIII: 546; Müller 1969:
285–287, 290–291; Höchli 1981; Chiantera 1986: 150–151 stb.).
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14. ábra. Részlet a 10. századi Kijevi kódexből (Isztrin 1961: 267)
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15. Részlet Guttenberg 1455-ös bibliájából. Hartmann, Ch. – Scheffler Ch. Kalligraphie
című munkájából (FalkenVerlag GmbH., Niederhausen, 1994) idézi Keszler 2004: 220.
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16. ábra. Részlet a Reformation der Stat Franckenfort am Meine des heiligen Romischen
Richs című munkából (Johann Schoffer, Mainz, 1509). In: Meisterbuch der Schrift. Otto
Maier Verlag, Ravensburg, 1965: 102
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3. A magyar szövegtagolás története
3.1. A

szövegtagolással

foglalkozó

magyar

tudományos

munkák

áttekintése
A magyar nyelvtörténeti kutatásoknak sokáig nem képezte részét az írásjelhasználat
történetének vizsgálata. Benkő Loránd (1975: 729) maga is nehezményezte ezt: „Sajnálatos
tény, hogy történeti nyelvtudományunk a szövegtagolás jeleivel éppen funkcionális
szempontból nem foglalkozott eddig fontosságának megfelelő súllyal, pedig a
központozásnak, valamint a nagybetűnek a használata a szövegnek nem valamiféle
formális, külső tartozéka, hanem a szövegalkotók nyelvi szintjének, mondanivalójuk
tartalmi és formai összefüggéseit érzékelő képességének elsőrendű fokmérője.”
Az elmúlt 40 évben azonban megsokasodtak a szövegtagolás történetével foglalkozó
munkák. A kapcsolódó tanulmányok, dolgozatok kezdetben csak érintették a témát, s
csupán néhány részletkérdést vizsgáltak. Idővel azonban keletkeztek olyan művek is,
amelyek az írásjelhasználat fejlődésének kérdését állították vizsgálódásuk középpontjába
egy adott szövegen vagy korszakon belül.
3.1.1. Az írásjelhasználat történetének átfogó jellegű, egyetemes vizsgálata
Először Keszler Borbála dolgozta fel munkáiban az írásjelhasználat fejlődésének
egyetemes és magyar történetét. A magyar írásjelhasználat kezdeteit az írásjelhasználat
egyetemes történetén keresztül bemutató munkái: Az ókori írásjelhasználat vonatkozásai
(1988), Az európai írásjelhasználat hatása a magyar gyakorlat kialakulására (1991),
Fejezetek az európai írásjelhasználat történetéből (1993b), A magyar írásjelhasználat
története a XVII. század közepéig (1995a), A magyar írásjelhasználat története a XVII.
század közepéig (doktori disszertáció, 1996b), A Karoling-írásjelhasználat nyomai a
magyarországi nyelvemlékekben (1999), Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai,
problémái és története (2004) stb.

3.1.2. Az írásjelhasználat kérdéseivel meghatározott (idő- vagy szövegbeli) keretek
között foglalkozó írások
Benkő Loránd (1980: 362–371) az Árpád-korból ránk maradt négytagú emlékcsoportot
vizsgálva foglalkozott írásjel-használati kérdésekkel, és ezekkel kapcsolatban Pásztó
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Andráshoz (1966: 188–194) hasonlóan megállapította, hogy a Halotti beszéd és könyörgés
szövegtagolási módja megegyezik a korabeli vallásos szövegek intonációs-szünetjelölő
tagolásával, és itt még a bekezdések is jelölve vannak piros nagybetűvel (17. ábra); az
Ómagyar Mária-siralom központozása kiváló (Benkő 1980: 365), a Gyulafehérvári sorok
tagolási színvonala kielégítő (i. m. 366), a Königsbergi töredék és szalagjai interpunkciós
rendszere pedig bonyolult (i. m. 364). – Ez utóbbi írásjelhasználatában azonban Keszler
Borbála (1995a: 29) szabályosságot vélt felfedezni.
A későbbiekben több szak- és doktori dolgozat foglalkozott egy-egy szöveg
elsősorban grammatikai alapú szövegtagolási elemzésével: Haader Lea (1979) a Müncheni
kódexet, Liszka Gábor (1985) a Jókai-kódexet, Bakon Erika (1986) a Könyvecsét, Gherdán
Tamás (1994) két 16. századi misszilist, Pusztai Ágnes (1998) a Tihanyi kódexet és
Németh Brigitta (2001) a Guary-kódexet vizsgálta. Haader Lea (1991) az ómagyar kori
szövegek tagolásáról írt Kísérletek az ómagyar kori szövegemlékeink tagolásának
értelmezésére című tanulmányában. Keszler Borbála a magyar nyelvű kéziratok
bekezdésjelölésével (1996a) és kiegészítő írásjeleivel (1997a), valamint a 16. századi
orvosi könyv (2000a), a 16. századi domonkos kódexek (2000b), az első két
nyomtatványunk (2001) írásjelhasználatával is foglalkozott – sok más mellett. Csontos
Nóra (2001) Keszler Borbála vizsgálatait folytatva A magyar írásjelhasználat története a
XVII. század közepétől a felvilágosodás koráig című szakdolgozatában a kéziratok és
nyomtatványok írásjelhasználatának, elsősorban mondathoz köthető tendenciáit mutatta be,
majd Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század
elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban című doktori értekezésében szintén
az írásjelek használatát kutatta, de már pragmatikai nézőpontból. Csontos Nóra (2004,
2006a, 2006b, 2007, 2008, Csontos–Tátrai 2008: 94–105) doktori dolgozatát előkészítő
tanulmányaiban a 17. század közepétől kutatta az egyenes idézést (ennek kapcsán az
idézőjel megjelenését), valamint a kihagyás, a megszakítás és a párbeszéd jelölésének
alakulástörténetét. Magam is Keszler Borbála kutatásaitól indíttatva kívánom vizsgálni a
magyar kéziratos emlékekben a paragrafusjelek funkcióit (Tóthfalussy 2005, 2009, 2010).
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17. ábra. Halotti beszéd. Pray-kódex 136r oldal (Kódexek a középkori Magyarországon.
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári palota, 1985. november
12. – 1986. február 29. III. tétel)
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3.1.3. Az írásjelek történetével és funkcióival érintőlegesen foglalkozó munkák
Az írásjelhasználat kérdése több helyesírási és nyelvtörténeti vonatkozású munkában is
előfordul. Kniezsa István (1952) a Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig című
kiadványában a kódexek helyesírását bemutató részben utal a hiányjelek szerepére (i. m.
120–122, 134–135, 138–140). B. Lőrinczy Éva a Königsbergi töredék és szalagjai című
írásában egy bekezdés erejéig foglalkozik az interpunkcióval (1953: 76). Imre Samu a
Szabács viadala szövegvizsgálatakor felhívja a figyelmet az írásjelek hiányára (1958: 80–
82). Fábián Pál Az akadémiai helyesírás előzményei (1967) című művében a
felvilágosodás korától az első akadémiai helyesírás megjelenéséig elemzi a nyelvészeti
munkákat, s ezek kapcsán kitér az írásjelek megnevezésére is. Szemere Gyula Az
akadémiai helyesírás története (1832–1954) (1974) című munkájában az írásjelek
szabályzatokban való megjelenéséről ír. Korompay Klára a Magyar nyelvtörténet című
összefoglaló jellegű munka részeként bemutatja az ómagyar kortól az újabb magyar korig
keletkezett szövegek helyesírási sajátosságait, kitérve ezek írásjel-használati kérdéseire is
(2003: 281–300, 579–595). A. Molnár Ferenc (2005) A legkorábbi magyar
szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia című munkájában a
négytagú emlékcsoportról írt eddigi kutatási eredményeket összegzi, s egészíti ki újabb
eredményeivel a nyelvemlékek írásjel-használati problémáit is feldolgozva (2005: 98, 123–
124, 145). Haader Lea a Müncheni emlék vizsgálatakor a szövegtagolás sajátosságairól is
ír (2005: 167, 176). De ide sorolható még Koltai Kornélia (2004) Péchi Simon töredékes
Bibliafordításáról és Demjén Adalbert (2008) A tékozló fiúról írt doktori dolgozata,
melyek szintén foglalkoznak az elemzett művek központozásával is.
Már Simonyi Kálmán (1908) a Lobkowicz-kódex hangtani és alaktani sajátosságairól
készített munkájában önálló fejezetet szentel a könyv írásjelhasználatának bemutatására.
De maguk a korabeli kódexek közzétevői is rendszerint kitérnek bevezetőjükben a
könyvben használatos szövegtagoló jelek ismertetésére: néha csak felsorolás szintjén,
máskor funkcionális szempontból is elemezve azokat. Az utóbbi években megjelenő
szövegkiadásokban már gyakorlattá vált, hogy a közzétevők részletesen tárgyalják a
szövegtagoló jeleket, például a Debreceni kódex (Madas–Reményi 1997: 25–30), a
Kulcsár-kódex (Haader–Papp 1999: 44–46), a Lobkowicz-kódex (Reményi 1999: 21–27)
stb.
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3.2. A szövegtagolás története hazánkban
A 15. század közepéig fennmaradt szövegek többsége latin nyelvű, az ezt követő
időszakból azonban számos magyar nyelvű emlék származik. Mivel dolgozatomban a
paragrafusjelek funkcióit kutatom, vizsgálódásom középpontjába a magyar nyelvű
kódexeket állítva, ezért a hazai latin oklevelek és kódexek közül csak egy-két ismertebb
munka jellegzetességeit emelem ki.
3.2.1. A latin nyelvű magyarországi kéziratos emlékek szövegtagolása
A latin nyelvű oklevelek egy része teljesen tagolatlan, más részük nagy, sokszor díszes
kezdőbetűkkel, ponttal és/vagy kettősponttal, esetleg Karoling-típusú írásjelekkel tagolt.
A latin nyelvű kódexek szövegtagolása az okleveleknél jóval nagyobb tarkaságot
mutat. Általánosan elterjedt az iniciáléhasználat (főként fejezetek elején; 18. ábra), a
bekezdések jelölőjeként a fordított P, vagy C függőleges vonallal (19. ábra), és a
nagyobbra rajzolt, festett kezdőbetűk alkalmazása, így például Anonymus Gesta
Hungarorumában (20. ábra; Keszler 2004: 110).
3.2.2. A magyar nyelvű kéziratos szövegemlékek tagolása
A magyar szövegtagolás alakulástörténete kapcsán megjegyzendő, hogy az európai
rendszer részeként, fejlődésén erősen érezni a latin, a német, az ír (német közvetítéssel) és
az olasz írásgyakorlat hatását. Az európai szokások, újítások, változások késéssel ugyan,
de többnyire nálunk is megjelentek (vö. Keszler 2004: 109).
A 15. század végéről, a 16. század elejéről több, magyar nyelvű kéziratos emlék
maradt: peres iratok, levelek, végrendeletek, kódexek. A latin szövegemlékekhez
hasonlóan ezek egy része tagolatlan, más részük nagybetűkkel, ki- és bekezdésekkel,
írásjelekkel tagolt (Keszler 1995: 30). Például a peres iratokban és levelekben jellemzően
nem jelölték a bekezdéseket, vannak azonban olyan levelek is, amelyekben sorköz (21.
ábra), kijjebb kezdés vagy nagybetűs kezdés (22. ábra) jelöli a bekezdéseket.
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18. ábra. Kálmáncsehi breviárium. 1480 k. (Kincsek a nemzet könyvtárából. Nemzeti
könyvklub, Budapest, 2002: 66)
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19. ábra. Részlet a Képes krónikából. 1358 után. Kincsek a nemzet könyvtárából. Magyar
Könyvklub, Budapest, 2002: 27)
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20. ábra. Részlet Anonymus Gesta hungarorumából (13. század eleje). Hasonmáskiadás.
Magyar Helikon, 1975.
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21. ábra. Zrínyi János Nádasdy Tamáshoz írt levele. 1540. augusztus 21. (Középkori
leveleink [1514-ig]. Szerk. Hegedűs Attila – Papp Lajos. Budapest, 1991: 520)
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22. ábra. 1568. december 23-án kelt levél részlete (Murvai Olga: Curs practic de limbã
veche şi paleografie maghiarã. Editura Universitǎţii din Bucureşti. 2000: 28)
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3.3. A kódexirodalom története hazánkban
Szent István az államalapítással, a nyugati kereszténység felvételével kívánta előmozdítani
országának a nyugati kultúrkörbe való integrációját. A rendelkezései nyomán
Magyarországra érkező hittérítő szerzetesek munkájával meghonosodott a latin alapú
írásbeliség, melynek fejleményeként évszázadok hosszú sora alatt kialakult az anyanyelvi
írásbeliség is. A szórványokat követően megjelentek az első teljességében magyar nyelvű
szövegek, majd a kódexek, amelyeket az az igény hívott életre, hogy a latinul nem tudó
apácák számára is hozzáférhetővé váljanak a vallásos tárgyú művek. Anyanyelvi
fordításokra volt tehát szükség, ami a latin és magyar nyelv közti, elsősorban
hangrendszeri különbségekből adódóan számtalan megoldandó feladattal ruházta fel a
fordítókat és az alakulóban lévő ómagyar kori helyesírási rendszert (Korompay 2003: 281–
282). – Az első ránk maradt nyelvemlékek stilisztikai és szövegszerkesztési szempontból is
nagyon színvonalas alkotások. E korán keletkezett szövegek írásjelhasználata még
jellemzően intonációs-szünetjelölő, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a szövegeket
ekkoriban hangosan olvasták fel (Korompay 2003: 291–292, Catach 1996: 14–15).
Ahogy arra már utaltam, a 15. század közepét megelőző időkből kevés magyar
nyelvű emlék maradt. – Ennek egyik oka lehet, hogy a klerikusok többnyire latin
szövegekkel dolgoztak, a laikus testvérek és az apácák pedig sok esetben egyáltalán nem
tudtak olvasni. – Ekkorról való nyelvemlék a Jókai-kódex néven ismertté vált, Szent
Ferenc legendáját feldolgozó 1370 táján keletkezett könyv, és a néhány évtizeddel később
íródott, máig vitatott eredetű kódexhármas, az első magyar bibliafordítás: a Bécsi, a
Müncheni és az Apor-kódex (Madas 2002: 158–159).
A 15. század második felében a kódexirodalom virágzásnak indult: az 1470–1530-as
évekből csaknem félszáz kódex maradt ránk. – Ezek nagy része sokadik másolat, s további
200-300 megsemmisült könyvről tanúskodnak. – A fellendülés a szerzetesi fegyelem
lazulását felszámolni kívánó reformlépésekkel hozható összefüggésbe: nőtt az iskolázás
színvonala, megkövetelték a latint és az írástudást. Szerzetesek vették kézbe az apácák
lelki vezetését, s személyes vallásgyakorlatra buzdították őket. A sororok az újítások
nyomán tanultak magyarul olvasni, esetleg írni (Madas 2002: 159–160).
A kódexek egy része a rendi közösséget szolgálta, más részük viszont eleve
magánhasználatra készült. A kolostorok (többnyire ugyanis rendházak számára készültek)
vagy a megrendelők lelki igényei határozták meg a könyvek tartalmát, ez irányította, hogy
miféle ájtatos szövegeket válogattak, fordítottak számukra. – Ekkorra már sok latin
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forrásszöveg nyomtatásban is megjelent, hozzáférhetővé vált, de a kézzel írott magyar
nyelvű kódexek mindig kuriózumnak számítottak, hiszen többségükben egyedi
összeállítások voltak (i. m. 160–161).
A magyar nyelvű kódexek nagy része (kb. 33 darab) a két koldulórendhez, a
ferencesekhez és a domonkosokhoz köthető. A domonkos rend központja a várbeli Szent
Miklós kolostor volt, innen indult a Nyulak szigeti (margitszigeti) domonkos kolostor
megreformálása (e reform jegyében készíthette el például Váci Pál a sororok számára
Szent Ágoston regulájának fordítását és a rendi határozatokat), amely a későbbiek
folyamán a kódexek nagy gyűjtő- és másolóhelyévé vált (23. ábra). A dominikákkal
szemben helyezkedett el az óbudai klarisszák kolostora, melynek lelki és szellemi
vezetését a közeli mariánus ferencesek végezték. A két közeli kolostor között élénk
szellemi élet bontakozott ki, gyakran adták egymásnak kölcsön a kódexeket másolásra
(Korompay 2003: 293).

23. ábra. Középkori másolóműhely. Henzsel Ágota:
Latin írástörténet.
http://www.olvass-sokat.hu/leveltar/?q=content/latin-írástörténet
Letöltés ideje: 2014. január 13.
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A

másolás

folyamata

ekkoriban

nem

jelentett

mechanikus

munkát,

az

írásgyakorlattól vagy a másoló habitusától függően a scriptorok erőteljesen jelen voltak a
készített szövegekben (a másolók gyakran megjegyzéseket fűztek a másolt szövegekhez).
A scriptorok sokszor másolatok másolataiból dolgoztak, s a fordítók személye is csak
ritkán egyezett a másolókéval. Ezek tudatában nem meglepő, hogy a könyveket tartalmiformai sokszínűség jellemzi (Korompay 2003: 293). Részben ezzel indokolható, hogy még
az azonos rendhez tartozó kódexek között is helyesírási, írásjel-használati, hangjelölési stb.
szempontból is jelentős mértékű eltérések vannak, de ezzel magyarázhatók a más-más
rendekhez kapcsolható könyvek közti hasonlóságok, azonosságok is. Hogy a könyvek
milyen állapotban hagyományozódtak az utókorra, azt a történelmi események,
viszontagságok is nagyban befolyásolták.
A kódexek fennmaradása a 19. századig többnyire csak a sors kegyességén múlott;
ha sikerült is az apácatulajdonosoknak a törökök elől a felvidéki kolostorokba menekíteni
őket, II. Józsefnek a kolostorok feloszlatásáról szóló rendelete miatt végleg szétszóródtak.
Az 1830-as években azonban a magyar nyelvért és irodalmi értékekért felelősséget érző
tudósok szervezett gyűjtés keretében próbálták megtalálni a még létező példányokat. Mivel
az 1825-ben alapított Magyar Tudós Társaság két titoknoka, Döbrentei Gábor és Toldy
Ferenc a nyelvemlékek felkutatásának és megőrzésének elkötelezett hívei voltak, ezért az
Akadémia magára vállalt minden ezzel járó kötelezettséget és feladatot. Az előkerült
kódexekről nyomban másolatot készíttettek, s a Régi Magyar Nyelvemlékek című
akadémiai sorozatban közölték is ezeket. 1874-ben az Akadémia felkérésére Volf György
korszerű nyelvészeti elvek alapján megjelentetett 44 kódexet a Nyelvemléktár című
kiadványsorozatban, de mivel a későbbi nyelvészek komoly módszertani kifogásokkal
éltek, megkezdődött a könyvek monografikus feldolgozása is. A II. világháború miatt
1942-től a kutatók hasonmás kiadásokat adtak közre, s ezek a Codices Hungarici
sorozatban jelentek meg. 1985-től az ELTE Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke az
MTA Nyelvtudományi Intézetével együttműködve Régi Magyar Kódexek címmel
sorozatot indított, hogy közreadja a kódexek hasonmását és betűhű átiratát, mely
kiadványokat a szerkesztők a kutatási eredményeket összegző bevezetésekkel látták el. Az
Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak köszönhetően ezek közül ma már sok
digitalizált formában is hozzáférhető a kutatók és a nagyközönség számára is (Madas 2002:
157–158).
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Összegzésképp elmondható, hogy lovagság és magyar polgárság hiányában az
anyanyelvi írásbeliség kibontakozása és elmélyülése Magyarországon az itt élő
szerzeteseknek köszönhető. Madas Edit így ír erről (2002: 162): „A latinul nem tudó
apácák és laikus testvérek lelki igénye ösztönözte fordításra a vezetésükre rendelt
szerzeteseket, akik számára néhány évtized alatt természetes aktussá vált a magyar nyelven
való írás. Az írás, mely a jövő felé az irodalom letéteményese, az utókor felől tekintve
pedig a legmegbízhatóbb nyelvi forrás.”

3.4. A magyar nyelvű kódexek szövegtagolása
A magyarországi kódexekben is már igen korán többféleképp különítették el a tartalmilogikai egységeket: mégis kialakultak az egyes szövegszintekre leginkább jellemző
tagolási eszközök. Szerzetesi rendek felett álló szabályozás hiányában azonban teljes
következetességről aligha lehet beszélni, inkább csak szerzetesi rendekre jellemző
irányelvekről, sokak által átvett és alkalmazott módszerekről – amelyek között mindig
akadnak kivételek, szabálytalanságok, ahogy ez az egyes kódexek vizsgálata során be is
bizonyosodott.
3.4.1. Makroszintű szövegtagolási módszerek
Makroszinten a kódexekben a szövegtagolás általánosan elterjedt eszköze az iniciálé. Az
iniciálék színe általában piros, de előfordul, hogy egy könyvön belül is többféle színű (kék,
zöld, barna stb.), például a Jordánszky-kódexben, a Simor-kódexben, de arra is van példa,
hogy maga az iniciálé többszínű, például a Czech-kódexben, a Festetics-kódexben stb. (24.
ábra, 25. ábra). Az iniciálékkal való tagolást olykor kombinálták pirossal írt címekkel
és/vagy bekezdésekkel: a Bod-kódexben, az Érdy-kódexben, az Érsekújvári kódexben, a
Jordánszky-kódexben, a Lázár Zelma-kódexben, a Nádor-kódexben, a Tihanyi kódexben, a
Weszprémi-kódexben, a Winkler-kódexben. Előfordul az is, hogy a szövegben az iniciálé
számára üres helyet hagytak ki: az Apor-kódexben, a Bod-kódexben, az Érsekújvári
kódexben, a Gyöngyösi kódexben, a Jókai-kódexben, a Keszthelyi kódexben, a Krisztinalegendában, a Pozsonyi kódexben, a Virginia-kódexben stb. (Keszler 1996: 129–130).
Ennek az az oka, hogy az iniciálékat, de a festett nagybetűket is utólag rajzolták be a
szövegbe, s így olykor előfordulhatott, hogy egy-egy előre kijelölt helyet nem töltöttek ki.
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A fejezeteket gyakran kezdték nagyobbra rajzolt (2-3 vagy többsornyi) festett, sőt
díszített kezdőbetűkkel (26. ábra, 27. ábra, 28. ábra), de jelölték piros aláhúzással, római
vagy arab számmal is (Keszler 1996: 129; 2004: 112–113). Többsornyi nagyságú festett
nagybetű áll: az Apor-kódexben, a Bécsi kódexben, a Bod-kódexben, a Czech-kódexben, a
Domonkos-kódexben, a Debreceni kódexben, az Érsekújvári kódexben, a Festeticskódexben, a Gömöry-kódexben, a Gyöngyösi kódexben, a Jókai-kódexben, a Jordánszkykódexben, a Kazinczy-kódexben, a Keszthelyi kódexben, a Krisztina-legendában, a Krizakódexben, a Kulcsár-kódexben, a Lázár Zelma-kódexben, a Lobkowicz-kódexben, a
Margit-legendában, a Miskolci töredékben, a Müncheni kódexben, a Nagyszombati
kódexben, a Peer-kódexben, a Sándor-kódexben, a Simor-kódexben, a Székelyudvarhelyi
kódexben, a Thewrewk-kódexben, a Tihanyi kódexben, a Virginia-kódexben, a Vitkovicskódexben, a Weszprémi-kódexben, stb.-ben is (vö. i. h. 129).
Az európai és a magyar szövegekben a fejezetek zárásaként legtöbbször pont állt, de
gyakori volt ebben a funkcióban az általában vörös (olykor kék) több pont és hullámos
vonal kombinációja is.

43

24. ábra. A Festetics-kódex (1494 k.) 54. lapja (Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai
kódexfestő művészet. Corvina Kiadó, Budapest, 1981. 100. tétel)
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25. ábra. A Bécsi kódex (1415 u./1450 k.) 107v lapja („Látjátok feleim...” Magyar
nyelvemlékek. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009: 257)

45

26. ábra. A Debreceni kódex (1519 k.) 283. lapja (Debreceni kódex 1519. Argumentum
Kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1997)
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27. ábra. A Lobkowicz-kódex 309. lapja („Látjátok feleim...” Magyar nyelvemlékek.
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009: 289)
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28. ábra. A Jordánszky-kódex (1516 és 1519 között) 75r lapja (Hasonmás kiadás. Helikon
Kiadó, 1984)

3.4.2. A szöveg mezoszintű tagolása
A mezoszintű tagolásnak is több eszközét használták: új sorban kezdést, új sorban kezdést
és egész sorra kiterjedő fekete vagy piros vonalat (29. ábra); festett, nagyobbra rajzolt
betűket (30. ábra), fordított P-t ( 31. ábra); C-t függőleges vonallal ( ; bár olykor nehezen
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különíthető el a fordított nagy P a C + függőleges vonaltól); valamint kampószerű jelet (Г).
(A kérdésről l. bővebben lejjebb.)

29. ábra. A Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528) 31v lapja („Látjátok feleim...” Magyar
nyelvemlékek. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009: 12)
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30. ábra. A Thewrewk-kódex (513) 216. lapja („Látjátok feleim...” Magyar nyelvemlékek.
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009: 314)
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31. ábra. A Guary-kódex (1495 előtt) 121. oldala (Guary-kódex. Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 1944)
A bekezdéseket és a fejezeteket főként ponttal zárták, de voltak egyéb bekezdés- és
fejezetzáró jelek is. Ezek többnyire vörössel (néha kékkel) festett több pont és hullámos
vonal (vagy vonalak) kombinációiból álltak, s divatosak voltak az európai és a magyar
kéziratokban egyaránt (vö. pl. 32. ábra).
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A Debreceni kódex 3. keze, valamint a Székelyudvarhelyi kódex. 2. keze
szakaszzárónak használta a

jelet, olykor egyéb szakaszzáró vagy sorkitöltő jelekkel

kombinálva (vö. N. Abaffy Csilla 1993: 21). A Debreceni kódexben több függőleges vonal
(||, esetleg |||) is betölthette ugyanazt a szerepet, mint a
szerint (1996b: 137) a

. E vonalak azonban Keszler

előrajzoló jelei lehettek. – Néha előfordult az európai kéziratok

szokásához hasonlóan dupla virgula is fejezetzáróként, például a Bécsi kódexben (64/17),
az Apor-kódexben (107, 109) stb., sőt három virgula is a Székelyudvarhelyi kódexben:
Iesus newekedik vala bwlczesegben Ʒ ideben Ʒ malazban Ist(nel es Emberekwel /// az
ideben ky menyegzw Galileay Canaban (180r/21–24). (Vö. Keszler 1996: 140.)

32. ábra. Példák bekezdészáró jelekre (vö. Keszler 1996: 137)
A bekezdészáró jelekhez hasonló jelek gyakran szolgáltak sorkitöltésre is, olykor
bekezdések, olykor címek végén, de néha bármilyen rövid sor végén. Ilyen célt szolgáltak
bizonyos betűk megnyújtott változatai is, például:

(Lázár Zelma-kódex. 1/5),

(Peer-kódex 55/10). (A kérdésről l. még Keszler 1996b: 140.) Voltak olyan
sorkitöltő jelek is, melyek fél sorokat foglaltak el, és több hullámos vagy egyenes vonalból
álltak.
A kódexekben gyakran nehéz megállapítani, hogy mi számított régen bekezdésnyi
egységnek vagy bekezdésen belüli tömbnek, hiszen a kódexek korában még nem volt divat
a kijjebb vagy beljebb kezdés. Az egyik legtipikusabb problémát a felsorolást tartalmazó
részek jelentették, különösen akkor, ha a bevezető szöveget olyan felsorolás követte,
melynek (néha számmal is jelzett) részei néha több oldal terjedelműek voltak. Ilyenkor a
bevezető részt és a hosszasan kifejtett felsorolási részeket is külön bekezdésnek
tekintettem. – Ha azonban a felsorolás részei egy-két mondat terjedelműek voltak, akkor a
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tételmondatot a felsorolás részeivel együtt több mondattömbből álló bekezdésnek vettem.
Egyéb esetekben fogózót jelentettek a tipikusan a bekezdést kezdő szavak és
szókapcsolatok. Ilyenek például: az időben, azután, mikor kedig, továbbá, következik,
ennek utána, és ez így lőn, egyéb példa, és ím, és mikor, de gyakran kezdődött bekezdés és,
tehát és (főként kapcsolatos jelentésű) de kötőszóval is.
3.4.3. A kódexek mikroszintű tagolása
A mikroszintű tagolás eszközei az írásjelek voltak (kispont-nagypont, pont, kettőspont,
virgula), amelyek többnyire intonációs-szünetjelölő funkciót töltöttek be. Az intonációs
váltások és a szünetek általában egybeesnek a grammatikai egységekkel, de nem mindig,
hiszen felolvasás közben gyakran akkor is tartunk szünetet, amikor a grammatikai tagolást
nem jelöljük, s olykor akkor is teszünk írásjelet (a grammatikai tagolás miatt), amikor se
szünet, se intonációs váltás nincsen (vö. Keszler 2004: 112).
A mikroszintű tagolás jelei a kódexek korában gyakran következetlen volt, s olykor a
maitól eltérő jeleket is használtak. Ilyenek voltak az úgynevezett paragrafusjelek is (Г, ¶,
). Hogy ezek milyen típusú kódexekben és milyen funkcióban fordultak elő, azt a
disszertáció a továbbiakban nagy szöveganyag alapján kívánja bemutatni.

3.5. A korai magyar nyelvű nyomtatványok tagolása
A nyomtatványok szövegei szabályos fejezetekre oszlanak. A fejezeteket címek vezetik be,
s mivel (mint már szó volt róla) a könyvnyomtatás kezdetben még nem függetlenítette
magát teljesen a kódexek előállítási technikájától, melyekhez a könyvet olvasók szűk
rétege hozzá volt szokva, ezért a fejezeteket gyakran nagybetűvel, sőt díszített nagybetűvel
(olykor pirosra festett vagy iniciálészerű nagybetűvel) kezdték (vö. Horváth János 1978:
462, 464; 33. ábra, 34. ábra). A fejezetek elején és a fejezeteken belüli bekezdések
jelölésére

néha

felbukkantak

még

paragrafusjelek,

elsősorban

a

latin

nyelvű

nyomtatványokban (35. ábra), a magyar nyelvű nyomtatványokban azonban inkább csak a
mai § jel funkciójába (36. ábra, 37. ábra). Egyébként az új bekezdést ebben a korban már
mindenképpen új sorban kezdték, s általánossá vált már a beljebb kezdés is.
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(Részlet Keszler Írásjeltan című munkájából; 2004: 125.)
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33. ábra. Sylvester János Újszövetség-fordítása. Sárvár–Újsziget, 1541. (Kincsek a nemzet
könyvtárából. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002: 2)
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34. ábra. Balassi Bálint – Dobokay Sándor: Tíz okok. Bécs, 1607 (Hargittay Emil szerk.
hasonmás kiadás, Universitas Kiadó, Budapest, 1994: 2)
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35. ábra. Részlet a Chronica Hungarorumból. Buda, 1473 (Kincsek a nemzet könyvtárából.
Magyar Könyvklub, Budapest, 2002: 123)
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36. ábra. Pesti Nomenclatvrájának D-D2 oldala (Fontes 2. ELTE, Budapest, 1975)
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37. ábra. Calendarivm magiar nielwen. Krakkó, Vietor, 1540–1550 (Fontes, ELTE,
Budapest, 1976)
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4. Paragrafusjelek a különféle kódexekben
4.1. A kutatás módszere
Paragrafusjelek a magyarban legnagyobb számban a kódexekben találhatók (bár
helyenként a korai nyomtatványokban is elő-előfordulnak). A fennmaradt, mintegy félszáz
nyelvemlékkódex alapján próbálom megállapítani, hogy a jelek alkalmazása rendi és
műfaji szempontból milyen típusú kódexekre jellemző, hogy a jelek milyen formai
sajátságokkal bírnak, s hogy a kéziratok szövegeinek makro- (a szöveg egészének
kapcsolatszerkezete), mezo- (összetett egységek kapcsolata, például néhány mondat, egyegy bekezdés, néhány fordulós párbeszédegység) és mikroszintjén (két elemi egység erős
grammatikai kapcsolata) (Tolcsvai 2001: 115–120, 243) milyen feladatkört látnak el. A
kutatás eredményeitől azt remélem, hogy bizonyítani tudom azt a felvetést, amely szerint a
paragrafusjelként emlegetett jel funkciója sokkal differenciáltabb volt, mint ahogy azt
korábban feltételezték.
A kutatás módszerét illetően eredetileg az volt az elgondolásom, hogy a
paragrafusjeleket magában foglaló szövegek műfaji jellegzetességei mentén kezdem
vizsgálni a jelek funkcióit, ez azonban a szövegek vegyes tartalma, műfaji sokszínűsége
miatt nem tűnt célravezetőnek, így kódexcsaládonként haladtam, tehát a könyvek rendi
meghatározottsága/ hovatartozása jelentette a logikai építkezés alapját.
Munkám során abból indultam ki, hogy a paragrafusjelek hagyományosan a
bekezdéseket jelölik, de használhatják őket más feladatkörben is. – A bekezdés alapvetően
a nagyobb terjedelmű írott szövegek egysége, a téma- vagy résztémaváltást jelöli. Ma a
bekezdést formai szempontból a beljebb kezdett sor, tartalmilag a tételmondat vagy
tematikus főnév is jelölheti (Kugler–Tolcsvai 2000).

4.2. A magyar nyelvű kódexek
A fennmaradt kódexek többsége a ferences rendhez köthető: ezek többnyire Klára-szüzek,
azaz klarissza apácák és Szent Ferenc harmadrendi apácák, beginák számára készültek
(Keszler 2004: 122–123) – ezek létrejöttét a már fent leírt meglazult szerzetesi fegyelem
visszaállítását célzó reformfolyamat ösztönözte. Kolostori használatra készült például: a
Jókai-kódex (P. Balázs János 1981: 10), a Nádor-kódex, a Simor-kódex (Vekerdy 1988: 8)
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és a Kazinczy-kódex; személyes vallásgyakorlatra íródott például: a Guary-kódex (Szabó
1944: 17–18), a Lobkowicz-kódex, amelynek gazdája ismeretlen (Reményi 1999: 7–8) és a
Székelyudvarhelyi kódex, amelynek birtokosa Nyújtódi Judit, klarissza apáca volt (N.
Abaffy 1993: 13).
Időrendi sorrendben a következő ferences kódexek maradtak meg: a Jókai-kódex
(1370 után/1440 körül), a Gyöngyösi kódex (16. század eleje), a Guary-kódex (1490–
1508), a Máriabesenyői töredék (15–16. század fordulója), a Piry-hártya (15–16. század
fordulója), a Bod-kódex (16. század első fele), a Lázár Zelma-kódex (16. század eleje), a
Simor-kódex (16. század eleje), a Weszprémi-kódex (16. század első negyede), a Nádorkódex (1508), a Nagyszombati kódex (1512–1513), a Lobkowicz-kódex (1514), a
Debreceni kódex (1519), a Keszthelyi kódex (1522), a Miskolci töredék (1525), a
Vitkovics-kódex (1525), a Teleki-kódex (1525–1531), a Székelyudvarhelyi kódex (1526–
1528), a Kazinczy-kódex (1526–1541), a Tihanyi kódex (1532) és a Kulcsár-kódex (1539).
A már említett szerzetesi reform eredményeként sok domonkos kódex is született,
elsősorban apácák, dominikák (domonkos rendi apácák) számára. Napjainkban a
következő kódexek ismertek ezek közül: a Birk-kódex (1474), a Winkler-kódex (1506), a
Krisztina-legenda (1510), a Margit-legenda (1510), a Példák könyve (1510), a Cornideskódex (1514–1519), a Gömöry-kódex (1516), a Domonkos-kódex (1517), a Könyvecse
(1521), a Horvát-kódex (1522), az Érsekújvári kódex (1529–1531), a Virginia-kódex
(1529), a Thewrewk-kódex (1531) és a Kriza-kódex (1532).
Elvétve ugyan, de néhány más szerzetrendhez köthető kézirat is megmaradt. A
pálosoktól származik: a Festetics- (1493), a Czech- (1513) és a Peer-kódex (1518),
amelyek mind magánhasználatra készült imádságoskönyvek. Az első kettő, a pálos rendet
alapító Kinizsi Pál özvegyének, Magyar Benignának íródott (N. Abaffy Csilla 1996: 7, 12;
uő. 1990: 6), a Peer-kódex pedig feltehetőleg Csepeli Simon világi úr számára készült
(Kacskovics–Reményi–Oszkó 2000: 7, 16). A karthauziaktól való az Érdy- (1526 körül),
valamint a Pozsonyi kódex (1520). A premontreiek alkotása a Lányi-kódex (1519).
A magyar kódexek egy része máig vitatott eredetű, így: a Huszita Biblia néven
közismertté vált, szervesen összetartozó kódexhármasé, amelynek tagja a Bécsi (15. század
középső harmada), az Apor- (15. század vége – 16. század eleje) és a Müncheni kódex
(1466). A vitatott eredetű kódexek közé sorolható még: a Sándor- (16. sz. első negyede), a
Döbrentei- (1508) és a Jordánszky-kódex (1516–1519) és töredéke (1519) is.
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A magyar kódexcsaládok összefoglalása
FERENCES

DOMONKOS

PÁLOS

KARTHAUZI

PREMONTREI

VITATOTT
EREDETŰEK

Jókai-kódex 1370
után/1440 körül

Birk-kódex
1474

Festetics-kódex
1492–1494

Guary-kódex
1490–1508

Winkler-kódex
1506

Czech-kódex
1513

Máriabesenyői
töredék 15–16. sz
fordulója

Krisztinalegenda 1510

Peer-kódex
1518

Piry-hártya 15–
16. sz. fordulója
Bod-kódex 16. sz.
első fele
Lázár
Zelmakódex 16. sz. eleje
Simor-kódex
sz. eleje

16.

Weszprémi-kódex
16.
sz.
első
negyede
Nádor-kódex
1508
Nagyszombati
kódex 1512–1513
Lobkowicz-kódex
1514
Debreceni kódex
1519
Miskolci töredék
1525
Vitkovics-kódex
1525

Érdy-kódex
1526 körül

Pozsonyi kódex
1520

Müncheni kódex
1466

Döbrentei-kódex
1508

könyve

Jordánszkykódex
1516–
1519
Jordánszkykódex töredéke
1519

Cornides-kódex
1514–1519
Gömöry-kódex
1516

Sándor-kódex
16.
sz.
első
negyede

Domonkoskódex 1517
Könyvecsee
1521

Keszthelyi
kódex 1522

Horvát-kódex
1522
Érsekújvári
kódex
1529–
1531
Virginia-kódex
1529
Thewrewkkódex 1531
Kriza-kódex
1532

Teleki-kódex
1525–1531
Székelyudvarhelyi
kódex 1526–1528
Kazinczy-kódex
1526–1541
Tihanyi
1532

Bécsi kódex 15.
sz.
középső
harmada

Apor-kódex 15.
sz. vége–16. sz.
eleje

Margit-legenda
1510
Példák
1510

Lányi-kódex
1519

kódex

Kulcsár-kódex
1539
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4.3. A

magyar

kódexcsaládok

központozási

rendszere

a

15–16.

században
A különböző kolostorokban keletkezett kódexek központozása rendenként eltéréseket
mutat (Keszler 2004: 121–124; Tóthfalussy 2007: 345). A megmaradt nyelvemlékek
alapján megállapítható, hogy a ferences rendnek volt a legsokszínűbb az írásjelhasználata.
A ferences kódexek gyakran alkalmazott szövegtagoló jelei a következők voltak: pont,
virgula, kettőspont, nagybetű, sőt gyakran kérdőjel és paragrafusjel is, például: a Simor-, a
Lobkowicz- és a Weszprémi kódexben stb. (Keszler 2004: 124).
A domonkos

kódexek interpunkciója jóval

egyszerűbb

a ferencesekénél.

Tagolójelként többnyire a nagybetű és a nagypont-kispont szolgált, kérdőjel alig,
paragrafusjel is csak a Birk-kódexben fordul elő (i. m. 122).
A Magyarországon működő többi rend írásjelhasználati sajátosságáról nehéz volna
általános jellegű megállapításokat tenni a nyelvemlékek alacsony száma miatt. Mégis
érdemes néhány szó erejéig kitérni a megmaradt karthauzi Érdy-kódexre. A könyvben
használatos ugyanis a virgula, a pont és a kettőspont, s alkalmazták benne a cirkumflexhez
hasonló, pipa alakú kérdőjelet is – amely hazánkban csak ebben és a Jordánszky- kódexben
fordul elő (Keszler i. m. 124).

4.4. Paragrafusjelek a magyar kódexekben
Paragrafusjelek elsősorban a ferences kódexekben találhatók: a Jókai-kódexben (1370
után/1440 körül), a Guary-kódexben (1490), a Simor-kódexben (16. század eleje), a
Weszprémi-kódex 2. keze álta írt részben (1512), a Nádor-kódexben (1508), a Lobkowiczkódex 3. keze által írt részben (1514), a Debreceni kódex 1., 2., 3., 4., 5. és 6. keze által írt
részben (1519), a Vitkovics-kódexben (1525) és a Miskolci töredékben (1525), a
Székelyudvarhelyi kódexben (1526–1528), a Kazinczy-kódexben (1526–1541), a Tihanyi
kódexben (1532) és a Kulcsár-kódexben (1539). Paragrafusjellel ellátott a domonkos
kódexek közül a Birk-kódex (1474), a pálos könyvek közül a Festetics-kódexben (1493) és
a a Czech- (1513) kódexben, valamint a vitatott eredetű Müncheni (1466) és Sándorkódexben (16. század első negyede).
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A paragrafusjelek megjelenése kódexcsaládonként
FERENCES

DOMONKOS

PÁLOS

VITATOTT

Jókai-kódex

Birk-kódex

Festetics-kódex

Müncheni kódex

Czech-kódex

Sándor-kódex

Guary-kódex
Simor-kódex
Weszprémi-kódex
Nádor-kódex
Lobkowicz-kódex
Debreceni kódex
Vitkovics-kódex
Miskolci töredék
Székelyudvarhelyi
kódex
Kazinczy-kódex
Tihanyi kódex
Kulcsár-kódex

A paragrafusjelek kódexenként formai szempontból sokszor eltérést mutatnak, sőt
esetenként még azonos kéziraton belül, kezenként is különbözhetnek, például a Debreceni
kódexben.
A magyar kódexekben négyféle jelölés terjedt el: a ferences kódexekben
leggyakrabban használt a fordított P-szerű jel, de felmerül annak a lehetősége is, hogy ez a
capitulumot ’fejezetet’ jelölő C és a mellé rajzolt függőleges vonal kombinációjából
(Schneider1999: 90–91) alakult oly módon, hogy a függőleges vonal túlnyúlt a C-n.
Találni példát a ferences kódexekben fordított D-re emlékeztető paragrafusjelre is, amely
vagy a szár nélküli fordított P-ből (például a Debreceni kódex 3. kezében) (Keszler 1996:
137), vagy szintén a capitulumot ’fejezetet’ jelölő C és a mellé rajzolt függőleges vonal
kombinációjából alakulhatott (Schneider1999: 90–91), s a fejezetnél kisebb bekezdéseket
volt hívatva jelölni. Paragrafusjelként volt használatos az úgynevezett félparagrafusjel is
(||), melyet nem tekintettem önálló paragrafusjel-típusnak, csak a paragrafusjel valamely
változatának (noha a táblázatban külön kezeltem a pontosság kedvéért), ugyanis ez
valójában a fordított P előrajzolása csupán (például a Debreceni kódex 4. keze által másolt
részben).
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A magyar szakirodalomban akasztófaszerűként említett, a külföldi munkákban
kampószerűnek

tartott

jel

(Gardthausen

1879:

273;

Wattenbach

1895:

120)

nyelvemlékeink közül csak egyben, a pálos Festetics-kódexben fordul elő.
A paragrafusjelek formai sajátosságai kódexenként
Fordított P-szerű

Fordított D-szerű

C+|

Γ

Félparagrafusjel

jel (¶)

jel

kombinációja

(kampószerű jel)

(||)

Weszprémi-kódex

Kulcsár-

Festetics-kódex

Debreceni kódex

2. Kéz

kódex

(a P szár nélküli
változata)
Jókai-kódex
Müncheni kódex

Debreceni kódex 3.
Kéz

Birk-kódex

Kazinczy-kódex

Guary-kódex

Tihanyi kódex

Sándor-kódex
Simor-kódex
Nádor-kódex
Czech-kódex
Lobkowicz-kódex
3. kéz
Debreceni kódex
1., 2., 4., 5. és 6.
kéz
Vitkovics-kódex
Miskolci töredék
Székelyudvarhelyi
kódex
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4. kéz

A másolók a különböző műfajú kódexekben általában könyvenként csak egyféle
paragrafusjelet használtak, bár ez nem volt kivétel nélküli (ezért az egyes kódexek részei mellé
zárójelbe mindig odaírom, hogy milyen műfajú szövegegységekben állnak a paragrafusjelek). A
nagyon vegyes tartalmú Debreceni kódex 2. keze (elmélkedések és példák) a klasszikusnak
mondható fordított P-t használja, a 3. kéz (elmélkedések, traktátusok, majd prédikációsorozat)
fordított D-t ír, a 4. kéz (legenda és példa) csak úgynevezett félparagrafusjeleket (’a P hurka
hiányzik’) rajzol, az 5. kéz (legenda, példa, passióelmélkedés) írásánál pedig mindössze egyszer
áll, a 2. kézhez hasonlóan szintén fordított P. A Szent Ferenc legendáját feldolgozó Jókai- (egy
kéz munkája) és Simor-kódexben (egy kéz munkája) is fordított P-k állnak, ahogy a vallásos
elmélkedéseket tartalmazó Guary-kódexben (egy kéz munkája) is. Sok vegyes tartalmú könyvben
találkozni még fordított P-vel: a Lobkowicz-kódex 3. keze által írt részben (a harmadik kéz
megegyezik a Debreceni kódex második kezével), amely ugyancsak elmélkedések és példák
gyűjteménye (imádsággal); a Székelyudvarhelyi kódexnek (több kéz másolta) a halálról szóló
példák gyűjteményében; a Nádor-kódexben (amelynek másolója megegyezik a Simor-, a
Nagyszombati, valamint a Debreceni kódex 5. kezével) és a Sándor-kódex (egy kéz munkája)
traktátusában is. A Miskolci töredék elmélkedéses passiója és a Vitkovics-kódex elmélkedése,
valamint a Szent Bonaventurától átvett regulája és a Jézusnak tulajdonított hét imája is fordított
P-ket tartalmaz. A Weszprémi-kódex 2. keze Szent Bonaventura könyvének másolatában,
akárcsak a breviárium típusú ferences Kulcsár-kódexben és a két vegyes tartalmú, egy
scriptorhoz köthető Kazinczy-kódex prédikációiban, legendáiban, példáiban, valamint a
Tihanyi-kódex beszédeiben, elmélkedéseiben, példáiban, legendáiban a Debreceni kódex 3.
kezéhez hasonlóan fordított D-szerű jelek találhatók.
A két pálos imádságoskönyv, a Czech- (egy kéz munkája) és a Festetics-kódex (egy kéz
másolta) paragrafusjelei is eltérnek: míg a Czech-kódex másolója fordított P-ket ír, addig a
Festetics-kódex scriptora akasztófaszerű jelekkel dolgozik. A regulákat tartalmazó domonkos
Birk-kódex másolója szintén fordított P-ket alkalmaz, ahogy a négy evangéliumot közreadó
Müncheni kódex (egy kéz munkája) is.
A paragrafusjelek általában, ahogy az az alábbi táblázatból is jól látszik, elmélkedésekben,
példákban, legendákban fordulnak elő a legnagyobb számban, de megtalálhatók a prédikációk,
traktátusok, regulák, imák, breviárium típusú szövegek, imádságoskönyvek és az evangéliumot
feldolgozó kéziratok lapjain is.
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A paragrafusjelek rendszere műfajonként
Elmélkedés

Példa

Legenda

Regula

Prédikáció

Traktátus

Ima

Imádságoskönyv

Breviárium

Evangélium

Jókai
Müncheni
Birk
Guary
Festetics
Sándor
Simor
Weszprémi 2. kéz
Nádor
Czech
Lobkowicz

Lobkowicz

Lobkowicz

3. kéz

3. kéz

3. kéz
Debreceni 1.kéz

Debreceni

Debreceni

2. kéz

2. kéz

Debreceni

Debreceni 3.

Debreceni

3. kéz

kéz

3. kéz

Debreceni

Debrece-

4. kéz

ni 4. kéz

Debreceni

Debreceni

Debrece-

5. kéz

5. kéz

ni 5. kéz

Debreceni
6. kéz
Vitkovics

Vitkovics

Vitkovics

Miskolci
töredék
Székelyudvarhelyi
Kazinczy

Kazinczy

Kazinczy
Kulcsár
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5. A paragrafusjelek funkció szerinti vizsgálata
5.1. Vitatott eredetű kódexeink
A vitatott eredetű kódexek közül kettőben található paragrafusjel: a Müncheni és a Sándorkódexben.

5.1.1. A Müncheni kódex (1466)
A Müncheni kódex 1466-ban készült, 124 levél terjedelmű. Sok évtizede tartó vita témája,
hogy a kódex milyen eredetű: egyes feltételezések szerint huszita (Kniezsa 1952: 178),
más feltételezések szerint inkább ferences (pl. Szabó 1989: 118–126), megint mások nem
zárják ki a kódex premontrei vagy bencés eredetét sem (pl. Kertész 2009: 256–257). Ami
bizonyos, hogy a vita a mai napig sem került nyugvópontra (Korompay 2006: 204–209).
A Müncheni kódexet három kéz írta, de a kolofon és az írástükör is arról
tanúskodnak, hogy a könyv érdemi részének (a naptárnak és a 8ra-tól a 108rb-ig terjedő
szövegnek) Németi György a másolója; a 2. kéz írása a 21vb 26–30. sorig terjedő rész, a 3.
scriptoré pedig a 66rb 22. sorától a 67rb 25. soráig tart, és ehhez kapcsolódik még a lap
alján különálló 6 sor is (Nyíri 1971: 13, 17). A kódex két nagy részből áll: a könyv elejére
írt naptárból és az ezt követő négy evangéliumból (i. m. 15).
Nyíri Antal a kódex központozásáról írt bekezdésében (i. m. 35) egyedül a mondatok
végén álló ferde vonásról tesz említést, s a jellemzően Máté evangéliumában nagy
gyakorisággal előforduló (de Lukács és János evangéliumában is fellelhető) fordított nagy
P-kre nem tér ki, noha a betűhű átiratban jelöli ezeket. A P-szerű jelet első szövegbeli
megjelenésekor az átirat lábjegyzetében perikópajelnek nevezi (i. m. 96). A perikópa olyan
bibliai szövegrész, amelyet a mise részeként elsősorban ünnepekkor olvasnak fel (Bakos
1994; Nyíri 1971: 96; Tolcsvai 2007), vagyis az adott ünnepre kijelölt szövegrész. – A
Döbrentei-kódex (1508) kiadásában Abaffy Csilla és T. Szabó Csilla (1995: 19–31)
felsorolja a leckéket és az evangéliumi perikópákat a teljes évre (a szentek ünnepeire csak
az evangéliumok találhatók meg a kódexben).
A kódexben összesen 62 (100%) fordított P-szerű jel található, melyek mindegyike
Németi Györgyhöz köthető. A jelek túlnyomó többsége, 53 darab (86%) Máté, a többi
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Lukács (7; 11%) és János (2; 3%) evangéliumában áll, a kódex egészét tekintve tehát nem
egyenletes az eloszlásuk.
Müncheni kódex
Müncheni kódex

Kódex
Kor

1466

Szerzetrend

vitatott

Műfaj

négy evangélium

Megbízó

ismeretlen

Másolók száma

3, de Németi György másolta a kódex
majdnem egészét

Jelek száma

62

Formai sajátosság

fordított P

A paragrafusjelek funkciói
A fordított P-k 50 (81%) esetben, napjaink bibliakiadásával is összevetve, ezzel egyező
módon (Gál–Kosztolányi 1985) az új bekezdések jelölői. A bekezdések túlnyomó
többségében (41-szer) egyben perikópák is. (9 bekezdést nem tudtam azonosítani a
Döbrentei-kódexben felsorolt és az evangéliumokhoz köthető perikópákkal.) – A kódexben
azonban nem minden perikópát jelöli paragrafusjel. A jelölt esetekben is változó a jel
használata: többnyire (22-szer) a prikópák után állnak, ritkábban (11-szer) a perikópák
előtt, illetve 4 esetben (ez 8 paragrafusjel) közrefogják a perikópákat (vö. 38. ábra.)
A jel a perikópa után áll: Es ǫ a. hajo∟kaba felmeuen kǫuetéc ǫtetet ǫ taneituańi / im
nag indolat lǫtuala a. tengeren / ug hog a. haio∟ka béfedeztetnec a. habockal / de ǫ alazo
vala Es hozia vépéne ǫ taneituańi (és) felkǫltec ǫtét moduan [...] Bizoń az émberec
∟udalcodnacuala

moduan Minémǫ éz met zélec (és) tenger éngédnéc néki ¶ (14va). A jel a

perikópa előtt áll: ¶ Tahat iǫuǫ ich galileabol iordanra Ianoshoz hog megkéréztelkenec
ǫtǫllǫ [...] It vagon én zérétǫ fiam kibén magnac iol kelléttém (9vb).
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38. ábra. Nyíri (1971: 128)
A többi előforduláshoz képest viszonylag gyakran, 12-szer (19%) használja a scriptor
a fordított P-t elkülönítő jelként (Nyíri 1971: 97): ezzel választja el a másoló az előző
fejezet végét a soron következő elejétől (39. ábra). A jelnek az elkülönítéssel egy időben
van egyfajta felhívó-kiemelő jellege, funkciója is – hiszen a fordított nagy P odavonzza az
olvasó tekintetét, felhívja a jelenségre a figyelmét.

(híva ő nevét Jézusnak)
Müncheni kódex 8va

(hivattatik)
Müncheni kódex 9rb
39. ábra.

Összegzés
A Müncheni kódexben a fordított P-re emlékeztető paragrafusjelek elsődleges funkciója a
perikópák kijelölése. A kódexben azonban nem minden perikópát jelöli paragrafusjel. A
jelölt esetekben is változó a jel használata: a paragrafusjelek többnyire a prikópák után
állnak, ritkábban a perikópák előtt, illetve néhány esetben közrefogják azokat. A
paragrafusjelek másik, viszonylag gyakran alkalmazott (19%) funkciója az elkülönítés. A
paragrafusjelek akár perikópákat jelölnek ki, akár elkülönítő jelként funkcionálnak, mindig
számolni kell ezek kiemelő-felhívó szerepével is.
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A paragrafusjelek funkciói a Müncheni kódexben
Összesen

62 (100%)

Nagyobb egységek előtt

bekezdések jelölése (50-szer; 81%)
(ebből 37 esetben perikópát jelöl, de ez 41 jel)

Elkülönítő jel

12 (19%)

Funkciók

 perikópák jelölése
 elkülönítő jel

5.1.2. A Sándor-kódex (16. század első negyede)
A 40 lapos Sándor-kódex keletkezési körülményeit illetően viszonylag nagy a
bizonytalanság. A kódex egy kéztől való ugyan (Pusztai 1987: 9), de a másoló kilétét teljes
homály fedi – bár egyes feltételezések szerint nő (i. m. 13). A könyv keletkezési idejét és
rendi hovatartozását sem lehet egyértelműen meghatározni: Volf György domonkos
rendinek vallja (a legfőbb érve emellett, hogy a Cornides-kolligátumhoz tartozott) (i. m.
10). Kniezsa István (1952: 170) viszont ferencesnek tartja a szövegben található L jelek
alapján. Napjainkban inkább ferences kódexként tartják számon, de egyértelmű
állásfoglalás továbbra sincs a témával kapcsolatban. Mivel a kódexben paragrafusjel is
található, és a paragrafusjelek elsősorban a ferences kódexek sajátjai, így talán a
paragrafusjelek

megléte

is

közelebb

vihet

a

kódex

rendi

hovatartozásának

meghatározásához. – A megrendelőről is csak annyit tudni a kódexbeli utalások alapján,
hogy apáca (Pusztai 1987: 12).
A Sándor-kódex vegyes tartalmú kézirat (Horváth 1931: 177, 218). A scriptor
munkája se nem szép, se nem gondos, mégsem tűnik fordításnak, vélhetően másolat
(Pusztai 1987: 13). A szövegrészek között laza a kapcsolat: az első három nagyobb egység
közt tartalmi szempontból egyáltalán nincs, s az ezeket követő részek közt is csak igen
gyenge (i. m. 16).
A könyv első darabja (1/1–20/28) egy traktátus, utána következik a Három
körösztyén leán mártírpassiója (21/1–31/6), közvetlenül ezután egy rövid tanítás áll (31/7–
35/2), amelyet latinul írt intelmek (35/3–36/4) követnek. A következő rövidebb egység
Tundalus látomása (37/11–39/24), végül a kódex záródarabja (39/26–40/25), a vetekedő,
szeretetlen apáca példája (i. m. 16–20).
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A kódex központozása
A kódex mellékjeleivel foglalkozó fejezetben a közzétevő külön is kiemeli, hogy a
szövegben két helyen találni paragrafusjeleket (i. m. 15): „Már jeleztük, hogy másolónk
rubrumozással igyekezett a szöveg szerkezeti tagolására felhívni az olvasó figyelmét. E
célra a rubrumozáson és a díszesebb iniciálékon kívül használta a korában általánosan
elfogadott bekezdésjelet is, amelyet mi Γ-val jelölünk átiratunkban. (5/18: Γ Ǫth, 18/27: Γ
Er<eed; vö. CodHung. VIII. 15).” Értekezésemben a jel formájának megfelelően a
paragrafusjelet fordított P-vel jelölöm. Mindkét paragrafujel az első szövegegységben, a
traktátusban, azaz az értekezés részben található:
1. példa
es imeezt is mongyaak: vonġ vtanaad
minkeeth haad fussonk az te illatodban: ¶ Ǫth okaert hasonlattatnak az
kristoshoz aetozook az egerekhǫz elsǫ ez:(5/18)
2. példa
mӱnth am zenth pal mondӱa ¶ Er<eed
azert mӱnd ezǫkbǫl: (18/27)
Az első idézetben formai szempontból klasszikusnak mondható fordított P áll (5/18),
a második idézetben (18/27) azonban nem látszik a P szára – valószínűleg nem nyomta rá
elég erősen a másoló a tollat, vagy mára ott elkopott az írás.
Az első példában (5/18) a paragrafusjel a mezoszintű tagolás eszköze: bekezdést
különít el. A második paragrafusjel (18/27) két tagmondat határán áll: egy idéző mondat és
egy idézet közt kap helyet, amivel a scriptornak az lehetett a célja, hogy a Szent Páltól való
gondolat fontos tartalmára hívja föl az olvasó figyelmét (egyúttal hivatkozik), tehát itt
egyfajta felhívó kommunikációs funkciót tölthet be.
Nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a paragrafusjel nyit vagy zár, de mivel
a scriptor kiemelő, szövegtagoló funkcióban a szövegegység kezdetén több helyen is
alkalmaz aláhúzást (például: 3. lap), „fél keretet” (például: 13–14. lap), valószínűsíthető,
hogy a paragrafusjel is inkább nyit.
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Sándor-kódex
Kódex

Sándor-kódex

Kor

16. század első negyede

Szerzetesrend

vitatott

Műfaj

vegyes: traktátus, mártírpassió/legenda,
tanítás, intelmek, látomás, példa  A P-k
a traktátusban.

Fordítás/másolat

másolat

Megbízó

apáca

Másolók száma

ismeretlen

Jelek száma

2

Formai sajátosság

fordított P, szár nélküli fordított P

Funkció

felhívó és tagoló funkció (1 bekezdés előtt,
1 tagmondathatáron)

5.2. A domonkos Birk-kódex (1474)
Az 1474-ből való Birk-kódex Váci Pál, domokos rendi szerzetes munkája (Pusztai 1960:
11). A kézirattöredék (az eredetileg 12 levélnyi latin fordításnak mindössze harmada; i. m.
24) a Nyulak szigeti apácák számára készült, s a Szent Ágoston-féle regulákat és a
Domonkos-rendi apácák részére írt konstitúciókat tartalmazza (i. m. 30). – A könyv 1889ben került elő a bécsi császári könyvtárból (i. m. 11).
Az írásképből, a szövegen végzett javításokból és a benne található aláhúzásokból,
jelekből arra lehet következtetni, hogy a kézirat impúrum, a végső változat előkészítése (i.
m. 26). Mivel a scriptor valószínűsíthetően csak fogalmazványnak szánta, így nem sokat
törődött annak külalakjával, tartalmi szempontból viszont rendkívül igényes fordítónak
bizonyult.
A kódex központozása
A megmaradt domonkos kódexek közül a Birk-kódex az egyetlen, amelyben fordított P
alakú paragarfusjelek találhatók – még ha nem is nagy számban. A domonkos kódexek
írásjelezése általában szegényes, többnyire csak egy jelet használnak bennük (pontot,
kettőspontot vagy virgulát) több funkcióban, nem így a Birk-kódexben, amelyben punctus
elevatus formájú kérdőjel és cirkumflex formájú tagolójel is van (Keszler 2007: 8). Ennek
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vélhetőleg az az oka, hogy 1256-ban a ciszterci interpunkciós rendszert a latin liturgikus
szövegek írásánál kötelező használatúvá tették a domonkosok, s valószínűleg a domonkos
Váci Pál a regula fordításakor ezt próbálta követni (Lázs 2006: 337–355), bár a kódex
második felében már csak virgulák találhatók. Előfordulhat azonban az is, hogy az óbudai
klarisszák és a margitszigeti kolostor közti pezsgő szellemi élet hatott a könyv
interpunkciós rendszerére.
A kódex közzétevője a bevezetésben nem tér ki külön a töredékben látható
paragrafusjelekre, a szövegközlésben alkalmazott jelek felsorolásakor azonban a Váci Pál
által alkalmazott jelek között ez is szerepel (i. m. 45).
A kézirat első felében, a Szent Ágoston-féle regulákban összesen öt helyen található
paragrafusjel:
1. példa: Mert vġ oluaſſatok aʓ apoſtolok tetemeṅebe, hoġ menden kɵʓ vala Ø nekik es
oʓtatik vala mẽdenjknek mjt ʓvkſege adġa vala; ¶ kiknek vala miek volt vilagiban, midɵn
bel iettek/aʓ monoſtorba: [e]ʓabadon akarjak aʓt kɵʓʓe lẽni; kiknek kedig nem volt, [aʓ
monoſtorba aʓt] ne kereſſek aʓt monoſtorban: (46/11–16).
2. példa: ha Ø ʓegenſegek, micort kiuel volt«n»ak, xak aʓ ʓ[u]vkſegekre valot lelhette
volna; ¶ demaga aʓert ne alahak mȧgokat bodo[k]goknakmiert «olÿ» eletet, es ɵltɵʓetɵt
leltenek, meliet kiuɵl nem lelhettenek «volna», (47/17–48/19–20).
3. példa: ʓegenek kedig ott fel fualkodnak; ¶ de eſmeg aʓok kik valaminek lattatnak vala
vilagiba, ne utaliakmeg ɵ ſororit kik aʓ ʓent tarſaſagban ʓegenſegbɵl iɵttenek, ſɵt inkab
ʓorgalmaʓanak <tanolianak>, nem kaʓdag nẽʓete«k»nek melto voltarol, : (48/ 25–28).
4. példa: de ʓegen ſororoknak tarſaſagaro[k]l dichekedni ¶ fel ſe emelkeġenek ha kɵʓ
elettre valamit ɵ ioʓagogbol attanak, «ſe» (48/28–29).
5. példa: …hoġ ne xak ʓatok (..)ġen etket: de meg filetek es be vege <halgaſ(.)a> iſtēnek
igeiet. ¶ Que ioſǐre (52/11–12).
Az öt példából a paragrafusjel három alkalommal (1., 2., 3.) mondattömbök határán
helyezkedik el. Az első három példában (a betűhű átirat szerinti: 46/13, 48/19, 48/25) a
sororok közti egyenlőségre figyelmeztet a szöveg, az ötödik példánál (a betűhű átirat
szerinti: 52/12) pedig tagmondaton belül a lelki-szellemi táplálék fontosságára hívja fel a
figyelmet, ezt követően fordított P áll, majd egy latin szövegrész következik. Egyedül a
negyedik idézetnél áll mondatközi helyzetben a paragrafusjel, amelyben (a betűhű átirat
szerinti: 48/28) ismét a módosabb családból érkező sororokat inti keresztényi magatartásra
a regula.
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A Birk-kódex paragrafusjelei tehát nem bekezdéseket jelölnek (40. ábra). Négy
esetben grammatikai szempontból tagoló funkciót látnak el, egy esetben nem egyértelmű a
P szerepe. A szöveg tartalmát tekintetbe véve feltételezhető, hogy a fordított P-k
kitételének elsődleges célja mégsem a grammatikai-logikai egységek határának kiemelése,
hanem a mondanivaló hangsúlyozása, a figyelmeztetés volt.

Birk-kódex
Kódex

Birk-kódex

Kor

1474

Szerzetesrend

domonkos

Műfaj

Szent Ágoston-féle regulák és Domonkosrendi apácák számára írt konstitúciók A Pk a regulában.

Fordítás/másolat

fordítás

Megbízó

domonkos rendi apácák

Másolók száma

Váci Pál, domokos rendi szerzetes

Jelek száma

5

Formai sajátosság

fordított P

Funkció

felhívó, tagoló funkció (3-szor bekezdés és
tömb között, 1-szer tagmondatok határán és
1-szer mondategységen belül)
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40. ábra. A Birk-kódex 1a oldala

5.3. A paragrafusjelek a pálos kódexekben
Két pálos kódexben találhatók paragrafusjelek: a Festetics- és a Czech-kódexben.

5.3.1. A Festetics-kódex (1492–1494)
A

Festetics-kódex

feltehetőleg

1492–1494

között

keletkezett

magyar

nyelvű

imádságoskönyv, mely Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára készült a pálosok
nagyvázsonyi kolostorában (N. Abaffy Csilla 1996: 7, 12). Hoffmann Edith szerint (1992:
139): „A magyar nyelvű kódexek közül a legfényesebb kiállítású, ízléses és tetszetős
munka” (1., 2., 94., 177., 178., 183. lap) (41. ábra). Az eredetileg 210 levélből álló könyv
terjedelme ma 208 levél. A könyv tartalmazza Mária teljes kis zsolozsmáját (Officium
Parvum Beatae Mariae Virginis), amelyet az officium kiegészítéseként, általában a
breviárium végén mondtak – a Czech-kódex egy része (137–164. lapig) ezt egészíti ki a
szombati Mária-officium nyári vesperásával. A Mária-officium után áll Petrarca hét
bűnbánati zsoltárának, a Septem Psalmi poenitentialesnek első magyar fordítása, majd
Szent Gergely pápa imádsága, végül a János-evangélium első részének 1–14. verse (i. m. 8,
15).
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A kódexben több kéz nyomai is felfedezhetők. Az alapszöveget fekete és piros
tintával másoló kéz írása egyenletes, nyújtott, sűrű bastarda, s a betűk mérete a tartalomtól
függően olykor kisebb (i. m. 10–11), ami különösen fontos a paragrafusjeleket illetően. A
kódex keletkezési idejével egykorú a barna vagy arany tintával, apróbb, kerekebb, szép
bastardával író 2. kéz, amely tartalmi részeket jelöl ki: egyrészt szöveggel, például:
,,Amen” (181. lap); másrészt a sor elé szépen kirajzolt görög kereszttel (például: 42., 70.,
343., 346. lap) vagy a, b, c, d, e, f, g betűkkel a margón (például 105., 108. lap). Közel
egykorú lehet a 3. kéz is, amely a kódex végén lévő üresen maradt három lapra másolta be
János evangéliumának 1–14. versét. Világosbarna és fekete tintával írt betűi apró,
hegyesebb bastardák (i. m. 10–11).

41. ábra. A kódex 2. lapja
idesruzsa.blogspot.hu/2011/10/festetics-kodex.html
Letöltés ideje: 2014. január 13.
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A Festetics-kódex adatai
Kódex

Festetics-kódex

Kor

1492–1494

Szerzetesrend

pálos

Műfaj

imádságoskönyv

(Mária

teljes

kis

zsolozsmája, Petrarca hét bűnbánati zsoltára,
Szt. Gergely pápa imádsága, a Jánosevangélium első részének 1–14. verse)
Fordítás/másolat

másolat

Megbízó

Kinizsi Pálné Magyar Benigna

Másolók száma

3 = egy kéz másolta, még kettő bele-/hozzáírt

A paragrafusjelek száma

516

A paragrafusjel formája

kampószerű jel (Γ)

A Kinizsi Pálné számára készült imádságoskönyv megértéséhez, használatához
elengedhetetlen fontosságú néhány egyházi alapfogalom, így például a zsolozsma
fogalmának, a zsolozsma rendjének ismerete. A kódex ugyanis a zsolozsmázáshoz
szükséges útmutatásokat, az ebben előforduló szövegrészeket, szöveget tartalmazza. A
zsolozsma rendjének ismerete nélkül tehát nem lehet a kódexbeli paragrafusjelhasználatról érdemben nyilatkozni.
A zsolozsmázás rendje
Szakos Gyula szerint (1985: 1209): ,,A Zsolozsma az Egyház nyilvános, közös, hivatalos
imádsága. Benne a Szentírásból és Szenthagyományból vett szövegeket énekelve, a
megszabott imaórákat megtartva megvalósítja a folyamatos istendicséretet.” A zsolozsma
tehát a nap egészére szétosztott imádkozás (Tihanyi 1990: 7). A zsolozsmának a
következők az imaórái: a legősibb a reggeli (Laudes) és az esti (Vesperás vagy Vecsernye)
dicséret, melynek hagyománya még az Ószövetségre megy vissza. A nappalt rövid
imaórák szakítják meg: a Tertia délelőtt 9 körül, délben a Sexta, délután 3 körül a Nona és
az éjszakai imaóra a Completorium (Kompléta) (Szakos 1985: 1220–1221).
A zsolozsma gerincét a zsoltárok alkotják. A 150 költeményt tartalmazó Zsoltárok
könyve az ószövetségi Szentírásban található. Több szerző műveiből a babilóniai fogság
után gyűjtötték egy könyvbe, egy igen jelentős hányada azonban Dávid királytól származik
(Török 2004: 22). A Szentírásból valók még a zsolozsma rövid olvasmányai, az
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elmélkedő-felelő énekek, az átvezető verzikulusok, s általában a zsoltárt keretező antifónák
is – amelyek tartalmukat tekintve gyakran az isteni igazságok megszólaltatói. A
kantikumok (Mária, Zakariás, Simeon hálaéneke és egyéb újszövetségi énekek) és a nagy
katolikus költő-teológusoktól származó verses himnuszok a zsoltárok újszövetségi
folytatóinak tekinthetők.
A szövegek sorrendje kötött. A zsolozsma tehát nem magánimádság, az ezt
imádkozók az egyház legfontosabb mondanivalóit együtt mondják (Szakos 1985: 1222–
1223). Ebből következik, hogy a pap (vagy előimádkozó) és a hívek felváltva,
párbeszédszerűen mondják az imát, s ezeket a váltásokat az imádságoskönyv jelzi – a
Festetics-kódexben többnyire paragrafusjellel.
„A Liturgia Horarum (Imaórák Liturgiája) különböző óráinak felépítése a következő:
1. Olvasmányos imaóra
Bevezetés
Himnusz
Három zsoltár saját antifoniával
Párvers
Első (szentírási) olvasmány – Válaszos ének
Második (patrisztikus) olvasmány –
Válaszos ének
(Te Deum – ha van!) Könyörgés, befejezés

2. Reggeli dicséret – Esti dicséret
Bevezetés
Himnusz
Zsoltár, kantikum, zsoltár, saját antifonáival
Rövid olvasmány
Rövid válaszos ének
Benedictus, illetve Magnificat antifonájával
Fohászok
Miatyánk (Amen nélkül)
Könyörgés
Befejezés

3. Napközi imaóra
4. Kompletórium
Bevezetés
Bevezetés
Himnusz (a napszaknak megfelelően)
Lelkiismeretvizsgálat
Három zsoltár egy antifonával vagy a Himnusz
megfelelő antifonákkal
Egy vagy két zsoltár a napnak megfelelően
Rövid olvasmány
Rövid olvasmány
Párvers
Válaszos ének
Könyörgés
Evangéliumi kantikum – antifonával
Befejezés
Zárókönyörgés
Áldás, Szűz Mária antifonája
A zsolozsma felépítésének képe az ősi formában ettől eltér. Az éjszakai imádság
(matutinum) Isten segítségülhívása után az invitatoriummal kezdődik (94. zsoltár ún. inv.
verssel). Ezt követi a himnusz, majd a három nocturnus. Minden nocturnus áll 3 zsoltárból,
és 3 olvasmányból, melyeket egy-egy responzórium követ. A verzikulusok az egyes részek
között összekötő szerepet töltenek be. A matutinumot ünnepélyes alkalmakkor a Te Deum
zárja” (Török József 2004: 156–158).
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A Festetics-kódexet nyitó zsolozsma virrasztó zsolozsma (matutinum vagy vigília),
mely késő este, éjszaka vagy hajnalban végzendő, pap vezetésével vagy egyszerű
közösségi formában – ez esetben az előénekesek egyike mondja a celebránst illető
fohászokat és imákat (Tihanyi 1990: 118). – Érdekes látni, hogy a kódexbeli zsolozsma
szövege tökéletesen megfeleltethető a ma használatos formákkal – a zsoltárok szövegét
illetően ez persze nem meglepő. Ebből is jól látszik, hogy a ,,zsolozsmázás hagyománya”
milyen erősen él. A Népzsolozsmák (1990: 119) című könyv tökéletesen igazolja ezt:
,,Pap: Uram, nyisd meg ajkaimat! (Szájunkat kereszttel jelöljük)
Nép: És szám a te dicséretedet hirdeti.
Pap: + Isten, figyelmezz az én segítségemre!
Nép: Uram, siess megsegíteni engem! (Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS
FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK.
Nép: Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, // és mindörökkön örökké amen,
alleluja.”
A Festetics-kódex megfelelő része: · Γ Wram en aỳakaỳmat meg nỳthod ∙ Γ ees een zaam
hỳrdethy the dỳchéreethedeth· Γ Isten een segeedsegemree ỳgỳekezỳel · Γ Vram engem
segeỳthenỳ syees · Γ Dychew seegh athyanak · ees fỳwnak ees zenthlelek nek · Γ Mỳkeenth
wala kezdethbeen  ׀ees ma ees mỳndenha ewrewkkewl ewrewkke Amen · Alleluỳa (1).
A kódex központozása
A Festetics-kódexben az írásjelek használata, így például a ponté és a kettősponté
szabályozottnak tűnik (mégha nem is mindig következetes az alkalmazásuk). –
Kétségtelen, hogy egy magánhasználatra készült imádságoskönyv talán jobban meg is
követeli az egységesebb, egyértelműbb írásjelhasználatot, a következetesen alkalmazott
szabály- és jelölésrendszer meglétét és használatát, mint más munkák. – Kinizsi Pálné
imádságoskönyvében sem beszélhetünk azonban teljesen kialakult szabályrendszerről, de
tudatosságra törekvésről: igen. A pont, a kettőspont mellett gondolhatunk itt a többnyire
rubrumozott nagy kezdőbetűkre is, amelyek szinte kivétel nélkül új tartalmi, gondolati
egységet jeleznek, vagy a halványpiros kampószerű jelre (Γ), amely N. Abaffy Csilla (i. m.
23) szerint tagolja a szöveget.
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A paragrafusjelek előfordulásai
A kódex 208 levelén 516 kampószerű jelet (Γ) találni. A jelek megoszlása nem egyenletes,
a kezdeti folyamatosságot szünetek törik meg a következő lapokon: 6, 7–14, 21–24, 26–27,
29–31, 33–41, 45–46, 53, 55, 57–58, 65, 68–69, 72, 74, 76, 79, 82–83, 85, 87, 90, 94–95,
98, 101–102, 105–106, 109, 111, 113, 117, 119–120, 122, 127–129, 131, 133, 141–164,
166–176, 178–180, 182–193, 196, 198–199, 204–211, 213, 215, 217, 220, 222–223, 225–
228, 230–231, 236, 239, 242–244, 247–265, 267, 269–271, 278, 280, 282–283, 286, 291,
295–297, 303, 307, 309, 312–316, 319, 323, 326–328, 333–335, 344, 347, 350, 353, 355,
358, 360, 362, 364–388, 390–392, 394–396, 398–403, 405–416. A jelek laponkénti
eloszlása sem egyenletes: jellemzően vagy nagyon kevés (1, esetleg 3) vagy kiugróan sok
kampószerű jel látható (például: a 81. lapon 13 jel áll).
Mivel a zsolozsmázáskor elimádkozandó szövegek formai szempntból kötöttek, s az
imádságnak is szigorú rendje van, így a zsolozsmázás aktusából adódó ismétlődések miatt
fölöslegesnek gondoltam a paragrafusjelek vizsgálatát a kódex egészében, így csak az első
100 lapon foglalkoztam ezek funkcióival. – A zsolozsmázáshoz szervesen nem tartozó
szövegrészekben csak elenyésző számban látni kampószerű jelet, így Petrarca hét
bűnbánati

zsoltárában

(364–405.

lap.),

amelyben

mindössze

négy,

ugyanazon

szövegegységben elhelyezkedő példát találni: „Dychew seegh athyanak · ees fynak ees
zent leleknek ∙ Γ mýkent wala kezdethben  ׀ees ma  ׀ees myndenha  ׀ees erewkkewl
ewrewkkee · Amen” (389/11–390/1); vagy egyáltalán nincs bennük (például Szent Gergely
imájában, a János-evangélium első részének 1–14. versében).
A paragrafusjel ponttal és kettősponttal kombinálva
A Festetics-kódex első 100 lapján 236 (100%) paragrafusjel található. A kampószerű jelek
gyakran ponttal (121-szer, 51%), kettősponttal (40-szer, 17%) kombinálódnak, olykor
azokon helyezkednek el (nyomdatechnikai okokból ezt a munkámban nem tudtam jelezni).
A jelekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a paragrafusjel nem szakaszzáró-e.
Az, hogy a kampószerű jel nem a bekezdés kezdetét jelöli, valószínű. Ezt bizonyítja az is,
hogy a 2. kéz, amely a kódex keletkezési idejével egykorú, a sor elején elhelyezett görög
kereszttel vagy a margóra írt betűkkel jelölte a nagyobb részek indítását (N. Abaffy Csilla
1996: 10–11, 23). Nem lehet azonban teljes biztonsággal állást foglalni a kérdésben, mert
több helyen a mondatok, az intonációs egységek és a beszélőváltások határai egybeesnek.
Hiába áll tehát például több helyen az Amen lezáró formulaként, mégis sokszor látni utána
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kampószerű jelet ponttal vagy kettősponttal kombinálva. (Nem tudni, hogy ez a lezárás
erősítését szolgálja-e, vagy talán mégis a következő egység kezdetét?)
A paragrafusjel szövegtagoló funkciója
Úgy tűnik, hogy a Festetics-kódexben a paragrafusjelek gyakorisága és funkciója erősen a
műfaj függvénye. Ahogy azt fent bemutattam, a zsolozsmázásnak tartalmi és formai
szempontból is szigorú rendje van, hiszen ez hagyományosan két fél: a szólista és a
közösség párbeszédeként hangzik el. A hóra nagyobb tömbjeit elválasztó vagy éppen
összekötő verzikulusok (zsoltárversek) közismertek voltak (hiszen 3-4 tétel tartozik
összesen egy-egy ünnepi időszakhoz), tehát a közösség a szólista vagy celebráns által
megkezdett szöveget gyakorlatilag fejből énekelhette (Dobszay 1995: 67–68), s az imák
szövegeit is emlékezetből mondhatta. Bőségesen elég volt tehát, hogy az imádságoskönyv
csak a szertartás, az imádkozás rendjét jelezze, nem volt mindenütt szükség az egységek
egészének leírására. A párbeszédszerűen mondott szövegrészeknél is inkább csak az
osztatok, váltások helyeinek jelzésére volt szükség.
A mai leíró kategóriák a zsoltárok imádkozásának műfaji sajátosságai és az
imádságoskönyv szerkesztésbeli jellegzetességei miatt tehát nem igazán vagy csak nagyon
nehezen alkalmazhatók a szöveg szerkezeti szintű vizsgálatára – bár kísérletet teszek rá,
hiszen ez dolgozatom egyik vállalt feladata. N. Abaffy Csillának (1996: 23) igaza van tehát
abban, hogy a kampószerű jelek tagolják a szöveget, de ebben az esteben talán kifejezőbb
volna azt mondani, hogy jelzik a zsolozsma egyes részeit. A jelek kitételénél ugyanis nem
az elhatárolt egység mérete, a szövegrész terjedelme a meghatározó – ezek kiemelésére,
tagolására elsősorban az iniciálét stb. (vö. fent) használja a scriptor –, hanem a liturgikus
rend menetének, a párbeszédes váltásoknak a jelzése, ezek láttatása. Ezért elemzésemben
elsősorban arra kívánok kitérni, hogy a kampószerű jeleket jellemzően milyen típusú
egységek elválasztására, jelzésére vagy tartalmi szempontból lényeges helyek kiemelésére
használja a másoló.
A paragrafusjeles előfordulások 50 (21%) alkalommal nagyobb ívű gondolati
egységek határán helyezkednek el. Gondolati egységeknek tekintem: a zsolozsma effektív,
teljességében leírt nagyobb tartalmi egységeit és a zsolozsma részét képező, de csupán
jelzésszerűen feltüntetett elemeit is (amelyek végigmondása, imádkozása ugyancsak önálló
egység a zsolozsma egészében), például: Kōn · Xpēon · Kon Γ Mỳ athỳank ỳsten. A jel
előtt álló rész feloldása: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison; az utána következő
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rész jelentése pedig az: hogy ott a Miatyánkot kell elimádkozni. További példák: Athyanak
ees fywnak ees zenth leleknek neweben Amen Γ · Kōn· Xpēon · Kon Γ My athyank ysten
·Iduezleghy maría · Γ Wram en ayakaymat meg nythod… (1), Γ Bodoghsagos zyz
maríanak thyzthessegebeen : Vygasagos dycheretheth mondyonk wrnak Merth nagy wr aaz
ysten  ׀ees nagy kyraal mynden ysteneknek felewtthwe : merth nem wethy eel wr ew
neepeth : merth ew kezeeben wadnak fewldnek mynden wegey : ees hegyeknek
magassaagyth ew neezy Γ Vygsagos dycheretheth mondyonk wrnak · Merth ewe aaz
thenger ∙ ees ew thewtthe azth : ees az fewldet ew kezey fondaalthaak (2–3); Kōn· Xpēon ·
Kon Γ My athyank ysten Γ Idwezlegy Maria (15, 64, 71, 81, 92); Γ The kedygh wram
yrgalmaz my nekenk : Γ Istennek zenth zyleye legy nekěnk segeythěnk (18); mastany
zomorwsaghthwl megh zabadolny ees erewk ĕrĕmmel lakozny anthiphona Γ Iewy zenth
lelek thewlchbee the hywydnek zyweyth  ׀ees the zerelmednek thyzeeth ew bennek meg
gyoychad (49); Dycheseeg adasseek athyanak ees fywnak · ees zenthleleknek · Γ Segeych
mynketh kerewnk the kegyes keresydwel ees eerdemydwel · Istennek zenthseges zyleye zyz
maría vers (60 –61); Idwez legy marya · Γ O wram tekench the ynydre ees the myweydre ׀
ees ygazgasd ew fyayth : Γ Ees legyen my wronk ystennek fenesseege my raythonk  ׀ees my
kezeenknek myweyth ygazgasd my raytonk  ׀ees my kezewnknek myweth ygazgadd (64). –
A példákból kitűnik, hogy a tartalmi egységek határát az esetek nagy többségében nemcsak
a paragrafusjel, hanem a rubrumozott nagy kezdőbetű is jelzi. Természetesen, mivel a
tartalmi-grammatikai egységek és a beszélőváltások legtöbbször egybeesnek, nem állítható
teljes biztonsággal, hogy a példákban a paragrafusjel szövegszerkezeti szempontból a
mezo- és a mikroszintű tagolás eszköze csupán.
Az új tartalmi egység gyakran litániaszerűen ismétlődő és/vagy az imádságnak
keretet adó formula, állandó rész: hálaadás: Te kedygh wram yrgalmazh mynekewnk : Γ
Istennek hala adasseek (16, 18, 19); TEged dychernek mynden angyalok ystennek zyz zenth
zyleye  ׀ky fyrfyath nem esmerthel  ׀ees the : mehedben wr ystenth wysseleed: Γ Hala
adassek ystennek (43); es azerth dycherethewth mondonk neked ystennek zent Parady
capitulum zyleye chomnak kapwaya ewa myath myndenekenek bel rekezthwe wala  ׀dee
bodogsaagos zyz maríanak myattha ysmeg ׀megh nyleek ∙ Γ Hala adas ystennek (59);
Kezdetthewl fogwa  ׀ees koroknak elewtthe  ׀theremthewtth wagyok  ׀ees az yewwendew
koryg<h> megh nem zewnewm  ׀ees zenth lakodalmba elewtthe zolgalek : Γ Hala adassek
ystennek

(77); Aldasth mondyonk wrnak · Γ Hala adassek ystennek (62, 81, 92);

dicséretek, dicsőítések, dicsőségek: Vram engem segeytheny syees · Γ Dychew seegh
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athyanak · ees fywnak ees zenthleleknek (1); Isten een segeedsegemree ygyekezyel · Γ
Vram engem segeytheny syees · Γ Dychew seegh athyanak · ees fywnak ees zenthleleknek
(52, 71, 81); merth ew kezeeben wadnak fewldnek mynden wégey : ees hegyeknek
magassaagyth ew neezy Γ Vygasagos dycheretheth mondyonk wrnak (3);

Dychesegh

athyanak ees fy wnak ees zenth leleknek : mykeppen wala kezdethbee ees  ׀ma ees
myndenha ees ewrewkkewl ewrewkke Amen : Γ Vygasagos dycheretheth mondyonk wrnak”
(5); Istennek zent seges zyleye zyz maría ∙ Γ Dycheseegh adasseek athyanak ees fyvnak ees
zenth leleknek (59); Zeepseges lewl ees edes· Γ Meltholyal engem theged dycherny
zenthelth zyz (78); Meeltholyal engem dycherny thegeed · zenthewlth zyz · Γ Meltholyal
engē dycherny theeged zenthewlth zyz · Γ Agy nekem erewth the elenseegyd ellen (100);
irgalomkérések: Amen

Γ · Kōn · Xpēon · Ko (1); Zepseges lewl ees edes Γ the

gyenyerewseegedben ystennek zyz zenth zyleye · Γ Kōn · Xpēon · Kon (15); ees ystennek
walazthotthaywal orzaglany erewkkewl : Γ Te kedygh wram yrgalmazh mynekewnk (16,
18, 19); segítségkérések: Idwezlegy maría · Γ Isten een segeedsegemree ygyekezyel · Γ
Vram engem segeytheny syees (1, 52, 63, 71, 81, 92–93); Parancholí wram yol mondanom
: Γ Istennek zenth zyleye legy nekěnk segeythěnk (18); Imagy my erthenk ystennek zenth
seges zỳleye Γ hogy melthok legyenk yesus xpusnak ygerethyre : Γ Isten my segedelmenkre
fygelmezyel : (25); Istennek zenthseges zyleye zyz maría · Γ Segeych mynketh kerewnk the
kegyes keresydwel ees eerdemydwel (59); könyörgések és kérések: Amen ∙ Γ Parancholy
wram yol mondanom · Γ Zyzeknek nemes zyze ׀esedezyeek my eertenk ew fyanal  ׀Amen
(15); Merth kyth egek nem foghathnak wala the mehedben wysseleed : – Γ Parancholy
wram yol mondanom (17; Merth megh zerethee kyral thee dyzedeth ∙ Γ Wram halgassad
megh een ymad sagomath (100); Hala adassek ystennek : Γ Istennek malazthya ∙ ees yesus
cristusnak yosaga maradyon myndenkor my welewnk Amen (51); áldásadások és
áldáskérések: Merth kyth egek nem fokhatnak wala  ׀the eleedben wyseleed w Γ Aldoth
the azzonyallathoknak kezeth the  ׀ees aldoth the mehednek gyemewlche (17); Vr halgassad
meg een ymadsagomah  ׀Γ ees een yweltheesem the hozyad ywsson · Γ Aldasth mondyonk
wrnak” (51, 81, 92); Amen : Γ Legỳen wrnak newe aldoth (66). Hangsúlyozandó, hogy
ezek többnyire tömbnyi, esetleg bekezdésnyi egységek a szövegen belül, a kapószerű jel
elsősorban mégis a tartalmi kiemelés, az elválasztás, beszélőváltások jelzésére szolgál.
A kampószerű jelek elsősorban kisebb egységek között (169; 71%): mondatok és
tagmondatok határán állnak – ez is elsősorban a szöveg műfaji jellegzetességeivel és az
imádságoskönyv formai sajátosságaival (kívánalmaival) magyarázható. Mondatok határán
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83-szor (35%), tagmondatok határán pedig 86-szor (37%) látható akasztófaszerű jel: Γ
Wram en ayakaymat meg nythod ∙ Γ ees een zaam hyrdethy the dychereethedeth (1) Γ Isten
een segeedsegemree ygyekezyel · Γ Vram engem segeytheny syees (1); Γ Aldoth the
azzonyallathoknak kezeth the  ׀ees aldoth the mehednek gyemewlche · Γ Merth kyth egek
nem foghathanak wala the mehedben wysseleed : – Γ Parancholí wram yol mondanom ∙ Γ
Mynketh kegyes magzathyawal · Aldyon megh zyz maría” (17); Imagy my erthenk ystennek
zenth seges zyleye Γ hogy melthok legyenk yesus xpusnak ygerethyre : (25); Vr halgasd
megh en ymadsagomath Γ ees een ywelthesem the hozyad ywsson : (51); Γ Halgas
leanyom <.> ees lass ees haychad the fyledeth Γ merth megh keewanaa kyral the dyzedeth
(60–61); Ewrwendnek zenthek dychesegbe Γ vygadnak ew haylakokba · Γ dragalathos
wrnak elewtthe Γ ew zenthynek halala (62); Legyen wrnak newe aldoth · Γ Mathwl fogwa
ees erekke  ׀Γ my segeedsegewnk wrnak neweben Γ kÿ thewtthe mennyeth ees feldeth …: Γ
Ne fordwly een zywem gonossagnak zawayra Γ bynekbe ok wetheeseknek ok wetheeseere
(66); Γ Vram halgasd megh een ymadsagomath Γ ees een ywelthesem the hozyad ywsson
(66–67); Vr halgassad meg een ymadsagomah  ׀Γ ees een yweltheesem the hozyad ywsson
·Γ Vess wram ewryzeteth een zamnak Γ ees kernyel allasnak aythoyath een ayakaymnak
… : Γ Thewkelyed megh een menesymeth the eswenyden· Γ hogh megh ne yndwltassanak
en labam nyomay : Γ Een el reythethymbewl thyzthyh megh wram engemeth · Γ Ees
ydegenekbewl engedy the zolgadnak · Vr halgassad een ymadsagomath ∙ Γ Ees en
ywelthesem the hozyad ywsson (78); Mynden erethnekseegeketh the magad meg ׀ewleel
mynd ez wylagon · Γ Zyz marya · Γ Dycheseegh athyanatk ees fywnak ees zenth leleknek :
Γ Ewrewly zyz maría · Γ Meltholthass engemeth · dycherny thegedeth · zentheltheth zyz ·
Γ Agy nekem hatlmath the ellensegyd ellen · Γ Vr halgasd megh een ymadsagomath · Γ ees
een ywelthesem the hozyad ywsson (89); Vr halgassad een ymadsagomath Γ ees een
ywelthesem the hozyad ywsson (92). – Az imaformulák közül leggyakrabban a
következőkben szerepel Г, például: a Dychesegh athyanak ees fywnak ees zenth leleknek ∙
Γ Mykeenth wala kezdethbeen  ׀ees ma ees myndenha ees ewrewkkewl ewrewkke Amen
típusú szerkezetekben is (1, 25, 28, 32, 42, 47, 52, 54, 56, 71, 73, 75, 81, 86, 88, 93, 96, 97,
99). A scriptor azonban ezt illetően is több helyen következetlen, s nem teszi ki minden
esetben a paragrafusjelet, például: Dychesegh athyanak ees fywnak ees zenth leleknek :
mykenth wala kezdethbeen ees ma ees myndenha : ees eerewkkewl erewkke: Amen (13–
14).
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Mint a példák mutatják a paragrafusjel előfordul kapcsolatos és magyarázó
mellérendelő modatok (és tagmondatok) között; célhatározói, okhatározói, valamint miként
kötőszós alárendelések előtt is.
A paragrafusjel intonációs egységek határán
A kampószerű jel 17 (7%) esetben intonációs egységek határán áll, kijelölve ezzel az egy
intonációs szakasszal kimondandó szöveg terjedelmét, s így közvetve ugyan, de fontos
ritmusképző elemmé is válik a gondolati, tartalmi egységen belül. Fontos megjegyezni,
hogy az intonációs határok többnyire egybeesnek a beszélőváltásokkal, s a scriptor
elsődleges célja vélhetőleg ezek jelölése, kiemelése lehetett. A váltások helyei valószínűleg
nem véletlenül esnek egybe az intonációs határokkal, hiszen így valóban ritmikus dallama
lesz a szövegnek, így szebb és könnyebb mondani is. Például: Zepseges lewl ees edes Γ the
gyenyerewseegedben ystennek zyz zenth zyleye (15); The dycheseegedvel ees the
zeepsegedwel Γ ígyekewsyeel beewseggel  ׀leepyel ky ees orzagoly<h> (50); ew nekyk
ymadsagokwal mennyey yerwsalemben ywthathny eerdemlyĕnk · Γ Azon wr yeswsnak
chrystwsnak myattha  ׀ky athya ystennel ees zenth lelekkel eel  ׀ees orzagol ysten  ׀mynden
erewk segnek erewksegeben (80). A másoló azonban ezeknél a részeknél is sokszor
elmulasztja kitenni a paragrafusjelet, például: Iewy zenth lelek thewlchbee the hywydnek
zyweyth  ׀ees the zerelmednek thyzeeth ew bennek meg gyoychad w Bochasd ky the lelkedet
<ked> ees theremthethnek  ׀ees meg wyeythod feldnek zyneeth oratio Isten ky hyweknek
zyweyt zenth leleknek wylagos yhthasawal megh thanyhthad  ׀adyad nekenk wgyan azon
lelekwel ygazakath eerthenewnk  ׀ees ew zenth wygazthalasawal erewlnewn (49).
Paragrafusjel az idéző mondatok és az idézetek határán
A kampószerű jelet megtaláljuk az idéző mondatot követően, az idézetet megelőzve is.
Ebben az esetben azonban nem dönthető el, hogy a másoló kifejezetten e kettő közé
szánta-e a paragrafusjelet, mert a beszélőváltásból adódóan (az idéző mondatokat ugyanis,
melyek egyben felszólítások bizonyos zsolozsmarészek mondására, a celebráns mondja, az
idézeteket pedig a hívek) a kitétele egyébként is indokolt. S az itt előforduló idéző
mondatoknak sokszor az is érdekességük, hogy az idéző mondatot követően ott látjuk
ugyan a paragrafusjelet, de az idézet maga már hiányzik, s egy új gondolategység követi –
a másoló tudottnak, ismertnek veszi a visszatérő imaformulát, ezért csak jelzi, hogy pédául
hálaadás következik, s nem írja ki – a Miatyánkhoz és az Üdvözlégyhez hasonlóan.
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Például: Dychesegh athỳanak ees fy wnak ees zenth leleknek : mykeppen wala kezdethbee
ees  ׀me ees myndenha ees ewrewkkewl ewrewkke Amen : Γ Vygasagos dycheretheth
mondyonk wrnak · Γ Bodoghsagos zyz maríanak thyzthessegebeen · Vygasagos
dycheretheth mondyonk wrnak (5); Amen ∙ Γ Parancholy wram yol mondanom · Γ
Zyzeknek nemes zyze  ׀esedezyeek my eertenk ew fyanal  ׀Amen (15); Γ Merth kyth egek
nem foghathanak wala the mehedben wysseleed : – Γ Parancholí wram yol mondanom ∙ Γ
Mynketh kegyes magzathyawal · Aldyon megh zyz maría (17); Parancholí wram yol
mondanom : Γ Istennek zenth zyleye legy nekěnk segeythěn (18); Aldasth mondyonk wrnak
· Γ Hala adassek ystennek (62, 81, 92); Meeltholyal engem dycherny thegeed · zenthewlth
zyz · Γ Meltholyal engē dycherny theeged zenthewlth zyz · Γ Agy nekem erewth the
elenseegyd ellen (100). A másoló azonban ezekben az esetekben sem teszi ki mindig a
paragrafusjelet.
A paragrafusjel a beszélőváltás jelölőjeként
Zsolzsmázáskor döntő fontosságú, hogy a résztvevők pontosan tudják, mikor és mit kell
mondaniuk. Feltehetőleg ebből a megfontolásból látjuk annyiszor a paragrafusjelet a
beszélőváltások határán a dialogikus részekben. Úgy tűnik, hogy a Festetics-kódexben
ezek jelzése, kiemelése a paragrafusjel fő funkciója. Például: Amen : Γ Vr halgasd megh
en ymad sagomath Γ ees een ywelthesem the hozyad ywsson : Γ Aldasth mondyonk wrnak :
Hala adassek ystennek : Γ Istennek malazthya · ees yesus cristusnak yosaga maradyon
myndenkor my welewnk Amen (51); Idwezlegy maría · Γ Isten ygyekezyel en segedsegemra
· Γ Vram engem segeytheny syes ∙ Γ Dychesegh athyanak ees fywnak ees zenth lelekenk ∙ Γ
Mykenth wala kezdethben ees ma ees myndenha ees erewkkewl erewkke ∙ Amen · Alleluya
(52); Amen : Γ Aldasth mondyonk wrnak · Γ Hala adassek ystennek : ~ Ewrwendnek
zenthek dychesegbe Γ vygadnak ew haylakok · Γ dragalathos wrnak elewtthe Γ ew zenthy
nek halala (62); Amen : Γ Legyen wrnak newe aldoth · Γ Mathwl fogwa ees erekke  ׀Γ my
segeedsegewnk wrnak neweben Γ ky thewtthe mennyeth ees feldeth : Γ Vess wram
ewryzeteth een zamnak Γ ees kernyel allasnak aythoyath een ayakaymnak : Γ Ne fordwly
een zywem gonossagnak zawayra Γ bynekbe ok wetheeseknek ok wetheeseere : Γ
Thewkelyed megh een menesymeth the eswenyden· Γ hogh megh ne yndwltassanak en
labam nyomay (66–67). A másoló azonban a beszélőváltást sem jelzi a kódexben
következetesen. Vannak ugyanis olyan részek, amelyeknél a kampószerű jel kitétele
indokolt lenne, mégis elmarad, például: Dycheeryeethek gyermekek wrath  ׀dycheryeethek
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wrnak neweeth Leegyen wrnak newe aldoth : matholfogwa · masth ees mynd ewrewkkewl
Napkeletthewl mynd napnywgatyg<h>  ׀dycherethes wrnak newe  ׀Fel magasolth wr
mynden neepeken : ees mennyeknek feletthe ew díchewsege : Ky mykenth my wronk
ysten… (107–108).
Átmeneti kategóriák
A bemutatott példákból is jól látszik, hogy az egyes kategóriák között nincsenek éles
határok. A bekezdések, tömbök, mondatok, tagmondatok, intonációs egységek, idéző
mondatok és idézetek, a beszélőváltások határai gyakran esnek egybe, ezért is nehéz
eldönteni, hogy a paragrafusjel nyit vagy zár. Problémát jelentenek azok az esetek is,
amelyeknél a kampószerű jel után Szűz Mária, az Úr vagy Krisztus neve következik, de
egybeesik például a beszélőváltás határával is. Ezenél az átmeneti jelenségeknél
feltehetőleg, a jel multikauzális jellegénél fogva, egyszerre tölt be kiemelő-felhívó és
tiszteleti funkciót: például: Mynden erethnekseegeketh the magad meg ׀ewleel mynd ez
wylagon · Γ Zyz marya · Γ Dycheseegh athyanatk ees fywnak ees zenth leleknek : Γ
Ewrewly zyz maría · Γ Meltholthass engemeth · dycherny thegedeth · zentheltheth zyz · Γ
Agy nekem hatlmath the ellensegyd ellen · Γ Vr halgasd megh een ymadsagomath · Γ ees
een ywelthesem the hozyad ywsson (89).
Összefoglalás
A Festetics-kódex imádságoskönyv, ezért használata a zsolozsmázás gyakorlati ismeretére
épül. A benne előforduló paragrafusjelek fő funkciója a beszélőváltások jelölése a
zsolozsmában. Ezek gyakran egybeesnek a bekezdések, a mondattömbök, a mondatok, a
tagmondatok és az intonációs egységek határaival, így, bár sokszor úgy tűnik, hogy a jelek
szövegtani egységek elválasztására szolgálnak, nem ez az elsődleges szerepük.
A Festetics-kódexszel kapcsolatban felmerül annak a gyanúja, hogy a kampószerű jel
gyakran szakaszzáró, ez sem bizonyítható azonban egyértelműen a tartalmi, intonációs és
beszélőváltások határainak összemosódása s a megszólítások közbvetésekor, Szűz Mária és
az Úr nevének használata előtt.
A nyelvemlékben gyakran áll kampószerű jel az idéző mondatok után, az idézetek
előtt, a beszélőváltások miatt azonban ezek kitétele egyébként is indokolt, ezért a
kampószerű jel az idézés szempontjából nem biztos, hogy funkcionális értékkel bír.
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A paragrafusjelek funkciói a Festetics-kódex első 100 lapján
Összesen

236 (100%)
 Γ 75 (32%)

Formai szempontból

 .Γ 121 (51%)
 : Γ 40 (17%)
Nagyobb egységek, bekezdések és tömbök
határán

50 (21%)
 mondatok határán 83 (35%)

Kisebb egységek határán (186; 79%)

 tagmondathatáron 86 (37%)89
 intonációs egységek jelölőjeként 17
(7%)
 beszélőváltások határán

Jellemző előfordulások
(szövegegységtől függetlenül)

 a litániaszerűen ismétlődő és/vagy az
imádságnak keretet adó részek előtt:
o hálaadás
o dicséretek, dicsőítések,
dicsőségek
o irgalomkérés
o segítségkérés
o könyörgés
o áldásadás vagy áldáskérés
 idéző mondatok és idézetek határán
 nevek előtt
 kiemelő-felhívó (elsősorban a
beszélőváltások jelzése kapcsán)

Funkciók

 tiszteleti
 intonációs
 tagoló

5.3.2. Czech-kódex (1513)
A Czech-kódex 1513-ban készült a pálosok nagyvázsonyi kolostorában Kinizsi Pálné
Magyar Benigna számára, ahogy a korábbi Festetics-kódex is. A 196 lapból álló rendkívül
jól szerkesztett magyar nyelvű imádságoskönyv Frater M. munkája. Ő készítette a kódex
vörös és kék címfeliratait is, a rubrikálás, a díszítések és a paragrafusjelek azonban
feltehetően más kéztől valók (N. Abaffy 1990: 6). A Magyar Benignának készült két kódex
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a tulajdonostól először a margitszigeti domonkos apácákhoz, majd az országot sújtó
viharos történelmi körülmények miatt menekülésre kényszerülő dominikáktól a
nagyszombati klarisszákhoz került – bizonyos Balassa Mária Victória gróf- és apátnő
tulajdonába –, a Czech-kódexbeli idegen kéznyomok is ebből az időszakból származnak, s
itt voltak egészen a rend 1782-es feloszlatásáig. Ezt követően a Czech-kódexet az
érsekújvári ferencesek őrizték könyvtárukban, s itt fedezte fel 1833-ban Czech János (i. m.
9–10).
A Czech-kódex tartalmilag kiegészítője a 20 évvel korábban szintén e kolostor falai
között készült Festetics-kódexnek (N. Abaffy 1996: 11–12). Mivel a pálosok körében Szűz
Mária fokozott tiszteletnek örvend, így a két kódex együtt tartalmazza a teljes Officium
Beatae Mariae Virginis fordítását: a Festetics-kódex az egész Officium Parvumot, és ezt
egészíti ki a Czech-kódexbeli szombati Mária officium nyári vesperása (137–164),
amelyben a második paragrafusjel is található (i. m. 15–16).
A vizsgált kódex Szent Brigitta – a középkorban közkedvelt – 15 imádságával
kezdődik, majd a Himnusz a felfeszített Krisztushoz (43–67) verses fordítása jön (itt áll a
második paragrafusjel: 54/6), amelyet akkoriban Szent Bernald doktornak tulajdonítottak –
tévesen –, ezután a Jézus Krisztushoz és Szűz Máriához szóló imádságok, a Mindenszentek
litániája, a Szent Mihályhoz és Szent Ágostonhoz szóló imádságok állnak, befejezésként
pedig esti imák olvashatók (i. m. 11–12, 15–16). – A Festetics- és a Czech-kódexben (153–
155. lap) lévő Magnificat szövege teljesen megegyezik, így valószínűsíthető, hogy
mindkettőt ugyanabból a breviáriumból másolták. A Czech-kódexbeli zsoltárfordítások
azonban nemcsak a Festetics-, de más kódexeink fordításaival sem mutat egyezést, e
tekintetben tehát egyedülállók (i. m. 11–12).
A Czech-kódex központozása
A közzétevő a kódex központozásáról írt fejezetben csak a pontról, a kettőspontról és az
elválasztást szolgáló két ferde párhuzamos vonásról tesz említést; a könyvben két helyen
előforduló, fordított P-re emlékeztető paragrafusjelről: nem. A kódexhez készített
lábjegyzetben azonban már jelöli ezeket: első alkalommal (54/6) még nem nevezi meg: „A
sor második felét vörös jelölés csatolja az előző sorhoz” (N. Abaffy 1990: 137), de
másodszorra (158/5) már igen: „Az »Imadsagh« szó előtt vörös paragrafusjel” (i. m. 345).
A scriptor itt elkülönítő jelként alkalmazza a paragrafusjelet, vagyis arra használja, hogy
elhatárolja az előző rész végét az új rész elejétől. A paragrafusjel elkülönítő funkciója
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révén kommunikációs szemponból figyelemfelkeltő szerepkörrel is bír: klasszikus
feladatkörének megfelelően valaminek a fontosságára hívja fel, irányítja az olvasó
figyelmét (jelen esetben azt jelzi, hogy az egységek hogyan tartoznak össze).
„ne akarÿad magad thwIDwǫzlegÿ1 ¶ le el vonnӱ:
Iesus ǫrǫk nagӱ ӱo. ӱrgalm
tennӱ zorgalmazo.” (54/6)
„…Dӱczeerӱǫk ees mӱndǫnǫknek fǫlǫtte
magaztasӱok ǫteth ǫrǫkkee:
Erwǫk2 ¶ Imadsagh.
mӱndǫnhato ӱsten.
kӱ engetted nekǫnk te zolgaӱdnak. ӱgaz hӱtnek wallaasabol. ǫrǫk zent harom
sagnak dӱczǫsegeth meg esmernǫnk.” (158/5)
Czech-kódex
Kódex
Kor
Szerzetesrend
Műfaj

Fordítás/másolat
Megbízó
Másolók száma
Jelek száma
Formai sajátosság
Funkció

1
2

Czech-kódex
1513
pálos
imádságoskönyv (Szent Brigitta 15 imája, Himnusz a felfeszített
Krisztushoz), Jézus Krisztushoz és Szűz Máriához szóló imádságok, a
Mindenszentek litániája, a Szent Mihályhoz és Szent Ágostonhoz szóló
imádságok, esti imák
másolat
Kinizsi Pálné Magyar Benigna
egy kéz másolta, de más kezek itt-ott belenyúltak
2
fordított P-szerű jel
2-szer elkülönítő jel és figyelemfelkeltő funkció

A sor második felét vörös jelölés csatolja az előző sorhoz.
Az Imadsagh szó előtt vörös paragrafusjel.
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5.4. Ferences kódexek
5.4.1. Jókai-kódex (1370/1440)
A Jókai-kódex az első fennmaradt teljességében magyar nyelvű ferences könyv: ma 81
levélből, azaz 162 lapból áll – 27 levele elveszett. Az eredeti fordítás 1370 után
keletkezhetett, ez annak csak másolata, amely 1440 körül született (P. Balázs János 1981:
9–11). A könyvet egy kéz írta, a scriptor kilétéről semmit sem tudni, a mű keletkezési
helyére vonatkozóan is csak találgatások vannak: egyes feltételezések szerint Óbudán
(Horváth 1931: 105), más vélemény szerint Gyöngyösön vagy Szécsényben írhatták – a
kódex északi nyelvjárást tükröző szövege, illetve előkerülési helye (Nyitra) okán (P.
Balázs 1981: 10).

A Jókai-kódex
Kódex

Jókai-kódex

Kor

1370/1440

Szerzetesrend

ferences

Műfaj

legenda (Szent Ferenc)

Fordítás/másolat

másolat

Megbízó

apácarend, klarissza

Másolók száma

1 kéz

Jelek száma

383

Formai sajátosság

klasszikus fordított P

A Jókai-kódex paragrafusjelei
P. Balázs János (1981: 15–16) a következőket írja a Jókai-kódex központozásáról: ,,A
Jókai-kódex írója csak a pontot és a kettőspontot ismeri, valamint egy ma már ismeretlen, ¶
(átírásban: Γ ) alakú írásjelet használ. … A Γ jel latin kódexekben fejezetek, esetleg új
bekezdések élén álló szünetjel. A Jókai-kódexben azonban némely lapon egy ilyen jelet
sem látunk, másutt majdnem minden mondat élén, sőt néha a mondaton belül is, nagyon
következetlenül” – a paragrafusjelet a dolgozatban ¶ jelöli. A továbbiakban leírja, hogy a ¶
állhat egyedül is, de több esetben ponttal, kettősponttal kombinálódik, s minden esetben
piros színű – a fejezetcímekhez, az iniciálékhoz, az utólag betoldott szavakhoz és
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betűkhöz, valamint néhány írásjelhez hasonlóan (P. Balázs 1981: 15). A kódex
közzétevője, ha nem is mondja ki, de sejteti, hogy a ponttal és kettősponttal kombinált
fordított nagy P önálló írásjelnek vagy komplexebb funkciókat ellátó írásjelegyüttesnek
tekintendő (P. Balázs János 1981: 13–15). Keszler Borbála (1996: 167–168), de már
Liszka Gábor is külön írásjelként kezeli ezeket: ,,A Jókai-kódexben nyolcféle írásjel is
előfordul (., :, │, ∙│, :│, Γ, ·Γ, :Γ), sőt ha a különféle jeleket is számba vesszük, akkor még
több, de az írásjelek funkciója között lényeges különbség nincsen” (Liszka 1986: 3).
A kódex egészében 383 úgynevezett paragrafusjel található, amelyek formai
szempontból megegyeznek a klasszikus értelemben vett paragrafus- vagy bekezdésjellel.
Funkcionális szempontból azonban túlmutat ezek használati szabályain. – A továbbiakban,
az egyszerűség kedvéért, elhagyom az ,,úgynevezett” kifejezést; noha odagondolom;
hiszen ez dolgozatomban az elnevezés helyességét illető szkepticizmusomat hivatott
kifejezni. – A Jókai-kódexben ugyanis, mint ahogy azt munkámban bizonyítani is fogom, a
fordított nagy P nem bekezdéseket jelöl. Tehát magam is helyesnek vélem P. Balázs János
(1981: 15), Liszka Gábor (1986; sok helyen) és Keszler Borbála észrevételét (1996: 136),
akik szintén kétségbe vonták e jelek bekezdésjelölő funkcióját a könyvben.
A paragrafusjelek könyvbeli megoszlása korántsem egyenletes, mint ahogy erre P.
Balázs János (1981: 15) is felhívja a figyelmet: a 42. lapig szinte mindenhol vannak
fordított P-k (ha akad is némi szünet, az sem tart tovább 2-3 lapnál), a 43. laptól az 59.
lapig azonban egyáltalán nincsenek, majd csak a 60.-on jelennek meg ismét. – Laponkénti
eloszlásuk is változó, például: az 1. lapon 3 darab, a 2. lapon szintén 3 darab, a 3.-on 7
darab és a 4.-en egy sem található belőlük. – Maximum 12 paragrafusjel áll egy lapon, de
ez a kódex egészében mindössze egyszer fordul elő (a 150. lapon). A jelek azonos vagy
hasonló körülmények közötti előfordulásának nagy száma azt sejteti, hogy a scriptor
viszonylag következetesen alkalmazta a jeleket.
A kettősponttal kombinált fordított nagy P
P. Balázs János, a Jókai-kódex legújabb kiadásának közzétevője – mint ahogy az az előbbi
idézetből is kitűnik – igen óvatosan nyilatkozik a kódexben nagy számban előforduló
paragrafusjelekkel kapcsolatban. Szembetűnő, hogy tudatosan kerüli e jelek bárminemű
megnevezését, vélhetőleg azért, mert felismerte, hogy e jelhasználat a magyar
kódexirodalomban funkcióját tekintve sokkal komplexebb.
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A Jókai-kódexben 69 esetben (18%) kettősponttal kombinált a fordított nagy P,
például: Es ʒent fferenc p[re]dicalyauala ewtet meltott menden tyʒteſſegben :¶ Es
mongÿauala : hogÿ ew fondaltauolna eʒ ʒerʒetett Aʒert hogÿ elewʒer ew vewn
ewangeliumÿ ʒegenſeget (8); yſtenÿ edeſſegben mendeneſtelfoguan felmagaʒtatott : es
ÿſtenuel egyeſewltetet :¶ Tehat ʒent ferenc mene el aʒ erdewbe : es hyua frater bernaldot
monduan aʒt nekÿ : ÿewÿ ʒolyw eʒ vaknak (9); Aʒert mÿkoron ÿutottuolna ewhoʒʒa :¶ De
ʒent fferencʒ ewnek yewueſet yogondolattyat es kyſalaſat annak elewtte meg tuda
ewlelkeben / mÿ elewtt valamÿt nekÿ mondottuolna (77); mÿkent (f) alaʒatos frater ¶
Bernald kÿ magaraʒuala melſeges ÿraſokoth :¶ Neky volt ſenteltetet ÿſtentewl Es
ſentſegeſewltetet menben : Mikoron meglen eelne eʒuÿlagban mÿkeppen ſentelteteth
Mÿkent frater Rufinus aſiſiabelÿ nemes yſtenben ÿgenhÿuſeges (2); Es monda eʒ few nem
en elew fÿame / frater Bernalde :¶ Tehat fr[ater] Bernald mene Balÿara: De ʒent ferenc
kolcʒolot keeÿuel : ſ ualtoʒtatot karÿual bal keʒet tewue frater ÿlÿes feÿere (23); Aʒert
byʒonſagoſt eʒekbe veuek : hogÿ aʒoon angÿal ∙ ew nalok aʒon nappon ∙ es horan yelenet
volna :¶ Mÿ vronknac ieſus criſtuſnak gÿcʒeretÿre kynek legÿen tÿʒteſſeg es gỷcʒeſeg
ewrewkewl ewrewke Ame (19); es aʒ leuen monda zent fferenc :¶ Es ma frater bernald
parancʒwl melÿet akarʒ hogÿ tegem : mert fogadek neked engedelmeſſe ge (12).
A kódexről készült másolatból úgy tűnik, hogy a fordított nagy P-k az esetek nagy
többségében a kettősponton helyezkednek el, rajta fekszenek, ezzel mintegy megerősítve
az írásjelet – noha nyomdatechnikai okokból ezeket a betűhű kiadás mintájára a
paragrafusjel előtt tüntetem fel. Ez azt sejteti, hogy a ,,paragrafusjel” nemcsak, hogy nem
bekezdéseket jelöl (P. Balázs János 1981: 15), hanem éppen ellenkezőleg: szakaszzáró
funkciót tölt be. Ezt a feltevést erősíti, hogy a Jókai-kódex vizsgált részében egyetlen olyan
fejezetkezdés sincs, melynek elején ott állna a fordított nagy P, ezt többnyire iniciáléval
jelzi a másoló.
A ponttal kombinált fordított nagy P
13 (3%) esetben nem kettősponttal, hanem ponttal kombinált a fordított nagy P – bár
kevéssé valószínű, hogy különbség van a pont és a kettőspont között. P. Balázs János
(1981: 15) szerint a pont helyzetét leginkább az határozta meg, hogy hova sikerült a
másolónak odaböknie. Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy idézet előtt általában magas
helyzetű pontok állnak.
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A 13 (3%) ponttal kombinált fordított nagy P-s esetnél is úgy tűnik, hogy a
paragrafusjel megerősíti az írásjelet, például: Es eʒ monduan · enÿeʒek · es el hagÿa frater
Bernaldot / ÿgen ewrewluen / vgÿ hogÿ mend a vtat ewrewmuel ÿara ·¶ Aʒ frater Bernald ·
nappÿat · es horaÿat meg ÿegÿʒee Mÿkoron nekÿ aʒ angyal meg yelenek (19); Mert (mÿ
attyank) ¶ Bodog ferenc ew tarſy es ewn maga · ÿſtentewl valanak kynrol kÿnra
hÿuataloſok ·¶ Azert ew es ew eleʒte bÿ tarſÿ ÿgaʒan lattatnakuala / es valanac mend meg
feʒewltettek… (19); De eʒ mondot tyteſſegben valanak kylemb kÿlemb herrewlualo ſok
gewlekeʒet nemeſ neppek : kykkewʒewt uala nemÿnemew tuſciabelÿ vr ·¶ Vrland[us] new.
Ÿgen kaʒdag es nemes : kÿʒudakert kyket zent fferencʒrewl hallottuala / nagÿ
ayoÿtatoſſagot ew hoʒʒaÿa fogadottuala (37).
A paragrafusjel szövegtagoló funkcióban
A Jókai-kódex vizsgálata során kísérletet tettem annak eldöntésére, hogy a fordított P-k
bekezdések, bekezdésen belüli tömbök, mondatok vagy tagmondatok határán állnak-e.
Megfigyeléseim szerint a fordított P a makroszintű egységek elkülönítését nem
szolgálja, a scriptor ezek jelölésére iniciálékat és megvastagított nagy kezdőbetűket
használ.
A paragrafusjelek sűrű előfordulása miatt a mondattömbök és a mondathatárok
gyakran egybeesnek, így ezeknél sokszor nehéz eldönteni, hogy a jel a bekezdésen belüli
mondattömböket vagy a mondat- és tagmondathatárokat jelöli-e (42., 43. ábra). A Jókaikódex 66. és 67. lapjának 16 paragrafusjele jól mutatja a tiszta és a vitatható eseteket.
A paragrafusjel 5 alkalommal a Szent Ferenc név, a frater és a szent seb szavak előtt
áll, mintegy kiemelő, tiszteleti jelként (66/15, 17, 18, 22; 67/9).
A 66/5–6. sorban a két paragrafusjel felfogható közbevetett határozó jelölőjeként, de
az 5. sor paragrafusjele lehet a Nemӱnemw p[re]dicalo fraterek kiemelő, tiszteleti jele is, s
akkor a 6. sor jele bekezdésen belüli tömbhatárt jelöl.
A 17. sor jele nem csupán tiszteleti jel, hanem egyben mondathatárt, sőt esetleg
bekezdésen belüli tömbhatárt is jelölhet.
A 66/20-as jel tömbhatárt jelöl, a 66/24-es pedig tagmondathatárt. A 67/2. lehet
tömbhatár vagy mondathatár jelölője is. A 67/4. és a 67/7. sor jele szintén tömbhatárt jelöl.
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42. ábra. A Jókai-kódex 66. lapja
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43. ábra. A Jókai-kódex 67. lapja
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A 67/13. és a 67/16. sor jele tömbhatárt jelöl.
A 67/23. sor jele tagmondathatárt jelöl (amennyiben elfogadjuk, hogy régen a határozói
igeneves szerkezet is betölthett állítmányi szerepet).
A 67/25. sor jele bekezdésen belüli tömbhatárt jelöl.
A

paragrafusjelek

funkciói

bekezdésen

belüli

tagmondathatáron azonban bizonyos hibaszázalékkal

tömbhatáron,

mondat-

és

megállapíthatók. A kérdéssel

kapcsolatban Keszler Borbála a következő észrevételeket teszi (1996: 167): ,,A kódexben a
mondathatárok megállapítása nem könnyű, hiszen kisbetű + írásjel is állhat mondathatáron,
s olykor nagybetű + írásjel is tagmondathatáron. A másoló (hozzávetőlegesen) az esetek
66,7%-ában jelölte a mondatok határát: 32,2%-ban nagybetűvel és írásjellel, 27,8%-ban
csak nagybetűvel, 6,7%-ban kisbetűvel és írásjellel. A mondatok elhatárolására szolgáló
írásjel leggyakrabban a kettőspont vagy a piros vonallal áthúzott, vagy a fordított P-vel
átírt kettőspont. A tagmondathatárok jelölése még a mondahatárok jelölésénél is
bizonytalanabb.” Liszka Gábor (1986: 79–80) szerint az eseteknek csupán 32,3%-ában
jelöli írásjel a tagmondathatárt, de ez a százalékos adat is mondattípusonként változó:
okhatározói alárendelésben 53,7%, ellentétes mellérendelésben 47%, kapcsolatos
mellérendelésben 42%, minőségjelzői alárendelésben 15%, helyhatározóiban 10%, állandó
határozóiban 0% stb.
Paragrafusjel a bekezdésen belüli tömbök, a mondatok és a tagmondatok határán
A Jókai-kódexben 72 (19%) esetben állnak fordított P-k bekezdésen belüli tömbhatáron,
111 esetben (29%) mondathatáron, s 131-szer (34%) választanak el tagmondatokat
egymástól – a maradék 69 (18%) előfordulás alkalmával mondatközi helyzetben
figyelhetők meg tiszteleti-kiemelő szerepben.
A mondattömbök, a mondatok és a tagmondatok is gyakran kezdődnek kötőszóval,
amelyek kapcsolatos, ellentétes, magyarázó és következtető viszonyt fejeznek ki. A
kötőszók közül a legtöbb paragrafusjelet az és kapcsolatos viszonyt jelölő kötőszót
megelőzve látni: 123-szor (32%), ami a paragrafusjeles előfordulások viszonylatában is
igen magas szám, például: Inprincipio ordinis : ʒerʒednec elew keʒdetiben : mÿkoron
keues fraterec valanak ¶ Es meglen nem voltakuolna megfoglalt helyek : ʒent ferenc mene
ʒent Jacabot meglatnÿ : vÿuen vele egÿnehan tarſokot : kyknec egÿk vala ʒent bernald (13);
Es kewʒenne frater ¶ Bernaldnac tulaÿdon nÿeluen : monda : ÿo attỷamfia ÿſten agÿ on
neked bekeſeget :¶ Es frater Bernald cʒudaluala ∙ ew nagÿ ʒeppſegerewl ∙ es ew nagÿ
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eppſegerewl ∙ es ew nagÿ eſmeretÿrewl (18); De maſod napon mÿkoron aʒon frater ewlne
aʒ aʒtalnal : neʒe ʒent ferencʒnek kepere ¶ es lata ot (al) aʒ helyeken vÿab ſebekett holott
el uakartauala ment eleʒteb uoltakuolna (66). A de kötőszóval bevezetett szövegegységek
is viszonylag gyakoriak, 47 (12%) ilyet találni, például: Ew kegÿeg nag bekeſeguel mÿkent
ſiket es nema nagÿ vigÿ arcʒaual el mulÿkuala ¶ De vr Bernard kÿ vala aſiſiabelÿ nemeſſek
keʒʒewl es becʒekkeʒʒel ÿeles kynek tanalcʒÿnat men engednek uala (3). A de kötőszó a
mai gyakorlattól eltérően, sokszor nem ellentétet kifejező egységek között használatos,
hanem mintegy az és kötőszót helyettesítő, kapcsolatos mellérendelő mondatok összekötő
elemeként, például: Mÿkoron ſent ferench meglen vala eʒvÿlagÿ ruhaban :¶ De maga
mendeneſtewl meg vtaltatott es vÿlagnak keppetewl el tauaʒot es (2). A mert kötőszó
használata jóval ritkább, mindössze 15 (4%) példát találni rá: Es honnat te ʒe(n)gen es
emberke haburultatol / mÿ nem kel yſtent embernek elhadnÿ valamel teremtettert ¶ Mert
frater bernald aluala velem (10); Mert mend eʒ felewl mondott cʒudakban mÿ nem
gÿcʒekedhetewnk :¶ mert nem mÿeÿink De ÿstenne (31); Nemÿnemew fra p[re] dicalo
fratereknek gÿlekeʒetÿben :¶ Mer vala aʒ gÿlekeʒeſben nemÿnemew predicalofrater kÿ
bodog ferencʒet eʒ keppen gylewlÿ uala (66). A tehát kötőszóval bevezetett szakaszhatáron
7-szer (2%) áll paragrafusjel, például: Monda zent fferenc : hol vagÿon en elſew germekem
: yewtew fyam hogÿ aldaſſek neked en lelkem mÿ e elewt meg halok :¶ Tehat frater ¶
Bernald monda frater ÿleſnek : kÿ aʒkoron vala vÿkariusa aʒ ʒerʒetnek : kerlek Attÿam
menÿ zent fferencʒnek ÿogÿahoz hogÿ algÿon meg tekedet (23). Összességében a fordított
P-s előfordulások 60%-ban vezetnek be kötőszóval mondattömböt,

mondatot vagy

tagmondatot.
A kis- és a nagybetűhasználat
P. Balázs János (1981: 14) ezt írja a kódex írójának nagybetűhasználatáról: ,,A nagybetűk
között nem találunk többalakúakat. Egyébként nem következetes a nagybetűk
használatában, gyakrabban használ kisbetűt ott, ahol ma nagybetűt írunk, például
tulajdonnév, mondatkezdés esetén, de megvan nála a tendencia, hogy ilyenkor nagybetűt
írjon. Mindig nagybetűvel írja a díszes iniciálét és kevés kivétellel az iniciálé után
következő első betűt. Valószínűleg a nagybetűt helyettesíti nála a szó eleji betűkettőzés:
fferencʒ, lleo. De ebben sem következetes. Talán inkább csak azokat a betűket kettőzi szó
elején, amelyeknek nagybetűs alakja alig különbözik a kisbetűstől (f, l).” A paragrafusjelek
által

tagolt

részekben

azonban

inkább
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jellemző

a

nagybetű

használta

olyan

szövegrészekben is, ahol ma kis kezdőbetűt írunk. A jel 311 (81%) esetben nagybetűt és 72
(19%) esetben kis kezdőbetűt megelőzve áll. Ha ezt összevetjük azzal, hogy az esetek
majdnem 50%-ban a mondathatárok miatt indokolt a nagybetű használata, s hogy a 69
(18%) mondatközi előfordulás közül a jel nagybetűs keresztnevet megelőzve 17 (4%) áll,
akkor nemcsak az tűnik valószínűnek, hogy a scriptor tendenciaszerűen használja a nagy
kezdőbetűt, hanem az is, hogy a nagybetűhasználat nagyobb tudatosságot sejtet, mint azt
korábban feltételezték – a mondat és tagmondathatárok megállapításakor azonban erre nem
lehet hagyatkozni. A ,,paragrafusjel” vélhetően nemcsak tagolja a szöveget (akár magában
állva, akár a pont vagy a kettőspont megerősítőjeként), hanem meg is erősíti a gyakran
rubrumozott nagy kezdőbetűt: ezzel vagy egy új tartalmi egység kezdetére, vagy a
történetben szereplő valamiért jelentős, fontos személyre hívva fel a figyelmet.

Paragrafusjelek

felhívó

kommunikációs

funkcióban

(elsősorban

szentek

és

szerzetestestvérek neve) előtt
Az ómagyarkori kódexek többségében a tulajdonneveket kis kezdőbetűvel írták
(Korompay 2003: 292). A Jókai-kódex másolója részben szakít ezzel a szokásrenddel, s a
tulajdonnevek kis- és nagybetűs formájának paragrafusjellel való kombinációjával tartalmi
és érzelmi többletet ad a szövegnek. Az eddig ismert funkcióktól teljesen eltérő
feladatkörben kezdi használni a fordított P-ket: egyfajta kommunikációs, felhívó és
tiszteletadó szerepet kapnak, a scriptor tehát így jelzi az olvasó számára, hogy vallási
szempontból kiemelten fontos személyről – esetleg fogalomról – lesz, van szó. A
könyvben összesen 59 (15 %) esetben áll paragrafusjel tulajdonnév előtt: 18-szor
közvetlenül a keresztnevet megelőzően, 41-szer pedig a személynévhez jelzőszerűen
kapcsolódó szent, boldog, úr, fráter szavakat megelőzve, amelyek jelentéstani szempontból
a tulajdonnévi tag szerves, elhagyhatatlan, állandó részét képezik – érdekesség, hogy a
szent és boldog szó, valamint a keresztnév közé sosem kerül fordított P, tehát itt még
szorosabb a tartalmi-érzelmi összetartozás. Fontos megjegyezni az itt számba vett
tulajdonnévi alakulatokkal kapcsolatban, hogy a paragrafusjel mindig mondatközi
helyzetben található, így egészen biztos, hogy nem szövegtagoló funkciót tölt be. Ezzel is
igazolva látom, hogy a paragrafusjel figyelemfelkeltésre és amennyiben szentéletű
emberről vagy felettes hatalomról volt szó az iránta való feltétlen tisztelet kifejezésére
szolgált.
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Nem tűnik véletlenszerűnek az sem, hogy a paragrafusjel után kis- (37-szer) vagy
nagybetű áll (22-szer). Az esetek többségében kisbetű látható a P-t követően (31-szer), ha a
fent említett jelzők (szent, boldog, úr, fráter) valamelyike előzi meg a személyneveket,
például: Es ʒent ferencʒnek alaʒatoſt engeduen ¶ vr Bernald tewn ewn tulaÿdon
kamaraỷaban agÿat cʒÿnaltattnÿ : kyben euel zenettlen egnekuala lampaſok (3); Mert ott
ÿgekeʒÿkuala tenny ¶ ʒent mÿchal arhangyalnak negÿuen bewÿtet (40). Ha azonban a
paragrafusjel közvetlenül kapcsolódik a keresztnévhez, akkor rendszerint nagy kezdőbetűt
használ a másoló: a 22 darab nagybetűs előfordulásból 17-szer van ez így (de ha a
betűkettőzéssel is a nagybetűt jelöli a scriptor, akkor 20-ra tehető ezek száma) , például:
mÿkent alaʒatos frater ¶ Bernald kÿ magaraʒuala melſeges ÿraſokoth (2); De mÿkoron
ʒent ferenc kyuanÿauala frater ¶ Bernaldot latÿnÿa… (12); ¶ De ʒent fferenc el hagÿuan
ew atyafiat ¶ Bernaldot mondot beteguel (13); Es kewʒenne frater ¶ Bernaldnac tulaÿdon
nÿeluen (18).
A vizsgált előfordulások közül ingadozás elsősorban azoknál az eseteknél figyelhető
meg, ahol a scriptor talán maga is bizonytalan, hogy a jelző már a jelzett szó részét képezi
összetett szóként, vagy külön kezelendő, például: ha ¶ vr ӱſten akart vallanӱ (91);
penetencʒere ¶ Vr ӱſten ʒent (113); es alduan ¶ vr iesus criſtuſt (152). Találni azonban
példát teljességgel következetlen kis- és nagybetűhasználatra is: Mert (mÿ attyank) ¶
Bodog ferenc ew tarſy es ewn maga ∙ ÿſtentewl valanak kynrol kÿ nra hÿuataloſok (19);
erewm ¶ ʒent ferencʒnec (152); ¶ Bodog ferencʒ (127), s olyan szövegrészekre is,
amelyeknél szentről lévén szó a tartalom indokolná a paragrafusjel használatát, a scriptor
mégsem teszi ki: mene ʒent Jacabhoʒ aʒ egyeb tarſÿual (13).
Nem vettem személyneves előfordulásnak azokat a paragrafusjellel ellátott eseteket,
amelyeknél a főnévi jelzők előtt (szent, boldog, úr, fráter) még egy szó vagy szókapcsolat
áll, például: kötőszó, határozószó, mondatszó stb., mert ezeknél az előfordulásoknál a P
elsősorban szövegtagolóként van jelen. Annak ellenére, hogy a szerkezet tulajdonnévi tagja
indokolná a paragrafusjel egységen belüli újbóli megjelenítését, a másoló mégsem teszi ki
többször – ennek feltehetőleg az az oka, hogy a kis vizuális távolság miatt fölöslegesnek
látja az ismétlést, például: :¶ Tehat fr[ater] Bernald monda frater ÿleſnek : kÿ aʒkoron
vala vÿkariusa aʒ ʒerʒetnek : kerlek Attÿam… (23); :¶ Es ʒent . fferenc cʒudalcodak hogÿ
ew mÿndenkort ellent felelwala (33); ¶ De ʒent ferenc mÿkoron aʒ mondot varba
belmentuolna hogÿ ÿoban ſokaſſagtol hallatattnak : fel haga nemÿ kewfarra | es onnattlan
p[re]dicala ott allo ſokaſſagnak (37). Lehetséges tehát, hogy a paragrafusjelek ez esetben
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is csak a bekezdésen belüli tömbhatárt jelölik, de nem zárható ki az sem, hogy itt összevont
szerepkört lát el: egyszerre tagol és kiemel.
Szakrális jelentőségű szavak, kifejezések előtt is megtalálni a paragrafusjelet,
például:
agӱad ʒegeneknek ¶ ʒent ewangeliu[m]nak tanalcʒa ʒerent (98); es egӱebekben tyʒta es ¶
ʒent alaʒatoſſag (100); hӱtnek verteuel :¶ kereʒtnek yegyuel (147).
A paragrafusjel és az idézés
A paragrafusjelek 32-szer (8%) állnak az idéző mondat után az idézetet megelőzve.
Feltételezhető, hogy a paragrafusjelek itt sem pusztán tagolják az egységeket, hanem
kiemelő kommunikációs funkciót is ellátnak a beszélőváltás jelzésével. A scriptor ezeknél
a részeknél felhívja a figyelmet a nézőpontváltásra: az epikus elbeszélőről a fókusz a
beszélő, szövegileg is megnyilvánuló, kihangosított szereplőre vált. Ezzel egyben a
szövegtípus változását is jelzi: a monologikus szöveg dialógusszerűvé válik, az
érdekessége az, hogy valódi párbeszéd sokszor nem is alakul ki, vagy azért, mert a
továbbiakban a narrátor csak a befogadók, szereplő testvérek, emberek reakciójáról
tájékoztat, például: Monda ewn yonhanban :¶ Semegÿkeppen nem lehett hug eʒ frater nem
vallana yſtennek nagÿ malaſtÿat ¶ Es ÿſtentewl yhleſmÿatt vendege hÿva zent ferencet hogÿ
eſtue uele ennek (3); es ÿme yſtenÿ felelet lewn hoʒya monduan ¶ Es honnat te ʒe(n)gen es
emberke haburultatol mÿ nem kel yſtent embernek elhadnÿ valamel teremtettert ¶ Mert
frater… (10). Előfordul az is, hogy a másoló a beszélő folyamatos megnevezésével (amit a
legendát olvasó, befogadó személy könnyebb megértése érdekében tesz) megtöri a
párbeszédre jellemző folyamatosságot, például: de maga engedelemſſegert aʒt ment tehette
eʒuilagent megtelyeſeÿte es aʒ leuen monda zent fferenc :¶

Es ma frater bernald

parancʒwl melÿet akarʒ hogÿ tegem : mert fogadek neked engedelmeſſe get : De frater
Bernald monda : ʒent eng edelmeſſegnek mÿat parancʒoloc nec : hogÿ valamÿkoron
vagyonk egyettlenbe : fegÿ meg engemet en fogÿattkoʒaſombol : es kemenen megʒegenges :
kÿ haluan ʒent fferenc valyauala ewtett nagÿ tiʒteſſeg ben : es ÿgen meg ÿʒanÿwdak : (12);
Es ewtett hideg kemenen gewtriuala hÿua frat[er] leot kÿ nemÿ keueſſe eleuehaladotuala
monda ¶ O ffrater leo: yollehet hogÿ eʒ ʒerʒettnek fraterrÿ menden feldben agʒentſe gnek ∙
es yo eppeÿteſnek yo peldaÿat… ¶ Es touaba kaÿa ltuan mondÿauala :¶ O frat[er] (Ber)
lleo ha eʒ ʒerʒett tudna menden… (28); Mÿkoron ÿutanak vetternÿe corra ∙ monda ʒent
ferenc tarſanak ∙¶ Dragalatoſom nekenk nÿncʒen kewnuewnk kÿben veternÿet
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mondana[n]k De hogÿ aʒ ewdewt yſtennec gÿcʒerettire kewlcʒewk Mÿkeppen … mert en
mondom magamnak O ffrater ferenc te eʒ vÿlagban annÿa bewnt tewtel hogÿ melto vagÿ
pokkolban ¶ Es te frater lleo mongÿad ∙ byʒon hogÿ melſegeſ pocolt erdemlettel (32); es
nagÿ kaÿaltaſokual monda ¶ Oh vram ÿſten fewldnek es mennevra En te ellened eʒ enne
gonoſagot tewtem : hogÿ mendeneſtewlfoguan melto vagÿoc atkoʒtattnÿ : lleo felele O
frater fferenc : yſten teged… (33). A váltások jelölése következetlenül, de itt is gyakran
elmarad.
Összefoglalás
Igazoltnak látom Keszler Borbála (1996: 136), Liszka Gábor (1985; sok helyen) és P.
Balázs János (1981: 25) feltevését, mely szerint a Jókai-kódexben a fordított nagy P-k nem
bekezdéseket jelölnek. Ezzel egyidejűleg megkérdőjelezem P. Balázs János (1981: 15)
azon kijelentését, mely szerint a P-szerű jelek a mondatok élén állnak. Ellene mond ennek:
a fordított nagy P-k ponton, illetve kettősponton való elhelyezkedése, mellyel a scriptor
feltehetőleg ezek tagoló, mondat-, szakaszzáró funkcióját kívánta megerősíteni; továbbá,
hogy a bekezdések élén nem találni ,,paragrafusjeleket”. A bekezdéseket általában
iniciálékkal vagy megvastagított és nagyobbra rajzolt kezdőbetűkkel jelzi a másoló.
A Jókai-kódexben a fordított nagy P-k leggyakrabban bekezdésen belüli tömbök,
mondatok és tagmondatok határán helyezkednek el, ezeket választja szét. A tartalmi
egységek sokszor kapcsolatos, ellentétes, következtető vagy magyarázó viszonyban állnak
egymással.
A paragrafusjeleknek a szövegtagolás mellett kiemelő és/vagy tiszteleti funkciójuk is
van. A fordított P-k gyakran állnak vallási szempontból valami miatt fontos személyek
(szentek, szerzetesek nevei előtt) és szakrális szavak, kifejezések (kereszt, szent
evangélium) előtt. A scriptor ezekkel a jelekkel hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy
kiemelten fontos rész következik.
Sokszor áll paragrafusjel az idéző mondat után az idézetet megelőzve. A jel amellett,
hogy tagolja a szöveget, itt is betölt egyfajta figyelemfelkeltő, figyelmeztető szerepet is.
A szöveg egészében azonban számtalan olyan hely van, ahol ugyan a szöveg
indokolná a fordított P-k használatát, a másoló mégsem teszi ki azokat.
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Jókai-kódexben előforduló fordított P-k jellemzői
1. Összes paragrafusjel: 383 (100%)
2. A jelek formai sajátosságai:
 Γ 301 (79%)
 :Γ 69 (18%)
 ·Γ 13 (3%)
3. Az utánuk álló betű szerint:
 nagybetű előtt: 311 (81%)
 kisbetű előtt: 72 (19%)
4. Funkció szerint:
 a kapcsolt grammatikai egységek szerint: 314 (82%)
o bekezdésbeli tömbök határán: 72 (19%)
o szövegmondatok határán 111 (29%); ebből idéző mondat előtt 32
o tagmondathatáron: 131 (34%)
 figyelemfelkeltő szerepben 69 (18%)
o nevek előtt 59 (15%)
o szakrális kifejezések előtt 10 (3%)

5.4.2. Guary-kódex (1490–1508)
Az eredetileg 166–170 lapból álló Guary-kódexről nem sok biztosat tudni (Szabó Dénes
1944: 8). A XV. század végén vagy a XVI. század elején, feltehetőleg 1482 és 1508 között
keletkezett írás ma már csak 67 levélből áll – az eleje és a vége, 32–36 lapja elveszett
(Szabó Dénes 1944: 8–9, 20). A kódex egy kéz, egy mariánus ferences munkája, egyes
feltételezések szerint Segösdi Lukács műve – ezt egyelőre sem cáfolni, sem megerősíteni
nem lehet (Szabó Dénes 1944: 20). A szövegben fellelhető hibák igazolják, hogy a kézirat
másolat (Szabó 1944: 11). – A kódex maga is forrásul szolgált a Nádor-kódexhez, amit
bizonyít, hogy a Guary-kódex csonkán maradt 1–11. lapig terjedő elmélkedésének eleje
megtalálható a Nádor-kódexben (Szabó Dénes 1944: 11, 20). – A kézirat tulajdonosa
vélhetőleg „Emerencia Mesurecki” (ez a név szerepel a könyv felső tábláján), óbudai
klarissza szerzetes (Szabó 1944: 17–18).
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A nyelvemlék írása szép rajzú, következetes, fegyelmezett (Szabó 1944: 9). A benne
nagy számban fellelhető fordított P-kről Szabó Dénes óvatosan így nyilatkozik (1944: 9):
„A fordított nagy P-alakú vörös jelek a mi fogalmaink szerint a bekezdések jelei.”

Guary-kódex
Kódex

Guary-kódex

Kor

1482–1508

Szerzetrend

ferences

Műfaj

vallásos elmélkedés

Fordítás/másolat

másolat

Megbízó

klarissza apáca

Másolók száma

mariánus ferences szerzetes

Jelek száma

118

Formai sajátosság

fordított nagy P

A paragrafusjelek funkciói
A kódexben összesen 118 (100%) fordított nagy P-szerű jel található. A paragrafusjelek
túlnyomó többségükben ugyan bekezdésnyi egységek előtt állnak (84; 7%), így szerkezeti
szempontból kétségtelenül tagolják is a szöveget, mégsem ez tűnik fő funkciójuknak – ez
inkább csak járulékos feladatkör, hozadék: ¶ Ez zent kǫnǫruletǫssegnec iozagarol iel’ǫs
peldat egebec kǫzǫt ezt oluassoc hog (78/5–7).
Érdekessége a kódexnek, hogy néhány esetben a nagyobb gondolati egységek
lezárásaként összegző jellegű bekezdések (5-ször) állnak: ¶ Azert meltan / es igazan
zidalmazac ez atkozot harmad ṅeluet / mind az zent iras / mind az zent doctoroc / es mind
az zentǫknec zenti im vronc xpus ihus / ki ύket neueze ebeknec / es diznoknac / es ennek
fǫlǫtte ύ tůloc az ύ zent testet / es az ύ zent igeyet meg tilta / mint fǫlůl meg vaģon mondua
: – (31/14–21). Ezekben az esetekben is a gondolat fontos voltára hívhatja fel a fordított
nagy P-vel a scriptor az olvasó figyelmét.
A jelek (tartalmi és formai szempontból hasonló típusú szöveghelyeken való)
viszonylag következetes (természetesen a kor szokásaihoz mérve) alkalmazásából úgy
tűnik, hogy sokkal differenciáltabb szerepkörrel bírnak. A paragrafusjelek elsősorban
előszámlálások előtt állnak: az összes előfordulás majdnem felében (54-szer). – Az ekkori
kódexek vallásos elmélkedéseiben jellemzően sok előszámlálás található, úgy tűnik, hogy
105

ez a fajta építkezés ekkoriban a műfaj sajátja. Az előszámlálás segíthette a jelentésképzést,
a megértést: olvasás esetében vizuálisan tagolta, s rendszerezettebbé, logikusabbá tette a
szöveget, hallás utáni szövegértés esetében pedig az itt tartott szünetek biztosíthatták a
megértéshez szükséges időt (Gósy 1999: 57). Az előszámlálás, s az azt kijelölő
paragrafusjel tehát, közvetve ugyan, de az intonációs tagolás eszköze is lehetett. – Az
előszámlálás előtti paragrafusjel-használat bizonyos mértékig független a kijelölt
szövegegység terjedelmétől: ¶ Elsǫ zent iozag az artatlasag ki adatic embǫrnec… ¶ Masod
zent iozag az igaz es eleg ¶ Harmad zent iozag (66/3–10).
A paragrafusjeleket 7-szer látni idéző mondatok előtt: ¶ Eth immar vettetic kerdes az
kinnac ǫrǫkke valo voltarol ekkeppe modua Val’on mire vagon ez hog embǫr a bint keues
ideig (2/17–19). Idéző mondatok előtt valószínűleg annak fontosságára hívhatja fel a
scriptor a fordított nagy P-vel a figyelmet, hogy kitől származik a gondolat, vagy magának
a gondolatnak a fontos, lényeges voltára. A figyelemfelkeltés mellett a másoló kifejezhet
ezzel tiszteletet is: ¶ Azert immar kezdi zent bernard doctor ezt / hoģ mel’ic tezǫn naģob
bint ekkettǫ kǫzůl (25/1–3).
A szövegben nagy számban találni még idézeteket – hiszen az elmélkedéseket szokás
volt az egyházatyáktól való szövegidézetekkel ellátni, ez is a műfaj velejárója (A magyar
irodalom története, Elmélkedések, http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/101.html;
Vallásos

és

állambölcseleti

elmélkedések,

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/271.html, letöltések ideje: 2014. május 16.) –, de
ezekben az esetekben a paragrafusjel nem közvetlenül az idéző mondatot, hanem az azt
magában foglaló egységet megelőzően áll: ¶ De halgassad immar az zent doctorocat mit
zolnac az torcossagrol Zent Agoston doctor ύģ mōd rola Az rezǫgseg hizǫlkǫdǫ ǫrdǫg /
edǫs (7/9–12).
Elsősorban tiszteleti funkcióval bírhatnak azok a paragrafusjelek, amelyek
közvetlenül a szentek, egyházatyák nevei előtt találhatók (8; 7%): ¶ Zent Jobes ennǫc
iģerte az naģ (58/12–13); ¶ Zent petǫr apostoles ennec iģerte :– (58/15). Biztosan azonban
ez sem állítható, mert többnyire idézetek követik, tehát lehet, hogy a feljebb említett
okokból írták ki őket: ¶ Zent dauid …kit meg irt az soltar końube mōduan / Az ur isten ki
magassagba lacozic / alazatosacat nez / fǫldǫn / (59/7–11). Többször állnak a kódexben
paragrafusjelek vallási szempontból fontos szavak, kifejezések előtt is: ¶ Azert iģ vegeztec
el az zent doctoroc az zent imadsagnac mivoltat / es immar zol’onc ezǫn imadsagnac
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diceretirǫl / es az ǫ naģ haznalatt’arol (101/11–13). Vélhetőleg itt is felhívó és/vagy
tiszteletet kifejező funkcióban.
A szövegben viszonylag nagy számban találni úgynevezett utasításokat (30-szor) is.
A kifejezést azokra a paragrafusjellel ellátott, felszólító módban íródott, a szerzeteseket
megszólító, legtöbbször a bekezdéseket bevezető tételmondatokra használom, amelyek a
szerzetesekhez szólnak, s valamilyen fontos tanúságot, tanácsot, bölcsességet, összegzést,
esszenciát tartalmaznak. Ezeknek a típusú kifejezéseknek gyakori bevezető szavuk az azért
(12-szer), az immár (7-szer) – ez az azért-hoz képest „több deixist” tartalmaz: ebbe
beleérezni az időt, a kifejezés jelen való, most jellegét is –, de gyakori, hogy a scriptor
azonnal a felszólító módú igealakkal indít (11; 9%): ¶ Azert ved iol ezǫdbe / mel’vtalatos
leģǫn az ragalmazo embǫr / ezt inluá megǫsmerǫd ebbǫl (15/11–13); ¶ Immar halgas iol
hozaia / mel’ atkozot bin leģǫṅ / ez gonoz ragalmassag (12/9–11); ¶ Ved iobban ezǫdbe /
mel’ igǫn naģ gonoz leģǫn / ez atkozot harmad ṅelnec gonossaga (25/17–19)
A szövegben megfigyelhető, hogy ha a scriptor már rubrumozott egy szövegrészt,
akkor az elé már nem tesz ki paragrafusjelet. Valószínűleg fölöslegesnek tarthatta a kettős
kiemelést.

Összegzés
A Guary-kódexben a paragrafusjelek az előfordulások nagy többségében bekezdésnyi
egységek előtt állnak, ezzel mintegy tagolva is a szöveget, mégis úgy tűnik, hogy
funkcionális szempontból nem ezen van a hangsúly. A jelek elsősorban előszámlálások,
idéző mondatok, szentek, egyházatyák nevei, utasítások, összegző egységek és szakrális
kifejezések előtt fordulnak elő. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jelek kitétele
szempontjából

sokkal

hangsúlyosabb,

meghatározóbb

a

szövegtartalom

(fontos

gondolat/tanítás, szent ember, egyházi szempontból lényeges kifejezés, ún. kulcsfogalom)
és a megformálás módja (felsorolás, idéző mondat), mint magának a kijelölt egységnek a
mérete, terjedelme. A jelek tehát vitathatatlanul betöltenek egyfajta szövegtagoló funkciót
járulékosan, a hangsúly mégis felhívó, figyelemfelkeltő, tiszteletet kifejező (esetleg
intonációs) jellegükön van.
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A paragrafusjelek funkciói
Összesen

118 (100%)

Nagyobb egységek előtt (bekezdés/tömb)

84 (71%)

Kisebb egységek előtt (mondat vagy annál
kisebb)



szövegmondat 11 (9%)



tagmondat és szintagma előtt
15 (13%)



tiszteleti 8 (7%)

Jellemző előfordulások

 előszámlálások előtt

(szövegegységtől függetlenül)

 idéző mondatok előtt
 nevek előtt
 utasítások előtt
 összegzés előtt
 szakrális/vallási szempontból fontos
kifejezések előtt
 egyebek
 figyelemfelkeltő/felhívó funkció

Funkciók

 tiszteleti
 tagoló
 esetleg intonációs

5.4.3. Simor-kódex (16. század eleje, 1508 körül)
A Simor-kódex a 16. század elején – 1508 körül – keletkezett, teljes terjedelmében egy
scriptortól való (a könyv rubrikátora maga a másoló volt). A csonkán megmaradt Simorkódex ma 7 levélből áll (Vekerdy 1988: 5–7). Az óbudai klarisszák számára készült
ferences kódex Szent Ferenc legendájának részleteit tartalmazza – szövegbeli egyezés
található a Virginia-kódexszel (64/7–72/l-ig), a könyv 68. lapjától pedig párhuzam a Jókaikódexszel (i. m. 8). A Simor-, a Nádor-, a Nagyszombati és a Debreceni kódex 5. keze
ugyanaz a személy volt (i. m. 6). A kódexben mindössze 1 darab (3/2), fordított nagy P-re
hasonlító paragrafusjelről a közzétevő a írásjelek ismertetése kapcsán nem ejt szót, de az
átiratban jelöli:

Es meneuel incab az fǫld108

-be magat ala bo∟atta, es meneuel
incab saros ganeual felil be fedeztetǫt
anneual incab zǫldseget veragat
es gӱmǫl∟et zebben, iobban, es beuǫb
-ben aģģá ¶Az zǫld fan er∟ed az io
zerzetǫs embǫrt, Az fanac ģǫkeren
er∟ed az ǫ tǫkelletǫs akaratӱat, az
fǫldǫn kibe az fanac ӱǫkere tartatic
er∟ed az zent alazatossagot, es az saa-ros ganeen er∟ed magadnac meg vta-lasat, es binǫcnec meg esmeretit, es
meneuel incab az tǫkelletǫs akaratnac gǫkeret az zent alazatossagba
mel’ebben ala bo∟atandod, anneual
incab tenekǫd io miuelkǫdesǫknec
tǫb gymǫl∟et terǫmti (2/19–3/14)
A fordított nagy P a legendának abban a részében helyezkedik el, amelyben maga
Szent Ferenc beszél az alázatosságról és a tökéletes engedelmességről „a zöld fa” példáját
hozva. A paragrafusjel a példát magyarázó, értelmező mondattömbnyi egység előtt
helyezkedik el vélhetőleg tagoló és figyelemfelkeltő funkcióban. – Sajnálatos, hogy a
kódex további részei eltűntek, mert így nem állapítható meg, hogy a jel a kódex egészében
tagoló és felhívó funkcióval bír, vagy esetleg más szerepkört is betölt.

Simor-kódex
Kódex

Simor-kódex

Kor

16. század eleje (1508 körül)

Szerzetrend

ferences

Műfaj

Szent Ferenc legendájánnak részletei

Megbízó

óbudai klarisszák

Másolók száma

1 kéz: ismeretlen

Jelek száma

1

Formai sajátosság

fordított P

Funkció

tagoló, figyelemfelhívó
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5.4.4. Weszprémi-kódex (16. század első negyede)
A 16. század első negyedéből való csonka Weszprémi-kódex ma 150 lapból áll. A ferences
környezetben klarissza apácák számára írt könyvet alapvetően 2 kéz másolta, de még kettő
beleírt, mások pedig tollpróbákat végeztek benne: az 1. kéz (1–112. lapig) a passiót
másolta, a 2. scriptor (117–150. lapig) a Szent Bonaventurától vett fejezeteket, a 3. másoló
a 113. lapon félbehagyott Krisztus fohászkodásait tartalmazó részt, a 4. kéz pedig a
margóra rajzolt keresztekkel és az olvasó számára készített utasításokkal látta el a könyvet
(Pusztai 1988: 7, 9–12).

A paragrafusjelek funkciói
A kódex 2. keze által írt részben (117–150. lapig) 11 (100%) fordított nagy D-re
emlékeztető paragrafusjel áll. – A D hurka telt, így feltételezhető, hogy ezek a jelek a
fordított nagy P szár nélküli változatára vezethetők vissza. – A könyvet közzétevő Pusztai
István a kézirat szövegtagolásáról írt bekezdésében a D-t bekezdésjelként említi és tagoló
funkciót társít hozzá, példaként hozva a 121. lapon látható 8 (72%) előfordulást (i. m. 15).
Vö. 44. ábra.

44. ábra. A Weszprémi-kódex 61r/121. lapja
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A fent látható lap valójában tartalomjegyzék a tulajdonos apáca számára, hogy
könnyebben tudja kezelni a könyvet, megtalálni a keresett részeket: Hog peneglen, kenӱ
vedben, meghlelhessed amӱt kerez Ez kenӱben annak okaert mӱn den, Capitulomnak,
awagy, rezen ekh, chӱmereth awag ӱegӱet elel vetettem (120/18–121/4). A fordított D-k itt,
tehát a fejezetek címei előtt állnak. A scriptor elsődleges célja a jelek kitételével a
figyelemfelkeltés, a kiemelés lehetett.
A scriptor által beígért nyolc fejezetből azonban csak az első maradt meg a maga
teljességében, a második pedig a 148. lap alján megszakad (i. m. 17). Ebben a csonka, a
67v/134. lapon kezdődő (45. ábra) második fejezetben (amelynek kidolgozott,
megszövegezett, egysége elé már nem írja ki a scriptor a paragrafusjelet, mert valószínűleg
feleslegesnek érezte a kettős kiemelést) látható a másik 3 (27%) fordított D-szerű
paragrafusjel, amelyek a tökéletes alázatosságra vezető három utat kifejtő három bekezdés
előtt állnak: Ha akarz tekelletes alazatossagra ӱutnod, sӱksegh, theneked
haromhesweni<en>en , awag vton ӱarnod

ӱmeh

, Elsew, eswenӱ, awagӱ wth. az ӱo

istennek meg gondolasa. Mert kell gondolnod: Mӱ keppen, mӱnden ӱoknak
theremteӱeth : Azert kell nekӱ mondanod : Erek, mӱ denhato. Isten… (137/5–10);
Mas vth kӱn kell ӱarnod, cristunak meg, emlekezetӱ... (139/21–140/2);
Harmadik wth kӱn kel, ӱarn od, ha akarz tekelletes alazatossagra Iwthnod...
(141/22–142/1). A jelek elsősorban itt is a mondanivaló fontosságát jelezhetik.
A fordított D-szerű jelek tehát fejezetcímek (melyek azonban a szövegbeli fejezetek
elé már nincsenek kitéve) és bekezdések előtt állnak a könyvben, mégsem tagoló, hanem
kiemelő, figyelemfelkeltő funkciójuk tűnik elsődlegesnek, meghatározónak.

45. ábra. A Weszprémi-kódex 67v/134. lapja
Korompay (vez.) 1988: 292–293.
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Összegzés
A Weszprémi-kódex 2. keze által írt részben 11-szer (100%) fordul elő fordított D-szerű
paragrafusjel. A jelek 8-szor (72%) a tulajdonos számára készített „tartalomjegyzék”
fejezetcímei előtt szerepelnek, a scriptor azonban a megírt, nagy fejezetek élére már nem
teszi ki a jeleket. A fordított D-szerű jelek 3-szor (27%) a második fejezet tökéletes
alázatosságról szóló, felsorolásszerűen szerkesztett kisebb gondolati egységei, bekezdései
előtt találhatók. A kódex megmaradt lapjain többször már nem használja a másoló a
jeleket.
Weszprémi-kódex
Kódex

Weszprémi-kódex

Kor

16. század első negyede

Szerzetrend

ferences

Műfaj

passió, Szent Bonaventurától majdnem két
fejezet

Megbízó

klarissza apáca

Másolók száma

4: de ebből 2 másolta a kódex alapszövegét,
érdemi részét

Jelek száma

11

Formai sajátosság

fordított D

Funkció

szövegtagoló: fejezetcímek előtt 8-szor és
felsorolás egységeit tartalmazó bekezdések
előtt 3-szor

5.4.5. Nádor-kódex (1508)
A 353 fólióból, azaz 706 paginából álló Nádor-kódex 1508-ban készült az óbudai
klarisszák számára (Pusztai 1994: 7). A kódex scriptora megegyezik a Simor-, a
Nagyszombati, valamint a Debreceni kódex 5. kezével (Pusztai 1994: 8). Annak ellenére,
hogy a könyvet teljes egészében egy szerzetes másolta, három másik kéztől utólagos
hozzátoldások, kiegészítések, javítások származnak (Pusztai 1994: 8). A rendkívül vegyes
tatalmú kódex (Pusztai 1994: 12–19) elsősorban legendákat foglal magában, de találni
benne (nem sorrendben, a teljesség igénye nélkül) költeményt, imádságot, passiót, kottás
éneket, traktátusokat stb.
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A kódex díszítése egyszerű: a fejezetcímek és némely szövegrészek rubrumozottak, s
vörös megerősítő vonalak láthatók betűdíszként és az írásjelek hangsúlyozására (Pusztai
1994: 8).
A paragrafusjelek funkciói
A közzétevő az írásjelekről írt bekezdésében a fordított P-t szövegtagolóként említi
(Pusztai 1994: 19) – ennél többet nem ír a jelről. A kódexben összesen 16 paragrafusjel
található az áldozásról (1–41) és a pokolkínjairól szóló (64–134), a könyv elején helyet
foglaló traktátusokban a következő lapokon: 12, 16, 17, 22, 44, 45, 49, 50, 52, 70, 72, 81,
91, 96, 101, 113. Minden paragrafusjel pontokba szedett (többnyire sorszámnevekkel is
ellátott) bekezdések előtt áll – sok esetben azonban csupán a sorszámnév jelöli az új
tartalmi egységet, festett nagybetűvel, paragrafusjel nélkül. Az ilyen bekezdések
tulajdonképpen felsorolások, előszámlálások bővebb kifejtései. Például a másoló az oltári
szentségről írva, sorra veszi annak hasznait: ¶ Mas hasznalat’t’a ez zentsegnec (12) [...] ¶
Harmad haznalatia ez zentsegnec (16) [...] ¶ Masutt meg ùg’ mond (17) [...] Neg’ed
hasznatt’a ez zentsegnec (17) [...] ¶ Otọd hasznalatt’a ez zentsegnec (19) [...] ¶ Hatod
haznalatt’a az meltan comonicalasnac (22) [...], de: Heted haznalatt’a ez sentsegnec...
(24) stb. Jézus kínjainak és a pokol kínjainak hasznát is ugyanígy pontokba szedve fejti ki
a másoló. A pokol kínjainak tárgyalásakor azonban az egyes pontok már nem bekezdésnyi
egységek, hanem csupán bekezdésen belüli tömbök. Itt csupán egy alkalommal van
paragrafusjel, a felsorolás többi egységénél csak festett betű jelöli az új részt: ¶ Azert Elsọ
keńńa a pocolnac ez / mert abbenne valooc istentọl annera eltauznac / hog’ ọrọcke ùtet
soha nem latt’ac (70) [...] Masod keńńa ez / mert oth vag’on ọrọc tùz / ki soha megnem
alozic • (71). – A pokol kínjainak pontokba szedett magyarázatainál újra megjelennek a
paragrafusjelek, s itt ismét bekezdésnyi egységeket jelölnek: Azert elsọ keńńa pocolnacez /
mert (72) [...] ¶ Harmad ielọs kenńa a pocolnac ez / mert (81) [...] Nedg’ed ielọs keńńa a
pokolnac ọrọk ehseg • es zomehsag (88) [...] ¶ Otọd keńńa a pokolnak (91) [...] Hatod
keńńa pocolnac ez Mert (94) [...] ¶ Heted keńńaa pokolnac ez / Mert (97) stb.
Összegzés
A Nádor-kódexben a fordított P-szerű paragrafusjelek az előfordulások 100%-ban a
traktátusokban gyakran alkalmazott előszámlálások előtt állnak. Annak ellenére, hogy a
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jelölt részek nagyobb egységek: 94%-ban bekezdések; 6%-ban mondattömb, mégis úgy
tűnik, hogy a jel elsődlegesen kiemelésre szolgál.
Nádor-kódex (1508)
Kódex

Nádor-kódex

Kor

1508

Szerzetrend

ferences

Műfaj

vegyes:

traktátusok,

passió,

költemény,

imádság, legendák, kottás ének stb.  A P-k
a traktátusokban.
Megbízó

óbudai klarissza apáca

Másolók

1

másolta

(még

3

kéztől

utólagos

hozzátoldások)
Formai sajátosság

fordított P

Jelek száma összesen

16 (100%)
 bekezdések előtt 15-ször (94%)

Nagyobb tartalmi egységek előtt (16; 100%)

 mondattömb előtt 1-szer (6%)
 előszámlálások előtt kiemelő jelleggel

Funkciók

16-szor (100%)

5.4.6. Lobkowicz-kódex (1514)
A 352 lap terjedelmű Lobkowicz-kódex 1514-ben készült. Tartalma vegyes: búcsús
imádságok, példák, elmélkedések, Szent Fruzsina és Szent Elek legendája. A Lobkowiczkódexet klarissza apácák másolták valamely magánszemélynek – a kódex kötése alapján
feltételezhető, hogy „egy klarissza apáca-fejedelemasszony számára íródott” (Reményi
1999: 7–8, 16).
A könyvet a mai álláspont szerint 5 kéz írta. A 3. kéz (31–174. lapig) megegyezik a
Debreceni kódex 2. kezével (Reményi i. m. 24). Az 1., 2., 4. és 5. másoló helyesírásának
hasonlósága és a díszítéshez alkalmazott színek azonos árnyalata nyomán valószínűsíthető,
hogy e kezek egy műhelyben, egymást váltva dolgoztak. Mivel a 3. scriptor munkája más
ívfüzetre készült, és az írás jellege is régiesebb (noha a használt tinták színe megegyezik a
többiekével), felmerül annak a lehetősége, hogy az általa másolt rész helyileg máshol
készült, de a kódex többi darabjával egyszerre illesztették a könyv gerincébe (i. m. 21).

114

Lobkowicz-kódex
Kódex

Lobkowicz-kódex

Kor

1514

Szerzetrend

klarissza (ferences)

Műfaj

vegyes:

búcsús

imádságok,

példák,

elmélkedések, Szent Fruzsina és Szent Elek
legendája  A paragrafusjeleket tartalmazó
rész

műfajai:

elmélkedések

és

példák

(imádsággal).
Megbízó

magánszemély

Másolók száma

5 kéz, de: csak a 3. kéz írásában van
paragrafusjel (a 31–174. lapig)

Jelek száma

275

Formai sajátosság

klasszikus fordított P

A Lobkowicz-kódex paragrafusjelei
A kódex egészének helyesírása következetlen (i.m. 21), de a 3. scriptor munkája (a
„németes” kéz) még a társakénál is nagyobb tarkaságot mutat: néhol még azt sem lehet
egyértelműen megállapítani, hogy díszről vagy mellékjelről van-e szó (i. m. 25).
Reményi szerint (i. m. 26): a 3. scriptor által írt rész (31–174. lapig) egyedisége,
hogy „A kéz legfőbb tagoló jele a mondategységek kezdetén álló ¶ (paragrafusjel). Ez
szinte minden esetben rubrumos vagy kék színű, a rubrummal írt részeken fekete vagy kék.
Ritkán előfordul, hogy a ¶ bal hurkát nem festi meg a scriptor (pl. 144/5, 150/2).” A
fordított P-re emlékeztető paragrafusjelek formája különböző: a scriptor hagulatától,
figyelmétől függően a szárak, a hurkok kisebbre-nagyobbra sikerülnek, s olykor el is
tűnnek (i. m. 26), például: 144/5, 150/2.
A kódex egészét tekintve csak ebben az egységben találhatók fordított P-k, s
olyannyira jellemző ez a 3. scriptor írásgyakorlatára, hogy már a másolt rész első lapján
megjelennek (31. lap), s az írását lezáró 174. lapig szinte minden lapon előfordulnak,
kivételt csak a 77., a 86., a 155. és a 156. lapok jelentenek. A kódexben fellelhető 275
(100%) paragrafusjel laponkénti eloszlása nem egyenletes, általában 1–3 tagoló jel látható,
de több helyen 4 (118., 126., 128., 130.,137., 147.,163. lap) s olykor 5 is található (131.,
145. lap). A jelek mennyisége nagyban függ az adott szöveg sajátosságaitól, tehát hogy az
elmélkedésekben vagy az imádságokat is magukban foglaló példákban vannak-e. A
115

paragrafusjelek ugyanis nemcsak mondatkezdő helyzetben, mondategységek tagolójaként
fordulnak elő, bár kétségtelen, hogy az előfordulások 75%-ban ezt a szerepet töltik be.
Paragrafusjel a nagyobb tartalmi egységek: fejezetek és bekezdések előtt
Nagyobb tartalmi egységek jelölőjeként ritkán áll fordított P, mert a kéz ezekben az
esetekben inkább megvastagított, díszített, rubrikált kezdőbetűket használ. Három (1%)
esetben azonban egyértelműen fordított P áll a bekezdések élén:¶Mas Pelda : Vala
spoletomnac :- varasaba eģ igǫn zep abrazv leianzύ ∙ es ez mindǫnǫtvl fogva atta vala ύ
magat ez vilagӱ hӱwsagokra ∙ az meńńeӱ di∟´ǫseģel semmӱt nem gondoluan ¶ Tǫrtenec…
(49/9); ¶Pelda oluastatic ez iras mele zent ferencz aťťanrol : Mikoron menne zent ferencz
aťianc ύ tarsava eģvton meg akara az ύ tarsa bӱzonitania ύ benne az malastot es ύ zent
alazatossagat : (60/1); s egyszer fejezetcím előtt is: ¶Oluastatic : Az iras: Arrvl : hog…
(95/1).
Paragrafusjelek mondategységek előtt
A fordított P-hez hasonló tagoló jelek 207 (75%) esetben állnak szövegmondatok előtt,
mintegy

a

mondathatárok,

mondatkezdés

megerősítére,

jelzésére,

különösen

kötőszóhiányos, nem folytatásos (felkiáltó, felszólító, esetleg kérdő) mondatok határán (vö.
Károly: 766, Gallasy 2003: 563): ¶Mӱt haznal tenekǫd me ena zent haromsagrol
vetekdǫnod ha alazatossag bened nem leiend kinec okaiert vtalatos vag a zent
haromsagnak (32/13); ¶Bӱzonaba az alazatossag minket az wr istennec meg engeztel es v
nekӱ kellemetǫsse thezǫn (33/13); ¶Tanύ mastan mӱndǫn ez vilagӱakat meg vtalnӱ
(44/13); ¶No azert ved ezzǫdben magadat mert parastvl is soktac mondanӱa Bodog embǫr
kӱ mason tanύl (69/11). Rendkívül érdekes, hogy jellemzően milyen típusú
mondategységek előtt láthatók fordított P-k.
Emotív és intonációs funkciójú indulatszók és interakciós mondatszók (tagolatlan
mondatok) előtt is gyakoriak a paragrafusjelek. A tagolatlan szövegmondatok szövegszintű
kapcsolódásai típusokba rendeződnek; jellemző az, hogy milyen tagolatlan vagy tagolt
mondatok alkotnak szokásosabban egységet. Ezek az egységek tömbként illeszkednek a
szövegegészbe. A szövegbe egymást követő két tagolatlan vagy egy tagolatlan és egy
(általában nem kijelntő) tagolt mondat vagy együttese a nem folytatásos szövegmondatok
jegyeit mutatják (Gallasy 2003: 564). Az emotív kommunikációs funkcióval bíró O-s
indulatszóval kezdődő mondatok előtt 23-szor (8%) látni ezeket: ¶O me igǫn bodog az kӱ
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mastan o annac igegǫzic lenie az ύ eletibe ∙ mӱnemvnec kӱvanna leletnӱe halalnac ideien
(41/15); ¶O : me igǫn sokac eckepen meg chalattatnac ∙ es hertelen ύ taģocbol kӱ
vonttatnac (45/4); ¶O azert rettenetǫs az bӱnǫsnec ύ halaloc (51/9); ¶O en edes vram
istenǫm mél igǫn vezedelmes az zerzetǫsbe ∙ sokat : kevannӱ tvdnӱa es ǫ magat nem tudnӱ
(120/1); ¶O en vram isten honnan vagon e nag vacsag az zerzetǫsǫcben (120/10); ¶O en
edes vram isten ∙ valion mennen vadna∟´ masta luciperǫk ∙ es lucipernek… (125/10–12);
¶O atkozot iregseg es harag (158/15). A Jaj indulatszó előtt is előfordul a jel 7-szer (3%):
¶Iaӱ enneked navai asnac : mert ime az meg fogotacnac zabatsaga (159/17);0 ¶Iaӱ azert
azocnac kӱk az aldot iesusnac… (169/15). A scriptor ezekben az esetekben nem
egyszerűen tagoló, hanem kiemelő jelként használja a fordított P-ket.
Az olvasóhoz forduláskor a scriptor használ néha No interakciós mondatszót. Ezek
előtt 26-szor (9%) tapasztalni paragrafusjelet. Az ezzel a kifejezéssel indított mondatok
sokszor állnak utasítások, intések, tanácsok előtt: ¶No azert Tanachot es intest adoc te
nekǫd en zeretǫ hvgom : (134/8); ¶No azert atiamfӱa : ved ezǫdbe es lassad meg hog
minemv pelda hagot tenekǫd az edes iesus… (137/14).
A napjainkban bizonyára és továbbá alakban élő módosítószókkal és kötőszószerű
határozószókkal indított mondatok előtt, valószínűleg intonációs okokból szintén gyakori a
¶Bӱzonaba az alazatossag minket az wr istennec meg engeztel es… (33/13); ¶Tovaba
gondoliad meg es ved ezǫdbe zeretetǫssǫn hog me igen hozzv voth az aldot cristos
iesusnac ǫ zent halalat (167/11). A bizonyára előtt 5-ször (2%), a továbbá előtt 4-szer (1%)
fordul elő a jel.
A kötőszókkal bevezetett mondatok előtt is sokszor áll fordított P. Leggyakrabban az
ok-okozati összefüggéseket kifejező mert kötősző előtt (47-szer, 17%) és a szintén oksági
viszonyra utaló azért előtt 15-ször (5%). Az ok-okozati viszonyt kifejező mondatokban a
mai napig szokásos írásjellel felhívni a figyelmet az okra vagy az okozatra, mégpedig
kettősponttal, melynek köztudottan figyelemfelhívó, várakozást kifejező funkciója van. –
Ritkábban fordul elő paragrafusjel az és mellérendelő kapcsolatos kötőszó előtt (csupán 7szer; 3%), a de kizáró ellentétes viszony jelölője előtt pedig 6-szor (2%): ¶Mert ha meg
vtalod az vilagӱ vigasagockath… (94/10); ¶Azert igǫn hamar : lesǫn te veled e tetemeń
avag ez dolog az az alalal (38/8); ¶Es ez velag iger : avag fogad idǫzerenvalokat es
elmvlandokat embǫrnec mellec… (96/16); ¶De maga vizzont ennec elene az ioknac az
aldot isten mit mond (81/15); ¶Mikoron az puztaban eg zegén Remethe edestova ӱarna
Talala eg embǫr fvth… (83/15).
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Paragrafusjel tagmondathatárok előtt
A Lobkowicz-kódexben a fordított P-k elsősorban mondatok előtt állnak, 53 (20%) esetben
azonban tagmondatokat választanak el egymástól, például: mikepen az aldot istennec zent
fӱanac e nag fel keríedǫt mihozianc valo zereteti : ¶hog mi erdǫmvncnekil sǫt inkab ammí
bineinckert │ vete az ǫ zent lelket (169/3).
A paragrafusjelek nagyon gyakran, 29-szer (11%) idéző mondatokat jelölnek ki:
¶Azert : mongia a zent Pal Apostol : akӱ a itia ύmagat valaminec lennie : micoron semmi
ne legǫn ez magat ∟´alia meg (34/2); ¶Azert : monģia a zent Bernard e melle :
Merezcǫdǫm mondani hog az vr istennec a zӱz marianac ύ zӱzessege ne volt volna
kellemetos az v allazatos saganekӱl (35/1); ¶Azert : mongia a zent gergǫl doctor
magarazvan (65/8); ¶Azert : mōgia az zent Bernard doctor is ez melle (66/4); ¶No azert
zent Bernard mogia (75/7). Viszonylag sokszor, 21-szer (8%) pedig egyenes idézetek előtt
állnak: mondattatnec v rola mōduan ¶En vaģoc ferǫg es nem ember nepeknec zӱdalma es
embǫrǫknec el vetǫtte (34/15); es naģ sirassal orditvala mondvam ¶O me igǫn sokat
mvncalkottam hog en meg kazdagvlhatnec es ime immar eģebec vigadnaces gǫnǫrkǫdnec
az en kazdagsagimal (49/1); kӱvania val ¶O Istennec rettenetǫs iteletӱ (5/10); ezǫcket
mongia az aӱtatos zent Bernard ∙¶No azert zeretetǫs attiamfӱa tanv mastan keuesben
senvednǫd (73/13); monda ύ nekӱ ¶En vagok ez vilagnac… (83/7).
Paragrafusjel kiemelő, tiszteleti funkciója
A vizsgált kódexek alapján úgy tűnik, hogy a paragrafusjeleknek a kiemelő, a részek
lényeges, fontos voltát jelző funkciója a legerősebb függetlenül attól, hogy fejezet,
bekezdés, mondat vagy tagmondathatáron állnak-e. Ez akkor a legszembetűnőbb, amikor a
paragrafusjeleket a scriptor mondatközi helyzetben használja szubjektív, nemegyszer
emotív szerepkörben. Személynevek előtt a paragrafusjel kitételének egyetlen indoka a
tisztelet kifejezése, a befogadó figyelmének az olvasott személyre való irányítása.
Egyértelműen személynév előtt, azt kiemelve 9-szer (3%) látni a kódexben fordított P-t:
Peldakat vet az zenth ¶Agoston doctor monvan (48/9); Az aitatos ¶zent Bernard is vgmond
: O en zeretetǫs lelkǫm mogiad meg ennekǫm… (79/10); haliad meg es ¶az dauid profetat
en zeretǫ hvgom mikepen… (118/6);„Ac okaiert ¶az zent Bonaventura intӱ (121/20); vg
mond ¶az zent Augoston doctor ¶O tǫg bvr mire kevelkǫdol (129/1); en zeretǫ hvgom ¶az
zent Bonaventura atianc mongia vala (144/5); Azert mongia ¶az zentMathe evangelista
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(140/5); Fǫlǫte igen en zeretǫ hvgom ¶az zent Bonaventura atianc mongia vala (144/5).
Grammatikai szempontból érdekes, hogy ezekben az esetekben (a Jókai-kódexszel
ellentétben) a határozott névelőt már a név részeként kezeli a scriptor.
Szakrális jelentésű, jelentőségű szavak előtt 2-szer (1%) áll paragrafusjel : mikepen
az kepvtaloc ∙ kӱkrvl vg mond ¶az Bw∟´z ∙ vagon vg mond kӱ ∟´halarsagal ǫ magat”
(123/6); Intlec titǫketis az aldot istennec meg zentǫlt zolgalo leӱanӱ hog az zent
zӱzesseģeth Alazatossagba ¶es zent alazatossagba meg tart iatot mert az zent thiztasag be
foglaltatot az alazatossagba mikepen az dragalatos kw az arańba (134/12).
Összegzés
A fordított P alakú paragrafusjelek leggyakrabban a szövegmondatok elején találhatók.
Sokszor állnak idéző mondat vagy idézet előtt, emotív és interakciós funkciójú
indulatszókkal (o, jaj), interakciós mondatszókkal (no) és a szövegkoherenciát erősítő
kötőszókkal bevezetett (mert, azért és, de) mondatok előtt. Az eddigi vizsgálatokból
azonban úgy tűnik, hogy a paragrafusjel helyét nem a kapcsolt grammatikai egységek
jelölik ki, hanem a sriptor közösségi és szubjektív céljai, így a fordított P-k elsődleges
funkciója a kiemelés, a figyelemfelkeltés lehetetett, aminek csak folyománya a
szövegtagolás. Ezt látszik erősíteni a paragrafusjeleknek pusztán személynevek, illetve
szakrális kifejezések előtti használata is. Érdekes, hogy ezeknél a példáknál a fordított P
már a nevet, fogalmat bevezető határozott névelő elé kerül. Paragrafusjel fejezet élén
csupán egyszer, bekezdések és tagmondatok előtt három-három esetben állnak.
A paragrafusjelek funkciói a Lobkowicz-kódexben
Összes fordított P
Nagyobb tartalmi egységek előtt (4, 1%)

275 (100%)
fejezetek (1; 0%)
bekezdések (példák) előtt (3; 1%)
mert, azért, és, de kötőszókkal (75; 27%)
no, o, jaj modatszókkal bevezetett
mondatok előtt (56; 20%)
 egyéb mondatok (76; 28%)





Szövegmondatok között (207; 75%)

 idéző mondatok (29; 11%) és idézetek előtt
(21; 8%)
 egyéb (3; 1%)
 nevek előtt (9; 3%)
 szakrális jelentésű kifejezések előtt (2; 1%)

Tagmondatok között (53; 20%)

Tisztán felhívó / kiemelő funkcióban (11, 4%)
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5.4.7. Debreceni kódex (1519)
A Debreceni kódexről általában
Az 1519 körül másolt Debreceni kódex ferences rendi környezetben keletkezett. A
meglehetősen terjedelmes, 632 lapból álló, 7 kéz alkotta könyv egyes részei nem egy
időben születtek – noha az írások mindegyike a XVI. század első negyedéből való –, s
tartalmilag is különbözők (Madas–Reményi 1997: 7, 11). A tartalmi részek kezenként
változnak, a könyv magában foglal: egy csonka legendáriumot, vallásos elmélkedéseket,
prédikációkat és példákat.
Debreceni kódex
Kódex

Debreceni kódex

Kor

1519 körül

Szerzetrend

ferences

Műfaj

vegyes tartalmú: egy csonka legendárium,
vallásos elmélkedések, prédikációk és példák

Fordítás/másolat

másolat

Megbízó

ismeretlen

Másolók száma

7

Jelek száma összesen

740

Formai sajátosság

fordított P, fordított D

A tartalmi részek kezenként változnak. Az 1. kéz által írt kódexrész (az 1–228.
lapig) egy legendárium első negyede, amely 48 ünnepet foglal magában; a 2. rész (a 229–
326. lapig) (amelynek scriptora azonos a Lobkowicz-kódex 3. kezével) elmélkedéseket és
az ezeket értelmező példákat tartalmazza; a 3. kéz (a 327–490. lapig) munkája vegyes
tartalmú: a Mária két öröméről szóló elmélkedés után traktátusok következnek benne a
gyónásról, a bűn veszedelméről, a penitenciáról és a búcsúról, majd egy rövid
prédikációsorozat; a 4. rész (a 491–557. lapig) alexandriai Szent Katalin legendáját és egy
példát tartalmaz; az 5. kéz másolta szövegegység (az 559–624. lapig) (amelynek írója
megegyezik a Simor-, a Nádor- és a Nagyszombati kódex másolójával) szintén vegyes
tartalmú: Szent Apollónia legendáját és egy hozzá kapcsolódó példát, egy traktátust a
szentséges életről s egy passióelmélkedést ad közre; a 6. részben (a 625–630. lapig egy)
egy, az elején csonka elmélkedés olvasható Mária hét öröméről, majd egy ezt kiegészítő
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példa áll; a 7. kézhez pedig mindössze egyetlen lap, az utolsó, a 631. kapcsolható, amelyen
egy Katalinhoz szóló imádság olvasható (i. m. 13–15).
A kódex szövegtagolásáról írt bekezdéseiben a közzétevők csak a 2., 3., 4. és 5. kéz
kapcsán számolnak be paragrafusjelekről, noha az 1. és a 6. kéz munkájában is vannak.

5.4.7.1. A Debreceni kódex 1. keze
Paragrafusjelek az 1. kéznél
A Debreceni kódex 1. keze által írt rész (az 1–228. lapig) egy legendárium első negyede,
amely 48 ünnepet foglal magában (i. m. 13.). A könyvnek ebben az egységében 30 (100%)
darab fordított P-re emlékeztető, az írástükörhöz igazodva kis méretű (többször beszorított)
paragrafusjel látható. A kódexről írt bevezetőben ugyan nem tesznek említést a jelek
előfordulásáról ebben a könyvrészben, de a betűhű átirat mégis jelöli ezeket.
A paragrafusjelek funkciói
A paragrafusjelek többségükben nagyobb gondolati egységek előtt (19; 63%) állnak: 14szer (46%) bekezdések és 5-ször (17%) mondattömbök előtt. Az előfordulások közül
jellemzően, 10-szer (33%) előszámlálások előtt láthatók a fordított nagy P-k. Bekezdések
előtt ¶ Ennek utanna menuen Niccanak tartomaníaban : ottes sokakat teríte a hittre... (5/6–
7); ¶ Micoron egizer husueth napian / Nagí Boldog Azzonnal ǫnnǫn maga mondanaía ah
nagí Míset... (216/15–17); ¶ Negiedzer / a tiztulasnak tǫrueníet / fel veue Azzonionk / hogi
meg tanulnoíok / a lǫlki meg tiztulast / mínt kellene tennǫk mert a mí bineingbǫl / meg nem
tíztulhatonc . iobban . mikent aldozatokkal / az az... (172/24–26). Az utóbbi, és általában
az előszámlálást tartalmazó egységeknél nagyon nehéz eldönteni, hogy bekezdésekről vagy
bekezdésen belüli tömbökről van-e szó, ugyanis a felsorolások tagjai néha csak két-három
mondatból állnak (ilyenkor inkább tömböknek tekinthetők), máskor egy-két oldalnyi
hosszúságúak (ilyenkor már inkább új bekezdések). Vélhetőleg itt a paragrafusjelnek nem
is a grammatikai-logikai tagoló funkcióján van a hangsúly, hanem a befogadást
megkönnyítendő: fontos részekre, nagyobb pontokra hívja fel vele a scriptor a figyelmet –
máskor ugyanezt nagyobb betűtípussal vagy pirossal írt betűkkel teszi, megint máskor nem
jelez semmit sem az olvasó számára.
Szövegmondatok között 5-ször (17%) fordulnak elő fordított P-k: eh feleletǫt is mínd
iouva hagiak hogí hallak ¶ Smonda az Azzoni allat / tegíǫnk harmadík kerdestis tǫle soztan
melto lezǫn az be bo∟atasra (7/33–8/3).
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Mondatrészek között 2-szer (7%) és tagmondathatáron mindössze 4-szer áll
paragrafusjel, ebből 2-szer (7%) idéző mondat előtt: : ¶ ehre mongía Zent Ieronimos
doktor... (184/10–11), ah lelǫknek sebet • meggiogíta magaba ¶ az napsagtol fogua soha /
ah fele kisirtetǫt tǫbbe nem zenuede (222/4–6); mikoron tanítuaníaua teue [gyakran fordul
elő, hogy a kódexekben a határozói igeneves szerkezetet külön egységenek tekintik a
másolók] ¶ a Telies zenth haromsagis meg íelǫnte / az ǫ zen∟egǫs voltat mikoron ǫtet /
ǫrǫktǫl fogua valazta ∙ ehre... (199/30–32). Véleményem szerint ennél a példánál sem az a
hangsúlyos, hogy a másoló a P-t éppen olyan helyre tette, ahol intonációs és grammatikai
szempontból is tagolja a szöveget, hanem hogy a katolikus vallásban kiemelten fontos
Szentháromságot említő részre irányítsa felhívó-tiszteleti célból az olvasó figyelmét.
Érdekes, hogy az első kéz használ egy fekvő kampóhoz hasonló jelet is (∟),
mégpedig a ¶ jelhez hasonló funkcióban. Ezeknek a jeleknek az előfordulásáról statisztikát
nem készítettem, csupán bizonyítani szeretném a kétféle jel funkcióbeli hasonlóságát.
Példák:│Fel Menuen azert Azzonionk a Templomba... (172/31); │Síme egí eyel / mikoron
imatkozneiek meg ielǫnte / az edǫs Isten... (8/21–22); │Masod dolog / kit ielǫnt az el kezdǫt
ige / hogí... (198/13–14); Felele e nǫmǫs zent Martir │Nem meltok eh keves Kenǫk / a
yǫuendǫnagi di∟ǫsegre (167/30–31); stb.

Összegzés
A paragrafusjelek tehát a kódexnek ebben a részében legtöbbször a nagyobb
gondolategységek: a bekezdések és a bekezdéseken belüli mondattömbök előtt állnak.
Lényegesebb ennél, hogy a kijelölt szakaszok többségükben a befogadást, a megértést
segítő előszámlálások előtt találhatók, tehát a scriptor elsődleges célja a figyelemfelkeltés,
a kiemelés lehetett a jelek kitételével.
Szövegmondatok

között

csak

ritkán

áll

paragrafusjel,

összesen

5-ször.

Tagmondatokban 4-szer, ebből 2-szer idéző mondat előtt. Ezekben az esetekben szintén a
scriptor kiemelő szándékát érezni, annak fontosságát, hogy kitől származik a későbbi
kijelentés, megállapítás.
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A Debreceni kódex 1. keze
Összes fordított P

30 (100%)

Nagyobb egységek (19; 63%):

 ebből előszámlálás előtt (10; 33%)

bekezdések (14; 46%) és tömbök (5; 17%)

 egyéb, nem reprezentatív (9; 30%)

között
 szövegmondatok között (5; 17%):

Kisebb egységek között (11; 37%):

 tagmondatok között (4; 13%):
o tagmondathatáron (2; 7%)
(az egyik tiszteleti is)
o idéző mondatok (2; 7%)
 mondatrészek között (2; 7)

5.4.7.2. A Debreceni kódex 2. keze
Paragrafusjelek a 2. kéznél
A Debreceni kódex 2. része (a 229–326. lapig) (amelynek scriptora azonos a Lobkowiczkódex 3. kezével) elmélkedéseket és az ezeket értelmező példákat tartalmazza. A
könyvnek ebben az egységében összesen 134 (100%) esetben látni fordított P-szerű
paragrafusjeleket, többnyire a mondatkezdő betűkre ráírva, ezekkel szorosan összetapadva.
Ez is bizonyítja, hogy a jelek a könyv 2. részében nyitnak, vagyis az egységek elejét jelzik,
ahogy erre a kódex bevezetőjében a közzétevők is utalnak (i. m. 28): „A kéz legfőbb tagoló
jele a mondategységek kezdetén álló ¶ (paragrafusjel).” – A scriptor egyébként a
szövegegységek végét többnyire zárszavakkal is jelzi, megerősíti: es ozton iol hala meg ∙
Amen ¶ Imag ∙ eretem ∙ aldot ∙ ziz : (230/19–20), ami szintén bizonyíték lehet a
paragrafusjelek indító funkciójára. – A paragrafusjelek formai szempontból kétfélék
lehetnek ebben az egységben (i. m. 27): vagy teljességében megrajzoltak, vagy a
Lobkowicz-kódex 3. kezénél is tapasztalható hurok nélküli P szárak (például: 229/1).
A paragrafusjelek funkciói
A paragrafusjel nagyobb gondolati egységek előtt
A fordított P-szerű paragrafusjel 40-szer (30%) áll nagyobb gondolati egységek előtt.
Ritkán, összesen 7-szer (5%) látni bekezdések elején: ¶Oluastatic mas Pelda es ∙ Vala eg
ziz kӳ mind az ǫ ifivsagatvl fogva zolgala az : vr istennec…(229/1–3). Mondattömbök
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határán ennél többször (33-szor; 25%) tapasztalni: Ne hidíeg kedíg hog az zízesseg
kellemetes vona az vr ∙ Az zent alazatossagnekvl ¶Mert bizonńaval meg az zwz maria is
nem vot vona istennec anńa hog ha kevelseg leletetǫt vona ǫ benne ∙ No bizon nem
di∟hekǫdik vala az ǫ zizessegervl hanem alazatossagarul mondvan” (254/20–255/6). A
kódexnek ebben a részében teljesen nyilvánvaló, hogy a scriptor a P-ket elsődlegesen nem
a nagyobb gondolati egységek kiemelésére használja, hanem a közvetítendő tartalom
szempontjából fontos részek jelzésére (a szöveg terjedelmétől függetlenül).
A paragrafusjel szövegmondatok között
Szövegmondatok között tapasztalni legnagyobb számban, 78-szor (58%) a fordított P-ket:
Igekǫziel mastan mindeneket meg vtalnod ∙ hog halalodnac idein zabadon mehes az cristos
∙ iesushoz ¶Gǫtǫrdmeg mastan at te testǫdet az penitencia tartasnac mӳatta : hog ozton
akoron lehessen ketsegnelkil valo bizon remeiseged ∙ O te hit kaba : mit gondolod azt
hog… (244/8–15). Ok-okozati összefüggéseket is kifejező mert kötőszóval bevezetett, több
esetben konlúziókat, Jézus szenvedéseit leíró mondatok előtt szembetűnően sokszor, 24szer (18%) áll paragrafusjel: ¶Mert higied atiamfӳa hog mindenkoron Adattic az vr
istennec malaztia az meltan halat adona (293/20–294/1). A kéz vélhetőleg azért kedveli
ennyire a mert-es mondatkezdést, mert a kötőszó fókuszba állításával a szövegkoherencia
azonnal épül a mondatok között, s így az író könnyebben rávilágít a soron következő
konklúzió (a befogadó szempontjából leglényegesebb tartalmi elem) és az ezt megelőző
okfejtés összefüggéseire, fontosságára.
Idézetet kifejező összetett mondatokban 15-ször fordul elő paragrafusjel. Idéző
mondatok előtt 4-szer (3%): ¶Azert mongia az zent Agvston doctor ∙ menevel inkab vagvnk
vgmond ∙ az kevelsegnec fel fvalkodasatvl íresbec ∙ avag ídegǫmb ∙ anneval ∙ vagvnc zent
zeretetel teliesbec (260/11–14), idézetek előtt pedig 11-szer (8%) áll fordított nagy P: No :
azert inth az zent Bonaventura atianc az alazatossagra mondvan ¶O cristos íesusnac
zolgalo leianӳ legietǫc alazatossok hog soha az kevelseget atti zivetǫcbe bee ne erezzetǫk ∙
mert alazatos mesterǫtǫc vot tvdnӳa mínt ∙ az aldot íesus

(261/5–11). Ezekben az

esetekben a paragrafusjel kiemelő funkciót tölt be: a másoló fontosnak tartja jelezni az
olvasó számára, hogy kitől, mely egyházatyától származik a szövegbeli idézet vagy
gondolat, s hogy mi maga a közvetítendő tartalom, vagyis hivatkozik rájuk. (A második
idézetben a ¶ jelet Krisztus Jézus neve is indokolja.) – A P ilyenkor a mai kettőspont és
idézőjel szerepkörét látja el.
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Ahogy az előbbi példából is látszik, a paragrafusjelek viszonylag sokszor állnak a
beszélt nyelvet idéző, kifejezetten a szerzetesekhez szóló, az ő lelki épülésüket szolgáló
úgynevezett utasításokat (tanácsokat, bölcsességeket) magában foglaló No és Jézushoz
intézett „fohászokat”, óhajokat tartalmazó O interakciós szókkal indított mondatok előtt.
No-val 15-ször (11%), O-val 20-szor (15%) kezdődik P-s mondat: ¶No meges crístosnac
aítatos zolgalo leiańa tekin∟hed meg az te zeretǫ iegesǫdnec zídalmas halalat : (307/11–
13), ¶O en edes vran iesus ∙ honnan vaģon el’ nag vaksag zerzetesben (235/18–20). – Az
O-val kezdődő mondatok közül az O-t 11 esetben Jézus, Krisztus, Isten, Úr megszólítás
követ, így valószínűsíthető, hogy a paragrafusjel itt a kiemelés mellett tiszteleti funkciót is
ellát. – Az ilyen (a No esetében többnyire felszólító, az O esetében felkiáltó) mondatok
szinte önálló tömbök a szövegben (vö. Gallasy 2003b: 564). A paragrafusjelek a No-val
kezdődő mondatokban elsősorban kiemelő-felhívó, az O-s előfordulásoknál tiszteleti
funkciót is betölthetnek.
Gyakori, hogy a paragrafusjeles idéző mondatot és az idézetet is az előbbi szavakkal
(No és O) kezdi a másoló, ilyenkor kérdés, hogy a leírt használati okok közül melyik
helyeződik előtérbe – ha volt egyáltalán valamilyen féle hierarchia, nem valószínű. Az
bizonyos, hogy a paragrafusjel ekkor is kiemelő funkciót lát el.
A paragrafusjel kiemelő funkcióban
A Debreceni kódex 2. kezének írásában 1 (1%) olyan példát találni, amelyben a
paragrafusjel tisztán kiemelő funkcióval bír, ugyanis itt a P sem intonációs szünetet, sem
grammatikai határt nem jelöl: naģobee ∙ ¶az zolga az ǫ vranal ∙ avag az tanítvan az ǫ
mestǫrenel (256/21–257/2).
Összegzés
A Debreceni kódex 2. keze által írt részben (amely megegyezik a Lobkowicz-kódex 3.
kezével) 134 (100%) fordított nagy P-szerű paragrafusjel található. A jelek elsősorban
szövegmondatok között (78; 58%) helyezkednek el, de viszonylag gyakran állnak
mondattömbök előtt (33; 25%) is, bekezdéseket azonban csak elvétve (7; 5%) jelölnek. A
kijelölt mondatok többsége tartalmi szempontból fontos: vagy azért, mert valamely híres
egyházatya mondását tartalmazza, Jézus neve szerepel benne, vagy azért mert a helyes
szerzetesi életről szóló úgynevezett utasításokat tartalmaz. Gyakran fordulnak elő
paragrafusjelek előszámlálások előtt is, s találni néhány olyan példát, amelynél a P
125

jelenléte grammatikai és intonációs okokkal nem magyarázható, kizárólag felhívó-kiemelő
funkciója lehet.
A szövegbeli előfordulások alapján úgy tűnik, hogy a fordított nagy P-k olyan
(kisebb-nagyobb) szövegegységek előtt állnak, amelyek a befogadó számára fontossá kell
váljanak. Ezek alapján úgy gondolom, hogy a P elsősorban nem tagoló, hanem felhívókiemelő funkcióval bír a 2. kódexrészben.
A Debreceni kódex 2. keze
Összes fordított P

134 (100%)
 bekezdések előtt (7; 5%)

Nagyobb tartalmi egységek előtt (40; 30%)

 mondattömbök előtt (33; 25%)
 no

Szövegmondatok között (78; 58%)

(15;

11

%),

o

(20;

15%)

mondatszóval felkiáltó, felszólító és
óhajtó mondatok előtt
 mert-tel kezdődő mondatok előtt (24;
18%)
 egyéb esetekben (19; 14%)
Tagmondatokban (15; 11%)

idéző mondatok előtt (4; 3%), idézetek előtt
(11; 8%)
 tisztán kiemelő funkció (1; 1%)

Egyéb (1; 1%)

5.4.7.3. Paragrafusjelek a 3. kéznél
A 3. kéz (a 327–490. lapig) munkája vegyes tartalmú: a Mária két öröméről szóló
elmélkedés után traktátusok következnek benne a gyónásról, a bűn veszedelméről, a
penitenciáról és a búcsúról, majd egy rövid prédikációsorozat (i. m. 14). A könyvnek
ebben a részében összesen 549 (100%) fordított D-szerű paragrafusjelet látni, a kódex
egészében itt tapasztalni a legtöbbet. A közzétevők a mondategységek tagoló jelének
tartják (i. m. 28), de ennél árnyaltabb a szerepe. Ezeknek a laponkénti eloszlása közel sem
egyenletes: néhol egyáltalán nincs, a 421. lapon azonban 16 is van belőlük. Sokszor
előfordul, hogy a paragrafusjelekkel azonos szövegbeli pozíciókban a D-k helyett ponttal,
kettősponttal is kombinált kettős virgulákat ( )׀׀látni, amelyek ugyanazon funkciót töltik
be, mint a szár nélküli fordított P-k. Valószínű tehát, hogy a kettős virgulák ( )׀׀valójában
megkezdett, de be nem fejezett D-szerű paragrafusjelek előrajzolásai (Keszler 1996: 137,
Tóthfalussy 2005: 41–43, 2009: 356–359).
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A kódexnek ebben a felében a D-szerű jelek vélhetőleg szakaszzárók (Keszler 2004:
113, Tóthfalussy 2005: 42, 2009: 359), bár találni eseteket, amelyeknél a másoló a
szakaszok élére teszi ezeket, például: 395/14, 460/15 lapokon, de arra is akad példa, hogy
egy paginán belül is több helyre kerülnek (a 406. lapon). Az előfordulások túlnyomó
többségében valóban az egységek végén látni őket, de ez fakadhat a következetlen
használatból is.
A paragrafusjel és a kettőspont
A D-szerű jel 248-szor (46%) egymagában, 63-szor (11%) kettősponton és további 238
(43%) esetben kettőspont után áll. Ez is kétségessé teszi, hogy a paragrafusjel
egyértelműen zárná az egységeket, mert akkor valószínűleg a mondatvégi írásjel
megerősítése céljából többször helyezkedne el a kettősponton.
Paragrafusjelek nagyobb gondolategységek határán
A kódex 3. részében a fordított D-szerű jelek 215-ször (39%) fordulnak elő bekezdések és
mondattömbök határán:

Oluastatic mas Pelda es • Vala eg ziz ky... (229/1);

Meg es oluatatic eg Pelda Vala eg ígen nag kazdag ember... (230/4–5)3. Amen ¶
Imag • eretem • aldot • ziz [itt háromszög alakban elhelyezett három pont áll]. (230/20);
Masod dolgot tǫn : assońonc maria mert az:... (347/11);

Mas tanusag ez

leģon hoģ hań keppen ualo : okbol : esmerhety meg embǫr : az bynnec uezǫdelmes uoltat
:... (451/9–12); uģmond zent Tamas doctor : hoģ valakinel : zent lelǫknec malaztt’a
uagyon : az ol’ embǫr mindǫn iozagban : vaģon : mert istenben uag’on es isten :
mindǫnǫstǫl : foguan ǫue :_ es ǫ istene: De ualamel’ : embǫr malaztban : nin∟en: az
halalos binben : uaģon : (422/18–423/5);
ieuendo mondasa :

O valӳon micoron telic be balamnac

S ime karachon eíel istení zerzesbǫl : terthenec hoģ ez : harom

kiralyoc : kic naģ bǫlczec ualanac : es naģ egbe nezo mesterǫc menenec az felǫl meg
mondoth heģre mikepen zent : vincze mondya : hoģ ǫk es erízneỹec az meg mondoth
czillagot ha fel tamath

Es íme azon : horaban melbe me’nec fǫldnec teremteíe mí

vronc Ihūs xpūs zíletec azzońunc Mariatol fel tamada eģ iģen zepsegǫ fenes czӳllac meg az
napnac ǫ fenessege sem bantӳa uala meg ǫ uílagossagat Vģ mond arań zaíu zent : Ianos es
zent Bonauentura / atӳanc : hoģ az : czllagba eģ igen zepsegǫ ģermec kep uala : es · az
3

Az utóbbi példában az igazolja, hogy a jel a bekezdés előtt áll, hogy az előző sor háromszög alakban elhelyezett három ponttal zárul.
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ģermec homlocan : eģ kerezt uala : Azert mikoron latac : az czillagot igen ǫrulenec raita
es akarac ímadni : de : mikepen zent agoston doctor monģa : Istennec anģala meg tylta
ǫket monduan : ez czíllagot ne : akaryatoc ímadni : de mennetec el : es imadiatoc mennec
fǫldnec teremtǫíet mert mostan zilettǫt ·:· ez uilagra : Ihūs maría /

(328/12–329/8).

Itt kell megemlíteni az előszámlálásos eseteket is, melyek nagy része bekezdésnyi
vagy tömbnyi egységnek számít. Ezek száma a szövegben 176 (32%).
Paragrafusjelek mondatok és mondaton belüli egységek határán
A fordított D-k 99-szer (18%) fordulnak elő szövegmondatok között – ahogy erre a
közzétevők is utalnak. A mondatok között ellentétes, magyarázó vagy kapcsolatos viszony
van, amelyeket jelölt, folytatásos viszony esetén de, es, mert kötőszókkal fejez ki a másoló:
6-szor a de, 8-szor az es és 16-szor a mert kötőszavakat használva (természetesen ennél
sokkal több de, es és mert kötőszó fordul elő a szövegben, a többi esetben azonban a
kötőszók tömbök határán állnak). Például: Byzon iol tudiac uala mind ezeket

de :

mikoron : meg gondoliac uala az iuuendǫ kyralit : az xpūst : nem felelnec uala herodestǫl
(331/19–331/21); Bulczut ueuen kegeglen azzońonc mariatol es terdet feyet haytanac
vronc Ihūnac el teruen haza erednec

de ime almocba istennec anģala ielenec nekyc

monduan hoģ… (340/24–341/2); Mert : zent Ieronimus uģmond hoģ az testi corsagot :
embǫrnec zeretni kel : miert hoģ istentǫl adatíc embǫrnec mert acarat'a nekil lǫtt
embǫrnec :

de az : lelky corsagot : igǫn kel ģúlǫlni embǫrnec : mert nem istentǫl :

adatot hanem ǫrdǫgnec : keztetesebǫl : es embǫrnec ǫ gonoz : acarat'abol : adatot :
(370/11–370/20); Es ime herodes egbe ģǫite mind : az papi feyedelmeket : es irastudo
sydokat

Es kerdezi: uala ǫket :... (334/7–9); Felelenec : az : kyral’ok hol uaģon az :

sydoknac mostan : syletǫtt kyral’a :

Mert lattuc neky czyllag’at es ime elǫttǫnk

uag’on (335/19–22).A 3. rész szövegében gyakoriak az O és No mondaszókból és tagolt
mondatokból álló szervetlen mondatkapcsolatok. Az ilyen típusú mondatok és az előző
mondat között gyakoriak a paragrafusjelek. Ennek oka többféle lehet. Lehet a jelnek
figyelemfelhívó, intonációs szerepe, de lehet az is, hogy ezek a tagolatlan mondatot
tartalmazó egységek tulajdonképpen tömbként illeszkednek a szövegbe (vö. Gallasy 2003:
564). Ebben az esetben természetesen az előző csoportba tartoznak. O mondatszós
felkiáltó, felszólító és óhajtó mondat 41-szer (8%), No indulatszós mondat 28-szor (5%)
fordul elő a szövegben.
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A 3. kéz Mária két nagy örömét, majd a három király betlehemi látogatását, Heródes
fondorkodását, Jézus születését, a család menekülését, Mária és Erzsébet találkozását stb.
beszéli el. Ezek a részek sok alkalmat teremtenek párbeszédekre, és feltűnően nagy
számban fordulnak elő bennük idézetek és idéző mondatok is, amelyeket a fordított D-k
gyakran jelölnek (hasonlóan más kódexekhez).
Tagmondatokban 192 (35%) esetben fordul elő paragrafusjel. 44-szer (8%)
tagmondatok között: el czodalcozanac az : kiral’ok : ezen

Miert hoģ sem : palotat

sem naģ hazat nem latnac uala ott... (336/21–23). A paragrafusjel gyakran áll idéző
mondatok és idézetek előtt is (148; 27%). A fordított nagy D-szerű paragrafusjelek idéző
mondatok előtt 115-ször (21%), az idéző mondat és az idézet között 33-szor (6%), például:
Nemelic monda : vraim teriǫnc haza : mert byzon igen uezedelmes : dolog ez : hoģ
mi idegen fǫlden keressǫc az ui kyralt : Monda az : masic meniǫnc auaģ czac irsaliomba :
mert ilien nagi kyralnac az : kyrali varasban kel : zyletni auagi ha ot : nem : zyletǫt
tudacozíunc meg (331/2–7);

Zent Agostones uģmond : Mint incab embǫr ǫ bineit :

el reyti isten : annal íncab : ky ielǫnti (364/2–4) (ha a jel az idéző mondat előtt áll, sokszor
nem lehet tudni, hogy nem tiszteleti jelről van-e szó); kynec neue balan uala : regen meg
profetalta uala : hoģ el íune az messías monduan

Latom az xpūst de nem im ma :

nezek ǫ reía de nem mostan : Tamad iacobbol eģ : czillag : es izdraelbǫl eģ vezzǫ
neuekedic fel : es : meg verí moabnac herczegít : míkepen Moỷses : eggíc keńuenec huson
neged rezebe vaģon meg : iruan (327/25–328/5); Azert ez nemes kyral'oc tanaczoc
tartanac mikepen mennenec ez u' kyralhoz : mikepen : kezǫn<ne>nec minemǫ aiandocot
uinnenec nekye : es imezt monģac uala mikepen zent vincze doctor monģa : ezt latiatoc
vraím : ez kyral' ky mostan : ziletǫt igen naģ hatalmas uígǫnc aranyat neki ezt es latíatoc
hoģ isten ez : es mennec fǫldnec teremtǫíe

(329/9–16); Igen zepen zol ayetatos zent

bernard doctor emelle : es imezt monģa

Az nemes fǫlseges kyraloc imaģac az

czeczemǫ ģermeket es ayandocot naģ beusegel adnac nekye (339/8–11); Azzońonc maria :
kegeglen monda :

(337/8–10). A példaként

Nemes vraim mit iartocuala

felhozott mondatokból is jól látszik, hogy az idézetek és az idéző mondatok két fajtáját
különböztethetjük meg a szövegben: ezek egy része a prófétáktól, evangélistáktól, szent
íróktól származik, és a kódexíró mintegy hivatkozik rájuk, forrásként, szavainak
hitelesítőjeként

idézi

megjegyzéseiket,

amelyeknél

a

fordított

D

elsősorban

kiemelő/felhívó funkciót tölt be. Például: zent Bernard doctor : meg felel kepebe : imezt :
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monduan :

Micoron maria meg esmere : fianac acaratỹat hoģ ez fǫlden naģ

kemenseģes zeģenseģed akar tartaní : keues nap alat zegenecnec ozta :

(342/17–

20); zent bernard doctor es iģen zepen zol : ez : melle : imezt monģa : o en edes lelkem
neziecze mikepen megen mennec es fǫldnec kyral'ne azzońa nem zekeren : de ģalog eģ
nehan zyzel mell'ec uele hot hon lakoznac uala
zyz maria : en nalam : uaģon es en zyltem
doctor :

(345/15–19); Monda neki azzońonc
(337/23–24); Azert monģa Beda : neuǫ

O herodes igen ỷo : Igeretǫt : igerz : az : kyal'oknac : ha · be · tel'iesytened

de byzoń nem mondaz : ígazat (334/25–335/1). Az idéző mondatok és az idézetek másik
része kifejezetten az elbeszélt történet bibliai szereplőitől származik, amelyek előtt szintén
szerepel a D-szerű paragrafusjel, például: Felelnec az : kyral'oc

Ime aiandokual

iǫttǫnc : ǫ hozia : es imadíuc ǫtteth : (333/24–25); Es imezt monģa uala magaban
Oh : en nekem mert byzoń az : en edes ihu'sumat keressic ezec : hoģ el rekenczec es
el uezessec

(336/15–17). Az idéző mondatoknak jellemző formái vannak: Kiről

úgymond..., Mert úgymond..., Mint írva vagyon..., Kiről úgy ír.... stb.
Szintagmákban is áll fordított D, viszonylag gyakran, 33-szor (6%), például:
Naģobec ٠

az zolga az ọ vranal (257/1). A szintagmák azonban általában a

felsorolások egyes elemei, ezért a jel itt is inkább kiemelő/figyelemfelhívó funkcióval bír
(vö. 48. ábra 13–19).
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48. ábra. A Debreceni kódex 421. lapja

A paragrafusjel kiemelő funkcióban
A 3. kéz írásában is találni olyan példákat, amelyeknél a fordított D jelenléte csak a
kijelentés fontosságával, a jel kiemelő szerepével indokolható. Ha nem számítjuk ide a
szentek, proféták nevét tartalmazó idézőmondatokat, akkor 10 (2%) ilyen esetet találni:
Masod : iozagac : kӳert úr : isten igǫn zeret embǫrt

Az : zent : alazatossag

(421/4). Véleményem szerint a felsorolások, előszámlálások előtti D-k is, függetlenül a
tagolt egységek minőségétől, figyelemfelhívó/kiemelő funkcióval bírnak, s így válnak a
tartalmi logikai-tagolás eszközévé.
Összefoglalás
A Debreceni kódexben látható fordított D-szerű jel valószínűleg száratlan fordított P. Ez
többször kettősponttal is kombinálódik, olykor a kettőspontra rá is van írva, ez szempont
lehet annak megítélésekor, hogy a jel nyit vagy zár.
A paragrafusjel szövegmondatok határán 99-szer helyezkedik el, de megtalálhatók
bekezdések-tömbök (215), tagmondatok (192), sőt szintagmák (33) határán is. A jel
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hasonló

tartalmú

helyeken

és

hasonló

szerkesztési

eljárásoknál

való

gyakori

előfordulásából úgy tűnik, hogy elsősorban nem tagoló, hanem kiemelő-figyelemfelkeltő
funkcióval bír. – A mondategységek gyakran állnak kapcsolatos, ellentétes vagy
magyarázó viszonyban egymással. – Gyakran látni például a fordított D-t idéző mondatok
és idézetek előtt, többnyire az egyházatyáktól és a bibliai beszélőktől származó
megnyilvánulások kapcsán, amiből arra lehet következtetni, hogy a jel itt is elsősorban
figyelemfelhívó/kiemelő funkcióval bír. Az előfordulások 32%-ában előszámlálásokban
áll,

s

így

válik

a

tartalmi-logikai

szerkesztés

eszközévé

ugyancsak

kiemelő/figyelemfelkeltő jellegénél fogva.
A Debreceni kódex 3. keze
Összes fordított D
Formai szempontból a fordított nagy D

549 (100%)
 egymagában áll: 248-szor (46%)
 kettősponton áll: 63-szor (11%)
 kettőspont után: 238 (43%)

Nagyobb tartalmi egységek határán 215
(39%)

 bekezdések és mondattömbök határán
(215; 39%)
o előszámlálás esetén 176-szor
(32%)
o egyéb esetén 39-szer (7%)

Kisebb tartalmi egységek határán 324
(59%)

 szövegmondatok és szervetlen összetett
mondatok határán 99 (18%)
 no-s szervetlen összetételek
esetében 28-szor (5%)
 o-s szervetlen összetételek
határán 41- szer (8%)
 egyéb 30 (5%)
 tagmondatokban 192 (35%)
o idéző mondatok 115 (21%) és
idézetek 33 (6%) előtt
o egyéb 44 (8%):
 szintagmákban 33 (6%)
tisztán (egységhatártól függetlenül)
10 (2%)

Felhívó/kiemelő funkcióban 10 (2%)

 felhívó-kiemelő

Funkciók

 tagoló
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5.4.7.4. Paragrafusjelek a 4. kéznél
A Debreceni kódex 4. része (a 491–557. lapig) alexandriai Szent Katalin legendáját és egy
példát tartalmaz. Annak ellenére, hogy a könyvnek ebben az egységében mindössze 20
(100%) paragrafusjel áll, a jelek formai szempontból (a kódex egészét tekintve) mégis itt a
legváltozatosabbak, a jelnek négy fajtáját is látni (amelyeket a példáknál egységesen ¶-nek
jelölök): hagyományos fordított nagy P-szerű jelet (496/15; 497/23; 498/1, 17; 499/1;
510/10, 17; 511/5, 7, 517/15), félkeretes P-t (amelynél a keret függőleges szárán van a P
hurka) (494/11, 499/16, 505/22, 506/3; 514/24) – kérdés, hogy az aláhúzás van
paragrafusjellel megerősítve, vagy eleve egyberajzolt félkeretről van szó, amire utólag
került rá a P hurka –, félparagrafusjelet (amelynek csak a szára van meg, a P hurka
hiányzik) (504/4, 5) és szár nélküli fordított nagy P-t hosszúra nyújtott felső ívvel (496/4,
499/4, 505/6) – elképzelhető, hogy a fölső sor aláhúzása ér csak össze a P felső ívével (49.
ábra).

49. ábra Debreceni kódex 499. lap
Paragrafusjelek tömb, mondat és tagmondathatáron
A 4. kéz írta részben a paragrafusjelek 8-szor (40%) mondattömbök előtt: legottam mӳnd
echzer lehullanak az baluan ystenek . kӳnek nӳaka : zakada : kynek zarwa . kӳnek keze : es
eekeppen mӳnd elromlanak : es porra lenek : ¶Ezth lathuan mӳnd elchӳodalkozanak : ees
ӳghen meghyedenek : es ez fezӳwlethnck tenek Aldozatoth / No ӳmaran ez Aldozathnak
vtanna : kewes ӳde elmuluan / keralne az on keral tel terehbe : – eseek : (497/19–498/4);
4-szer (20%) szövegmondatok között állnak: ennek vtanna keues ӳdeenek elmulua hath
ӳme keralne Az on keralӳtew therehbe eseek ¶Ees yde' ӳartaba zӳwle ӳghen nagӳ zeep lean
gӳermeketh : kӳnek ew zeepseghen mӳndennepek chӳodalkoznak vala : (499/2–7); és 8szor (40%) tagmondatok határán helyezkednek el: Monda ez vēnek ¶ennekokaerth ha megh
Akarod tudnӳ en nem mentem sӳnkӳhe : ¶merth en nem talaltam olӳan zӳpeth mӳnth en
magam : sӳm nemezth : sӳm belcheth : sӳm marhawal kazdagoth : es sӳmӳnemӳew
hasonlatossagghal : en hoz[…] kӳpest Ezth haluan ez ween : monda (511/4–12).
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Idéző mondat előtt 3-szor (15%), idézet előtt pedig 2-szer (10%) látni fordított P-ket,
amelyek a párbeszédek velejárói: ¶felele az aldoth ӳesus az ew edesseghes anӳanak : es
ezth monda ewnekӳ (517/13–17). Ami érdekessége még a 4. résznek, hogy két esetben
(494/10–18; 496/3–6) egyértelműen a közbevetés kezdetét jelöli ki a fordított nagy P, a
mai gondolatjelnek megfelelő szerepkörben, amit a scriptor a közbevetés előtti és utáni
sorok aláhúzásával is kiemel, megerősít (a szemléletesség kedvéért az alábbi példánál
követem a betűhű kiadás sorfelosztását):
A zӳp
Aranӳas koronaerth : hath tӳwӳs ko
ronanӳa feyebe : keralӳ ӳstaperth :
haat az vazze[..]ek vannak kezeӳbe :
¶ӳme aӳtatos lelek mykeppen chelekedyk az vr ysten : nemӳ vgӳan mӳkeppen
az emberӳ akarath akarnaӳa ∙
No ymar ezth lathuan az keral’ : hoģ
illyen wtalatos kepeth eettethtenek
volna : ӳghen megh ӳzonӳodek : es
olӳ mӳnth megh ӳede tele (495/26–496/10)
A szövegben általában véve is viszonylag sok aláhúzás, félkeret van, amelyek szintén
kiemelik a fontos részeket. A félkeretek (513/9, 519/17) és az aláhúzások (511/4) sok
esetben ugyanazt a funkciót töltik be, mint a paragrafusjelek (vö. még DebrK. 1. kéz). Úgy
tűnik tehát, hogy a szövegbeli kiemeléshez többféle jelet használ a másoló, amelyeket
gyakran kombinál egymással (például az aláhúzást akár kettősponttal is: 514/4, 7), sokszor
pedig önállóan alkalmaz – mikor, hogy tartja kedve. Amennyiben a paragrafusjelet
szövegtagolónak mondjuk, úgy ezek a jelek is azok a kódexnek ebben a részében. – A
legendában egyáltalán nincs felsorolás (ez elsősorban az elmélkedő szövegek jellemzője),
így effajta előfordulás nem adódott.
Összegzés
A Debreceni kódex 4. részét a paragrafusjelek (20; 100%) formai sokszínűsége jellemzi. A
fordított nagy P-szerű jel előfordulhat: önállóan, lehet félkeretes (kérdés, hogy nem az
aláhúzás kombinálódik-e a fordított nagy P-vel) vagy félparagrafusjel (hurok nélküli P
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szár) és szár nélküli fordított nagy P hosszúra nyúlt felső ívvel (itt is kérdés, hogy nem a
sor feletti aláhúzás vonala van-e egyberajzolva a felső ívvel). A paragrafusjelek tömb,
mondat vagy tagmondathatárok előtt állnak, kiemelik az idéző mondatokat, az idézeteket
és a közbevetéseket. Úgy tűnik azonban, hogy a fordított nagy P-k elsősorban nem tagoló,
hanem kiemelő/felhívó funkciót töltenek be gyakran kombinálódva a scriptor által szintén
kiemelésre használt félkerettel és aláhúzással, amelyek az esetek túlnyomó többségében
ugyanarra használatosak, mint a paragrafusjel.
A Debreceni kódex 4. keze
Összes fordított P

20 (100%)

Formai szempontból a fordított nagy P

 hagyományos fordított nagy P: 10

(20; 100%)

(50%)
 félkeretes fordított nagy P: 5 (25%)
 félparagrafusjel: 2 (10%)
 szár nélküli fordított nagy P-t
hosszúra nyújtott felső ívvel: 3
(15%)
 mondattömbök: 8 (40%)

Grammatikai egységeknél (20; 100%)

 szövegmondatok között: 4 (20%)
 tagmondatok 8 (40%):
o idéző mondatok előtt: 3
(15%)
o idézetek előtt: 2 (10%)
o egyéb 3 (15%)

5.4.7.5. Paragrafusjelek az 5. kéznél
Az 5. kéz másolta szövegegység (az 559–624. lapig) (amelynek írója megegyezik a Simor, a Nádor- és a Nagyszombati kódex másolójával) szintén vegyes tartalmú: Szent
Apollónia legendáját és egy hozzá kapcsolódó példát, egy traktátust a szentséges életről s
egy passióelmélkedést ad közre. A kódex vége felé, így az 5. részben is egyre kevesebb
paragrafusjel áll, amelyben mindössze 6 darab (607/1, 9; 618/9; 621/4; 622/6, 11) fordított
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nagy P látható – noha a közzétevők csak a 607. lapon állókról adnak számot, de a betűhű
átiratban jelölik ezeket is.
A paragrafusjelek funkciói
A paragrafusjel 1-szer (16,5%) fejezetcím előtt áll (607/1–6): ¶Iesus Kezdetík
iduezítenknek kenńarol valo Vronk íesusnak kenńanak va- iras : ~la eredete Elsǫ ·
Sidoknak ireģsegǫk ∙ kík rea Azert íregkednek vala hoģ lazarth ǫ neģed napí halattaíbol
feltamaztottavala (607/1), a többi esetben azonban bekezdésnyi (2; 33%) és
szövegmondatnyi egységek (3; 50,5%) előtt, ill. között helyezkedik el: Azert ireģsegre
índulwan harom tana∟oth tartanac ǫ reaía ¶Elso tanachot siketh vasarnapon Minth zent
Íanos irta kǫnvenek tízenegģed rezeben holot azt monda ka ӳphas Alkolmas tínektǫk / hoģ
eģ megh embǫr hal’on az nepert / hoģ az nepek mínd el ne vezzenek Masod tanachot
tartanak verag zombaton (607/8–15); Masodoth zenvede annas píspeknec keuelsegǫs
kerdeseeth ¶Mert ennek vtanna Annas píspek kerde ύtet tanítvanirol Mikeppen ǫket
elhítegette volna ǫ hozza (618/7–12); mondatnyi közbevetés előtt 1-szer (17%): A papí
feídelmek / titkon mikeppen halara meltoth be ∙ víuek a templomba ∙ es oth egӳ ozlophoz
kǫtǫzek ∙ es naģh keservesǫn mikeppen karomloth ostorozak ¶O kegӳes íesus mel’ naģ ken
vala ez elsǫ ostorozas Ennek vtanna eģh zekbe íltetek / mel’ben zokotvala a fǫ pap úlní
(622/7–14).
A Debreceni kódex 5. keze
Összes fordított P

6 (100%)
 fejezetcím előtt: 1 (16,5%)

Nagyobb egységek előtt (2; 34%)

 bekezdés és tömb előtt: 2 (33%) 
előszámlálás is
 szövegmondatok között 3 (49,5%)

Kisebb egységek előtt (4; 66%)

5.4.7.6. A Debreceni kódex 6. keze
A 6. részben (a 625–630. lapig egy) egy csonka elmélkedés olvasható Mária hét öröméről,
majd egy ezt kiegészítő példa áll. Ebben egy paragrafusjel van a Mária harmadik örömét
elbeszélő, csonkán maradt előszámlálás részét képező, bekezdésnyi egység előtt: ¶Harmad
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ǫrǫme mel’et vall vala fǫldǫn hoģ zύle mennek es fǫldnek kiral’at ǫ tiztasagos zvzesege
meg maraduan vģ <n>enekel ǫ rola ańa zent eģhaz (626a/2–7).

5.4.8. Vitkovics-kódex és Miskolci töredék (1525)
A Vitkovics-kódexről és a Miskolci töredékről általában
Az 1525-ben keletkezett, ma már csak töredékes Vitkovics-kódex klarissza apácák
számára készült másolat. – A 108 lapnyi terjedelmű kéziratnak tulajdonképpen része a
Miskolci töredék, ezért együtt tárgyalom őket, de a statisztikai adatokat külön kezelem. –
A könyv szövegét egyetlen kéz írta, s valószínűleg egyetlen kéz színezte is. A szöveg
legnagyobb része (1–72) a Szent Bonaventura munkái között számon tartott Regula
novitorum fordítása: „…vӱh zerzeteseknec Regulaia” (Pusztai 1991: 10–12). A további
részek a következőket tartalmazzák: minden órákra való isteni gondolat, hórás ájtatosság
(73–103); „... mù vrọnk iesus cristusnac a kerszt’ fan valo vtọlsọ zauarǫl valo aihtatos
imad∟ag” (103–108); valamint Szent Brigitta imáinak (108) bevezető része (Pusztai
1991: 17–19). A 73. lap elé illik a Miskolci töredék hórás ájtatosságokat tartalmazó része
(Pusztai 1991: 17), amelyet Kovács Zsuzsa (1991: 14) az elmélkedések körébe sorol, mivel
a breviárium órák szerinti felosztását követve adja a passiós elmélkedést.
A kódex paragrafusjelei
Pusztai István a Vitkovics-kódexről írt bevezetőjében megállapítja, hogy a könyvben van ¶
alakú jel is, mely főként címek és fontosabb (szakaszkezdő) mondatok előtt áll (Pusztai
1991: 16). Ugyanezt állapítja meg Kovács Zsuzsa a Miskolci töredék 4 ¶ jeléről is (1991:
14).
A Vitkovics-kódexben összesen 103 (100%) paragrafusjel található. Ebből 11 (11%)
fejezeteket vezet be, s a fejezetcímek előtt áll: ¶ Vrnac neuebe kezdetic vӱh
zerzeteseknec Regulaia (1/1–3); ¶ Az ima∟agrǫl Capitulum 1 (2/10); ¶ Az ģọnasrǫl
Capitulum. 2. (23/15); ¶ Az comonicalasrol Capitulum < > (37/1–2); ¶ Az eletrọl neģed
Capitulum... (44/7–8); ¶ A zenuedesrǫl ǫtǫd reze (50/13–14); ¶ Az olasrǫl hotod reze
(57/11–12); ¶ Az tiztessegrol, capitulum 9. (61/11); ¶ Az kesertetnec ellene allasarǫl
tized reze (67/10–11); ¶ Az terciara valo isteni gondolat (73/4–5); ¶ Az Sexrara valo
isteni gondolat etc (87/6–7). Valószínűleg ilyen szerepre szánta a másoló a Miskolci
töredék 12. lapjának paragrafusjelét is (50. ábra), de a helyszűke miatt olyan, mintha a jel
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csupán elkülönítő jel lenne. – Címek, illetve fejezetek előtt nincs azonban paragrafusjel a
Vitkovics-kódex 97., 101., 103. és 108. lapján, valamint a Miskolci töredék 3. lapján.
A jel leggyakrabban (74-szer, 72%) bekezdések és bekezdésen belüli tömbök előtt
áll. Néha azonban nehéz megállapítani, hogy bekezdésekről vagy bekezdésen belüli
tömbökről van-e szó, különösen akkor, ha egy tételmondat (vagy egy hosszabb bevezető
rész után) pontokba szedett hosszabb kifejtések következnek, amelyek akár oldalakon
keresztül is tarthatnak. Ilyen esetben ezek a részek inkább külön bekezdéseknek tűnnek.
Például: ¶ Ez il’en zerzesre az imatsagban, harom dolog zùkseg ¶ Elsǫ ǫt erzekensegeknec
megvonasa, tudńa illik, az kùuǫl valoktǫl... (29 sornyi szöveg) ¶ Imar kọuetkezic a
masodic, tùdńa illic, Tulaydon kùsdedsegednec meg gondolatt’a... (29 sornyi szöveg) ¶
Imar kezdetic az harmadic, tùdńa illic, meg valto vrọnk cristusnac tùzes zeretei... (32
sornyi szöveg) (6–12). – Könnyen lehet azonban, hogy ezekben az esetekben nem is azt
kellene vizsgálni, hogy bekezdések vagy bekezdésen belüli tömbök előtt áll-e a jel, mivel
lényegesebb az, hogy (néha meg is számozott) felsorolások tagjait jelzi, sokszor
előszámlálás előtt áll (az egész szövegben összesen 45 esetben); tehát a szerepe a mai
számmal jelölt felsorolásoknak, esetleg paragrafusoknak: § felel meg. Ezt bizonyítja az is,
hogy a felsorolás tagjai néha (12 alkalommal) nem bekezdések vagy mondattömbök,
hanem mondatok vagy szerkezetek (l. lejjebb).

50. ábra. Részlet a Miskolci töredék 2. lapjából
A Vitkovics-kódexben az esetek többségében egyértelműen bekezdéseket vezetnek
be a jelek, például: ¶ Zeretọ leańọm, annac ọkaert zọnetlen imatko al, es mendenkoron
ima∟agba foglalyad magadat... (14/13–16); Vegezetre keģeg kel’fel bizuan istennec
irgalmassagaban... (20/15–21/1); Ennec vatanna imatko al Romai zent eģhazert, tùdńa
illic zentseges papa vrọnkert... (21/11–14); Tiztelendọatt’am, Bùn>met mondom vram
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istennec,... (25/1–2); ¶ Az comonicalasnac keģeg ģakorlasarọl, semi nemọ tana∟ọt nem
merc adńi eģebet, Hanem ∟ac akit zent agoston doctor ad, Mert... (43/4–8). Ugyancsak
bekezdések előtt áll a Miskolci töredék 3 (75%) paragrafusjele: ¶ Azis mondatic hoģ
ńakadra, eģ naģ lancọt vettetec uala, es... (2/3–5); ¶ Ezeket es ezekhez hassonlatosokat a
completanc vtanna aihtatossagal meg gondl’ad, es... (2/15–3/2); ¶ Ennec vtanna godol’ad
micepen peter ùluala a tùznel,... (8/13–14). – Többször előfordul, hogy az új bekezdések ¶
Ennec vtanna vagy ¶ Toaba kifejezéssel kezdődnek: a ¶ + Ennec vtanna a Vitkovicskódexben 13 alkalommal, a Miskolci töredékben 1 alkalommal, a ¶ + Toaba kifejezés
pedig a Vitkovics-kódexben 11 alkalommal fordul elő bekezdés elején.
Szavak és mondatok között áll a paragrafusjel 18 (17%) alkalommal, például: ¶ Ha
keģeg hoz’an akarz ģońi [...] Istennec paran∟olatt’arǫl [...] ki jelen∟ed, ha
valamel’ikben vetkeztel ¶ Toaba az sok lankatsagrǫl, tuńasagrǫl, es tizteletlensegrǫl,
mel’et vallaz... ¶ [...] Toaba az keues zeretettrǫl, mel’et vallaz istenhez... ¶ Toaba az
ùdǫnek el vezteseǫl, mert... ¶ Toaba az tizteletlen es kùlǫnb kesedelmes gondolatokǫl,
kiknec... stb. (32–34); Mikoron be meg’ az aztalhoz mendencoron az tiztessegesbec es
ertel∟ǫkbec melle vl’ [...] ¶ Es minec elǫttǫ eńi kezdez, mond meg az anģali di∟eretet...
(46/5–7); Zent Brigida azoń końueben vg’ vaģon meg iruan hoģ vrọnc cristusnac ¶ Oģa
kapońayat es veleyet, neģuen neģ tùuӱsec yartac altal ¶ Ot ezer, neģ zaz, hetuen ǫt sebeket
zenuedetǫọ testen ¶ Otzor zaz ezer, es hot... (108/9–16); Stb.
Ritkán, 3-szor (3%) a jel idézetet vezet be, például: Zent pal apastal [...] az vyh
zerzeteseknec monduan, ¶ Epǫl’etec meg, erzekensekteknec vӱh voltaban (1); terdelpegelle
monģad ¶ Tiztelendǫ att’am, Bùnǫmet mondom vram istennec... (24/16–25/2); Mel’ dolog
megleuen, az heted iget is eluegeze ¶ Meńei zent att’am, te kezedbe ayanlǫm en lelkemet
(98/4–7).
Összegzés
A Vitkovics-kódexben és a Miskolci töredékben a jelek túlnyomó többsége nagyobb
gondolati egységek előtt áll, ezeket emeli ki. A szöveg jellegéből adódóan sokszor találunk
paragrafusjelet a felsorolások pontokba szedett tagjai előtt (45-ször), ezek kiemelhetnek
kisebb, de nagyobb egységeket is. Találni néhány példát a jelek idézésben való
alkalmazására, s egy alkalommal elkülönítő jelként funkcionál. A kiemelt részek
valamennyi esetben valamely, a szororoknak szóló fontos egységet jelölik.
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A Vitkovics-kódex
Összes paragrafusjel

103 (100%)
 fejezetcímek előtt: 11 (11%)

Nagyobb gondolati egységek határán

 bekezdés és tömb előtt: 74 (72%)
o előszámlálás 33 (32%)
o egyéb 41 (40%)
 mondatok és szerkezetek előtt 18

Kisebb gondolati egység előtt

(17%):
o idézet előtt 3 (3%)
o felsorolás/előszámlálás előtt
12 (11%)
o egyéb 3 (3%)
 felhívó-kiemelő

Funkciók

 tagoló
Miskolci töredék
Összes paragrafusjel

4 (100%)

Nagyobb gondolati egységek határán

bekezdés előtt: 3 (75%)

Elkülönítő jel

1 (25%)
 felhívó-kiemelő

Funkciók

 elkülönítő
 tagoló

5.4.9. Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)
A Székelyudvarhelyi kódexről általában
Az 1526–1528-ban keletkezett, 376 lap terjedelmű, 6 kéz írta Székelyudvarhelyi kódex
apácák számára készült. Az első két résznek, Judit könyvének és a katekizmusnak Nyújtódi
András, ferences szerzetes a fordítója és az írója. A következő egységet, a halálról szóló
példák gyűjteményét feltehetőleg a kódex apáca tulajdonosa, Nyújtódi Judit, a szerzetes
húga másolta, a paragrafusjelek ebben az egységben találhatók . Ezt az engedelmességről
és a szerzetesi életről szóló elmélkedések és evangéliumi részek követik (N. Abaffy 1993:
7).
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A kódex paragrafusjelei
A 2. kéz másolta (233–312. lap), a halálról szóló példák gyűjteményében állnak pirossal írt
fordított nagy P-szerű jelek, amelyek a kódex közzétevője szerint szakaszvégeket jelölnek
(i. m. 21). A kódexben összesen 42 paragrafusjel található, amelyből 41 (98%) a
bekezdéseket jelöli, 1 azonban a 309. lapon elkülönítő jelnek tűnik. A jelek esetében
problémát jelent annak az eldöntése, hogy a paragrafusjel a bekezdések előtt vagy után áll.
A példák egy része ugyanis a bekezdés előtti helyzetre utal: ¶ anacocaert oluastatic eg
pelda: neminemv kyralrol (249/5–7); ānakokaert zolgalluc az edest Iesust: hog az ǫ
zӱnǫknec latasatul meg zabadӱ∟on: amen ¶ Kǫuetkǫzik ascent iras azocrol: kic gonozul
gonnac: vala neminemύ pap: ki igǫn nag soc Bӱύnǫket tǫt vala: ezt vtan meg korula: es
meg hala: (297/15–22). Különösen igaz ez akkor, amikor a jel a touaba kötőszószerű
határozószó előtt áll (14-szer), vagy ha (14-szer) bekezdés terjedelmű, sokszor sorszámmal
vagy -szor, -szer, -ször ragos számnévvel is jelzett felsorolások és/vagy előszámlálások
előtt látni. (A felsorolások tagjai előtt azonban nincs mindig paragrafusjel.) Például: ¶
Tuaba kǫuetkǫzic a scent iras: a testi halalrol: (241/1–3); ¶ hatodic nag zomorusagnac
kyrekeztesenec oka: (259/16–17). A bekezdészáró helyzetre utal azonban az a néhány
példa, ahol a ¶ jelet egy vagy több négy pontból álló, általában záró funkciót betöltő jel
követi (51. ábra). Előfordulhat, hogy a scriptor maga sem alkalmazta következetesen a
jeleket, kiemelő-felhívó jellegénél fogva hol a bekezdés élére, hol pedig a végére tette.

51. ábra Székelyudvarhelyi kódex 300. lap
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Székelyudvarhelyi kódex
Kódex

Székelyudvarhelyi

Kor

1526–1528

Szerzetrend

ferences

Műfaj

halálról szóló példák gyűjteménye

Megbízó

magánszemély, apáca

Másolók száma

6 kéz, de a paragrafusjel a 2. kéznél van

Jelek száma

42 (100%)

Formai sajátosság

klasszikus fordított P

Nagyobb egységek jelölője

bekezdések jelölői 41-szer (98%)
 felsorolások/előszámlálások előtt 14szer (33,5%)
 továbbá-val indított mondatok előtt
14-szer (33,5%)
 egyéb 13 (33%)

Elkülönítő jel

1 (2%)
 felhívó-kiemelő

Funkciók

 tagoló
 elkülönítő

5.4.10. Kazinczy-kódex (1526–1541)
A kódex nagy valószínűség szerint az óbudai klarisszák számára készülhetett. Másolója F.
fráter, szerzetes pap – valószínűleg azonos a Tihanyi kódex (1530–1532) scriptorával
(Kovács Zsuzsa 2003: 7). A kódex apácáknak készült, valószínűleg az óbudai
klarisszáknak (i. m. 26). „Tartalmát tekintve: a kódex bővelkedik tanító szándékú,
ugyanakkor fordulatos olvasmányokban, vagyis prédikációk, legendák és példák egész
sorát adja”, melyek arányos egységekbe olvadva követik egymást (i. m. 38).
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Kovács 2003: 39
A kódexben a szövegtagolás módszerében és írásjelhasználatában is nagyfokú
állandóság tapasztalható. Tagmondat- és mondathatáron uralkodó a rubrumos kettőspont
használata, mely szolgálhat még felsorolások elemeinek elkülönítésére is. Elvétve
megjelenik a középhelyzetű pont is, többnyire mondatzáró helytzetben, s általában
sorvégeken (i. m. 69). F. fráter munkáiban az írásjelek utólag kerülnek a helyükre (a 164–
166. lapok kivételével), s így a változtatás ténye is gyakorta tetten érhető. A folyóírás
tintájával (barna színnel, ill. barnásfeketével) az előre bejelölt kettőspontra később
kerülhetett rubrumos ¶, az ennek helyét jelölő kis virgulára pedig vörös színnel kettőspont.
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Általában a scriptor következetességre törekedett, de sokszor a szöveg tartalma az, ami
elsődlegesen befolyásolta döntésében, s nem a grammatikai szempontok (i. m. 70).
A kódexben összesen 818 paragrafusjel van. A paragrafusjelek formája fordított nagy
D-re emlékeztet (52. ábra). A jelek funkcióit nehéz elkülöníteni egymástól. Nincs mindig
éles határ ugyanis a bekezdések és a bekezdésbeli tömbök között. Gondot jelent az is, hogy
a szövegben sok párbeszéd van, ezeket paragrafusjel választja el egymástól. A
paragrafusjel azonban nem csupán a beszélőváltás, hanem egyben a feleletet idéző
mondatnak a jelölője is lehet, sőt az idéző mondatban szereplő Jézus, Mária, a szentek stb.
kiemelő, tiszteleti jele is.
Erre a kódexre teljes egészében igaz, amit Horváth János ír, hogy a a kódexek „a
szakadatlan folyás” stílusideálját követik (1931: 264). Ebben a kódexben a „szakadatlan
folyást” azonban (elsősorban a legendákban, valamint a prédikációkban idézett
evangéliumi részekben) gyakran szakítják meg párbeszédek és idézetek, valamint
előszámlálások, melyeknek egyes pontjai hol szavak, hol szintagmák, hol mondatok, hol
mondattömbnyi, sőt olykor bekezdésnyi egységek.
Mezoszintű egységek előtt (bekezdés, mondattömb) 227 (28%) esetben áll
paragrafusjel, például: ¶ Mint uegetọk peldat az zyz zent katherinarol: zenth margit
azzonrọl: es az tọb zenth zyzekrọl

(8/1–4); ¶ mikoron az apastolok: az hitnek

predikallasanak oka’ert: ez uilagnak tyzọnket zegere el ozlogttanak uolna: azonunk maria
marada iersalomba (9/6–11); ¶ Az kọuetkọzọ nap mind az nep fel gọluen: az boldogh zent
margit azzon: az tọmlọcbọl olibriusnak elebe uitettetek... (33/18–21);

Eg’ neminemọ

monostorba: lakozik uala eg’ zyz apaća: ez az tọbinel koraba ifyabuala: zepsegeueles az
tọbit fọlọl halattauala: erkọceben tekelletọs uala: eletebe keg’ek zent uala (35/15–19); Eg’
neminemọ uarasba ualanak keet monostorok: az egikben lakoznak uala baratok: Az
masikba zyzek: mind keetten keg’ek zent bernat zọrzetebọl ualok ualanak (62/10–14). – A
bekezdések és a tömbök gyakran kezdődnek a következő kifejezésekkel: az esztendő(k)
betelvén, egy néminemű napon, egy néminemű városban, a kövekező nap, történik idő
múlva, és íme egy
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52. ábra Kazinczy-kódex 90. lapja
napon, enneten lőn, nem sok idő elmúlván, az jövendő vasárnapra, ennek utána, ezekután,
eközben, íme (legottan), másnap, példázat arról stb.
A szövegmondatok és a tagmondatok elhatárolása sem könnyű, különösen azért,
mert a jelölt folytatásos szövegmondatoknak és tagmondatoknak hasonló kapcsoló elemei
vannak, így a számadatok csak nagy valószínűséggel tükrözik a valóságot.
Paragrafusjel szövegmondatok között 148 (18%) esetben áll. Például: ¶ Mikoron
el’eten kọnọrgesekọt tenne: az boldogh zyz maria zent fyahoz ¶ Ime legottan istennek
ang’ala: nag’ fenọssegbe neky ielọnek (10/13–18); Eg’ neminemọ monostorba: lakozik
uala eg’ zyz apaća [...] Ez az v’ zyzesseget oligọn nag’ zorgalmatossagal tartya uala...
(35/15–21); Eg’ neminemọ uarasba ualanak keet monostorok: az egikben lakoznak uala
baratok: Az masikba zyzek: mind ketten keg’ek zent bernat zọrzetebọl ualok ualanak ¶ Az
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baratoknak monostorokbaualo segọstiesnek: neue uala ieronimus ¶ Az zyzeknek
monostorokba ualo Custosnak keg’ek: neue uala borbala... (62/10–18); Ez bodogh zenth
elek kedik: attyanak hazanal [....] zent testet uig’azassokkal es bọttọlesọkkel g’ọtryuala ¶
Az uduarnak ifyay kedek: v’tet sokkeppen Cufolyak uala (76/14–20). A jelölt folytatásos
szövegmondatok (de a tagmondatok között is) a tipikus kötőszavak és kötőszóként használt
határozószók: akár, azert, és, ezert, de, hogy, holott, kedig, ki, mely, mert, mikor, mikoron
tehát ’akkor’, továbbá. A leggyakoribbak ezek közül: és, kedig, ki, tehát, mi, mikor.
Pragrafusjel tagmondatok között 382 (47%) esetben fordul elő: es az tọb
zegenọkkel eg’etọmbe: az zolgak zenth eleknekes alamisnat adanak ¶ kyt az zenth elek nag’
halaadassal ueuen: (73/18–20); Az zent ursul’a [...] inte attyat: hog’ az kyralnak
akarattyanak engedne: es ọtet az kyralfianak hazassagra ig’erne: de mag’a igh: hog’ az
kyral fyaual: v’neki tyz zeep ualaztot zyzeket uigaztalasara küldene [...] ¶ es hog’ harom
eztendọ hal’adekot adna (158/8–20); Ez ualazt keg’ek attya attal ezert tetete ekkepen: hog’
auag’ ez nehez dologal: az kyralnak akarattyat: az hazassagra uetel’nek zandkatul el
terithetne ¶ auag’ keg’ek az zyzeket uele egetọmbe: az martiromsagnak attal’a istennek
al’dozna (159/2–10). – Érdekes, hogy az elölálló időhatározói alárendelt mondat, valamint
az elöl álló, mondat értékű hatrározói igeneves szerkezet előtt szinte szabályszerűen
megjelenik a paragrafusjel. Az utóbbi előtt 28-szor (nem számítva bele azokat az esetket,
melyek idézetet vezetnek be, pl. mondván, írván), például: Mikoron ezt hallottauona
ńakor: fọlọtte igọn megh iede (122/10–12); ezt latuan az nep: ọt ezọrọn hynek urunkba
(34/6–7); haluan ezt Custos : nem erthetyuala (74/26–27).
Az összetett mondatok között gyakori az idézet (233; 29%). A paragrafusjel idéző
mondatok (193), idézetek (32) és néha idéző mondat és idézet előtt egyaránt (8) áll.
Paragrafusjel idéző mondat előtt: ¶ ug’ mond keg’ek az tyztọlletọs beda doctor: hog’ urunk
cristus az kọrọztfan kent zenuededuen: ielọn uala pokolbely ọrdọg (3/21–24); ¶ haluan ezt
az ang’al monda neky: (11/17–18); ¶ kynek felele az ellensegh: (32/21–22); ¶ parancola
touaba az kyral: hog’ ez g’ermọknek elọtte: ual’ami emlekọzetọt urunk Cristosrol
netennenek (88/22–89/3); azert zyzek intlek titọket: hog’ keues zolok leg’ọtọk (155/2–3).
Néha mellérendelő összetett mondat az idéző mondat, melyben csak a második tagmondat
tartalmazza az idézetre vonatkozó szót: ¶ az apastalok keg’ek: az zyzekkel eg’etọmbe
kọrnọle syrnac uala: es ezt mong’ak uala: miert hać el minket (16/15–18). Nagyon gyakori
ilyen esetekben a következő határozói igeneves fordulat: ¶ haluan ezt az ang’al monda
neky (11/17–18). – Paragrafusjel idézet előtt: kọzọnenek monduan ¶ Iduọzleg’ istennek
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ańa: (14/22–23); imezt kezde mondani ¶ Mit teg’ek midọn na’ualasnal na’ualasb? (50/2–
3); monda neky ¶ zeretọ fyam: te az zenth anna azzonth igọn predicalod (55/27–28); Errọl
enọkly annya zenth eg’haz ¶ Az the oltalmad ala folamunk O edọs maria (59/232–25).
Néha az idézet felsorolás: Az tọbyes mong’akuala: ¶ iduọzleg’ menorzagnak
kyralneazzona ¶ Iduọzleg’ ang’aloknak azzona ¶ Iduọzleg’ zent g’ọker (15/23–26). –
Paragrafusjel az idéző mondat és az idézet előtt is: ¶ Monda barlaam: ¶ kyral ezt igọn iol
teued (98/45); ¶ Haluan ezt iosafat monda attyanak ¶ Mith kesseregz ezọn kyral: (119/2–
3).
Ritkább esetek
Paragrafusjel szintagmákban 9-szer (1%) áll: ¶ Ennekutanna esmeria esmet asratul’ zille ¶
eg’ ferfiv magzattot (45/23). – Az első mondatban van egy tartalomváró szó, s a következő
rész tartalmazza ennek kifejtését (a jelnek ez a használata megegyezik a mai kettőspont
használatával): doktorok imelleten kerdest tamaztnak ¶ hogy minemọ tyztọsseg’el
aiandokoza urunk Cristus (1/12–15).
A paragrafusjel előszámlálás esetén
Paragrafusjel előszámlálás esetén 52 (64%) esetben fordul elő. (Ilyenkor gyakran az
előszámlálást bevezető mondat előtt is áll paragrafusjel A számokkal jelölt részek lehetnek
szintagmák, de lehetnek nagyobb egységek is:

¶ Elsọt: kesserues halalt ¶ Mast

zomorusagos keserọsegọt ¶ Harmadot Rettenetọs felelmet (1/21–24); az madaraz [...] az
harom tanusagokat megh mondana ¶ elsọ imez: soha oly alatot ky megh nem fogathatik:
ig’ekkọzel megh fognod ¶ az massik: Az megh talalhatatlan iozagrol: soha ne bankog’al
¶ harmadik hihetetlen bezedọt soha ne hig’: ez harmakat tartcy megh: es haznz uele
(102/22–103/10). Vö. még 53. ábra
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53. ábra. A Kazinczy-kódex 60. lapja
Kazinczy-kódex
Összes

818 (100%)

Nagyobb tartalmi egységek: bekezdés és

 bekezdés 32 (4%)

tömb között (227; 28%)

 tömb 195 (24%)

Kisebb tartalmi egységek között (539;

 szövegmondatok között 148 (18%)

66%)

 tagmondatok között 382 (47%)
o idézetben 233 (29%)
o egyéb 149 (18%)


mondatrészek
szintagmákban 9 (1%)

 előszámlálásban 52 (6%)

Egyéb (52; 6% )

148

között,

5.4.11. Kulcsár-kódex (1539)
A Kulcsár-kódexet 1539-ben Pápai Pál ferences szerzetes másolta (mindez a kolofonból
tudható) feltehetően az ozorai harmadrendi apácák, beginák számára (Haader–Papp 1999:
7). A most 368 pagina terjedelmű kézirat néhány lapja elveszett – eredetileg 388 lapból
állhatott (i. m. 14–15). A breviárium típusú kézirat részei a következők: a 150 zsoltár, a Te
Deum, az Athanasius-féle hitvallás, Mózes V. könyvének 32. fejezetéből a 1–43-ig versek,
rövidebb imádságok és könyörgések (i. m. 7).

A paragrafusjelek funkciói
A kódexben a közzétevők közlése szerint összesen három helyen látni fordított D-szerű
tagoló jelet (83/11; 286/10; 297/13) szavak vagy sorok kiemelésére, vagy elkülönítésére (i.
m. 45). A közzétevők óvatosan nyilatkoznak a jelekkel kapcsolatban: sem a bevezetésben,
sem a könyv szövegéhez írt lábjegyzetekben nem mondják ki egyértelműen, hogy
paragrafusjelről lenne szó, inkább csak körülírják a jelenséget:
1. példa
„EEs en nÿelwem zolÿa the ÿgassagodath es mÿnd napestÿg the dycherete
<M> Dixit In iustus vt
deth4
non delinqua psalmus. x.x.x.v.” (83/11)
2. példa
„Es bozzwt aad w ellensegenek, es kegÿelmes lezen az w nepe feldenek
dÿchesek5 attÿanak es fÿnak es zenth lele
AMEN” (286/10)

3. példa
„es vrnak bÿzonsaga erekke meg ma4

A helyszűke miatt új sorba került szóvéget a scriptor először barna, majd piros tintával írt

jellel választotta el a latin szövegtől. (223. oldal)
5

A szó előtt rubrummal meghúzott, betűformához hasonló, díszítő-kiemelő funkciójú jel

látható. (629. oldal)
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Confitemini domino
rad6
quoniam bonus psalmus.c. xvij.” (297/14)
A jelek formai és funkcionális sajátosságai alapján kijelenthető, hogy paragrafusjelekről
van szó. Ezekben a szövegpéldákban a paragrafusjelek elkülönítő jelként funkcionálnak: a
scriptor ezekkel választja el az előző rész végét a következő rész elejétől. Vizuális
megjelenése kapcsán természetesen van egyfajta felhíó-kiemelő szerepe is.
A jelek formai szempontból fordított D-re emlékeztetnek, amelyek vagy a szár
nélküli fordított P-ből, vagy a C és a mellé húzott függőleges vonal kombinációjából
alakulhattak; ez utóbbi kisebb bekezdések jelölésére szolgált (Karin Schneider 1999: 90–
91). A kódexben az utóbbi lehetőség tűnik valószínűbbnek, mivel a D hurka nem kitöltött –
a P-ké viszont általában az.

Kódex

Kulcsár-kódex
Kulcsár-kódex

Kor

1539

Szerzetrend

ferences

Műfaj

vegyes

Megbízó

valószínűleg az ozorai beginák

Másolók száma

Pápai Pál ferences szerzetes

Jelek száma

3

Formai sajátosság

fordított D

Funkció

3-szor elkülönítő (felhívó-kiemelő)

6

A scriptor rubrummal írt jellel utalja a szódarabot a megelőző sor végére. (651. oldal)
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6. Összegzés és végkövetkeztetések
Értekezésemben a paragrafusjelek funkcióit vizsgáltam mintegy félszáz magyar nyelvű
kódexünkben. A kutatás célja annak bizonyítása volt, hogy a paragrafusjelek nemcsak
bekezdéseket jelöltek nyelvemlékeinkben. – Ezzel az állításommal kétségbe kívántam
vonni a megnevezés helyességét is.
A dolgozat célkitűzése nyomán a munka első nagy egysége egyetemes, áttekintő
jellegű: a paragrafusjelek megjelenésével, alakulástörténetével és külföldi alkalmazásaival
foglalkozik. A kutatás során kiderült, hogy a paragraphos szó eredeti jelentése ’a szöveg
mellé írt jel’ (Adamikné 2013: 292), melynek csupán egyik funkciója volt a nagyobb
tartalmi egységek jelölése. A paragraphos kifejezés megjelenése a Kr. előtti 4. századra
tehető, de ekkor még a kifejezés nem kötődött a klasszikus paragrafusjelhez (Г).
Kezdetben például Pfeiffer, német klasszika-filológus (1978: 223) szerint a bekezdést úgy
jelölték, hogy a bekezdés utolsó sorának első betűjét aláhúzták; Diringer (1990: 159)
szerint pedig a paragrafusjel egy függőleges vonalból és felette egy kis vonásból állt,
amelyet a bekezdés befejezése utáni sor elejére írtak, s szerinte az is előfordult, hogy e
helyett különleges formájú jeleket használtak, például madarat. A szó eredeti jelentésében
tehát nem szűkíthető le pusztán a bekezdések jelölésére: a szöveg mellé írva tagolókiemelő funkcióval bírhatott. – Később Isidoros spanyol tudós püspök (560–636), aki
Etymologiarvm című munkájában összefoglalta a görög hangsúlyjeleket, valamint az
úgynevezett kritikai jeleket (melyeket a régi szövegek kritikai másolatainak előállításakor
használtak), említ kétféle paragrafusjelet is (a Г-t, valamint ennek a fordítottját). Ezek
funkciója a hozzá fűzött magyarázat szerint részben a nagyobb egységek elkülönítése volt,
de már ekkor is használták egyéb egységek elkülönítésére, valamint bizonyos részek
kiemelésére is.
Az írásjelek történetével (is) foglalkozó munkák

kevés figyelmet szenteltek az

úgynevezett paragrafusjelek vizsgálatának, bár olykor megemlítették, hogy az eredeti
görög paragrafusjel (Г) szerepét később a latin szövegekben a fordított p (¶), a C
(capitulum), valamint a hozzájuk hasonló jelek vették át.
A vizsgált szövegek és a szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy – más írásjelek
funkcióihoz hasonlóan – évszázadok hosszú során alakult ki, hogy a paragrafusjelek mikor,
mely nemzet milyen szövegeiben s milyen formákban és funkciókban voltak
használatosak. Óvatosan kell azonban az egyes jelek megítélésével kapcsolatban eljárni,
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hiszen például

a

német Wessobrunni imádságban (9. század) a szabályos

„paragrafusjelek” se nem szövegtagoló, se nem kiemelő funkciójúak, hanem Bischoff
(1979: 119, 129) szerint az és (jelen esetben az enti) szimbólumaként

voltak

használatosak, angol, illetve ír hatásra.
A paragrafusjelek vizsgálata során kiderült – ahogy az a fentiekből is látszik –, hogy
a jel (formai) és a hagyományosan neki tulajdonított funkciók vizsgálata szempontjából
össze is tartozik, de szét is válik. Ezért

külön kellett foglalkoznom a jel formai és

funkcionális sajátosságaival, valamint a bekezdésjelölők és kiemelők formai és
funkcionális sajátosságaival. Ezek vizsgálati útjai sokszor keresztezték egymást, de
gyakran szét is váltak. A dolgozat írása során tehát problémát jelentett (illetve problémává
vált), hogy mit tekintek egyáltalán paragrafusjelnek. Az értekezés során ezért igyekeztem
mindkét szempontot szem előtt tartani.
A dolgozat negyedik nagy fejezetében – a vonatkozó magyar szakirodalom
bemutatását követően – került sor a magyar nyelvű, paragrafusjeleket tartalmazó 18 kódex
közül 17-nek a vizsgálatára. A kódexeket rendi hovatartozásuk szerint tárgyaltam. A
kutatás során nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a paragrafusjelek jellemzően a legtarkább
interpunkciós rendszerrel bíró ferences kódexek sajátjai, bár elvétve más rendekhez tartozó
kódexekben is fellelhetők: a pálos Festetics- és Czech-kódexben, a domonkos Birkkódexben és a vitatott eredetű Müncheni és Sándor-kódexben. A kivételeknek oka lehet
például, hogy a kódexet milyen műről másolták stb.
A magyar kódexekben négyféle paragrafusjel volt használatos: a ferences
kódexekben leggyakrabban a fordított P-szerű jel, ami feltehetőleg a paragraphos szó πjének latin betűs megfelelője (Wattenbach 1878: 78); de felmerül annak a lehetősége is,
hogy ez a capitulumot ’fejezetet’ jelölő C és a mellé rajzolt függőleges vonal
kombinációjából alakult oly módon, hogy a függőleges vonal túlnyúlt a C-n
(Schneider1999: 90–91). Találni példát a ferences kódexekben fordított D-re emlkékeztető
paragrafusjelekre is, amelyek vagy a szár nélküli fordított P-ből (például a Debreceni
kódex 3. keze által írt részben; Keszler 1996: 137), vagy szintén a capitulumot ’fejezetet’
jelölő C és a mellé rajzolt függőleges vonal kombinációjából alakulhattak (Schneider 1999:
90–91). A kódexekben előfordultak úgynevezett „félparagrafusjel”-ek is (ezeket nem
tekintettem önálló paragrafusjel-típusnak), melyek valójában a fordított P előrajzolásai,
csak lemaradt róluk a hurok (például a Debreceni kódex 4. keze által írt részben). – A
magyar szakirodalomban akasztófaszerűként (Г) említett, a nemzetköziben kampószerűnek
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tartott jel (Gardthausen 1879: 273; Wattenbach 1895: 120) nyelvemlékeink közül csak a
pálos Festetics-kódexben fordult elő. A kampószerű jel formáját tekintve a szövegkritikai
jelként használt paragrafusjelre emlékeztet, amely (l. fent) feltehetőleg a görög pí (Π) bal
szárú változatával azonos, amely eredeti funkciója szerint a nagyobb bekezdéseken belüli
egységek elválasztására szolgált (Erbse 1988: 329; Gardthausen 1879: 273; Havas 1996:
69; Isidoros 1966-os kiad.: XXI.; Keszler 1996: 17, uő. 2004: 89–90; Tóthfalussy 2007:
344; Wattenbach 1895: 15, 120), ahogy például a magyar Festetics-kódexben is. – A
másolók a különböző műfajú kódexekben általában könyvenként csak egyféle
paragrafusjelet használtak, bár akadtak kivételek is.
A

paragrafusjelek

funkcióinak

vizsgálata

során

több

nehézséggel

kellett

szembenéznem. Eredetileg az volt az elgondolásom, hogy a paragrafusjeleket magába
foglaló szövegek műfaji jellegzetességei mentén kezdem vizsgálni a jelek funkcióit, de ez
nem tűnt célravezetőnek a kódexek műfaji sokszínűsége miatt, másrészt mert úgy vettem
észre, hogy a paragrafusjelek alkalmazása szempontjából a rendi hovatartozás nagyon
meghatározó. A rendi környezet mellett természetesen a műfaj adta lehetőségek is nagyon
fontosak, például azok a szövegek, amelyek műfaji-tartalmi sajátosságukból kifolyólag sok
közbevetést, példát, párbeszédet, utasítást, tanácsot tartalmaznak, ott általában több a
paragarfusjel is. A paragrafusjel tehát bizonyos fordulatok, a kiemelni kívánt elem,
tartalom függvénye, ami erősen kötődik műfaji sajátosságokhoz is. Például az epikus
művek jelentős részében: a legendában, a különféle példázatokban stb. több a cselekmény,
a bonyodalom, s a szereplők fontos pillérei a történetnek, ezért többször nyílik alkalmuk
megszólalni, nézeteiket, gondolataikat, érzéseiket kifejteni, dialógust kezdeni, vagyis ez
eleve keretet teremt például az idéző mondatok és az idézetek gyakori használatára. – A jel
gyakori és sokszínű használata közvetlenül német hatásra vezethető vissza. A németek
pedig az írásgyakorlatukban az ír papoktól tanultak szerint jártak el (akárcsak az angolok).
A paragrafusjelek tagoló funkciójának vizsgálatakor problémát jelentett, hogy több
esetben nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy a jel milyen szöveg-, grammatikai
egység határán áll. A helyesírás szabályozatlansága miatt, az interpunkció, a nagy- és
kisbetűhasználat következetlen volta vagy teljes hiánya miatt, sokszor nehéz volt
megállapítani, hogy az adott jel bekezdés, mondattömb vagy mondat határán áll-e, de
olykor még azt is, hogy szövegmondatok vagy tagmondatok között vannak-e.
Voltak nehezen besorolható esetek is. Gondot okozott például a hagyományos
mondat- és szövegtani kategóriákba beilleszteni az idézeteket és a párbeszédeket. Károly
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Sándor is hangsúlyozta, hogy a szövegfolytonosság szempontjából különleges helyzetűek
az idézetek; ezek (az anafora, a kötőszóhasználat stb. szempontjából) ugyanis eltérő
jellegűek a nem idézetszerű szövegmondatoktól (1995: 762). – Az elemzés során és a
statisztikákban ezért, bár besoroltam az idézeteket az összetett mondatok közé, mint
idézeteket külön is kiemeltem őket. Paragrafusjellel jelölt idézetek majdnem minden
szövegben előfordulnak, például a Debreceni kódex 3. kezénél 148-szor, a Lobkowiczkódex 3. kezénél (50-szer), a Jókai-kódexben (32-szer).
Szövegtani szempontból problémát jelentettek a paragrafusjellel jelölt úgynevezett
kötőszó nélküli, nem folyamatos szövegmondatok is (ezek nem kapcsolódnak a megelőző
szövegmondathoz vagy szövegmondatokhoz), melyek tipikusan a fejezetcímek (pl.
Weszprémi-kódex), a fejezetkezdő mondatok, valamint az új szövegrész [bekezdés?]
elején álló mondatok (vö. Károly 1995: 766; Gallasy 2003: 563), sőt az O, No, Jaj kezdetű
felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatok is, amelyeket Gallasy Magdolna (2003: 564)
tömbszerű egységeknek tart – dolgozatomban a szövegmondatokhoz soroltam ezeket.
Néhány példa ilyen paragrafusjellel jelölt mondatok előfordulására: a Guary-kódexben (54
példa), a Lobkowicz-kódex 3. kezénél (56 példa), a Debreceni kódex 2. kezénél (43 példa)
és 3. kezénél (69 példa). Az utóbbiak elsősorban olyan kódexekben fordulnak elő, amelyek
elmélkedéseket, példákat és imákat tartalmaznak.
A vizsgálat során gondot jelentett még az is, hogy a különféle funkciók olykor együtt
jelentkezhetnek, multikauzálisnak tekinthetők. Tehát lehet egy jel egyszerre tiszteleti jel,
mondathatár, sőt bekezdésen belüli tömb jelölője is, vagy bekezdés és előszámlálás
jelölője. Paragrafusjellel jelölt előszámlálások majdnem minden vizsgált kódexben
előfordultak (kivéve imádságoskönyv, breviárium, evangélium). Néhány példa az
előszámlálás szöveggyakoriságára: Debreceni kódex 3. (176 példa), Vitkovics-kódex (45
példa), Kazincy-kódex (52 példa) stb.
A nehézségek és a problémák ellenére is megpróbáltam különféle kategóriákba
besorolni a paragrafusjeleket. Ezt mutatja A paragrafusjelek funkcióinak összesítő
táblázata. – Az intonációs és a tiszteleti kategóriába azokat az eseteket soroltam, ahol
csupán ez a funkció volt megállapítható. – A paragrafusjel fejezeteket 0,8%-ban jelöl,
bekezdéseket és tömböket 32,3%-ban, szövegmondatokat 27,8%-ban jelöl. Tagmondatok
között és mondatrészek között 32,3%-ban fordul elő, csupán intonációjelölő funkciója
0,7%, tiszteleti funkciója 3,1%, egyéb funkciója 2,2% és elkülönítő 0,8%.
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A paragrafusjelek funkcióinak összesítő táblázata
Kódex

Összesen

Müncheni

62

Sándor

Fejezetek

Bekezdések és
mondattömbök

Szövegmondatok
között

Tagmondatok
határán,
szintagmákban
és
mondatrészek
között

Intonációs

Tiszteleti

Egyéb

Elkülönítő

2

50 (ebből
perikópát is
jelöl 41)
1

1

Birk

5

3

2

Festetics

236

50

Czech

2

Jókai

383

72

111

131

69

Guary

118

84

11

15

8

Simor

1

1

Weszprémi

11

Nádor

16

Lobkowicz

275

3

207

53

11

Debreceni 1.

30

19

5

6

Debreceni 2.

134

40

78

15

1

Debreceni 3.

549

215

99

225

10

Debreceni 4.

20

8

4

8

Debreceni 5.

6

2

3

Debreceni 6.

1

Vitkovics

103

Miskolci

4

3

1

Székelyudvarhelyi

42

41

1

Kazinczy

818

227

Kulcsár

3

Összesen

2821
(100%)

12

83

86

17
2

8

3
16

1

1

1
11

74

18

148

391

52
3

21
(0,8%)

913
(32,3%)

787
(27,8%)
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913
(32,3%)

17
(0,7%)

88
(3,1%)

63
(2,2%)

19
(0,8%)

Mindez azt mutatja, hogy a feltevésem beigazolódott: a paragrafusjeleknek jóval
gazdagabb a funkciója annál, mint ahogy azt korábban feltételezték. A táblázat azonban
nem tükrözi igazán a paragrafusjel pragmatikai szerepét. Lehet ugyan a paragrafusjelek
funkcióit a szerkezet oldaláról vizsgálni, de ez nem mutatja a jel valódi szerepét. Ugyanis a
grammatikai tagolásnál sokkal fontosabb a figyelemfelhívó-kiemelő funkciója. A scriptor
célja a jelek kitételével egyfelől az lehetett, hogy a tartalom a segítő jelek révén a befogadó
számára is jól érthetővé váljon, s így valódi lelki-szellemi dialógus alakuljon ki a szöveg és
olvasója, illetve Isten és a vallását gyakorló szerzetes/hívő között; másfelől a másoló saját
egyéniségének lenyomatát is ott hagyja a szövegen a jelek nem egyszer ki- és/vagy
megválogatásával, rendezésével. – Vélhetőleg a paragrafusjelek megléte, kitétele nem
szigorú szabályokhoz kötött, hanem szabadon választható eljárás. S hogy ez jobbára
ferences kódexekben szerepel, azzal indokolható, hogy az interpunkciós repertoár részét
képezte, amit a szokásrend időről időre tovább örökített. – A kifejezésmód és a
szövegtartalom tehát nagyon meghatározó a jelek szempontjából. Éppen ezért érdemes
volna a rend, a szöveg műfaja, a másoló személye és a forrásszöveg viszonylatában,
hálójában megvizsgálni ezek funkcióját.
A paragrafusjel tehát valóban sokkal differenciáltabb funkciókkal bír, mint azt korábban
gondolták. A jelenség megnevezése a szó eredeti jelentését tekintetbe véve: helyes, csak az
évszázadok során hozzá társított, pusztán a bekezdések jelölésére szűkített jelentéstartalom
helytelen.
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