
Egy 17. századi héber vizsga margójára 
Pontosítások és héber carmenek Tofeus Mihály váradi 
könyve alapján (RMK II. 764)1
Zsengellér József
Nagyvárad, 1651. március 1., reggel 9 óra. Tizenegy izgatott tógátus 
diák körben állva beszélget a református kollégium dísztermének fo-
lyosóján. Quomodo affectus est dominus rector Tofaeus?* – hangzik 
a költői kérdés, melyre senki nem tud válaszolni, és igazán félni sem 
félnek tőle, mert bár vehemens, nagyon jó ember. Közben mögöttük 
sorra érkeznek a városi nobilitások, köztük a főispán, a gyülekezet 
lelkészei, és persze a tanárok.

(*Milyen a kedve Tofeus rektor uramnak?)

Kezdődhetne így is egy korabeli beszámoló a Tofeus Mihály által 
szervezett váradi vizsgáról. Az erdélyi református egyházkerület kéz-
sőbbi püspöke,2 Székelyhidi Tofeus Mihály 1646 szeptemberétől hol-
landiai és angliai egyetemeken tanult.3 És jóllehet doktori disszertáci -
óját 1649-ben rendszeres teológiából védte meg Leidenben4 – amivel, 
mint ilyen, az első doktorált erdélyi peregrinus lett5 –, Franekerben 
megjelent egy korábbi héber exegetikai dispután elhangzott írása, 
ami héber és biblikus érdeklődését mutatja.6 Majdnem öt esztendőnyi 
1 Jelen tanulmány a Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. szá-

zadból című NKFI K-125486 számú pályázati kutatás keretében készült 
a Dunántúli Református Egyházkerület és az Országos Rabbiképző Zsidó 
Egyetem támogatásával.

2 1679–1684.
3 Bozzay Réka – Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyete-

meken 1595–1918. Hongaarse studenten aan nederlandse universiteiten 
1595–1918. Magyarországi Diákok Egyetemjárása az Újkorban 15. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Levéltára, Budapest 2007, 59 (241); 125 (1263); 
203 (2400); 239 (2720). A londoni Greshem College beiratkozott hallgatója 
pár hónapig 1648 végén: Gömöri György: Magyarországi diákok angol és 
skót egyetemeken 1526–1789, Magyarországi Diákok Egyetemjárása az 
Újkorban 14, Budapest, ELTE Levéltár, 2005, 91 (246).

4 De actuali Dei providentia, Leiden, 1649, RMK III. 1727.
5 Ezt temetési beszéde kiadott változatának címlapján Szatmárnémethi 

Sámuel is elsőként sorolja fel: „S[acro].S[anctae]. Theol[ogiae]. Doctore 
nostrae in gente primo,” Imago Fidelis Servi… digitálisan: http://real-r.
mtak.hu/139/1/RMK_II_1542_RM_II_0227.pdf (letöltve: 2021. 02. 02.). 

6 52 társával együtt (köztük három magyar: Enyedi János, Sikó János és 
Gidófalvi István) a Deuteronomium utolsó hat fejezetét vitatták meg 
Coccejus vezetésével: Coccejus, Johannes, Considerationes ad ultima 
Mosis, hoc est, sex postrema capita Deuteronomiii in quibus ex ve-

Tanulmány



8 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

peregrinációja során komoly könyvgyűjteményre tett szert, melyek 
főként a bibliai, azon belül is a héber nyelvészet és Ószövetség-tu-
domány területéről kerültek ki.7 Hazatérve 1650 szeptemberétől a 
Nagyváradi Református Kollégiumban lett rektor és a héber nyelv 
oktatását is ő vette át. Külföldi tapasztalatait igyekezett adaptálni a 
váradi helyzetre, aminek eredményeként beindultak a nyilvános vizs-
gák és disputák.8 A németalföldi rendszer szerint a szemeszter során 
azokat a témákat, amiket egy-egy tárgyban a professzor előadott, a 
diákokkal rendszeresen vitahelyzetben újraélték. Vagyis a kijelölt 
hallgató a tanára által megfogalmazott téziseket megvédte vagy meg-
cáfolta, melyben általában opponensnek, azaz ellenérvelőknek kivá-
lasztott diáktársakat is bevontak. A professzor ezeken a disputákon 
mint levezető elnök (praeses) volt jelen és csak akkor avatkozott a 
vitatkozók érveléseibe, ha túl hevessé vált vagy vakvágányra szaladt 
a szócsata.9 A váradi innováció azonban – feltehetően a hazai diákok 
felkészültségére való tekintettel – még csak az első fázisnál tartott, 
mivel a kijelölt diákot nem nevezik respondensnek, csupán nyilvá-
nos vizsgát tevőnek. A nyilvánosságot értsük jól, vagyis a vizsgát, 
disputát meghirdették, arra előkelő vendégeket meghívtak, mivel 
ez intellektuális társadalmi eseménynek számított. Így a kollégiumi־
nak, akadémiának helyet adó város, mely részben saját önkormány- 
zatán, vagyis a városi elöljáróságon keresztül anyagilag is támogatta 

rorum proprietate, clara analysi, analogia mysterii Scripturae, Mosis 
ac Prophetarum concentu fundamentales veritates religionis christia-
nae, Franeker, Idzardus Balck, 1650. Lásd Postma, Ferenc – Van Sluis 
Jacob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, 
Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des 
Athenäums in Franeker 1585 1843. Minsken en boeken, nr. 23. Fryske 
Akademy, Leeuwarden 1995, (továbbiakban Postma AAF), 121–122 
(50/1650.1). Tofeus az első a disputálók sorában, övé az első nyolc oldal 
szövege. Az ő disputája eredetileg 1648-ban zajlott.

7 Oláh Róbert: „A héber nyelv szerepe Tofeus Mihály műveltségében,” in: 
Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok VIII/1 (2016) 51–62. Az itt fel-
sorolt könyveknek természetesen csak egy részét hozta a peregrinációból, a 
többit később szerezte be.

8 A disputák, vitatkozások valamilyen részét képezték már a korábbi okta-
tásnak is, amire bizonyíték a Técsi Jó István által szerkesztett (responden-
sek nevei nélkül közreadott) disputagyűjtemény: Clavis Evangelica Sive 
Disputatio Biblica…, Várad, Szenczi Kertész, 1647. (RMK II. 680). http://
fulltext.lib.unideb.hu/book.cgi?lf=tetsi.lst&pn=1 (letöltés: 2021. 02. 24.).

9 A korabeli hollandiai oktatási rendszerről lásd Postma Ferenc: „Magyarok 
és a franekeri egyetemi oktatás,” in: Pusztai Gábor – Bozzay Réka (szerk.), 
Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata, 
Debrecen, 2010, 113–156. kül. 126–129.
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az oktatási intézményt, valamint a város és környékének vagy akár 
az egész országnak a nemesei és földbirtokosai, akik szintén nem 
kevés pénzzel és erőforrással járultak hozzá a tehetséges diákok 
iskoláztatásához, legalább élményben visszakaptak valamit a tudo-
mány és az egyház veteményeskertjének terméséből. Maguk is okul-
hattak és tanulhattak az elhangzottakból, belelátva abba, hogy nem 
hiábavaló a nagyvonalú, esetleg néha keservesen összegyűjtött támo-
gatás.10 A külhoni gyakorlatnak azt az elemét is életre keltette Tofeus, 
hogy a nyilvános vizsga szövege, vagyis amivel a hallgató felkészül, 
az később is kézbe vehető legyen, és ebben segítségére volt a városi 
nyomda. A reformáció forradalmi médiacsatornája, melyen keresz-
tül az intellektuális és spirituális csatáját vívta a hagyományos egy-
házzal, az oktatási intézményekkel sajátos szimbiózisban élt, hiszen 
egyrészt biztosította a hallgatók számára az oktatási anyagokat, a kéz-
be vehető tankönyveket, másrészt az intézmény oktatói tudományos 
munkáinak és a hallgatói disputák, disszertációk kiadásával az olva-
sóközönséget is ellátta a magas kultúra legújabb eredményeivel. A 
mai olvasó, aki az interneten a szerző személyére rákeresve igyekszik 
rátalálni egy adott műre a disputák és disszertációk 16–18. századi 
világában, kissé értetlenül áll a keresési eredmény előtt, mivel – aho-
gyan a címlapokon is látható – egy-egy ilyen nyomtatvány címlapja 
a nyilvános vizsga során elnöklő tanár, professzor nevét tartalmazza 
elsőként, és csak ezután a diákét, aki magát a szöveget leírta. Sok-
szor az azonos témakörhöz tartozó disputákat a professzor neve alatt 
összegyűjtve is kiadták – ahogy Tofeusét is –, mindennek oka a fent 
elmondottak alapján az, hogy a disputázó diák a professzor tanítását 
kellett megvédje, vagyis az alapgondolatok az órán elhangzottak vol-
tak, melyek a tanár szellemi termékei. A hallgató szerzőségét auctor 
& respondens megnevezésekkel jelölték, így tudhatta meg az olvasó, 
hogy a kisbetűvel szedett diák-e az aktuális szerző. Ezt láthatjuk majd 
a váradi könyv esetében is, amikor a vizsgán elnöklő Tofeus által fels-
dolgozott „szentek állhatatossága” témakörben elkészült disputát az 
ő könyveként tartjuk számon. A tárgyalandó kiadvány ugyanakkor 
egy további külhoni szokást is megjelenít, méghozzá a vizsgázó 
tiszteletére a hallgatótársak a disputa alkalmára köszöntő verset írtak, 
illetve olvastak fel, ami tovább növeli az esemény ünnepélyességét. 
Esetünkben ráadásul ezek héber nyelvű versek, melyek az utolsó ol-
10 A Váradon és Debrecenben tartott nyilvános disputákról már Debreceni 

Ember Pál is beszámol. In: Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et 
Transylvania, Utrecht, Jacobum van Poolsum, 1728, 631. digitálisan: https://
books.google.hu/books?id=NeVBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=-
Lampe+Historia+Ecclesiae+Reformatae+in+Hungaria+et+Transylvania&h-
l=hu&sa=X&ved=2ahUKEwizsPaYw83uAhVCl4sKHeUODfkQ6AEwA-
HoECAAQAg#v=snippet&q=1650&f=false (letöltés: 2021. 02. 03.).
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dalakon találhatók. Ezen a ponton át kell térnünk a könyv részlete-
sebb ismertetésére.

A disputa megjelentetése és az RMK II. 764 jelenlegi tudomá-
nyos értelmezése
Tofeus Mihály tudományos művei között két kötetben tartjuk szá-
mon a Disputatio theologica de perseverantia sanctorum című 
írást, melynek első kötete 1650 február 19-én jelent meg Váradon, 
és amelynek disputázó hallgatójaként Stephanus Betskehazit 
(Becskeházi V. Istvánt) jelöli meg.11 A második kötet 1650. május 26-
át jelöli meg kiadása és a disputa napjaként, vizsgázónak pedig Step-
hanus Székelyhidit (Székelyhídi Istvánt).12 Ez utóbbi kötet, és annak 
is kifejezetten az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött példánya, 
mostani vizsgálatunk tárgya.13 Először is le kell szögeznünk, hogy ez 
nem egy egységes kiadvány, mert a kötetben az ajánláson túl négy 
elkülönülő szövegrészt találunk. A címlapot követő bal első oldalon 
olvasható Tofeus ajánlása, melyben a kötetet a még doktori vizsgája 
előtt álló széles filológiai képzettségű Apáczai Csere Jánosnak dedi-
kálja. A 3–8. számozott oldalakon olvasható Székelyhidi disputája, 
majd azt követi Tofeusnak egy „Corollarium ebraico-philologicum” 
címet viselő sajátos írása a 8–15. oldalakon. Ebben a lentebb részle-
tesen tárgyalandó részben egy filológiai elemzést találunk Tofeustól, 
aminek apropójaként egy héber vizsgát említ. Majd a 16-tól 39-ig ter-
jedő oldalakon „Appendix” címmel, a disputában is felvetett kérdések 
lutheránus és református elveinek összevetésével foglalkozik Tofe-
us. Végül a kötetet hat héber nyelvű köszöntővers zárja a két utolsó 
lapon. Nézzük, miként reflektál erre az összetett könyvre jelenleg a 
szakirodalom.

A De perseverantia sanctorum disputáról elsőként Bod Péter 
tudósít Szmirnai Szent Polikárpus című művében Tofeus életrajzának 
részeként, de ő csak az első, „Betskeházi István” féle feleletet és írást 
ismeri, a második vitáról, illetve kötetről nem tud.14 Ezt az adatot min-
den kiegészítés nélkül veszi át Tofeus első hosszabb élettörténetének  

11 RMNY 2355.
12 Tofeus Mihály: Disputatio theologica de perseverantia sanctorum secunda, 

Várad, 1650. RMNY 2356.
13 Az OSZK-ban RMK II 764; FM2/2374 raktári jelzeten található.
14 Bod Péter: Smirnai szent Polikarpus Avagy… erdélyi református püs-

pököknek historiájok, [Nagyenyed, 1766], 110. „… az, holott mint az 
Akadémiákon szoktak, irt ’s nyomtattatott egy Disputatiot, mellyben felelt 
Betskeházi István 1650. eszt. de Perseverantia Sanctorum.” digitálisan: htt-
ps://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/07/24/dd/1/218.336.pdf (letöltés: 2021. 
02. 02.).
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írója, Konc[z] József a 19. század végén.15 Pedig ekkor már pár éve 
kézbe vehető Szabó Károly RMK II. kötete, mely felsorolásában mind-
két disputát megadja, az elsőt 1650-re, a másodikat 1651-re datálva.16 
Szabó azonban téved, mégpedig abban, hogy a második disputa nem 
1651-ben, hanem az elsővel azonos évben, szintén 1650-ben zajlott. 
És itt kap először szerepet a könyv OSZK-ban őrzött RMNY 2356 
(RMK II 764) számú példánya, mivel az aktuális kötet címlapján a 
dátumot valaki egy kézzel húzott vonal hozzáadásával megváltoztatta 
cIͻ Iͻc l helyett cIͻ Iͻc li –re.17 Szabó tehát mégsem tévedett, csak 
nyilvánvalóan ennek a példánynak a használata során a szabad szem-
mel nézve megtévesztő, átjavított dátumot vette alapul.18 Koncztól 
merítve, de már elferdítve olvassuk 2005-ben Albert András tollából, 
hogy Tofeus „Nagyváradi szolgálata alatt – 1650. február 19. – tartotta 
meg disputációját [sic!], melynek címe De perseverentia Sanctorum. 
A vita résztvevője volt Betskeházi István senior.”19 Pedig Albert már 
használja az RMK számait és Herepei János Adattárát is,20 melyben 
az életrajzírók közül Herepei elsőként említi meg mindkét disputát: 

„... kiadott egy 1650. február 19-i elnöklete alatt tartott 4°-nyi 16 
sztl. lev. terjedelmű Disputatio Theologica-t ‘De Perseverentia Sa-
nctorum’ tárgykörből, amelynek vizsgai felelője Betskeházi István 
senior volt. Majd 1651 május 9-én ugyanebből a tárgykörből 20 
sztl. lev terjedelmű vitatkozást tartatott Székelyhidi István neve-
zetű tanítványával.”21 

15 Konc József: „Tofeus Mihály, erdélyi evang. református püspök élete,” 
Református Közlöny 44–52 (1893) 366–368.374–375.382–383.390–
391.398–399.406–408.416–417.424–426.431–432. és 1–6 (1894) 
6–7.17.24–25.32–33.41–42.48–49.

16 Szabó József: Régi Magyar Könyvtár II. Budapest, MTA, 1885, 206. és 211. 
A 745 és 764-es sorszámokkal.

17 Az L utáni I kisebb, mint a dátum első felében használt nagy I, de nagyobb, 
mint a nagy L. A digitális felvételt felnagyítva tisztán látható, hogy az L-t 
követő tintával beleírt I helyén eredetileg egy pont volt.

18 Az RMK II 764 leírásában lelőhelyként Muz rövidítéssel a Nemzeti 
Múzeum Könyvtára szerepel, mely ma az OSZK része, és innen kerül 
a katalógusba is. Ma már az eredeti 1650-es dátummal szerepel a 
katalógusban a kötet.

19 Albert András: „Tofeus Mihály (1624–1684) református püspök szere-
pe a XVII. századi erdélyi protestantizmusban,” S. Lackovits Emőke 
– Szőcsné Gazda Enikő (szerk.), Népi vallásosság a Kárpát-medencében 
7. Konferencia Sepsisznetgyörgyön, 2005 szeptember, Sepsiszentgyörgy–
Veszprém, 2007, 239–250. kül. 239.

20 Albert A.: „Tofeus Mihály,” 247. 4., 6. és 10. lábjegyzetekben. A 
Betskeházira vonatkozó „senior” kiegészítést Herepeitől vette át.

21 Herepei János: „Tofeus Mihaly (1650–51),” in: Keserű Bálint (szerk.), 
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Herepei ugyan az RMK hibás dátumát használja, de tisztában van nem 
csupán a disputa mint műfaj mibenlétével, hanem azzal is, hogy To-
feus két diákja is tanárának ebben a témában tartott előadásai alapján 
vitázott. A most már helyére került disputázások rendjét Zoványi 
Jenőnek Herepei kutatásaival párhuzamosan megszülető Egyháztör-
téneti Lexikonjának egyik cikke zavarja meg újra. Zoványi a „Becs-
keházi V. István” szócikkben megemlíti, hogy „Tanult Nagyváradon, 
ahol másokkal együtt ő is kitűnően vizsgázott a héber nyelvből.”22 
Sőt, még két másik szócikkben, „id. Köleséri Sámuel” és „Püspöki 
János” nevei alatt is megjelenik ugyanez a félmondat, illetve a mű-
veik felsorolása között, hogy „üdvözlő verset írt héberül Székelyhídi 
Istvánhoz (1651)”.23 A kötet két tartalmi eleme jelenik meg nála, egy 
héber vizsga, illetve a héberül írt köszöntőversek, persze mindenütt 
az RMK hibás dátumával. Becskeházi és Köleséri közös vizsgájára 
utal Petrőczi Éva is 2009-ben: „Köleséri …1650-ben héber vizsgát 
tett a váradi kollégiumban. RMK II, 764. Különösen érdekes, hogy 
együtt vizsgázott … Becskeházi V. Istvánnal.”24 Eltérő témája miatt a 
felidézett kötetről nem mond mást, a disputáról pedig semmit, viszont 
az évszámot az OSZK javított és bővített elektromos katalógus leírása 
alapján már helyesen adja meg. Csorba Dávidnak a 17. századi könyk-
vek sorsáról, tulajdonosváltásaikról végzett vizsgálata során került 
kezébe az RMK II. 764 Országos Széchenyi Könyvtárban található 
példánya, amit a katalógus alapján pontosan dokumentál:25

„Michael TOFEUS, Disputatio theologica de Perseverantia sanc-
torum, 2, Publico examini subjicit: Stephanus Székelyhídi, Vara-
dini, apud Abrahamum K. Szencziensem, 1650, 4°(RMNY 2356). 
Helye: OSZK, jelzete: RMK II, 764. Poss.: Makai Gergely, 1650; 
id. Köleséri Sámuel; Debreceni Ember Pál, 1678.”

A szigorúan vett könyvészeti adatokon túl, melyek között már a 

Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. II. Apáczai és 
kortársai. Herepei János cikkei, Budapest–Szeged, 1966, 75–82. kül. 80–81.

22 Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon (3. kiad. 
szerk. Ladányi Sándor), Budapest, MRE Zsinat Sajtóosztálya, 1977, 60.

23 Zoványi J: Egyháztörténeti Lexikon, 343–344 (Köleséri), ill. 491–492 
(Püspöki).

24 Petrőczi Éva – Pénzes Tiborc Szabolcs: „Új szempontok a Váradi 
Biblia kutatásához,” in: Heltai János (szerk.), Biblia Hungarica philo-
logica, Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban (A Magyar 
Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 3), Budapest, Argumentum 
Kiadó, 2009, 147–159. kül. 153. 23. jegyzet.

25 Csorba Dávid: „Debreceni Ember Pál újabb könyvei,” Egyháztörténeti 
Szemle XVI/4 (2015) 81–87. kül. 81–82. később belekerül Csorba Dávid: 
Debreceni Ember Pál könyves műveltsége, (Nemzet, Egyház, Művelődés 
IX), Debrecen, Hernád kiadó, 2018., 86–86.
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könyv tulajdonosai is szerepeltek, akikről maga a művelődéstörténeti 
elemzés szól, Csorba a kötet mibenlétét is leírja: 

„Ez a kötet a váradi vizsgadolgozatok egyike, a kevés fennma-
radt hazai disputációk kisnyomtatványai közé tartozik. … Ebben 
a témában disputált ő is [Tofeus] Leidenben, Szokolyai Anderkó 
István Spanhemiusnál, s váradi tanársága idején ebből a szokott 
módon egy diákkör vizsgázott le megvitatva téziseit.”

Csorba lábjegyzetben még hozzáteszi, hogy „A corollarium végén 
olvasható névsor szerint a vita és a héber vizsga résztevői voltak…” 
és itt felsorolja a neveket, akik közül később kettőt, az OSZK példá-
nyának első két tulajdonosát külön is megemlít. Végül, még egyszer 
összefoglalóan utal a kötet tartalmára, amikor jelzi, hogy Apáczainak 
ajánlotta Tofeus „Ezt az arminiánusok elleni vitát és az Isten nevének 
helyes kiejtéséről szóló vizsga kiadványát…”. Toefus könyveiről és 
héber műveltségéről értekező Oláh Róbert is megemlíti a köteteket 
majd egy lábjegyzetben hozzáteszi, hogy Tofeus a

„második váradi értekezés Corollarium Ebraico-philologicum 
című részében bevezetésképpen elmondja, hogy folyó év (1650) 
március 1-jén a váradi iskolában héber nyelvből tartott vizsgán 
vita támadt az Isten különböző héber elnevezéseinek […] haszná-
latáról.”

Majd Csorbához hasonlóan közli a héberből vizsgát tett tizenegy hall-
gató névsorát.26 Legújabban pedig Balla Ibolya a református kollégi-
umok héber- és Ószövetség-oktatásával foglalkozó írásában Tofeus 
váradi tanításával kapcsolatban szintén egy lábjegyzetben beidézi 
Oláh fenti mondatát.27

Összefoglalva a szakirodalom utalásait elmondhatjuk, hogy bár 
sokan forgatták a kötetet, sem az eseményeket, sem a kötet tartalmát 
nem realizálták pontosan, pedig egy 17. századi oktatástörténeti relik-
viával van dolgunk.

Disputa és héber vizsga meg még sokkal több
A dátumokkal már meggyűlt a bajunk kötetünkkel kapcsolatban, és 
ehhez a kérdéshez most újra vissza kell térnünk. A szakirodalomban 
fellelhető 1650 versus 1651 különbség, ahogyan jeleztem, az OSZK-
ban fellelhető példány egyik használójának önkényes javítása lehe-
26 Oláh Róbert: „A héber nyelv szerepe Tofeus Mihály műveltségében,” in: 

Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok VIII/1 (2016) 51–62. kül. 54. 22. 
jegyzet.

27 Balla Ibolya: „Adalékok a héber nyelv és az Ószövetség oktatásához a 
magyarországi református kollégiumokban a 16–17. században,” in: Az 
Ószövetség és a reformáció. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és 
a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Acta Debreceni 
Teológiai Tanulmányok 11) Debrecen, DRHE 2018, 175–199. 45. jegyzet.
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tett. A javításon kívül azonban más érvet is fel tudunk mutatni a két 
kiadvány azonos kiadási évszáma mellett. Mivel Tofeus mindössze 
két tanévet oktatott Váradon, nehezen feltételezhető, hogy ugyan-
azt a témát tanította volna végig. Mivel a két disputa egyazon téma 
egymáshoz kapcsolódó feldolgozása volt, ezért jobban elképzelhető, 
hogy 1650 februárjával bezárólag jutottak a téma első fele feldolgozá-
sának a végére, amit egy disputával zártak le, majd folytatva a témát 
májusban egy másik disputával be is fejezték. A külhoni gyakorlat is 
ezt a szisztémát mutatja.28 Ez alapján is mondhatjuk, hogy az RMK II 
764 jelzetű kötet 1650-ben jelent meg. 

A kötethez kapcsolódó dátummizériának azonban még nincs 
vége. A címlapon a Székelyhidi István vizsgázó vagy vitázó nyilvá-
nos szereplésével megtartott disputa pontos időpontja 1650. május 
26-án 9 óra. A kötet második részében található Corollarium második 
bekezdésében szereplő „Hoc anno Kalendis Martiis” meghatározás 
azonban 1650. március 1-jét rejti. Ez tehát nem a Székelyhidi disputa 
időpontja. Sőt, ez nem is egy disputa. A teljes mondat így hangzik:

„Ebben az évben, március elsején a diákok szokásos ékes előme-
netelével vizsgát tettek, közönség: nagyszámú nemzetes és nemes 
urak, és nagytiszteletű lelkészek gyűlése előtt. A hallgatókat hé-
berből kérdeztem.”29

Vagyis ez az a héber vizsga, amire a kutatók közül már többen utal-
tak, de amit még senki sem választott szét magától a disputától, pedig 
a dátum egyértelműen mutatja, hogy majd három hónappal koráb-
bi, mint a disputa. Tofeus Corollariuma viszont nem ekkor készült. 
A héber vizsga csak apropója volt (Occasio hujus Corollarii), hogy 
megfogalmazza ezt a filológiai szöveget. A vizsga során felvetődött a 
tetragrammaton, vagyis a héberben négybetűs istennév, a יהוה helyes 
kiejtésének a kérdése, mivel a hallgatók közül senki nem használta 
a közönséges Jehova, Jehovih alakot, hanem mindenki a Tofeus ál-
tal tanított Adonai, Elohim formát. A miértre senki sem tudott pontos 
választ adni (Respondi … secus facere non posse), de mivel nagyobb 
közösségben voltak és a vizsgát sem akarta zavarni, a helyes válasz 
kifejtésére ezt a publikációs lehetőséget ragadta meg.30 A hosszabb ta-
28 Vö. Postma: AAF-ben listázott többkötetes disputációkat.
29 Hoc anno, Kalendis Martiis, cum juxta morem specimen profectus Dis-

cipulorum, edendum, per publicum examen, esset: in frequenti Generosiss. 
Dn Nobilium, ac Reverendorum Pastorum conventu, Discipuos Ebraicé 
examinavi” in Disputatio theologica de Perseverantia sanctorum, 8.

30 „Cum autem à Discipulis, toto hoc exercitio, nullibi nomen Jehovah, 
Jehovih, exprimeretur, sed ubicunque; occurreret, legerent pro eo Adonai, 
Elohim; quesitum ex me est, cur illos sit docuerim. Respondi me ex analo-
gia Linguae Sanctae, secus facere non posse. Conventum inter nos est, ne 
Examen turbaretur, út rationes ejus describerem, quod hac occasione feci.” 
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nulmány tehát 1650. március 1. és május 26. között készült el, mely-
hez jelzései alapján Tofeus tizenhét szakkönyvet használt fel, melyek 
közül több már minden valószínűség szerint a saját könyvtárában 
megvolt.31

Még egy dátumot meg kell adnunk az RMK II 764 jelzetű pub-
likációhoz. A kötet harmadik egysége a Tofeus tollából származó 
Appendix. A disputa témáját viszi itt tovább, vagyis az arminiánusok-
nak a hitre jutottak kegyelmi állapotának elvesztéséről szóló tanának 
dortrechti zsinaton megfogalmazott cáfolatáról, azaz a hívők üdvös-

Disputatio theologica de Perseverantia sanctorum, 9.
31 A rövidített hivatkozások alapján is biztosan beazonosítható felhasznált 

irodalom a következő volt (szögletes zárójelben a Tofeus kötet oldalszámai, 
sima zárójelben a Técsi János féle lista az Erdélyi Könyvesházak III. 1563.–
1757., Szeged Scriptum, 1994., 89–97 tételszámai): 
(négy leideni professzor), Apologia Remonstrantium, Hardewijk, 1631. [3] 
(91.tétel). 
Tremellius, Biblia Latina [12] (143. tétel). 
Jospeh Scaliger, Epistolae, (Scaligerana), Toulouse, 1620. [12] (256. tétel). 
Louis Cappelus, Arcanum punctationis revelatum, Leiden, 1624. [12] (153. 
tétel) 
Johannes Buxtorf, Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum, Bázel, 
1645. [12] (315. tétel). Vagy Uő, Thesaurus grammaticus, Bázel 1615. 
vagy1620. (204. tétel) 
ifj. Johannes Buxtorf (fil.), Tractatus de punctorum vocalium, et accentuum, 
in libris Veteris Testameni Hebraicis, origine, antiquitate, et authoritate, 
Bázel, 1648. [10. 13] (2. kolligátum in Teleki Téka: Bo-3923. Vö. Oláh, 
„Tofeus,” 59.). 
Valentin Schindler, Lexicon pentaglotton, Hanau 1612. [14] (1. tétel). 
Joannes Mercerus Tabulae in grammaticen linguae Chaldaeae, Párizs, 1560. 
[10. 12]. 
Petrus Galantius, De Arcanis Catholicae Veritatis, Ortona, 1518. [12]. 
Rodolpho Cevallerio: Rudimenta hebraicae linguae, Wittenberg, 
1541./1574.? [12]. 
Kimchi, Commentarium Rabi David Kimchi in Amos prophetam, Basel, 
1531. [14]. 
Johan Ernestus Gerhardi (szerk.), Wilhelm Schickard: Institutiones linguae 
Ebraeae (javított kiadása), Erfurt, 1647. [15]. 
Jan van der Driessche (Drusius), Tetragrammaton, sive de Nomine Dei 
proprio, quod tetragrammaton vocant, Amsterdam, 1634. [12] vagy Uő., 
Ad voces Hebraicas Novi Testamenti commentarius, Franeker, 1616. (179. 
tétel). 
A listából az első hét kötet biztosan Tofeus birtokában volt. A többi tízből 
még néhányra oldalszámmal hivatkozik, ami szerint feltételezhetően a kezé-
ben voltak a tanulmány megírásakor vagy saját könyvként vagy a kollégium 
könyvtárából.
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ségre való megtartatásáról (a szentek állhatatosságának) kikristályo-
sodott gondolatának elemzését végzi el a kálvini és lutheri teológiá-
ban elfoglalt helyéről. Mégpedig azért, mert – ahogy írja – viszketni 
kezdett a keze a vitára (prurientibus ad pugnam manibus), amikor 
a disputa lutheránusnak tűnő szövege hozzá eljutott. Ezt az időpon-
tot a 16. oldalon 1650. április 18-ban adja meg. Vagyis az Appendix 
lutheránus teológiával polemizáló huszonnégy oldalas szövege har-
mincnyolc napon belül készült el.32

Végezetül a kötet utolsó lapjain található héber köszöntőversek 
megint 1650. május 26-hoz visznek vissza, hiszen a diáktársaknak 
Székelyhidi disputájára írt és ott felolvasott verseit találjuk ezeken a 
lapokon, amikre majd még visszatérünk. A verseket író hat hallgató 
neve mind ott található azon a tizenegy fős listán, amit a Corolla-
rium végén felsorol Tofeus, így kötődik a második egység az egész 
kiadvány apropóját szolgáltató május 26-i disputához.

A kötetet tehát akár nevezhetnénk kolligátumnak is, hiszen három 
teljesen önálló szöveget tartalmaz, de mivel nem önállóan megjelent 
művek kollekciójaként kötötték egybe őket, így inkább tarthatjuk a 
mai értelemben vett tanulmánykötetnek.

Egy 17. századi héber vizsga
Tanulmánykötetünk második része, a Corollarium,33 amint már emlí-
tettük egy héber vizsga apropóján született. Tofeus azonban nem csu-
pán a vizsga tényét, de annak részleteit is közli ennek a tanulmánynak 
a keretében, amit így akár nevezhetnénk korabeli jegyzőkönyvnek is.

A fenti idézetből kitetszik, hogy 1650. március 1-én nyilvános 
héber vizsgát rendezett. Nem disputát, nem disszertációvédést, hanem 
egy „egyszerű” héber vizsgához szervezett nagyszámú nagyérdemű 
közönséget. A meghívottak közül csupán az előkelőségeket nevezi 
meg: előkelők, nemes urak és tiszteletes lelkipásztorok (Generosiss. 

32 A vehemensen megfogalmazott és nyomtatásban széles körben elérhető 
polémia nem maradt evangélikus válasz nélkül. A korábbi kassai, ekkor már 
trencsényi evangélikus iskolarektor, Horváth András írta meg Responsum 
Appendici Maledicae homine Christiano indignae, quam Doctor Tovfaeus 
Rector Varadiensis Disputationi (qvam Vocat) Theologicae de Perseverantiá 
Sanctorum secundae, appendit (Trencsény, 1652) című művét (RMK II 
779). Ahogyan Csorba megjegyzi, Horváth éppen 1650-ben adta ki majd-
nem azonos című: Dissertatio de preservantia electorum (Bártfa, 1650) című 
írását (RMK II 720). Vö. Csorba, „Debreceni Ember Pál újabb könyvei,” 
81.

33 A corollarium mint műfaj a disputát kiegészítő olyan mondatok, tézisek 
gyűjteménye, melyekhez nem szükséges indokolást fűzni. Ez Hollandiában 
ma is gyakorlat a doktorálás során.
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Dn Nobilium, ac Reverendorum Pastorum),34 pedig nyilván jelen vol-
tak a kollégium diákjai, tanárai is.

Bevezetésként Tofeus általánosságban megadja a vizsga témám־
ját, ami a 103. zsoltár,35 ezek után öt pontban foglalja össze a vizsga 
menetét:

„Discipulos Ebraicè examinavi ex Psal 103. Quem 1. Clarè, dist-
inctè, Ebraicè perlegerunt, & exposuerunt. 2. A me Grammaticè 
examinati sunt. 3. Ad Questiones meas Ebraicas ex phrasibus Sa-
nctis, ex tempore responderunt. 4. compositionis ex eodem Psal-
mo materiam habentes, quam elegantissimis characteribus de-
pinxerunt, quidam fine omni, quidam leviculis cum erratis, eam 
transtulerunt (quorum etiam nomina ad eorum laudem, sicut Dn. 
Shikardus fecit, infra describam.) 5. Eundem Psalmum melodiá 
propriá Gallica, à me translatum, ad laudem, laboribus nostris cu-
mulaté benedicentis Dei S.&B. cum Auditorium gaudio jucundis-
sima cum harmonia cecinerunt.”

A héberül tanulókat a 103. zsoltárból vizsgáztattam. Amit 1.) han-
gosan/érthetően, pontosan héberül felolvastak és megvilágítottak; 
2.) a nyelvtant kikérdeztem; 3.) az én héber kérdéseimre a szent ki-
fejezésekből kapásból válaszoltak; 4.) ugyanabból a zsoltárból vett 
anyagból fogalmazást készítettek, amit igen választékos módon 
fejeztek ki, némelyek végig tökéletesen, némelyek kisebb hibák-
kal, azt teljesítették (akiknek neveit még dicsőségükre, ahogyan 
Shikardus úr megtette, alább le fogom írni), 5.) ugyanazt a zsoltárt 
a saját helvét dallamával, az én fordításomban, a mi fáradozásunk 
bevégzésének dicséretére Istent áldva a hallgatósággal örvendezve 
és nagy vidámsággal összhangban elénekeltük.36

A vizsga alapján Tofeus héber tanításának módszertanába és elvárál-
saiba is bepillanthatunk.

1.) Hangosan felolvasták és lefordították a 103. zsoltár szövegét. 
A nyelvtanulás egyik fontos mozzanata a holt nyelvek esetében ma is, 
hogy a diák hangosan olvassa ki a saját anyanyelvének jelrendszeré-
től eltérő betűket. Ezáltal elősegítve a szavak és a nyelvtani formák 
felismerését. A hangos olvasás üteme és a szavak összekapcsolása 
már jelzi, hogy a diák mennyire érti és látja át a szöveget és annak 
34 Disputatio theologica de Perseverantia sanctorum, 8.
35 A később elkészülő zsoltárkommentárjában szintén feldolgozza a 103. 

zsoltárt. Lásd Tofeus Mihály: A’ Szent Soltarok Resolutioja, Es azoknak az 
Erdelyi Fejedelmi Evangelica Reformata, udvari szent ecclesiara, lelek es 
igassag szerint valo szabasa. Kolozsvár, 1683. (RMK I. 1302).

36 Disputatio theologica de Perseverantia sanctorum, 8–9: 
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jelentését. A fordítás képessége és módja pedig egyértelművé teszi, 
hogy birtokolja-e az adott szöveg értelmét.37 Az nem derül ki a vizsga 
leírásából, hogy egy-egy hallgató mekkora szakaszt olvasott-fordított 
az egész 23 verses zsoltárból.

2.) Beszámoltak a nyelvtani kérdésekről. A felolvasott szöveg 
lehetőséget ad arra, hogy a benne előforduló nyelvtani jellegzetes-
ségekre rákérdezzen az oktató, meglátva ezzel a diák grammatikai 
ismereteinek mélységét. Mivel a leírás nem utal arra, hogy ezek a 
nyelvtani kérdések csak a 103. zsoltár szövegére szorítkoztak, felté-
telezhetjük, hogy az addig tanult teljes anyag bármely része előkerül-
hetett a vizsga során.

3.) A professzor héber nyelvű kérdéseire ismert bibliai szövegek-
ből azonnali válaszokat adtak. Ezen a ponton látható, hogy Tofeus 
héber oktatása nem marad meg a passzív használatra való felkészítés 
szintjén. Még akkor is, ha betanult héber formulákat kellett alkalmazni, 
a hallás utáni idegen nyelvű szövegértés, illetve az ahhoz illeszkedő 
betanult példamondatok, kifejezések párosítása és kimondása az aktív 
nyelvhasználat kialakulásához vezethet.

4.) A 103. zsoltár szöveganyagából önálló fogalmazást készítet-
tek. A nyelvi kompetencia felmérésének talán legalaposabb eleme az 
írásbeli fogalmazás. Még akkor is, ha az orális nyelvhasználat a hir-
telen beszédhelyzetben követeli meg az aktív szókincshasználatot, az 
írásbeli nyelvhasználat pontosabb és ellenőrizhetőbb formája a való-
ságos tudásnak. Bár egy lehatárolt szövegkorpusz szókincsének a fel-
használása volt az elvárás, az önálló fogalmazás explicit módon lát-
tatja az ortográfia, a morfológia és a szintaxis szabályainak ismeretét.

A héber nyelvű beszélgetés kivételével a vizsga formája és elemei 
megfelelne egy mai komplex nyelvvizsgának, azzal a nehezítéssel, 
hogy mindez szélesebb közönség előtt zajlott. A 4. pont első felével 
tulajdonképpen befejeződik a vizsga, a folytatás már a „jegyzőkönyv 
számára” szóló értékelést tartalmazza. Az értékelés szóhasználata 
alapján az inkább a negyedik, fogalmazási feladatra vonatkozik, a 
dicséret azonban már az egész vizsgáért járt mindenkinek. Tofeus a 
jegyzőkönyvvezetőt, Shikarus urat is nevesíti, akinek a listája alapján 
ő maga is hozza a neveket a filológiai elemzést kövezően: „Nomina 
Discipulorum qui in Examine nostro Ebraico omnium primi compa-
ruerunt:” (Azoknak a diákoknak a nevei, akik a mi héber vizsgánkon 
mindnyájan először megjelentek.)38 Ezzel ugyan maga a vizsga véget 
ért, a „jegyzőkönyv” számára azonban Tofeus megörökíti az esemény 
befejezését is.
37 A mai vizsgázóktól eltérően az akkoriak számára nem volt lehetőség saját 

Bibliából vizsgázni, sőt magyar Bibliája sem volt feltehetően még senkinek, 
így a szövegek felismeréséhez biztosabb nyelvi tudás szükségeltetett.

38 Disputatio theologica de Perseverantia sanctorum, 15.
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5.) A jelenlévőkkel együtt elénekelték a 103. genfi zsoltárt Tofeus 
fordítása alapján. A Claude Goudimel dallamára énekelt genfi zsoltáe-
rok szövege Szenczi Molnár Albert fordításában ekkoriban már köz-
ismert volt, sőt 1648-ban Váradon is megjelent ugyanannak a Szenczi 
Kertész Ábrahámnak kiadásában, aki jelen kötetünket is kiadta.39 
Szenczi megemlíti az 1607-es kiadás Dedicatiojában, hogy a „Haidel-
bergai Academián” végzett tanulmányai öt éve alatt hallotta a zsoltá-
rokat így énekelni, vagyis Tofeus a német és talán holland szokást 
hozta vissza, amikor a vizsga végeztével kollégiumi közegben genfi 
zsoltárt énekeltetett. Az már csak ráadás, hogy mindezt saját fordítású 
szöveggel – bár ennek technikai részleteiről (mindenki kezébe adott 
szövegről?) nem árul el többet.

Az 1650. március 1-én sikeresen lezajlott héber vizsga résztve-
vői a „jegyzőkönyv” szerint: „Stephanus Becskehazi, Thomas Pataji, 
Joannes Püspöki, Joannes Montanus, Michael Jenei, Samuel Köles-
Eri, Gregorius Makai, Stephanus Szekelyhidi, Casparus Enyedi, 
La-dislaus Illyei és Stephanus Varsanyi” voltak.

A disputát köszöntő héber carmenek
Székelyhidi István disputájához a külhoni szokásoknak megfelelően 
a jelenlévő diákok közül néhányan köszöntőverset írnak.40 De ezek 
nem egyszerű latin üdvözlő versek, hanem – feltehetően Tofeus Mi-
hály iránymutatása szerint készült – héber carmenek. A fenti listából, 
a megjelenés sorrendjében Becskeházi Mihály, Makai György, Patai 
F. Tamás, Püspöki János, Jenei Mihály és Köleséri Sámuel írták a 
verseket.

Az itt megjelent carmenek sajátossága – mivel a nagyváradi 
nyomda nem rendelkezett héber betűk nyomtatására alkalmas sablo-
nokkal, – hogy, amint a Tofeus által írt héber filológiai tanulmányban 
is, a versekben is, latin betűs átírásban találjuk a héber szöveget. Saj-
nos az átírások helyenként eltorzítják az eredetit, így a héberben járat-
lan olvasó vajmi keveset tud kezdeni a szövegekkel. Talán ez is volt 
39 Két formátumban is megjelent, lásd RMK I 817 (normál) és 818 („kisded 

formában”) Bár ebben az énekeskönyvben még nincsenek meg a 
zsoltárdallamok.

40 Ezen a ponton szeretném a kutatásaink eredményeként módosítani egy ko-
rábbi lista adatait. A Zsengellér József: „Carminae Gratulatoriae Hebraicae. 
Héber üdvözlőversek a 17. századból,” in: Koltai K. (szerk.), „A szívnek 
van két rekesze.” Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteleté-
re, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica 2., Magyar 
Hebraisztikai Társaság, Budapest, 2012., 341–352, kül. 351. oldalon talál-
ható nagyváradi lista ugyan a Disputatio theologica de Perseverantia sanc-
torum szerzőjeként Tofeus Mihályt adja meg, az üdvözlő vers mégsem őt, a 
disputa felügyelőjét, hanem Székelyhidi Istvánt, a disputázót köszönti.
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az oka, hogy megírásuk óta érdemben soha nem reflektáltak ezekre a 
versekre, jóllehet hazai nyomdában készült hazai könyvben találha-
tóak.41 A következőkben elsőként közöljük ezeket a szövegeket héber 
betűkkel átírva és magyar fordításban, rövid elemzéssel kiegészítve. A 
versek előtt latinul olvasható a közös felirat: Carmina Ebraica ad Dn 
Respondentem (Héber köszöntőversek a válaszadó/respondens úrnak)

Becskeházi István (Nagyvárad 1)42

Franekeri beiratkozása alapján 1626-ban született, vagyis a héber 
vers írásakor már 24 éves volt, feltehetően utolsó éves tógátus diák 
Nagyváradon. Franeker mellett Leiden és Utrecht egyetemein is ta-
nult Hollandiában 1654-ig.43 Hazatérve Kőszegen (1655–1656), majd 
Biharpüspökiben volt lelkész,44 ahol felkérték, hogy a Komáromi 
Csipkés féle fordításban vegyen részt, ami utal arra, hogy ismert volt 
héber nyelvtudásáról.45

   

    

Áldjon meg téged [az] Isten,
hullatva minden jót [a] mennyből:
mivel [a] szentek nyelvén bölcsességben
tanulsz magadnak/lelkednek.
Adjon Ő (olyan) alakot, mint az angyaloké!

Az átírás nem teljesen következetes. A spiráns ב jelölésére egyaránt 
használja a v-t és a w-t. Hasonlóan a ׁש esetében párhuzamosan jelenik 
41 Kutatócsoportunk munkájának keretében Götz Andrea fordította le elsőként 

a verseket, jelen fordítás és elemzés során sokat változtattam a korábbi 
szövegen.

42 A számozások a carmina hebraica kutatás által megadott hivatkozási szá-
mok. Lásd Zsengellér: „Carminae Gratulatoriae Hebraicae,” 349–350.

43 Bozzay–Ladányi: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 65 (322); 
129 (1315); 240 (2733).

44 Zoványi: Egyháztörténeti Lexikon, 60.
45 Talán erre a felkérésre utalhat Petrőczi Éva is. In: Petrőczi–Pénzes: „Új 

szempontok a Váradi Biblia kutatásához,” 153.

 1 יְָבֵרְך ְלָך ֱאלִֺהים
ַמיִם:  2 ָמכוֺר ּכוֺל טוֺב ִמָׁשּ

 3 ֲאֶׁשר ְלׁשֺן ְקדוִֺׁשים ְּבָחְכָמה
 4 לֵֺמד ַאָּתה ְלנְַפְׁשָך.

ְכִוי, ֶׁשְּלַמְלַאִכים ֶֹ  5 יִֵּתן הּוא ש
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meg az sh és az s, amit egy esetben ׂש jelölésére is használ (5. sor). A 
-től (h). Nem je-ה t ch-val történő visszaadásával megkülönbözteti a-ח
löli az א-t, a mater lectionis י-t és ו-t, valamint a szóvégi ה-t. A magán-
hangzók jelölésében nem tesz különbséget a sva, a céré és a szegol, 
illetve hatéf szegol között, mindegyiket e-vel írja át. A dáges jelenlé-
tét azonban a mássalhangzó megkettőzésével kiemeli (pl. Jitten). A 
központozásban a latin jelölést használja. Mindezt figyelembe véve a 
kvadrátosított szöveg helyesírás tekintetében megfelelő. Szintaktikai 
pontatlanságok azonban megfigyelhetők a szövegben. Az 1. sorban a 
 lenne helyesen, a fordítást már אוְֺתָך hanem az ,ְלָך vonzata nem a יְָבֵרְך
eszerint alakítottuk. A 3. sor elején az ֲאֶׁשר vonatkozó névmás helyett 
inkább a ִּכי-t lett volna célszerű használni, ennek értelmében fordí-
tottuk a szót. Végül az 5. sorban az összehasonlításhoz nem a ֶׁש vo-
natkozó partikulát, hanem a ְּכ prepozíciót lett volna jobb alkalmazni. 
Az itt szereplő ְכִוי ֶֹ  olvasata46 és értelmezése is problematikus, mivel ש
ez egy hapax legomenon, vagyis egyetlen egyszer, a Jób 38,36-ban 
előforduló kifejezés. Clines nyolc különböző opciót sorol fel, köztük 
a Merkur bolygót.47 A verssor összefüggésébe az égi/mennyei alak 
értelem illik a legjobban.

Verstanilag érdekes a kompozíció. Az öt sort nem lehet pontosan 
tagolni, főleg azért, mert a rímek a következő képletet adják: aabba. 
Amennyiben azonban az első sort egy önálló felütésnek vesszük 
(a+abba), akkor ölelkező rímet kapunk, vagyis egy rímpár ölel körbe 
egy párrímet. Ezt a feltételezést támasztja alá a szótagszám is, mely 
az első, második és negyedik sorban 8, míg a harmadik és ötödik 
sorban 10. Az ütemhangsúlyok eloszlása nem pontos, bár minden sor 
kétütemű: 5‖3, 4‖4, 4‖6, 4‖4, 5‖5.
Tartalmát tekintve a vers egyértelműen a respondenst szólítja meg, 
dicsérve őt a héber nyelv tanulmányozásáért. Az 5. sorban a disputa 
témájához kapcsolódva, mint a hívő közösség tagja megváltásának 
bizonyosságaként kér a respondensnek az üdvözülteknek járó meny-
nyei, angyali alakot.

Makai György, Patai F. Tamás és Püspöki János (Nagyvárad 
2–4)
Bár három szerző szerepel a 25. lapon következő három négysoros 
szöveg mindegyike alján, ez egy három versszakos vers, melynek 
minden versszakát más-más szerző írta. Így, bár a szerzők alapján 
Nagyvárad 2–4 számozással önállóan tartjuk nyilván a versszakokat, 
mint költeményt egyben kell kezelni őket. A versszakok összetartozá-
sát három dolog jelzi: egyrészt a számozás, ami úgy tűnik, nyomdai 
46 Ezt az olvasási javaslatot köszönöm Koltai Kornéliának.
47 Clines, David J.: The Dictionary of Classical Hebrew. Vols. I–VIII. Phoenix 

Press, Sheffield 1995–2011. VIII. 148–149.
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hibából a 3. versszak elől elmaradt. Másrészt a versszakok szedése, 
ami az első két versszakot egymás mellé, a harmadikat egy sorral 
lejjebb, a kettő közé tördelte be. Végül a verstani forma, amit mind-
három versszak követ: Hármas rímet alkalmaznak egy-egy vaksorral 
megtoldva. Ha már a verstani kérdést érintettük, érdemes megjegyez-
ni, hogy egyik versírónak sem sikerült azonos hosszúságú sorokat 
fogalmazni. Az első versszakot szerző Makai második sora csak öt 
szótagú, míg a többi sor hat szótagot tesz ki. Patainál az első sor öt, a 
második-harmadik sor hat szótagú és a vaksor lett hét. Püspökinél az 
első három sor nyolc szótagú, de a záró sor hét szótagúra sikeredett. 
Nála akár időmértékes verselést is feltételezhetünk. Az első három 
sor két daktilusból és egy spondeusból áll: (– υ υ ׀ – υ υ ׀ – –), míg 
a negyedik két daktilusból és egy fél spondeusból (– υ υ ׀ – υ υ ׀ –). 
Az eltérések és egyenetlenségek ellenére a rímek élvezhetővé teszik 
mindhárom esetben a verses formát.

Makai Györgyről a későbbiekben nem tudunk semmit azon 
kívül, hogy az OSZK-ban található RMK II 764-es példány elsőként 
az ő tulajdona volt. A címlapot díszítő fa minta két oldalán olvasható 
„Gregorij // Makai”.48 Talán közvetlenül a vizsga után került a birto-
kába. Nála kevesebbet már csak Patai F. Tamásról tudunk, akinek a 
nevén és e versén kívül nem maradt egyéb emléke az utókor számára.

Viszont ismertebb a harmadik, számozatlan versszak írója, Püs-
pöki (Szilágyi) János, akiről tudjuk, hogy 1631-ben született Váradon, 
és nemesi származású volt.49 Itteni tanulmányait befejezve egy ideig 
Nagybányán rektorkodott (1652–1654), majd peregrinációra indult 
Hollandiába, ahol Leidenben, Utrechtben és Franekerben tanult teo-
lógiát, filozófiát és jogot.50 Hazatérve 1657-ben Nagyecseden, majd 
48 Vö. Csorba: „Debreceni Ember Pál,” 81.
49 Születési dátumát és nemesi rangját külföldi beiratkozásaikor megadta. 

Bozzay–Ladányi: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 68, 131, 242.
50 Leidenbe 1654. 08. 19-én iratkozott be. Utrechtben 1655 februárjában 

kezdett tanulni. Végül Franekerben 1656. 06. 10-én lett diák. Lásd Bozzay–
Ladányi: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 242 (2753); 131 
(1332); 68 (350). Leidenben teológiát tanult, és De origine incrementis 
et variis rerum publicarum mutationibus (Leiden 1655) címen megjelent 
ottani disputája. Franekerben jogot tanult. Ottani disputáját (Disputationes 
Juridicae XXXVII. & XXXVIII. Desumptae Ex Titulis XLVII. XLVIII. 
XLIX. L. LI. LII. LIII. Ubi & apud quem cognitio in integrum restitutione 
agitanda sit: de Reputationibus: Etiam per procuratorem causam in integrum 
restitutionis agi posse, &c. Lib. II. Cod. Justin. Franeker, Izardus Albert, 
1657 – RMK III 1983) és annak körülményeit vizsgálta P. Szabó Béla: 
„’Actor et respondens’ – A szerzőség kérdése a magyarországi joghallgatók 
koraújkori disputációi és disszertációi fényében,” in: Szikora Veronika – 
Török Éva (szerk.), Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja 
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1659-ben Nagybányán volt rektor. Még ugyanebben az évben Nagy-
váradra került professzornak és talán lelkésznek.51 Martonfalvival és 
az ostromot túlélő diákokkal együtt Debrecenbe megy. Pátriájának 
történetét már 1658-ban megírta, amit Várad elestéről egy 1661-ben 
itt kiadott prédikációkötettel toldott meg.52 További sorsa ismeretlen, 
talán Szatmár megyében lelkészkedett.53

Őrizd az írásokat
amikben megváltás[un]k
van nekünk. A ragyogással
kened fel magad örökre.

Makai György transzkripciójában a mássalhangzók duplázásával jel-
zi a dáges fortékat. Nem tesz különbséget ט és ת között, nem jelöli 
az א-t és a mater lectionisokat, de az ע-t egy circumflexszel igen. A צ 
jelölésére a ts betűkombinációt használja. A ׁש jelölésére az sh-t és az 
s-t párhuzamosan alkalmazza, de az s-t használja a ס-ra is. Különbsé-
get tesz a ב kétféle ejtése között és a spiráns jelölésére a v-t használja. 

tiszteletére, II. köt. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2017, 259–289. kül. 
281. A disputa adataihoz lásd még Postma: AAF 152 (55/1657.1). A dispu-
tát többekével egybegyűjtve kiadták 1660-ban is: Postma: AAF 155–156 
(55/1660.3a) Püspöki disputája a 289–304. oldalakon szerepel.

51 Zoványi: Egyháztörténeti lexikon, 491–492 szerint csak lelkész volt 
Nagyváradon. Bod Péter: Magyar Athénás, 195. viszont professzornak titu-
lálja és Pap Putnoki Jánost nevezi meg korabeli lelkészként. (A „Névtelen 
könyvek” alcím alatt szereplő szöveg 4-es számmal a Magvető 1982-es 
kiadásából kimaradt, ami a 7. után újrakezdődő számozású címekből az 
1–12. számúakat érthetetlenül elhagyta). 

52 Püspöki János: Várasnak ékes históriája, Nagyvárad, 1658. (Zoványi 
szerint, másutt nem találtam rá adatot). Püspöki János: A keresztyénség 
védoszlopának megdűlése, Debrecen, 1661. (RMK I. 93).

53 Zoványi: Egyháztörténeti lexikon, 492. szerint 1683-ban Szatmár követe-
ként részt vett a kassai országgyűlésen, vagyis talán világi pályára lépett.

ִּּּתּטֺר ַהְּכָתבוֺת
 ַבֲּאֶׁשר ְּתׁשּועוֺת 
יֶׁש ָלנּו ַּבַצחוֺת 

ְוָסְכָּת ְלעָֹלם: 

1
2
3
4
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Összevonja a ַבֲּאֶׁשר transzkribálása során a jelöletlen א és a kezdő ּב 
alatti patahokat, a svákat pedig nem jelzi.

Az 1. sorban olvasható ְּכָתבוֺת nem a szent iratokra vonatkozó szo-
kásos forma (ְּכתּוִבים), de feltehetően Makai arra gondolt. A 2. sorban a 
tesâot feloldása nem problémamentes. A ְּתׁשּוָעה „segítség, megváltás, 
győzelem”54 jelentésű szó többes számú formája ְּתׁשּועוֺת tesûot tűnik 
a legközelebbi választásnak, ami azt jelenti, hogy a surreq helyett 
patahot vagy kámecet olvasott. De lehet nyomdai hiba is, vagyis a 
szedő a kézzel írt û-t â-nak olvasta. A 3. sor szintaktikailag lehet a 
2. sor folytatása, ahogyan fordítottam, de lehet önálló új mondat is. 
Ebben az esetben a ַּבַצחוֺת subjectum szerepet kap, ami más olvasatot 
feltételez. Amennyiben a ch-t ע-nak olvassuk (ami elég valószínűt-
len, hiszen két helyen is a magánhangzó feletti circumflexszel jelöli), 
lehetne ֶּבַצע „nyereség, haszon” jelentésben: „Vannak nekünk nyerel-
ségeink”. Itt csak az a gond, hogy ez a főnév hímnemű. A 4. sor vesa-
chatta transzkripciója sem egyértelmű. A סּוך „felken, beken”55 ige 
Qal perfectum E/2 masculinum formájában (ָסְכָּת) a második gyök-
mássalhangzó alatti svá-t qámecnek írja. A versekben a rímképzés 
miatt ritka vav consequtivumos igealakot használ. A vers, de kife-
jezetten az utolsó mondat szorosan kötődik a szentek üdvösségéről 
szóló, köszöntött disputához.

Hogy megerősödj, megtaníttattál.
Szent, és boldog vagy,
mivel kihozott téged,
a ragyogó Menny

Patai Tamás transzkripciója egységes. A többiekhez hasonlóan nem 
jelöli az א-t, viszont a dages fortét az s duplázásával (4. sor) igen. A 
 .írásmódja között כ és a ק t cz-vel írja át. Ő sem tesz különbséget a-צ
Az első és utolsó szóban szereplő circumflexes magánhangzóval az 
.t jelöli-ע

Az 1. sorban a lâson lehetne egyszerűen a ָלׁשוֺן „nyelv”, mégis az 
â miatt, ami jelzi az ע jelenlétét, az עׁשן „erősnek, keménynek lenni” 
értelmű szó célhatározói formája (ל+infinitivus absolutus) állhat itt. A 
hilmadta is problémás szó. Az átírást követve a למד ige Hifil perfectum 
E/2 masculinuma lenne, viszont ennek az igének nincsen (a bibliai 
héberben) Hifil formája. Ha lenne, a jelentése „taníttattál,” megtanít-
tatnál lehetne. Szóba jöhetne a למד ige Piél perfectum E/2 masculi-
numa (ִלַּמְדָּת) + vonatkozó névmási értelemben a ה névelő. Ebben az 
esetben, ami nyelvtanilag helytelen, az átírásban összevonná a névelő 
alatti és az ige első gyökmássalhangzója alatti magánhangzókat egy 
54 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, VIII. 683–684.
55 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, VI. 129.

1
2
3
4

ַלֲעׁשֺן ַהִלַּמְדָּת
ָקדוֺׁש ְוַאְׁשֶריָך
ֲאֶׁשר הוִֺציֱאָך

ַמיִם ַעֵּתִקים.  ַהּׁשָ
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hireqké. Ilyen összetétel azonban nem létezik. Nem beszélve arról, 
hogy jelentésében a „tanítani” jelenik meg, ami a respondens ese-
tében nem áll fenn. Hasonlóan nem használt, és tartalmilag is prob-
lémás a Nifal kínálta két félmegoldás, a perfectum E/2 masculinum 
 ַאָּתה és az (ִהָּלֵמד) elírása, vagy pedig az infinitivus absolutus (נְִלַמְדָּת)
összevonása. Az átírt szóban a d szára csak megszakadva látszik a 
fennmaradt példányban, de alsó részét összehasonlítva a második 
sor Kados szavának betűivel, egyértelmű, hogy d és nem a. Így nem 
valószínű az a megoldás sem, hogy a ִחְלָמה („erős”, חלם-ból) és az ַאָּתה 
vagy ַעָּתה egybeírása lenne a szó, ami nyelvtanilag feloldaná a sort. 
Mivel a lehetőségek egyike sem használatos a bibliai héberben, így a 
fordításban mégis maradtam a nem létező Hifil alaknál.

A 4. sorban az âtkekim értelmezhetetlen ebben a formában. 
Amennyiben a tk-t Koltai Kornélia javaslatára kettőzött távnak írjuk 
át, akkor az ַעֵּתִקים, a „szép, ragyogó, fénylő” kifejezés többes szá-
mát kaphatjuk. Szóba jöhet még egy magánhangzó módosítással az 
 az „ősi” szó többes száma is. A fordításban az első megoldást ַעִּתיִקים
választottuk.

 
A vizek és a fények forrásából
nagyon kiválogatottak erednek,
ahogy Isten, (úgy) beszélnek,
[a] hit hangja világosság lett.

Püspöki transzkripciója sem sikerült tökéletesre. Már az első szó áts-
írásában az E felesleges. A magánhangzó-torlódás nyilván jelöletlen 
mássalhangzót feltételez, ami lehet א vagy ע. A vizekkel való kombi-
náció miatt inkább az ע valószínűsíthető, mert így a „forrás” jelentésű 
 A .ֵמֵעין prepozíció kombinációjából kiolvasható a ִמן szó, plusz a ַעיִן
többi helyen sem jelöli az א-t. Viszont a ּכֺה végén található néma ה-t 
kiírja (h). A dáges fortékat magánhangzó kettőzéssel kiemeli. A 4. 
sorban az ֱאמּונָה szókezdő magánhangzóját, a hatéf szegol-t is kiírja 
(æ). Ezt a szót egyébként hibásan egybeírja az előtte álló קֺל-lal. A 3. 
sor elején a ּכֺה-t összehasonlító értelemben fordítottam, mert így a 2. 
sorban szereplő többes számú kiválogatottak lehetnek az alanyai a 3. 
vers többes számú igei állítmányának is. Az isteni kijelentés prófétai 
idézését bevezető szó használata egyébként emlékeztet erre a bibli-
ai szituációra. A versíró saját korának kiválasztottaiként idézi meg a 
disputázót és diáktársait, tanárait. Beszédüknek eredményét az utolsó 
szóval, mint konklúzióval mutatja fel: és „világosság lett”, mármint a 
hit. Az אּור „világítani, fényleni” ige Nifal imperfectum E/3 masculi-
numa56 értelmezhető az átírásból, „világossá, világossággá lett.” A 4. 
sor első szava a transzkripció alapján lehetne ּכוֺל is, ebben az esetben 
56 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, I. 160.

 ֵמֵעין ַהָּמיִם ְואוִֺרים
 ְמאֺד ְבּרּוִרים נֹוְבִעים
 ּכֺה ֱאלִֺהים ִמָּדְבִרים

 קֺל ֱאמּונָה ַוּיֵאוֺר

1
2
3
4
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a fordítás a következő: „minden hit/teljes hit felvirradt.”
A transzkripció pontatlanságai ellenére a szöveg nyelvtanilag 

problémamentes.

Jenei Mihály (Nagyvárad 5)
Alábbi versén kívül róla sincsenek személyes adatok.

1 Éljen [az] Úr [a] mennyekben,
2 mivel adott neked bölcsességet.
3 Ő sokasítja meg örömöd.
4 Folyik beszéded mint [a] víz!

5 Fölékesítetted házunkat szép díszekkel.
6 Megismertetted a segítő nyelvét,
7 [a] Megváltót, [az] Isten nevét tartalmazza,
8 ami örökké (tartó) imádság.

Jenei két strófás költeménye verstanilag tudatosan és pontosan szer-
kesztett egész. A két négysoros versszakban átölelő rímek jelennek 
meg, ahol a két szélső sor 9, a belső sorok 8 szótagúak.

A verstani bravúr ellenére a traszkripció kissé kuszára sikerült. A 
harmadik szóban a ׁש dáges általi duplázódását scksch összetétellel 
jelölte. A ch-t ejtés szempontjából helyesen, mind a ח, mind a spiráns 
 t is a-ה átírására használja, de ezzel jelölte a szóvégi ki nem ejtendő כ
2. sorban. A 3. sorban ugyanezt azonban már csak h-val. A צ-t némem־
tesen tz-vel helyettesíti. A sevákat néhol hozza, másutt nem, az ע-t és 
.t pedig sehol sem jelzi-א

Az 1. sor יהוה ַּבָּׁשַמיִם összetételét „Úr a mennyben”-nek fordítot-
tam, de lehetne „mennyei Úr” is. A 2. sor chochmachlecha átírása 
bizonyára hibás. Első lépésként a szó végén lévő lecha-t leválasztva 
a ְל prepozíció E/2 masculinumát kapjuk: ְלָך. Amint megállapítottuk, 
a ch-t mind a ח, mind a כ transzkripciójára használja, így a fennma-
radó szó a ָחְכָמה. Csakhogy ennek a szónak a végén ה, nem pedig ח 

    1
יְִחיֶה יהוה ַּבָּׁשַמיִם. 

ִכּי ָנַָתן ֵאת ָחְכָמה ְלָך. 
הּוא יְַרֶּבה ֵאת ֶחְפְצָך. 
ָתצּוף ִאְמָרְתָך ְּכַמיִם. 

2    
ָעִדיָת ֵּביֵתנּו ֲעִדים טוִֺבים. 

הוַֺדְעָּת ַהְּלׁשוֺן מוִֺעיל. 
גֵֺאל ֵאת ֵׁשם ָהֵאל יִָכיל. 

ֲאֶׁשר ְתִּפָּלה ְלעָֺלִמים. 

1
2
3
4

5
6
7
8



Egy 17. századi héber vizsga margójára 27

szerepel, így az átírásban a 3. ch vagy csak véletlenül került ide a 
szóköz helyére, vagy a ה jelölésére szolgálna – hibásan. Ugyanezért 
felesleges a 3. sorban a jerabbeh végén szereplő h is. Még mindig a 
3. sorban maradva a ֵחֶפץ „öröm, élvezet, vágy,”57 ebben a formában 
szerepel az 1Kir 5,22-ben. Az 5. sorban egy azonos gyökerű ige és 
főnév szerepel. Az ָעדָה egy Qal perfectum E/2 masculinum alak „fel-
díszít, ékesít” jelentésben (vö. Ez 23,40),58 és az ֲעִדי „dísz, díszítés.”59 
Ez utóbbinak a helyes pluralisa, vagy inkább kollektívuma: ֲעִדיִים (Ez 
16,7).  A ֵּביֵתנּו lenne a helyes forma a bethnu (házunk) esetében, a 
héber szövegben már ezt hoztam. A 6. sorban a מוִֺעיל a יעל „hasz-
nálatban lenni, profitálni” ige Hifil participiuma, jelentése: „segítő” 
(vö. Jer 16,19),60 de lehetne „hasznos” is. A 7. sor גֵֺאל-jának az isten-
névhez kötődő kontextusa nem a szokásos teológiai összefüggés. A 
hozzá kapcsolódó ige, a כּול Hifil imperfectuma „tart, tartalmaz, eltűr, 
elszenved,” jelentéseiből61 az első tartalmi kört alkalmaztam. Ameny-
nyiben a גֵֺאל-t szintaktikailag nem hozzuk azonos szintre az isten-
névvel, akkor lehet „megmentő” a jelentése, a sor értelme pedig ez 
lehetne: „az Isten nevét megmentőt tartalmazza” – mármint a szent 
nyelv.

A Székelyhidit dicsérő költemény fenti fordításban szereplő 6–7. 
sora szerint a héber nyelv tartja meg, őrzi meg a Megváltó és az Isten 
nevét, aminek útja az örökké tartó imádság. Ezen a ponton a versíró 
összekapcsolja a disputát a vizsgán elhangzó kérdéssel, illetve Tofeus 
elemzésével is.

Köleséri Sámuel (Nagyvárad 6)
A héber carmen írásakor még csak 16 éves volt62 a nagyváradi szü-
letésű és pátriájában tanuló Köleséri. Iskoláit befejezve 1654-ben   

57 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, III. 288.
58 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, VI. 273.
59 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, VI. 280.
60 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, IV. 242.
61 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, IV. 372.
62 A Köleséri-életrajzra hivatkozók álláspontjai eltérnek születési idejét il-

letően. Van, aki szerint 1629-ben, mások szerint 1636-ban született. Vö. 
pl. Pénzes Tiborc Szabolcs: „’Hogy a Posteritas meg-tudgya, kicsoda…
Idvezült Czeglédi István.’ Köleséri Sámuel és az első református vértanú,” 
in: Petőfi Irodalmi Múzeum honlap: https://pim.hu/hu/penzes-tiborc-sza-
bolcs# (letöltés: 2021. 01. 14.) kormeghatározását, aki 1650-ben 14 évesnek 
tartja Kölesérit. A hollandiai beiratkozások nyomán megadott saját adatai 
szerint az 1634-es dátum a valódi. Lásd Bozzay–Ladányi: Magyarországi 
diákok holland egyetemeken, 130 (1328) és 242 (2752), és Zoványi, 
Egyháztörténeti Lexikon, 343.
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Leidenbe iratkozott be,63 majd az angliai Cambridge-ben töltött két 
évet.64 1657-ben tér vissza Váradra tanítani. A héber mellett görögöt, 
illetve más teológiai tárgyakat is tanított.65 Már ebben az évben fel-
kérik, hogy a tervezett Váradi Biblia kiadásához a korábbi magyar 
bibliakiadások javítását végezze el.66 Mivel a mai napig nem készült 
átfogó vizsgálat a Váradi Biblia javításainak volumenéről, így csak 
feltételezhetjük, hogy a Biblia végén a kiegészítő ó- és újszövetségi 
párhuzamos helyek Laistromá-nak67 elkészítése mellett számos szö-
vegjavító és lapszéli jegyzetet korrigáló, sőt bővítő munkát is elvég-
zett.68 Ez a munka ugyanakkor a Nagyváradi Kollégiumban töltött 
éveinek hattyúdala is egyben, hiszen még a kiadás közben, 1659-ben, 
még jóval az ostrom előtt, elhagyja Váradot, feltehetően befejezve 
a korrektori munkát. Szendrőn (1659–1667), Tokajban (1667–1671), 
majd Debrecenben lelkészkedik (1671–1683), ahol 1681-ben, két év-
vel halála előtt esperessé is választják. Igen jelentős egyházi irodalmi 
tevékenységet végzett.69

Az RMK III. 764 címlapjának alsó bejegyzése arra utal, hogy 
Makai György után egy másik héber carmeníró, Köleséri Sámuel is 
birtokolta a könyvet. „Ő viszont öreg korában, debreceni esperesként 

63 Bozzay–Ladányi: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 242 (2752) 
(Az indexben hibásan Köleséri Mihály alatt szerepel ez a tétel).

64 Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–
1789, Budapest, ELTE Levéltár, 2005, 52 (117).

65 Az Idvesség Sarka című műve előtt álló, 1666. június 16-án Sárospatakon 
keltezett „Elöl-Jaro Beszed”-ében summázza így addigi életét és 
munkásságát.

66 A Bod Péter által használt többes számú formulákon túl nincs más utalás 
arra, hogy akár Kölesérivel együtt más, akár előtte bárki nekilátott volna 
a bibliai szöveg revíziójához. Vö. Petrőczi Éva – Pénzes Tiborc Szabolcs: 
„Új szempontok a Váradi Biblia kutatásához,” in: Heltai János (szerk.), 
Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudomá-
nyokban. Az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, 
a könyv „mely örök életet ád” (2008. 11. 21 – 2009. 03. 29.) című kiállítás 
alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai, Budapest, 
Argumentum, 2009, 147–159. kül. 151–153.

67 „Az O Testamentumból, Christus és Apostoloc által, Uj Testamentumban 
citált bizonyságoknac Laistroma, mellyec ide az O Testamentumi köny-
veknec rendi szerént a’ végre szedegettettenec öszve, hogy a’ kegyes 
Olvasóc eszekbe vegyéc, hogy azoc az igéretec, jövendöléséé, és példázatoc 
az Uj Testamentumnac tanítása szerént bé-tellyesedtenec, mellyec az O 
Testamentumban meg-irattattanac.”

68 A munka volumene alapján feltehetően nem egyedül dolgozott ezen. Lásd 
Pénzes in: Petrőczi – Pénzes, „Új szempontok,” 153–157.

69 Zoványi: Egyháztörténeti lexikon, 344.
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ajándékozta ezt a fiatal szeniornak, Mihály fia tanítójának, Ember 
Pálnak.”70

 1 ֶאל ַהְּמָתֵרץ
2 ֶאת רּוַח ָחָכם ְלָך יִֵּתן נָא ֱאלֶֺהיָך
3 ְוַהַמְּלָאְך אֶֹתָך יְִצַלח הּוא ֲאדוֺנֶיָך

4 ֵאל ַדֵּבר ֶאת ְצָדָקה ְוָקְדֵשׁי ֱאמּונָה
5 יְִפַתח ֵאל גִּבוֺר ִּפיָך ְלָהִבין ְּבִקְרְּבָך
6 ִכּי ַחּנּון ֱאלִֺהים טוֺב ּדוְֺבֵרי ָתִמים

7 ְּביָדֹו ַרִּבים ַעִּמים
8 ָאֵמן ְוָאֵמן

1. A felelőhöz ( = ad respondentem)
2. Bölcs lelket adjon neked Istened,

3. És az angyal tegyen téged sikeressé! Ő a te urad.
4. Isten, mondd el [az] igazságot és [a] hit szentségeit!
5. Az erős Isten nyissa ki a szádat, hogy elmagyarázd, [ami] benned 

van.
6. Mert irgalmas [az] Isten, jó [a] tökéleteseket beszélők[höz]
7. a kezében sok nép van.
8. Ámen, és ámen!

Köleséri transzkripciójában pontos és következetes. Különbséget tesz 
a magánhangzók esetében a szegol (æ) és a céré vagy svá (e) között. 
Társaihoz hasonlóan a dáges fortét duplikációval jelzi. Az א-t nem 
jelöli, viszont kiteszi a szóvégi néma ה-t a nőnemű szavak végén. A 
 ejtésében כ és a spiráns ח t cz-nek írja át. Nem tesz különbséget a-צ
(ch), ahogyan a ת és a ט között sem (t), se a spiráns ב (v) és az aspiráns 
.között (b) ּב

A többiektől eltérően Köleséri saját héber feliratot ad versének, 
egy kicsit a zsoltárok stílusában. Már ez az első szó, a ְּמַתֵרץ nem 
bibliai kifejezés, hanem a rabbinikus arám szövegekből kölcsönzi a 
 ”egyenessé tesz” ige Paél particípiuma, „elrendez, összehangol„ ְתְַרץ

70 Csorba: „Debreceni Ember Pál,” 81.
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értelemben.71 Kontextusunkban a disputázóra inkább magyarázóként 
tekinthetünk, ezért lehetne így („A magyarázóhoz”), de végül a latin 
feliratok tükörszavaként fordítottam, mivel Koltai Kornélia megta-
lálta egy modern héber szótárban ezt a lehetőséget is. A 3. sorban 
a vehammalach egybecsúszott a tárgyi prepozícióval. A szó átírása 
egyértelműen az angyal, pedig a szöveg akár a mennyei királyra is 
vonatkozhatna (ַמְלָאְך/ֶמֶלְך). Az 5. sorban a ְּבִקְרְּבָך gyökere lehet a ֶקֶרב 
„belső rész, önmaga,” de a ְקָרב „csata, háború” is,72 (vö. 2Sám 17.11).  
A fordításban az elsőt preferáltuk, de a másodikkal lehetne a mon-
dat értelme az is, hogy „Az erős Isten nyitja/nyissa ki a szádat, hogy 
elmagyarázd küzdelmeidben/csatáiddal.” 

A tizenhat éves Köleséri Sámuel héber verse már felmutatja a 
későbbi nyelvtanár és bibliafordító nyelvi talentumait.

Befejezés
Tofeus Mihály könyve sok meglepetést tartogat az olvasó számára. 
Most, hogy ezekből megismerhettük teológiai nézőpontját, héber 
nyelvi elemzőkészségét, nyelvtanári kvalitásait, láthatjuk, hogy mi-
lyen forrásból meríthettek azok a diákok, akik talán épp az ő bíztatá-
sára ragadtak tollat és írták meg életük első vagy talán egyetlen héber 
carmenjét. Néhányan megmaradtak a névtelenség homályában, má-
sok viszont hozzá hasonlóan katedrára álltak, hogy továbbadják a hé-
ber nyelv iránti vonzalmat, hogy mint „nagyon kiválogatottak” tudják 
elmondani az „igazságot és a hit szentségeit”. Hogy mennyire sikerült 
nekik, azt látjuk, hiszen még vagyunk olyanok, akik el tudjuk és el 
akarjuk olvasni évszázadok után is verseiket, akik „őrizzük az írá-
sokat”. És hitünk szerint alakjuk már „olyan, mint az angyaloké”…73 

71 Jastrow, Marcus: A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and 
Yerushalmi, and the Midrashic Literature. Philadelphia 1903. 1702.

72 Clines: Dictionary of Classical Hebrew, VII. 313. 316.
73 Tofeus és tanárrá lett tanítványainak a Nagyváradi Református 

Kollégiumban végzett héber nyelvoktatásáról és biblia-revíziós munkájáról 
lásd megjelenés alatt álló cikkemet: „Carmina gratulatoria hebraica és a 
héber nyelvoktatás a Nagyváradi Református Kollégiumban” in: Balogh 
Csaba - Kolumbán Vilmos (szerk.), Kolozsvár, 2021.


