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ABSTRACT

Hebrew Greeting Poems of 17th Century Protestant Peregrines. The carmens of 
Frankfurt am Main (1626) − edition of the texts, translation and analysis
The poems which I will present in my study, published in 1626 in Frankfurt am 
Main, represent a specific type of the altogether 55 Hebrew poems available to us 
for the NKFIH project entitled ’Hebrew Carmina Gratulatoria of the Hungarian 
Peregrines in the 17th Century’.2

The carmens of Frankfurt are to be found in a celebratory Latin publication, 
which bears the title ’GAMHLIA Nuptiis augustissimis Serenissimi ac Potentissimi 
Domini D. Gabrielis’, dedicated to Gábor Bethlen and Katalin of Brandenburg, in 
honor of their wedding. 

In my study, I will present the greeting poems from the pen of the peregrines 
István Gyarmati, Gáspár Debreczeni S. and Nicholao Arcino, each with a brief 
introduction to the author’s career. First, I will give the carmens’ primary literal 
transcriptions. I will then publish an orthographically and grammatically corrected 
version, with additional notes. The translation following the principle of literality 
will be attached to this normalized reading, and will also be accompanied by a 
text-critical apparatus. In addition to explanatory comments attached directly to 

1 Jelen tanulmány az NKFIH K-125486 számú kutatási pályázathoz kapcsolódik (vezető: 
Zsengellér József, munkatársak: Biró Tamás, Götz Andrea, Juhász Szandra, Koltai Kornélia).

2 No. K 125486, leader: József Zsengellér, co-workers: Tamás Bíró, Andrea Götz, Szandra Juhász, 
Kornélia Koltai.
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the Hebrew text and to the Hungarian equivalent, each chapter will end with a 
summary comprehensive analysis in which I will pay close attention to the questions 
of prosody.

BEVEZETŐ

A carmina gratulatoria című projekthez rendelkezésünkre álló, jelenleg összesen 55 
héber nyelvű vers sajátos típusát képviselik a tanulmányomban bemutatásra szánt, 
Frankfurt am Mainban kiadott költemények.3 

A „frankfurti anyagot” három carmen alkotja, melyek a legtöbb üdvözlőverstől 
több tekintetben is különböznek. Egyrészt olyan városban kerültek kiadásra, amely 
nem szerepelt a hagyományos magyar 17. századi peregrinus-célpontok között.  
A versek megírásának az apropóját ezúttal tehát nem a nyilvános doktori védések 
vagy disputációk szolgáltatták, mint általában, hanem egy fejedelmi frigy: Bethlen 
Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője, amely Kassán, 1626. március 2-án kötte-
tett.4 A vizsgálat tárgyát képező versek abból a szempontból is sajátosak, hogy három 
különböző szerzőtől származnak, különféle vonatkozásokban eltérő színvonalat is 
képviselnek, de ugyanabban a kötetben, a fejedelmi kézfogó tiszteletére dedikált latin 
nyelvű ünnepi kiadványban kaptak helyet, amely a GAMHLIA Nuptiis augustissimis 
Serenissimi ac Potentissimi Domini D. Gabrielis címet viseli.5 A kötet lelőhelye a 
Sárospataki Református Kollégium, a versek jelzete: RMK III. 1399.  

Tanulmányomban a három költeményt egyenként mutatom be, a következő mód-
szerrel: Néhány szóban beszélek az egyes szerzőkről, majd feltüntetem a carmenek 
primer átírását, ahogyan a nyomtatvány/szkennelt változat alapján rekonstruálni 

3 A témában eddig megjelent irodalom: Zsengellér József: „Carminae Gratulatoriae Hebraicae: 
Héber üdvözlő versek a 17. századból”, in: Koltai Kornélia (szerk.): „A szívnek van két rekesze”: 
Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére 90. születésnapja alkalmából (Studia 
Hebraica Hungarica 2−MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ 19) Budapest, L’Harmattan 
−  Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012, 341-351. A cikk publikálása, illetve a projekt kezdete 
óta további 6-7 új verssel gazdagodott a repertoárunk.

4 Ld. Tarján M. Tamás rövid összefoglalóját az esküvőt megelőző időszak történelmi hátteréről, 
a frigy külpolitikai megalapozottságáról, magáról a házasságról és az azt követő trónutódlási 
kérdésekről: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1626_marcius_2_bethlen_gabor_es_
brandenburgi_katalin_eskuvoje/ (Letöltés: 2019. november 27.) Beható, részletekbe menő, 
korabeli dokumentumokat feldolgozó stb., tudományos megközelítéshez vö. Kármán Gábor: 
„Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal”, Aetas 
30,3 (2015), 9-36.  

5 A kiadvány rekordja: https://opac.oszk.hu/Record/OSZK-2921898#details (Letöltés: 2019. 
november 27.)
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lehet. A betűhív átírást követően egy helyesírási és nyelvi-grammatikai szempontból 
javított változatot is közzéteszek, jegyzetekkel kiegészítve. Hogy jól lehessen követni 
a szövegkritikai, valamint a forrástextusként szolgáló Héber Bibliával kapcsolatos 
észrevételeimet, az üdvözlővers félsorait vagy sorait megszámozom, és a számok 
mellé illesztem a vonatkozó annotációkat. A szó szerintiség elvét követő fordítást 
ehhez a normalizált olvasathoz csatolom, ugyancsak jegyzetapparátus kíséretében. 
A közvetlenül a héber szöveghez, valamint a magyar megfelelőhöz fűzött magyará-
zatokon kívül minden fejezetet egy összefoglaló, átfogó elemzéssel zárok, amelyben 
nagy figyelmet szentelek a verstani kérdéseknek is.

GYARMATI ISTVÁN ÜDVÖZLŐVERSE – RMK III. 1399

A szerzőről 

A GAMHLIA-kötetben az első héber nyelvű üdvözlővers Gyarmati Istváné.  
A szerzőről nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre.6 

1594-ben született, talán Szatmáron járt iskolába,7 peregrinációja első állomása 
1619-ben Olmüc volt, 1623-ban a Wittenbergi Egyetemre iratkozott be,8 a követ-
kező esztendőben már az odera-frankfurti egyetemet látogatta.9 1625 áprilisában 
Franekerbe, majd még ez év novemberében Oxfordba tette át a székhelyét,10 1626 
júliusában pedig ismét egy holland egyetemet választott: Leidenben folytatta a 
tanulmányait.11  

6 Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni Dr. Baráth Béla Levente teológus egyház-
történész professzornak (DRHE), aki számos ponton segítséget nyújtott a tanulmányút 
rekonstruálásában, és értékes szakirodalmakat ajánlott a figyelmembe. 

7 „Rector Emericus K. Thasnadi, anno 1612 et 13 parte; (…) Stephanus Giarmathi, senior, satis 
fecit”, vö. Bura László: Szatmári diákok 1610-1852 (Fontes Rerum Scholasticarum V.) Szeged, 
JATE, 1994, 12.

8 Ld. Asztalos Miklós: „A Wittenbergi Egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601–1618”, 
Magyar protestáns egyháztörténeti adattár 14 (1930), 119. 

9 Mint Stephanus Germantinus U[ngarus], iratkozott be 1624-ben, vö. Zoványi Jenő: „A 
Magyarországi ifjak az Odera melletti frankfurti egyetemen”, Protestáns Szemle 1 (1889), 185.

10 A Bodley Könyvtár vendégkönyvébe 1625 novemberében írta be a nevét, vö. Gömöri György: 
„Magyarok a régi Oxfordban a kollégiumi számadáskönyvek és könyvtári vendégkönyvek 
alapján”, Irodalomtörténeti Közlemények 99,2 (1995), 190.

11 Vö. Bozzay Réka − Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918 
(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15), Budapest, ELTE Levéltára, 2007, 44, 
221.
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Bethlen Gáborral vagy mint tanulmányai patrónusával ápolt szoros viszonyt, 
vagy a fejedelemhez egyéb, diplomáciai-politikai kapcsolat fűzte. 

Betűhív átírás

Maga a carmen tizenkét soros, és látszólag két oszlopba rendeződik, valójában egy 
metszet szeli ketté a sorokat. Minden második sort mondatvégi, illetve sorvégi 
írásjel zár, amely ugyanazon szótag: az istennév, a teofór-elem után következik.  
A tulajdonnév belsejében elhelyezkedő istennév külön is ki van emelve egy hosszú 
elválasztó vonallal, melyet én most pontozással helyettesítek.

Az üdvözlővers az alábbi írásképet mutatja:

2 
 

megfelelőhöz fűzött magyarázatokon kívül minden fejezetet egy összefoglaló, átfogó 
elemzéssel zárok, amelyben nagy figyelmet szentelek a verstani kérdéseknek is. 
 
 

Gyarmati István üdvözlőverse – RMK III. 1399  

 
A szerzőről  
 
A GAMHLIA-kötetben az első héber nyelvű üdvözlővers Gyarmati Istváné. A szerzőről nagyon 
kevés információ áll rendelkezésünkre.4  
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ben Olmüc volt, 1623-ban Wittenbergbe iratkozott be,6 a következő esztendőben már az odera-
frankfurti egyetemet látogatta.7 1625 áprilisában Franekerbe, majd még ez év novemberében 
Oxfordba tett át a székhelyét,8 1626 júliusában pedig ismét egy holland egyetemet választott: 
Leidenben folytatta a tanulmányait.9   

Bethlen Gáborral vagy mint tanulmányai patrónusával ápolt szoros viszonyt, vagy a 
fejedelemhez egyéb, diplomáciai-politikai kapcsolat fűzte.  
  
 
Betűhív átírás 
 
Maga a carmen tizenkét soros, és látszólag két oszlopba rendeződik, valójában egy metszet 
szeli ketté a sorokat. Minden második sort mondatvégi, illetve sorvégi írásjel zár, amely 
ugyanazon szótag: az istennév, a teofór-elem után következik. A tulajdonnév belsejében 
elhelyezkedő istennév külön is ki van emelve egy hosszú elválasztó vonallal, melyet én most 
pontozással helyettesítek. 

Az üdvözlővers az alábbi írásképet mutatja: 

                                                           
4 Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni Dr. Baráth Béla Levente teológus egyháztörténész professzornak 
(DRHE), aki számos ponton segítséget nyújtott a tanulmányút rekonstruálásában, és értékes szakirodalmakat 
ajánlott a figyelmembe.  
5 „Rector Emericus K. Thasnadi, anno 1612 et 13 parte; (…) Stephanus Giarmathi, senior, satis fecit”, vö. BURA 
László, Szatmári diákok 16101852 (Fontes Rerum Scholasticarum V.; Szeged: JATE, 1994), 12. 
6 Ld. ASZTALOS Miklós, „A Wittenbergi Egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601–1618”, Magyar 
protestáns egyháztörténeti adattár 14 (1930), 119.  
7 Mint Stephanus Germantinus U[ngarus], iratkozott be 1624-ben, vö. ZOVÁNYI Jenő, „A Magyarországi ifjak az 
Odera melletti frankfurti egyetemen”, Protestáns Szemle 1 (1889), 185. 
8 A Bodley Könyvtár vendégkönyvébe 1625 novemberében írta be a nevét, vö. GÖMÖRI György, „Magyarok a 
régi Oxfordban a kollégiumi számadáskönyvek és könyvtári vendégkönyvek alapján”, Irodalomtörténeti 
Közlemények 99,2 (1995), 190. 
9 Vö. BOZZAY Réka  LADÁNYI Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken 15951918 (Magyarországi 
diákok egyetemjárása az újkorban 15; Budapest: ELTE Levéltára, 2007), 44; 221. 
 

יםהְ  ֹבַרְךמְ  ּלּול  ֹאדְטֹובְֵאלְֵאלְ   יםמ   
יכְָֹ יםְמ  ר  ֹשָֹ ׃ֵאל.....ו  ים  ל  שָֹ מ  םְמ  ֹאםְקָֹ  ל 
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Javított változat 
 
A szavak, szószerkezetek és gondolati egységek elhatárolása szintjén egyáltalán nem bonyolult 
a vers, a szöveg nehézségét inkább az adja, hogy a nyelvi realizáció számos ponton eltér a 
bibliai héber grammatikai-szintaktikai szabályoktól, részben nyomdászati, helyesírási, részben 
tényleges nyelvtani hibáknak köszönhetően. A carmen megértéséhez ezért is van szükség egy 
felülvizsgált, javított, normalizált változatra.  

A grammatikailag pontos variánst a szerzői intenció rekonstruálásával készítettem el:  
 

ֹברְָֹ] 2. ים[ְהְ ְךמ  ּלּול  ים      ֹאדְטֹובְֵאלְֵאל  מ  1. 

ֵאל  יכָֹ יםְמ  ר  ֹשָֹ םְמְ    .4  ׃ו  ֹאםְקָֹ יםְְל  ל  שָֹ מ  3. 
ְדְ יםְאְַכְ לְָֹמְ        ְבְָֹגְ הְַ]םְקְָֹרְשְ אְ    .6  יםיר    .5   [יםר 

׃לאְֵרְָֹֹשְ תְיְ צֹורְָֹאְ  ְחְ בְ ]          .8  ְֹשְָֹהְַ [יםיר  יםר   7. 

הרְָֹןְאֹותְֵיְ  ָךלְ   .9   הרְָֹֹש ְאְמְ הּו [הּלְָֹדּוגְ ]  .10 
ְבְ אְגְַרְָֹקְֹמְ  ׃ליאְֵר   .11      [הרְָֹבּוגְ בְ ]ןְְֵּרְּכשְ אְ  .12 

ְצְ   .13          ראְֵיְָֹ ינּוהְֵֹלאְ  .14    [רתְֵֹוּימְ ]יוְיחְָֹר 

ְאּו [רתְֵכְַיְ ] ׃ליאְֵר   .15            רְתְ ּכְ מְ  יתֹובְֵּו .16 
נ יָךבְָֹ יםיתְ זְֵּכְ  פְ ּכְ ] .18  [ָךתְ ש ְאְ ] [ןג   17. 

׃לאְֵפְָֹרְָֹ [יתְֵבְָֹּו] [ְְְְָךנְ חְָֹלְ שְ ] יבבְ סְ   .20  19. 

בְ רָֹ ֵבדק  יל[ְּכָֹ ה  ]ַמב   .21           דְבְֵּכְ  ינּוהְֵֹלאְ  .22 
׃[ליאְֵקְ זְ חְ ] ֹוּזעְ בְ   .23         דְבְֵתְאְ רֹוצְָֹ-תאְ וְ  .24 

יְ  ר  ב  ֵאלְע  ַתנ    נ 

ְדְ יםְאְַכְ לְָֹמְ  יםיר  ְבְָֹגְ םְהְַרְקְָֹשְ אְ     יםר 
׃לאְֵ.....רְָֹֹשְ תְיְ צֹורְָֹאְ  ְחְ בְ   ְֹשְָֹיםְהְַיר    יםְר 
הןְתְֵיְ  ָךלְ  אֹורָֹ   הרְָֹֹשְ אְמְ הְהּולְָֹדֹוגְ  
ְבְ אְגְַרְָֹקְֹמְ  ׃לאְֵ.....יר    הְְרְָֹּובגְ ןְבְ ְֵּרְּכשְ אְ  
ְצְ  רתְ ֹוּייוְמְ יחְָֹר            ראְֵיְָֹ ינּוהְֵֹלאְ  
ְאּו רתְ כְַיְ  לאְֵ.....יר  ר  תְ  ּכְ   ּובְֵיתֹו מְ 
נ יָך יםיתְ זְֵּכְ  בָֹ ָךתְ ש ְןְאְ בְ גְ ּכְ    
׃לאְֵ.....פְָֹיְרְָֹתְֵבְַּו        ָךנְ חְָֹלְ יבְשְ בְ סְ  
דבְֵילְּכְָֹחְ בְ ְ בְמרְָֹקְ          דְבְֵּכְ  ינּוהְֵֹלאְ  
׃לאְֵ.....יקְ זְ חְַ ֹוּזעְ בְ    דְְְְבְֵתְאְ רֹותְצְָֹאְ וְ  
ְבְ עְ  לאְֵנְ תְַנְ  י.ר    

Javított változat

A szavak, szószerkezetek és gondolati egységek elhatárolása szintjén egyáltalán 
nem bonyolult, a vers, a szöveg nehézségét inkább az adja, hogy a nyelvi realizáció 
számos ponton eltér a bibliai héber grammatikai-szintaktikai szabályoktól, rész-
ben nyomdászati, helyesírási, részben tényleges nyelvtani hibáknak köszönhetően.  
A carmen megértéséhez ezért is van szükség egy felülvizsgált, javított, normalizált 
változatra. 
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A grammatikailag pontos variánst a szerzői intenció rekonstruálásával készí-
tettem el: 
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Javított változat 
 
A szavak, szószerkezetek és gondolati egységek elhatárolása szintjén egyáltalán nem bonyolult 
a vers, a szöveg nehézségét inkább az adja, hogy a nyelvi realizáció számos ponton eltér a 
bibliai héber grammatikai-szintaktikai szabályoktól, részben nyomdászati, helyesírási, részben 
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felülvizsgált, javított, normalizált változatra.  

A grammatikailag pontos variánst a szerzői intenció rekonstruálásával készítettem el:  
 

ֹברְָֹ] 2. ים[ְהְ ְךמ  ּלּול  ים      ֹאדְטֹובְֵאלְֵאל  מ  1. 

ֵאל  יכָֹ יםְמ  ר  ֹשָֹ םְמְ    .4  ׃ו  ֹאםְקָֹ יםְְל  ל  שָֹ מ  3. 
ְדְ יםְאְַכְ לְָֹמְ        ְבְָֹגְ הְַ]םְקְָֹרְשְ אְ    .6  יםיר    .5   [יםר 

׃לאְֵרְָֹֹשְ תְיְ צֹורְָֹאְ  ְחְ בְ ]          .8  ְֹשְָֹהְַ [יםיר  יםר   7. 

הרְָֹןְאֹותְֵיְ  ָךלְ   .9   הרְָֹֹש ְאְמְ הּו [הּלְָֹדּוגְ ]  .10 
ְבְ אְגְַרְָֹקְֹמְ  ׃ליאְֵר   .11      [הרְָֹבּוגְ בְ ]ןְְֵּרְּכשְ אְ  .12 

ְצְ   .13          ראְֵיְָֹ ינּוהְֵֹלאְ  .14    [רתְֵֹוּימְ ]יוְיחְָֹר 

ְאּו [רתְֵכְַיְ ] ׃ליאְֵר   .15            רְתְ ּכְ מְ  יתֹובְֵּו .16 
נ יָךבְָֹ יםיתְ זְֵּכְ  פְ ּכְ ] .18  [ָךתְ ש ְאְ ] [ןג   17. 

׃לאְֵפְָֹרְָֹ [יתְֵבְָֹּו] [ְְְְָךנְ חְָֹלְ שְ ] יבבְ סְ   .20  19. 

בְ רָֹ ֵבדק  יל[ְּכָֹ ה  ]ַמב   .21           דְבְֵּכְ  ינּוהְֵֹלאְ  .22 
׃[ליאְֵקְ זְ חְ ] ֹוּזעְ בְ   .23         דְבְֵתְאְ רֹוצְָֹ-תאְ וְ  .24 

יְ  ר  ב  ֵאלְע  ַתנ    נ 

ְדְ יםְאְַכְ לְָֹמְ  יםיר  ְבְָֹגְ םְהְַרְקְָֹשְ אְ     יםר 
׃לאְֵ.....רְָֹֹשְ תְיְ צֹורְָֹאְ  ְחְ בְ   ְֹשְָֹיםְהְַיר    יםְר 
הןְתְֵיְ  ָךלְ  אֹורָֹ   הרְָֹֹשְ אְמְ הְהּולְָֹדֹוגְ  
ְבְ אְגְַרְָֹקְֹמְ  ׃לאְֵ.....יר    הְְרְָֹּובגְ ןְבְ ְֵּרְּכשְ אְ  
ְצְ  רתְ ֹוּייוְמְ יחְָֹר            ראְֵיְָֹ ינּוהְֵֹלאְ  
ְאּו רתְ כְַיְ  לאְֵ.....יר  ר  תְ  ּכְ   ּובְֵיתֹו מְ 
נ יָך יםיתְ זְֵּכְ  בָֹ ָךתְ ש ְןְאְ בְ גְ ּכְ    
׃לאְֵ.....פְָֹיְרְָֹתְֵבְַּו        ָךנְ חְָֹלְ יבְשְ בְ סְ  
דבְֵילְּכְָֹחְ בְ ְ בְמרְָֹקְ          דְבְֵּכְ  ינּוהְֵֹלאְ  
׃לאְֵ.....יקְ זְ חְַ ֹוּזעְ בְ    דְְְְבְֵתְאְ רֹותְצְָֹאְ וְ  
ְבְ עְ  לאְֵנְ תְַנְ  י.ר    

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek 

Láthatjuk, számos ponton belenyúltam a szövegbe − ezt jelzik a szögletes zárójelek. 
Kritikai jegyzeteimben megindoklom a javításaimat, érvelek az általam javasolt 
formák mellett, valamint azokat a nyelvi jelenségeket is górcső alá veszem, melyek 
pontatlanok, hibásak a szövegben, de korrigálásuk magában a versben meghalad-
ta volna a felülvizsgálati hatáskörömet. A jegyzetapparátus keretei közt azonban 
nemcsak a hibák feltárására nyílik lehetőség, hanem a nyelvtanilag helyes alakok 
dokumentálására is.

Amint említettem, számozással teszem hozzáférhetővé az utat a jegyzetek és a 
szöveg közt, az alábbi sorszámok tehát visszautalnak a vers számozott félsorainak 
nyelvi adataira.   

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis 
mindig a melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammati-
kai-szintaktikai szabályok alapján, helyesen tehát: 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

.
2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a 

normalizált, grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

− 
’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes 
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számban fordul elő. S habár a konkrét előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24)12 nem 
támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként funkcionáló szavak állhatnak 
egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és formailag többes 
számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

 (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 
1Krón 26,6; Dán 11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór 
tulajdonnevek, melyek utótagjában az 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

 istennév fordul elő. A tizenkét soros 
költeményben így megjelenik a négy főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: 
csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), Izrael népének neve, valamint Ezé-
kiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az általam javasolt 
javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 
Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó 
pontot kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont 
kötelező a jelenléte. Azonos morfológiai megvalósulását a 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

 (’férfi’) szónak (plur. 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

) a Jer 41,26-ból tudjuk adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel 
könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7.  Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.
8.  A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó haszná-

latával jön ki, tehát a bevett 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
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 (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett 
itt szándékosan szerepelteti a szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages 
léne és egy dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési 
nehézségek jelentkeznek a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek 
mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú 
inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott előfordulni. Figyelem! Az 
1Krón 29,11-ben a 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

 (’nagyság’) mellett a 

1. A felütés mindjárt egy nyelvtanilag hibás forma: a fokmértékhatározó ugyanis mindig a 

melléknév után áll, tehát itt szórendi csere volna szükséges a grammatikai-szintaktikai szabályok 

alapján, helyesen tehát: ְמֹאדטֹוב .

2. Az eredetihez képest javítottam a pontozást, a szögletes zárójelek között a normalizált, 

grammatikailag helyes változatot tüntetem fel. A héber ִהּלּוִלים  ’örömünnep’, ’hálaadás’ jelentésű 

főnév a Héber Bibliában, mint itt is, mindig többes számban fordul elő. S habár a konkrét 

előfordulások (Bír 9,27 és Lev 19,24) 114F

11 nem támasztják alá, a bibliai héberben a kollektívumként 

funkcionáló szavak állhatnak egyes számú jelzővel, állítmánnyal, az egyes számú állítmány és 

formailag többes számú alany egyeztetése jelen esetben tehát nem tekinthető hibának. 

3. A nem túl frekventált ִמְמָׁשל (’elöljáró’ stb.) előfordulása a Héber Bibliában: 1Krón 26,6; Dán 

11,3 és Dán 11,5.

4. A rímként, sőt, refrénként szolgáló szavak tulajdonnevek, mégpedig teofór tulajdonnevek,

melyek utótagjában az ֵאל istennév fordul elő. A tizenkét soros költeményben így megjelenik a négy 

főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael, Úriél − NB: csak az első kettő fordul elő a Héber Bibliában), 

Izrael népének neve, valamint Ezékiel prófétáé – bár ez utóbbi névváltozat kissé problémás, még az 

általam javasolt javítás fényében is, ld. lent. Miháél (mint angyal) előfordulása a Héber Bibliában: 

Dán 10,13.21; 12,1. 

5. A nyomtatott verzióhoz képest javítást hajtottam végre: a dages forténak látszó pontot 

kivettem, és beírtam „más helyre”, ti. a határozott névelő mögé, ahol viszont kötelező a jelenléte. 

Azonos morfológiai megvalósulását a ֶּגֶבר (’férfi’) szónak (plur. ְּגָבִרים ) a Jer 41,26-ból tudjuk 

adatolni. Gábrielt a Héber Bibliában ugyancsak Dániel könyve említi: Dán 8,16; 9,21.

7. Feltüntettem egy dages lénét a fonetikai szabályok figyelembevételével.

8. A tudatosan 6-os szótagszámú félsor az „országok” többes számú szó használatával jön ki, 

tehát a bevett ָרֵאלֶאֶרץ ִיֹשְ (’Izrael országa / földje’) kifejezés helyett itt szándékosan szerepelteti a 

szerző a többes számot, ráadásul status absolutusban.

9. Módosítást végeztem a pontozásban: magánhangzó-változtatással, egy dages léne és egy 

dages forte betoldásával. Továbbá megjegyzendő, hogy ismét egyeztetési nehézségek jelentkeznek 

a félsorban. Az elvont, egyes számú, nőnemű főnevek mellett ugyanis egy hímnemű egyes számú 

személyes névmás („ő”) áll. Ilyen típusú inkongruencia viszont a Héber Bibliában nem szokott 

előfordulni. Figyelem! Az 1Krón 29,11-ben a ְּגדּוָּלה (’nagyság’) mellett a ְּגבּוָרה (’erő’) is feltűnik, 

éppúgy, mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két tagját 

alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely a szerző számára 

11 _ Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve rövidítéssel utalok. A 
Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.

 (’erő’) is feltűnik, éppúgy, 
mint itt (igaz, a carmenben egy sorral lejjebb), mely főnevek egyetlen szintagma két 
tagját alkotják, úgyhogy jó okunk van azt feltételezni, hogy az említett szöveghely 
a szerző számára közvetlen forrás gyanánt szolgált. A közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’hatalom’) nőnemű 
elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra vezethető vissza.

10. Az 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: 
Zsolt 139,12 (NB: a 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 − ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány 
sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

  (’erő’ stb.) szóválasztással a szer-
ző nyelvi leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit 

12 Tanulmányomban a Héber Biblia könyveire a RÚF 2014 szerinti névhasználattal, illetve 
rövidítéssel utalok. A Tóra könyvei esetében alternatívaként megadom a latin elnevezésüket is.
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adja vissza, a tulajdonnév köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai 
a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/
Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: 
Ézs 48,12.

13. Az 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif ’íl jussivusi alakja (’vilá-
gítsa meg’), a Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főné-
vi szófajú 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 / 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában 
(amely egyébként bizonyos szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik 
meg), a versben használt alak tehát innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam 
továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként megjelenő magánhangzót 
é-re változtattam. Az alig használatos 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’üreg’, ’föld alatti rejtekhely’) főnévre 
a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: 
Eszt 1,11; Eszt 2,17 és Eszt 6,8.  

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben 
közlöm: jelen esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 ige pi’él igetörzsben 
a Héber Biblia korpuszában csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; 
Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, ’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyet-
lenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti 
nyomtatványban szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, 
az értelmes szóhasználat kívánalma, valamint a kontextus, sőt, parallelizmus 
szempontrendszere alapján, így kaptam meg a 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’szőlő’) főnevet. Továbbá az

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a 

 (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel megje-
lenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. 
kontextuális formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban 
az e-t egy félhangzóra cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.
19. A 

közvetlen forrás gyanánt szolgált. A ָרה ִמֹשְ (’hatalom’) nőnemű elvont főnév pedig az Ézs 9,5−6-ra 

vezethető vissza.

10. Az אֹוָרה (’világosság’ stb.) főnév előfordulási helyei a Héber Bibliában: Zsolt 139,12 (NB: a  

ָיִאיר ’megvilágít’ igével együtt, vö. a carmenben néhány sorral lejjebb!) és Eszt 8,16.

11. A pontozásból töröltem egy dagest. A בּוָרהּגְ  (’erő’ stb.) szóválasztással a szerző nyelvi 

leleményének ad hangot: Gábriel arkangyal nevének gyökmássalhangzóit adja vissza, a tulajdonnév 

köznévi eredetével játszik. Az elvont főnév forrás-locusai a Héber Bibliában (a fönt hivatkozott 

szószerkezeti manifesztáción kívül): 2Móz/Ex 32,18; Jób 39,19; Zsolt 89,14 és Péld 8,14.

12. A szokatlan képzésű ְמֹקָרא (’elhívatott’ − pu’al, participium) forráshelye: Ézs 48,12.

13. Az אֹור üdvözlőversbeli megjelenési formája: ti. hif’íl jussivusi alakja (’világítsa meg’), a 

Num 6,25-ban és a Zsolt 67,2-ben fordul még elő.

14. Ilyen formában, ִמן (’-ból/-ből’) prepozícióval nincs adat az eredetileg főnévi szófajú ֹיֵתר /

יֹוֵתר (’fölény’, ’előny’, ’többlet’ stb.) kifejezésre a Héber Bibliában (amely egyébként bizonyos 

szerkezetekben grammatikalizálódott formában jelenik meg), a versben használt alak tehát 

innovációnak tekinthető. Helyreigazítottam továbbá a pontozást, az eredeti nyomtatványban e-ként 

megjelenő magánhangzót é-re változtattam. Az alig használatos  ְַצִריח (’üreg’, ’föld alatti 

rejtekhely’) főnévre a Bír 9,46-ban és a Bír 9,49-ben, valamint az 1Sám 13,6-ban találunk adatokat.

15. A ֶּכֶתר (’korona’) perzsa eredetű kölcsönszót Eszter könyve reprezentálja: Eszt 1,11; Eszt 

2,17 és Eszt 6,8.

16. Ismételten a pontozást vizsgáltam felül, és a helyes alakot szögletes zárójelben közlöm: jelen 

esetben egy félhangzót korrigáltam é-re. A ָּכַתר ige pi’él igetörzsben a Héber Biblia korpuszában 

csupán három alkalommal jelenik meg, a Bír 20,43; Zsolt 22,13 és Jób 36,2 szöveghelyeken, 

’körülvesz’ és ’vár’ jelentésekben, de egyetlenegyszer sem mutatkozik úgy, mint itt, imperfektum

alakban.

17. Jelen esetben radikálisabban beavatkoztam a helyesírásba: ezúttal az eredeti nyomtatványban 

szereplő középső mássalhangzót kellett egy másikra cserélnem, az értelmes szóhasználat kívánalma, 

valamint a kontextus, sőt, parallelizmus szempontrendszere alapján, így kaptam meg a ֶּגֶפן (’szőlő’) 

főnevet. Továbbá az �ִאְׁשְּת (’feleséged’) birtokos személyjeles névszó nyomtatványban, e-vel 

megjelenő alakváltozatát, amely a pauzális variánsa a szónak, revideáltam, és egy ún. kontextuális 

formát alkottam, a többi félsor- és sorvég analógiájára, tehát a szóban az e-t egy félhangzóra 

cseréltem. 

18. A szükséges dages lénét elhelyeztem a szó eleji begadkefatban.

19. A ֻׁשְלָחְנ� (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások alapján ugyanazt a  (’asztalod’) kifejezésben az előzőhöz hasonló megfontolások 
alapján ugyanazt a cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

(’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai sze-
rint vizsgáltam felül a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status 
constructusban.

22. A 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

 (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések 
egyike a bibliai korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása 
(tipikusan a kései, fogság utáni könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 
78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

 (’rémiszt/ő/’) hif ’íl participiumának 
első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében a-ra helyesbítettem, az 
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eredeti i helyett, valamint a 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

-et 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

-re cseréltem. Az ige hif ’íl igetörzsben három 
szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 
23,16 és Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában 
előforduló magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis 
a név a következő alakvariánsokban jön elő: 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

, 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

, 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

, valamint

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

. A próféta neve tehát a verssel ellentétben a Bibliában nem a köznévi ere-
detű 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló személyes, nemzeti istennevet 
hordozza: 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

 / 

cserét hajtottam végre, ld. előző mj.

20. A ָּבִּתים (’házak’) rendhagyó többes számú főnév hangtani szabályai szerint vizsgáltam felül 

a magánhangzó-állományt a verssorban megjelenő status constructusban.

22. A ְקָרב (’háború’) arámi eredetű jövevényszó sem a leggyakoribb kifejezések egyike a bibliai 

korpuszban. Hat helyen dokumentált az egyes számú előfordulása (tipikusan a kései, fogság utáni 

könyvekben-szövegekben): Zak 14,3; Dán 7,21; Zsolt 78,9; Péld 9,18; Jób 38,23; Zsolt 144,1. A

ַמְבִהיל (’rémiszt/ő/’) hif’íl participiumának első magánhangzóját a hangtani szabályok értelmében 

a-ra helyesbítettem, az eredeti i helyett, valamint a ח-et ה-re cseréltem. Az ige hif’íl igetörzsben 

három szöveghelyen maradt fenn, ezek között nincs participium-alak: 2Krón 26,20; Jób 23,16 és 

Eszt 6,14.

24. Az Ezékiel-névváltozat első vokálisát „állítottam helyre” a Héber Bibliában előforduló 

magánhangzó-állomány figyelembevételével. A Héber Bibliában ugyanis a név a következő 

alakvariánsokban jön elő: ְיִחְזִקָּיהּו,ִחְזִקָּיה,ִחְזִקָּיהּו , valamint ְיִחְזִקָּיה. A próféta neve tehát a verssel 

ellentétben a Bibliában nem a köznévi eredetű ֵאל-t, hanem a tulajdonnévként funkcionáló 

személyes, nemzeti istennevet hordozza: ָיהּו/ ָיה . Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a 

szerző, a rím nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 

történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan használt bibliai 

forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 

alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő a korpuszban, s 

amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati számára. A carmen lexémáinak, 

szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: 

A legtöbbször megidézett könyv Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7−12, amely fejezetegységre 

összesen nyolcszor tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei 

ezen belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 11. 

fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a gyakorisági sorban a 

Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor evokálja, majd Eszter könyve a 

maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvének 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási 

alapot feltételez a szóválasztáshoz. A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 

9. fejezet, amely az összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy 

fejezetben (23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 

visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül kettő a 9. 

. Ha az eredeti névváltozatot megtartotta volna a szerző, a rím 
nem jött volna ki − a rím tehát fontosabb szerepet tölt be a költeményben, mint a 
történelmi hűség, legalábbis a név vonatkozásában.

Végezetül lássunk egy rövid statisztikai összegzést a szerző által potenciálisan 
használt bibliai forrásokból! 

Vizsgálataim azokra a kifejezésekre terjedtek ki, amelyek nem tartoznak a bibliai 
alapszókincshez („az általános műveltséghez”), amelyek ritkábban fordulnak elő 
a korpuszban, s amelyek éppen ezért konkrét forrásként szolgálhattak Gyarmati 
számára. A carmen lexémáinak, szintagmáinak hátteréül szolgáló Héber Biblia 
könyvek, illetve fejezetek gyakorisága a következő: A legtöbbször megidézett könyv 
Dániel könyve, ezen belül is a Dán 7-12, amely fejezetegységre összesen nyolcszor 
tudjuk a versben használt kifejezéseket visszavezetni (NB: az angyalok nevei ezen 
belül öt szöveghelyen fordulnak elő). Különösen is figyelemre méltó, hogy Dániel 
11. fejezetére a szerző kétszer is reflektál különféle szóválasztásaival. Ezt követi a 
gyakorisági sorban a Zsoltárok könyve, amelynek egymástól eltérő fejezeteit hatszor 
evokálja, majd Eszter könyve a maga ötszöri forráslehetőségével. Eszter könyvé-
nek 6. fejezete ráadásul két ízben is kiindulási alapot feltételez a szóválasztáshoz.  
A Bírák könyve mint valószínű forrás is frekventált, kiváltképp a 9. fejezet, amely az 
összes négyszeri forráslehetőségből hármat tesz ki. Jób könyvében is négy fejezetben 
(23., 36., 38. és 39. fej.) leljük fel a szerző által használt kifejezéseket, az Ézsaiásra 
visszavezethető szókincs pedig három fejezet esetében lehetséges, amelyek közül 
kettő a 9. fejezetben ölt testet. A Krónikák könyveinek szavai is megelevenednek 
a carmenben: a Krónikák első könyvét kétszer (26. és 29. fej.), a második könyvét 
pedig egyszer (26. fej.) véljük a háttérben felfedezni. A Példabeszédek könyve is 
kétszer (8. és 9. fej.) szolgált feltehetően a szerzőnek ötletadóul. További kiindulási 
bázist jelenthettek egy-egy nyelvi adattal a Tóra könyvei: 2Mózes/Exodus (32. fej.), 
3Mózes/Leviticus (19. fej.); 4Mózes/Numeri (6. fej.: Ároni áldás); valamint 1Sámuel 
(13. fej.); Jeremiás könyve (41. fej.) és Zakariás könyve (14. fej.).

Fontos külön is kiemelni, hogy bibliai idézetet nem találunk a versben.  
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Fordítás 

Elérkeztünk a fordításhoz. Következzék tehát a héber üdvözlővers nyers magyar 
fordítása, melyet a fenti szöveg- és forráskritikai megfontolások figyelembevételével 
készítettem el. 

Nagyon jó az istenek Istene,   áldott örömünnep,
felkelt egy nép, elöljárók    és fejedelmek − Miháél.
Aki felkelt, a férfiak,   méltóságos királyok,
kiválasztottak, a fejedelmek,  országok − Izráél.
Nagyság ő, hatalom,   neked fényességet ad,
aki így erőben    elhívatott: Gábriél.
Istenünk világítsa meg    a föld alatti termeit, fölöttébb,
és házát, koronánál is jobban   kerítse be − Úriél.
Mint szőlőtő, olyan a feleséged,  mint olajfák, fiaid,
asztalod körül,    és házai Rafaélnek.
Istenünk súlyossá tette   a rémisztő nehéz háborút,
és elpusztította (az) ellenségeket  erejével − Ezékiél.
Héber, Natanél [= Isten adta].

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel 
kapcsolatos megjegyzések

Jelen fordítás kapcsán nincs sok technikai észrevételem, igyekeztem szorosan, szó 
szerint közvetíteni a héber nyelvű verset. 

Két kisebb veszteséget szeretnék most csupán említeni, melyek a fordítási folya-
mat során keletkeztek. Rafaél főangyal neve a héber birtokviszony miatt a magyar-
ban birtokos ragot kapott, így nem jön ki a rím, jóllehet az eredetiben − az eltérő 
struktúra okán − szépen megjelenik. További veszteség a fordításban, hogy míg a 
héberben az aláírásként funkcionáló „héber” jelző mint nyelvi játék egyaránt lehet 
a név jelzője, de utalhat a vers nyelvére is (igaz, nem teljesen pontosan), addig ez a 
nyelvi játék nem igazán érvényesül a magyar nyelvű tolmácsolásban.
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Elemzés

Helyesírás 

Eléggé hibás a szöveg, de az egy-két grammatikai-szintaktikai hibán kívül főként 
nyomdahibára utaló jelenségek figyelhetők meg. Tipikusak a dagesek felesleges 
kitételei, valamint elhagyásai azokon a helyeken, ahol fonetikailag indokolt volna 
a használatuk-jelölésük, továbbá a faringális 

Elemzés

Helyesírás 
Eléggé hibás a szöveg, de az egy-két grammatikai-szintaktikai hibán kívül főként nyomdahibára 

utaló jelenségek figyelhetők meg. Tipikusak a dagesek felesleges kitételei, valamint elhagyásai 

azokon a helyeken, ahol fonetikailag indokolt volna a használatuk-jelölésük, továbbá a faringális ח

(h) és laringális ה (h) keverése.

Tartalmi tényezők
A tartalom játék a névvel: a versen végigvonuló angyal-motívum ihletője ugyanis a vőlegény-

fejedelem, Bethlen Gábor keresztneve. 

A szerző a frigy-örömünnepet, mint felütést, a motívumok élére helyezi, majd először a 

„közéletet” tárja elénk: Izrael Isten-adta erejét dicsőíti, felsorolja, felvonultatja az elit képviselőit és 

dicsőíti hatalmukat, miközben a mennyei patrónusokat is megeleveníti a vezető személyiségek, 

notabilitások társaságában. A két világ párhuzamos említése folyamatos feszültséget teremt: a 

mennyei világ, az égi „vezetőréteg” leképezése a földön állandó ellenpontját képezi mennyei

tükörképének. 

A vers 2. részében szólítja meg (E/2) az üdvözlővers címzettjét, és kéri rá és háza népére Istentől 

a kiemelt figyelmet − immáron közvetlenül Hozzá fordulva, míg az ünnepeltet egy hirtelen váltással 

E/3. személybe teszi. A közélet tehát beszűkül: a fókusz a magánszférára kerül. Biblikus képekkel, 

hasonlatokkal él az (újdonsült) feleség és a (születendő?) fiak magasztalása, valamint a családi idill 

megfestése során. 

A vers végén (utolsó két sorában) a szent háborút idézi a költő, Isten harcos, ellenségeket 

legyőző attribútumára utal. A verset ez a képsor zárja. A vers vége így − különösen is a babilóni 

fogság próféta-papjának, Ezékielnek az említésével (ha jól olvasom a nevet, amely a megszokottól 

eltérő formában van feltüntetve) − a reményé. Még ellenséges közegben, még elhurcolt fogolyként 

is érezhető Isten jelenléte, aki elküldi követét, Ezékielt, hogy vigaszt és útmutatást nyújtson a nehéz 

időkben. Isten megszabadít a fogságból, és diadalmat arat az ellenségen, nincs ok a csüggedésre! 

A költő a dicséret és magasztalás mellett üdvözlőversében leginkább a reménynek ad hangot: ez 

az üzenete, útravalója a most boldog, ünnepi eseményt ülő, ámde a külső veszélyekkel 

folyamatosan szembenéző, az erdélyi hadak élén álló fejedelem számára. 

 (h) és laringális 

Elemzés

Helyesírás 
Eléggé hibás a szöveg, de az egy-két grammatikai-szintaktikai hibán kívül főként nyomdahibára 

utaló jelenségek figyelhetők meg. Tipikusak a dagesek felesleges kitételei, valamint elhagyásai 

azokon a helyeken, ahol fonetikailag indokolt volna a használatuk-jelölésük, továbbá a faringális ח

(h) és laringális ה (h) keverése.

Tartalmi tényezők
A tartalom játék a névvel: a versen végigvonuló angyal-motívum ihletője ugyanis a vőlegény-

fejedelem, Bethlen Gábor keresztneve. 

A szerző a frigy-örömünnepet, mint felütést, a motívumok élére helyezi, majd először a 

„közéletet” tárja elénk: Izrael Isten-adta erejét dicsőíti, felsorolja, felvonultatja az elit képviselőit és 

dicsőíti hatalmukat, miközben a mennyei patrónusokat is megeleveníti a vezető személyiségek, 

notabilitások társaságában. A két világ párhuzamos említése folyamatos feszültséget teremt: a 

mennyei világ, az égi „vezetőréteg” leképezése a földön állandó ellenpontját képezi mennyei

tükörképének. 

A vers 2. részében szólítja meg (E/2) az üdvözlővers címzettjét, és kéri rá és háza népére Istentől 

a kiemelt figyelmet − immáron közvetlenül Hozzá fordulva, míg az ünnepeltet egy hirtelen váltással 

E/3. személybe teszi. A közélet tehát beszűkül: a fókusz a magánszférára kerül. Biblikus képekkel, 

hasonlatokkal él az (újdonsült) feleség és a (születendő?) fiak magasztalása, valamint a családi idill 

megfestése során. 

A vers végén (utolsó két sorában) a szent háborút idézi a költő, Isten harcos, ellenségeket 

legyőző attribútumára utal. A verset ez a képsor zárja. A vers vége így − különösen is a babilóni 

fogság próféta-papjának, Ezékielnek az említésével (ha jól olvasom a nevet, amely a megszokottól 

eltérő formában van feltüntetve) − a reményé. Még ellenséges közegben, még elhurcolt fogolyként 

is érezhető Isten jelenléte, aki elküldi követét, Ezékielt, hogy vigaszt és útmutatást nyújtson a nehéz 

időkben. Isten megszabadít a fogságból, és diadalmat arat az ellenségen, nincs ok a csüggedésre! 

A költő a dicséret és magasztalás mellett üdvözlőversében leginkább a reménynek ad hangot: ez 

az üzenete, útravalója a most boldog, ünnepi eseményt ülő, ámde a külső veszélyekkel 

folyamatosan szembenéző, az erdélyi hadak élén álló fejedelem számára. 

 (h) keverése.

Tartalmi tényezők

A tartalom játék a névvel: a versen végigvonuló angyal-motívum ihletője ugyanis 
a vőlegény-fejedelem, Bethlen Gábor keresztneve. 

A szerző a frigy-örömünnepet, mint felütést, a motívumok élére helyezi, majd 
először a „közéletet” tárja elénk: Izrael Isten-adta erejét dicsőíti, felsorolja, felvonul-
tatja az elit képviselőit és dicsőíti hatalmukat, miközben a mennyei patrónusokat 
is megeleveníti a vezető személyiségek, notabilitások társaságában. A két világ 
párhuzamos említése folyamatos feszültséget teremt: a mennyei világ, az égi „ve-
zetőréteg” leképezése a földön állandó ellenpontját képezi mennyei tükörképének. 

A vers 2. részében szólítja meg (E/2) az üdvözlővers címzettjét, és kéri rá és háza 
népére Istentől a kiemelt figyelmet − immáron közvetlenül Hozzá fordulva, míg 
az ünnepeltet egy hirtelen váltással E/3. személybe teszi. A közélet tehát beszűkül: 
a fókusz a magánszférára kerül. Biblikus képekkel, hasonlatokkal él az (újdonsült) 
feleség és a (születendő?) fiak magasztalása, valamint a családi idill megfestése során. 

A vers végén (utolsó két sorában) a szent háborút idézi a költő, Isten harcos, 
ellenségeket legyőző attribútumára utal. A verset ez a képsor zárja. A vers vége így 
− különösen is a babilóni fogság próféta-papjának, Ezékielnek az említésével (ha jól 
olvasom a nevet, amely a megszokottól eltérő formában van feltüntetve) − a reményé. 
Még ellenséges közegben, még elhurcolt fogolyként is érezhető Isten jelenléte, aki 
elküldi követét, Ezékielt, hogy vigaszt és útmutatást nyújtson a nehéz időkben. Isten 
megszabadít a fogságból, és diadalmat arat az ellenségen, nincs ok a csüggedésre! 

A költő a dicséret és magasztalás mellett üdvözlőversében leginkább a reménynek 
ad hangot: ez az üzenete, útravalója a most boldog, ünnepi eseményt ülő, ámde a 
külső veszélyekkel folyamatosan szembenéző, az erdélyi hadak élén álló fejedelem 
számára. 

Verstani megfontolások 

Tizenkét soros a költemény, minden második sor rímel egymással, sőt, amint több-
ször is említettem már, ugyanazon rím cseng össze minden páros sorban: a teofór ’él, 
amely tehát népnév, angyalnevek és prófétai személynév végződése is egyszersmind. 
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A tizenkét sor is felező tizenkettes sorokból áll, sorközépi metszettel hat-hat 
szótag és azon belül is négy-négy ütem alkot egy verssort. A felező, négyütemű 
tizenkettes ritmusképlete: 3|3||3|3. 

Továbbá három félsor is rímel egymással, minden egyes ’él-végződés előtt.  
A rímképlet tehát bravúros, és láthatólag a rímeknek, ritmusnak, szótagszámnak 
minden nyelvi és grammatikai szempont alá van rendelve. Figyelem! Az e (szegol) 
és az é (céré) egy kategóriát alkot a rím szempontjából, ami esetleg arra utalhat, 
hogy egyformán ejthették ki!

A rímképlet, követve a héber jobbról balra haladó irányt, s minden egyes félsor-
véget önálló rímként kezelve, az alábbi módon ábrázolható:

A A  ← ↓
B A
C C
B C
D D 
B D
E E
B E
F F
B F
G G
B G

Nyelvi sajátosságok 

Bár látszólag egyszerű a nyelvezet, amely a bibliai szókincsre megy vissza, valójában 
a kevés szóból álló költemény szavainak nagy része a Héber Bibliában is csak ritkán 
dokumentált. Sőt, egy-két olyan kifejezés is található a carmenben, amelyek nem-
csak a kevésbé frekventált bibliai előfordulások közé tartoznak, hanem még jelen 
használatukban nyelvtanilag-alaktanilag is eltérnek azoktól. Ilyen pl. a  

Verstani megfontolások 
Tizenkét soros a költemény, minden második sor rímel egymással, sőt, amint többször is említettem 

már, ugyanazon rím cseng össze minden páros sorban: a teofór ’él, amely tehát népnév, 

angyalnevek és prófétai személynév végződése is egyszersmind. 

A tizenkét sor is felező tizenkettes sorokból áll, sorközépi metszettel hat-hat szótag és azon belül 
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Továbbá három félsor is rímel egymással, minden egyes ’él-végződés előtt. A rímképlet tehát 

bravúros, és láthatólag a rímeknek, ritmusnak, szótagszámnak minden nyelvi és grammatikai 

szempont alá van rendelve. Figyelem! Az e (szegol) és az é (céré) egy kategóriát alkot a rím 

szempontjából, ami esetleg arra utalhat, hogy egyformán ejthették ki!

A rímképlet, követve a héber jobbról balra haladó irányt, s minden egyes félsor-véget önálló 

rímként kezelve, az alábbi módon ábrázolható:

A A ← ↓

B A

C C
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D D 

B D

E E
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F F
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Nyelvi sajátosságok 
Bár látszólag egyszerű a nyelvezet, amely a bibliai szókincsre megy vissza, valójában a kevés 

szóból álló költemény szavainak nagy része a Héber Bibliában is csak ritkán dokumentált. Sőt, egy-

két olyan kifejezés is található a carmenben, amelyek nemcsak a kevésbé frekventált bibliai 

előfordulások közé tartoznak, hanem még jelen használatukban nyelvtanilag-alaktanilag is eltérnek 

azoktól. Ilyen pl. a ָּבַהלhif’íl igetörzsi szerepeltetése, illetve a ָּכַתרpi’él igetörzsben való képzése. A 

megértést továbbá számos, különböző természetű hiba nehezíti.

Mivel a bibliai háttér (azok a forrásszövegek, amelyekben a carmen szavai, kifejezései 

megtalálhatók) eléggé széles spektrumot fed le (a Tórától kezdve a Prófétákon át az Írásokig, vagy 

  hif ’íl 
igetörzsi szerepeltetése, illetve a 
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A tizenkét sor is felező tizenkettes sorokból áll, sorközépi metszettel hat-hat szótag és azon belül 
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Továbbá három félsor is rímel egymással, minden egyes ’él-végződés előtt. A rímképlet tehát 

bravúros, és láthatólag a rímeknek, ritmusnak, szótagszámnak minden nyelvi és grammatikai 

szempont alá van rendelve. Figyelem! Az e (szegol) és az é (céré) egy kategóriát alkot a rím 

szempontjából, ami esetleg arra utalhat, hogy egyformán ejthették ki!

A rímképlet, követve a héber jobbról balra haladó irányt, s minden egyes félsor-véget önálló 

rímként kezelve, az alábbi módon ábrázolható:

A A ← ↓

B A

C C

B C

D D 

B D

E E

B E

F F

B F
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Nyelvi sajátosságok 
Bár látszólag egyszerű a nyelvezet, amely a bibliai szókincsre megy vissza, valójában a kevés 

szóból álló költemény szavainak nagy része a Héber Bibliában is csak ritkán dokumentált. Sőt, egy-

két olyan kifejezés is található a carmenben, amelyek nemcsak a kevésbé frekventált bibliai 

előfordulások közé tartoznak, hanem még jelen használatukban nyelvtanilag-alaktanilag is eltérnek 

azoktól. Ilyen pl. a ָּבַהלhif’íl igetörzsi szerepeltetése, illetve a ָּכַתרpi’él igetörzsben való képzése. A 

megértést továbbá számos, különböző természetű hiba nehezíti.

Mivel a bibliai háttér (azok a forrásszövegek, amelyekben a carmen szavai, kifejezései 

megtalálhatók) eléggé széles spektrumot fed le (a Tórától kezdve a Prófétákon át az Írásokig, vagy 

 pi’él igetörzsben való képzése. A megértést 
továbbá számos, különböző természetű hiba nehezíti.

Mivel a bibliai háttér (azok a forrásszövegek, amelyekben a carmen szavai, 
kifejezései megtalálhatók) eléggé széles spektrumot fed le (a Tórától kezdve a Pró-
fétákon át az Írásokig, vagy műfajilag az elbeszélésektől a költői szövegeken át a 
bölcsességirodalomig stb.), arra következtethetünk, hogy Gyarmati István eléggé 
jártas lehetett a Héber Bibliában, vagy legalábbis sűrűn forgatta, és tudta, hogy mit 
hol keressen benne. 
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Összességében elmondhatjuk, hogy a költemény az eddig vizsgált carmenek 
átlag-színvonalát hozza a koherencia, a nyelvi megformáltság, valamint a bibliai 
forrásszövegek adekvát használata tekintetében, poétikai tekintetben viszont a 
legjobbakkal vetekszik.13

DEBRECZENI S. GÁSPÁR ÜDVÖZLŐVERSE – RMK III. 1399

A szerzőről

Debreczeni Simonides Gáspár Debrecenben született 1602-ben. Itt járt iskolába, 
felsőbb osztályokba 1618-ban lépett. 

Külföldi tanulmányútja során 1623-ban az odera-frankfurti, 1625 áprilisától a 
franekeri, májusától pedig a leideni egyetemet látogatta, majd kisebb kitérőt köve-
tően 1626-ban újból beiratkozott Leidenbe, 1630-tól pedig a Cambridge-i Egyetem 
hallgatója volt. 

Peregrinációja végeztével előbb rektor, majd lelkész lett Nagyváradon, de „1637-
re vagy halála, vagy távozása következtében megürült a helye”.14

Betűhív átírás

A kötetben található héber üdvözlőversek közül Debreczeni carmene a leghosszabb 
és egyszersmind a legigényesebb is. 

A szerző apró részletekbe menően dolgozta ki koncepcióját, és nyelvi-verstani 
stratégiáját precízen követve, láthatóan időt és energiát nem sajnálva vetette papírra 
versét. Igényességét, átgondolt eljárásmódját mutatja, hogy a fejedelmi kézfogó al-
kalmából írt köszöntésnek címet is szánt, valamint az alfabetikus szisztéma keretébe 
foglalt sorokat betűkkel látta el.

13 A projektben  az immár rendelkezésünkre álló teljes leideni és londoni anyagot személyesen,  
hasonló részletességgel, alapossággal vizsgálat tárgyává tettem, valamint az utrechti anyag 
túlnyomó részét is. Különféle konferenciák alkalmával ismertettem eddigi eredményeimet, 
két tanulmányom megjelenés alatt áll.

14 Életrajzi adataihoz ld. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti 
lexikon, Budapest, A Magyarországi Református Egyházi Zsinat Irodájának Sajtóosztálya, 
19773, http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=595 (Letöltés: 2019. november 27.) Németalföldi 
egyetemi tanulmányaival kapcsolatos adatait ld. Bozzay − Ladányi: i. m., 44, 219.
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Debreczeni Simonides Gáspár Debrecenben született, 1602-ben. Itt járt iskolába, felsőbb 
osztályokba 1618-ban lépett.  
 Külföldi tanulmányútja során 1623-ban az Odera-Frankfurt-i, 1625 áprilisától a 
franekeri, májusától pedig a leideni egyetemet látogatta, majd kisebb kitérőt követően 1626-
ban újból beiratkozott Leidenbe, 1630-tól pedig a Cambridge-i egyetem hallgatója volt.  
 Peregrinációja végeztével előbb rektor, majd lelkész lett Nagyváradon, de „1637-re 
vagy halála, vagy távozása következtében megürült a helye”.12 
 
 
Betűhív átírás 

A kötetben található héber üdvözlőversek közül Debreczeni carmene a leghosszabb és 
egyszersmind a legigényesebb is.  
 A szerző apró részletekbe menően dolgozta ki koncepcióját, és nyelvi-verstani 
stratégiáját precízen követve, láthatóan időt és energiát nem sajnálva vetette papírra versét. 
Igényességét, átgondolt eljárásmódját mutatja, hogy a fejedelmi kézfogó alkalmából írt 
köszöntésnek címet is szánt, valamint az alfabetikus szisztéma keretébe foglalt sorokat betűkkel 
látta el. 
  

התחּנ  
 

                                                           
12 Életrajzi adataihoz ld. ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon (Budapest: A 
Magyarországi Református Egyházi Zsinat Irodájának Sajtóosztálya, 19773), 
http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=595. Németalföldi egyetemi tanulmányaival kapcsolatos adatait ld. 
BOZZAY  LADÁNYI, Magyarországi diákok…, 44; 219. 
 

תלֹוקֹובְ  עמְַש ְרְיְ שְ אְ   םלְָֹןְעֹודֹואְ     א 

׃תֹוּלפְ תְ  -הְהְַרְָֹהְ מְ     תְָֹלְ בְַקְ וְ  
תירֹומְ זְ  ְמְ זְַאְ   ָךר  בהְַרְָֹ-לכְָֹבְ    ב 

הְֹ ׃תרֹוט  ןיםְּכְֵנְ נּוחְ   -חְתְַצְַנְֵלְ     
יםהְ ֹלאְ  -הְָֹ ישרְאְ בְָֹּכְ   יּכְ  ָךלְ מְ גְ    ג 
׃יםאְ לְָֹחְ  ןאְּכְֵשְָֹנְ וְ   יְךלְ מְ הְ  לֹוהְ     

הְֵרְָֹה ְחְ בְ  מְ  טהְלּווְָֹר  ְךאְאְַנְָֹאְָֹדְ    ד 
׃הירְָֹבְ גְ  הְַ נֹותְָֹנְ   אהְהְֵתְָֹעְַוְ     
ָךדְ עֹווְ  ְךבְָֹבְטּורֹובְ   ְֹלֹוהְ   לאְאְֵםְב  ה 
׃ָךדְ יְָֹבְ  אנְָֹ רֹומֹוש ְ  לֹולְעְָֹמְֹחְ     
תנֹומּואְ   ְ ּוּנתְ צֹור  -יְ  מֹולְ שְַוְ    ו 
׃תקֹודְָֹצְ  םתְָֹנְָֹבּותְ   -ילְּכְ דְֵגְַלְ     

ֹל יםהְ א  חצְַרְנְ בּועְ   -תְבְַירֹומְ זְ    ז 
׃יםנְ מּואְ  לרְאְֵמְֵזְַאְ   ְךאְַ ָךמְ ש ְלְ     
םלְָֹעְֹלְ  הלְָֹדְֵגְַאְ   ָךתְ דְ מּוחְ    ח 

11 
 

 
 
Javított változat 
 
Mivel a terjedelmi adottságok folytán a hibalehetőségek száma is megnő, ezúttal  ha lehet 
fokozni  még nagyobb szükség van a korrigált, normalizált változat közlésére, mint a rövidebb 
versek esetében.  

׃םּלְֵשְַאְ  םיםְתֹודְ סְָֹחְ   -יםְהְַבְ ַרְוְ     
חבְַשְַאְ  אתְהּורֹומְָֹאְ   -תְהְַרֹוהֹוטְ    ט 
׃חבְַזְ וְ  ירתְש ְרֹושּותְ   ָךבְ ֵרְקְ אְַוְ     
םיהְ לְֵעְ  ןגְֵתְיְָֹעְֵבְ   -לּכְָֹ ְךינְָֹמְ יְ    י 
׃םיהְ תְֵחְ  הְתְַהוְָֹיְ   ָךדְ סְ חְַוְ     
תּוּימְ מְ  ְקְֹנֹוכֹומְ   -לתְעְַלֹולּוּכְ     כ 
׃תיחֹולְ סְ  תֹוּנְָֹתְ חְ   םיֹוהְבְ ּזְָֹּועוְ     
ְךשְ מְֵבְ  ְךםְאְַשְֵדְ קְ   אְהְַנְָֹ ָךלְ    ל 
׃ְךלְ מְ ּו הּכְָֹלְ הְמְַיְ הְ   -ןְיְ עְַמְַלְ     
םּיְֵקְַלְ   ְ ןכְֵהְאְָֹרְָֹר  ְצֹומְ   -יםְעֹור   מ 
׃יםאְ ֹושנְ  בר ְחְֹ-תאְ וְ   ייעְ סְ תְַוְ     

יָךמְֵחְ  -ַרְבְהְָֹרְֹּכְָֹ  איםְנְָֹסְ כְָֹנְ    נ 
׃ָךבְ טּובְ  ידְַשְַ רֹוזְ   -בְנְָֹרֹו דאְֹמְ     
ֹובלְ בְ  המְָֹכְ חְָֹ-תאְ וְ   לּכְֵֹש ְחְהְַפְַסְ    ס 
׃ֹותש ְאְ וְ  ְךלְ מְ -ימְֵיְ   -ליםְעְַמְ יְָֹוְ     

ילּוהְ בְַ -בְ  הדְֵַרְוְ   ףדְסְֵעְַ-ידְֵעְ    ע 
ְבְָֹלְ  ׃כֹור  ינּוהְֵֹלאְ   ְֹּו  הְתְַעְַאְב   

הְַֹלאְ  ָךנְ עְַמְַלְ   הּועְֵַרְפְ    פ 
׃היחְָֹלְ סְ  -יְהְַּכְ  ָךמְ   הְעְ רְָֹהְֵמְ     
קדְ צְ בְ  עשְַרְהֹושְַוְ   -יוְהְַאְָֹבְָֹצְ    צ 
׃קזְ נְ בְ  לֹוּפלְיְ אְַוְ   באְַוְ   לֹולְי    
םרֹושְָֹבְ  נּוחְֵמְ שְַֹוְ   אדְנְָֹבְעְַַרְקְ    ק 
׃םרֹומְָֹבְ  ינּובְַּושוְ   דבְֵילְכְָֹחְֵבְ     
יםנְ מְָֹאְ  -םְנְ יְ לְָֹחְ    ְ לאְאְֵאְנְָֹפְָֹר   ר 
ְשְַיְ  ׃יםר  רֹותְדאְֵ ָךדְ   -רְיְָֹמְֹש ְיְ וְ     
הּלְָֹהְ תְ  -ןְבעְַמְָֹלְ   לאְאְֵעְנְָֹמְַש ְ   ש 
׃הּלְָֹפְ תְ  ןרֹונְָֹ ָךמְ   -םְש ְלְָֹעְֹלְ     
םּיְֵקְַלְ  לעְַקְמְֵזְַחְ   תֹונְָֹכּותְ    ת 
׃יםש ְנְָֹאְ  ףפְֵןְחֹוחְֵוְ   דסְ רְחְ שְ אְ     
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Javított változat 
 
Mivel a terjedelmi adottságok folytán a hibalehetőségek száma is megnő, ezúttal  ha lehet 
fokozni  még nagyobb szükség van a korrigált, normalizált változat közlésére, mint a rövidebb 
versek esetében.  

׃םּלְֵשְַאְ  םיםְתֹודְ סְָֹחְ   -יםְהְַבְ ַרְוְ     
חבְַשְַאְ  אתְהּורֹומְָֹאְ   -תְהְַרֹוהֹוטְ    ט 
׃חבְַזְ וְ  ירתְש ְרֹושּותְ   ָךבְ ֵרְקְ אְַוְ     
םיהְ לְֵעְ  ןגְֵתְיְָֹעְֵבְ   -לּכְָֹ ְךינְָֹמְ יְ    י 
׃םיהְ תְֵחְ  הְתְַהוְָֹיְ   ָךדְ סְ חְַוְ     
תּוּימְ מְ  ְקְֹנֹוכֹומְ   -לתְעְַלֹולּוּכְ     כ 
׃תיחֹולְ סְ  תֹוּנְָֹתְ חְ   םיֹוהְבְ ּזְָֹּועוְ     
ְךשְ מְֵבְ  ְךםְאְַשְֵדְ קְ   אְהְַנְָֹ ָךלְ    ל 
׃ְךלְ מְ ּו הּכְָֹלְ הְמְַיְ הְ   -ןְיְ עְַמְַלְ     
םּיְֵקְַלְ   ְ ןכְֵהְאְָֹרְָֹר  ְצֹומְ   -יםְעֹור   מ 
׃יםאְ ֹושנְ  בר ְחְֹ-תאְ וְ   ייעְ סְ תְַוְ     

יָךמְֵחְ  -ַרְבְהְָֹרְֹּכְָֹ  איםְנְָֹסְ כְָֹנְ    נ 
׃ָךבְ טּובְ  ידְַשְַ רֹוזְ   -בְנְָֹרֹו דאְֹמְ     
ֹובלְ בְ  המְָֹכְ חְָֹ-תאְ וְ   לּכְֵֹש ְחְהְַפְַסְ    ס 
׃ֹותש ְאְ וְ  ְךלְ מְ -ימְֵיְ   -ליםְעְַמְ יְָֹוְ     

ילּוהְ בְַ -בְ  הדְֵַרְוְ   ףדְסְֵעְַ-ידְֵעְ    ע 
ְבְָֹלְ  ׃כֹור  ינּוהְֵֹלאְ   ְֹּו  הְתְַעְַאְב   

הְַֹלאְ  ָךנְ עְַמְַלְ   הּועְֵַרְפְ    פ 
׃היחְָֹלְ סְ  -יְהְַּכְ  ָךמְ   הְעְ רְָֹהְֵמְ     
קדְ צְ בְ  עשְַרְהֹושְַוְ   -יוְהְַאְָֹבְָֹצְ    צ 
׃קזְ נְ בְ  לֹוּפלְיְ אְַוְ   באְַוְ   לֹולְי    
םרֹושְָֹבְ  נּוחְֵמְ שְַֹוְ   אדְנְָֹבְעְַַרְקְ    ק 
׃םרֹומְָֹבְ  ינּובְַּושוְ   דבְֵילְכְָֹחְֵבְ     
יםנְ מְָֹאְ  -םְנְ יְ לְָֹחְ    ְ לאְאְֵאְנְָֹפְָֹר   ר 
ְשְַיְ  ׃יםר  רֹותְדאְֵ ָךדְ   -רְיְָֹמְֹש ְיְ וְ     
הּלְָֹהְ תְ  -ןְבעְַמְָֹלְ   לאְאְֵעְנְָֹמְַש ְ   ש 
׃הּלְָֹפְ תְ  ןרֹונְָֹ ָךמְ   -םְש ְלְָֹעְֹלְ     
םּיְֵקְַלְ  לעְַקְמְֵזְַחְ   תֹונְָֹכּותְ    ת 
׃יםש ְנְָֹאְ  ףפְֵןְחֹוחְֵוְ   דסְ רְחְ שְ אְ     

Javított változat

Mivel a terjedelmi adottságok folytán a hibalehetőségek száma is megnő, ezúttal 
− ha lehet fokozni − még nagyobb szükség van a korrigált, normalizált változat 
közlésére, mint a rövidebb versek esetében. 

Mivel azonban a szöveg- és forráskritikai megjegyzések ehhez az olvasathoz 
járulnak, a gazdaságosság érdekében most a héber betűk látják el a számok szerepét − 
különös tekintettel arra, hogy a héber betűk valóban rendelkeznek számértékekkel is. 

A szövegben végrehajtott javításaimat ismételten szögletes zárójelekkel jelzem. 
A látszólag három oszlopba rendezett, valójában soronként két metszettel 

megtört, összesen 24 sorból álló költemény helyesírási és nyelvtani szempontból 
felülvizsgált variánsa a következő:   

15[

ְוִאְׁשּתֹו׃ ֶמֶל�-ְיֵמי ַעלְוָיִמים -

ַבִהילּו ּבִ ְוֵרַדה - ֵסףַעד-ֲעֵדי ע

ְלָבְרכֹו׃ ֱא�ֵהינּו ַעַּתהּובֹא

ֱא�ּהַ  ְלַמַעְנ� ְפַרֵעהּו פ

ְסִליָחה׃ הַ ִּכיְּמ� - עִ ְמֵהָרה

ְּבֶצֶדק הֹוַׁשעְוַׁשר הַ ְצָבָאיו - צ

ְּבֶנֶזק׃ ִיּפֹולְוַאל ִיּבֹולְוַאל

ְּבָׁשרֹום ְּמֵחנּו ְוֹשַ ָנאַעדְקַרב ק

ְּבָמרֹום׃ ְוׁשּוַבינּו ָכֵבדְּבֵחיל

ֱאָמִנים נֶ ֳחָלִים - ֵאלָנאְרָפא ר

ְיַׁשִרים׃ ּדֹורֵאתְד� יָ ְוִיְׁשֹמר -

ְתִהָּלה ּבְלָמַען - ֵאלָנאִׁשַמע ש

ְּתִפָּלה׃ ָנרֹוןְמ� ׁשִ ְלֹעָלם -

ְלַקֵּים ֵמַעלֲחַזק ְתכּוָנתֹו ת

ֲאָנִׁשים׃ חֹוֵפףְוֵחן ֶחֶסדֲאֶׁשר

Javított változat
Mivel a terjedelmi adottságok folytán a hibalehetőségek száma is megnő, ezúttal − ha lehet fokozni 

− még nagyobb szükség van a korrigált, normalizált változat közlésére, mint a rövidebb versek 

esetében. 

Mivel azonban a szöveg- és forráskritikai megjegyzések ehhez az olvasathoz járulnak, a 

gazdaságosság érdekében most a héber betűk látják el a számok szerepét − különös tekintettel arra, 

hogy a héber betűk valóban rendelkeznek számértékekkel is. 

A szövegben végrehajtott javításaimat ismételten szögletes zárójelekkel jelzem. 

A látszólag három oszlopba rendezett, valójában soronként két metszettel megtört, összesen 24 

sorból álló költemény helyesírási és nyelvtani szempontból felülvizsgált variánsa a következő:   

14[ְּתִחָּנה]

14 _ A cím pontozatlanul van a nyomtatványon feltüntetve, szemben magával a verssel, amely viszont tartalmaz 
magánhangzókat. Kiegészítettem tehát ezt az eredetileg csak mássalhangzókból álló szót is magánhangzókkal.

]
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 Mivel azonban a szöveg- és forráskritikai megjegyzések ehhez az olvasathoz járulnak, 
a gazdaságosság érdekében most a héber betűk látják el a számok szerepét  különös tekintettel 
arra, hogy a héber betűk valóban rendelkeznek számértékekkel is.  
 A szövegben végrehajtott javításaimat ismételten szögletes zárójelekkel jelzem.  
 A látszólag három oszlopba rendezett, valójában soronként két metszettel megtört, 
összesen 24 sorból álló költemény helyesírási és nyelvtani szempontból felülvizsgált variánsa 
a következő:    
 

ּנְָֹה[13 חְ   ]תְ 
 

                                                           
13 A cím pontozatlanul van a nyomtatványon feltüntetve, szemben magával a verssel, amely viszont tartalmaz 
magánhangzókat. Kiegészítettem tehát ezt az eredetileg csak mássalhangzókból álló szót is magánhangzókkal. 

 א םלְָֹןְעֹודֹואְ  עמְַש ְרְיְ שְ אְ  תלֹוקֹובְ 

ּלֹות פ  הְהְַ ׃ת  ֵהרָֹ ְ -מ  תָֹ ַבל  ק   ו 
ירֹות מ  ָך ז  ר  ַזמ  ל א  כָֹ  ב [בַרהְַ]-ב 
ֹהרֹות יםְֵּכן ׃ט  נּונ  נ ַצח] ח    -תְַ [לָֹ
ים ֹלה  ר א  בָֹ ישְהְָֹ ּכ  י -א  ָךְּכ  ל  מ   ג ג 
י א  לָֹ אְֵּכן ׃םח  שָֹ נ  לֹו] ו  יְך  [אה  ל  מ    ה 

החְ בְ ] הרְָֹהְֵמְ  דָֹ גָֹא] לּוט [רָֹ אָֹ  ד ַאְך [ד 
ה ירָֹ ב  נֹוְהְַ ׃ג  תָֹ הְֵהא נ  ַעתָֹ   ו 
ָך עֹוד  ְך ו  רֹובְטּובָֹ לֹוםְבֹאְֵאל ב   ה ה 
ָך יָֹד  מֹורֹוְנָֹא ׃ב  לֹו ש  ֹמלְעָֹ   ח 

מּונֹות ּנּו א  צֹות  מֹוְיְ  ר  ַשל   ו -ו 
קֹות דָֹ ם ׃צ  בּונָֹתָֹ י ת  ַגֵדלְּכ    -ל 
ים ֹלה  ירֹותְבְַ ע בּורְנ ַצח א  מ   ז -ז 
ים מּונ  ַזֵמרְֵאל ׃א  ָךְַאְך א  מ  ש    ל 
ֹעלָֹם ה ל  ַגֵדלָֹ ָךחְ ] א  ת   ח [מּודָֹ
ַשֵּלם י ׃א  ד  סָֹ יםְהְַ [תֹום]םְח  ַרב    -ו 
ַשַבח רֹות א  מָֹ הֹורֹותְהְַ הּוא א   ט -ט 

ז ַבח] יר ׃[וָֹ שּורֹותְש  ָך ת  ֵרב  ַאק    ו 
ם ֵעתְיֵָֹגן ע ֵליה  ינְָֹך ב  מ  ל י   י -ּכָֹ
ם ֵתיה  הוָֹהְתְַ ׃ח  ָך י  ד  ַחס    ו 
ּיֹו מ  כֹונֹוְקְֹ תמ  לּולֹות  מ   כ -ַעל ּכ 

יחֹות ל  ּנָֹתֹו ׃ס  ת  יֹום ח  עּוּזָֹהְב    ו 
ְך ֵמש  ים] ב  דש  ָךְנָֹאְהְַ ַאְך [ק   ל ל 
ְך ל  ה ׃ּומ  ּכָֹ י הְַמל  ַמַעןְיְ  ה    -ל 
ַקֵּים ֵכן ל  הְאָֹ רָֹ יםְעֹו ר  צֹור   מ -מ 

ים] שּוא  ת [׃נ  א  ב-ו  י ֹחר  יע  ַתס    ו 

15 A cím pontozatlanul van a nyomtatványon feltüntetve, szemben magával a verssel, amely viszont 
tartalmaz magánhangzókat. Kiegészítettem tehát ezt az eredetileg csak mássalhangzókból álló 
szót is magánhangzókkal.
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 Mivel azonban a szöveg- és forráskritikai megjegyzések ehhez az olvasathoz járulnak, 
a gazdaságosság érdekében most a héber betűk látják el a számok szerepét  különös tekintettel 
arra, hogy a héber betűk valóban rendelkeznek számértékekkel is.  
 A szövegben végrehajtott javításaimat ismételten szögletes zárójelekkel jelzem.  
 A látszólag három oszlopba rendezett, valójában soronként két metszettel megtört, 
összesen 24 sorból álló költemény helyesírási és nyelvtani szempontból felülvizsgált variánsa 
a következő:    
 

ּנְָֹה[13 חְ   ]תְ 
 

                                                           
13 A cím pontozatlanul van a nyomtatványon feltüntetve, szemben magával a verssel, amely viszont tartalmaz 
magánhangzókat. Kiegészítettem tehát ezt az eredetileg csak mássalhangzókból álló szót is magánhangzókkal. 

 א םלְָֹןְעֹודֹואְ  עמְַש ְרְיְ שְ אְ  תלֹוקֹובְ 

ּלֹות פ  הְהְַ ׃ת  ֵהרָֹ ְ -מ  תָֹ ַבל  ק   ו 
ירֹות מ  ָך ז  ר  ַזמ  ל א  כָֹ  ב [בַרהְַ]-ב 
ֹהרֹות יםְֵּכן ׃ט  נּונ  נ ַצח] ח    -תְַ [לָֹ
ים ֹלה  ר א  בָֹ ישְהְָֹ ּכ  י -א  ָךְּכ  ל  מ   ג ג 
י א  לָֹ אְֵּכן ׃םח  שָֹ נ  לֹו] ו  יְך  [אה  ל  מ    ה 

החְ בְ ] הרְָֹהְֵמְ  דָֹ גָֹא] לּוט [רָֹ אָֹ  ד ַאְך [ד 
ה ירָֹ ב  נֹוְהְַ ׃ג  תָֹ הְֵהא נ  ַעתָֹ   ו 
ָך עֹוד  ְך ו  רֹובְטּובָֹ לֹוםְבֹאְֵאל ב   ה ה 
ָך יָֹד  מֹורֹוְנָֹא ׃ב  לֹו ש  ֹמלְעָֹ   ח 

מּונֹות ּנּו א  צֹות  מֹוְיְ  ר  ַשל   ו -ו 
קֹות דָֹ ם ׃צ  בּונָֹתָֹ י ת  ַגֵדלְּכ    -ל 
ים ֹלה  ירֹותְבְַ ע בּורְנ ַצח א  מ   ז -ז 
ים מּונ  ַזֵמרְֵאל ׃א  ָךְַאְך א  מ  ש    ל 
ֹעלָֹם ה ל  ַגֵדלָֹ ָךחְ ] א  ת   ח [מּודָֹ
ַשֵּלם י ׃א  ד  סָֹ יםְהְַ [תֹום]םְח  ַרב    -ו 
ַשַבח רֹות א  מָֹ הֹורֹותְהְַ הּוא א   ט -ט 

ז ַבח] יר ׃[וָֹ שּורֹותְש  ָך ת  ֵרב  ַאק    ו 
ם ֵעתְיֵָֹגן ע ֵליה  ינְָֹך ב  מ  ל י   י -ּכָֹ
ם ֵתיה  הוָֹהְתְַ ׃ח  ָך י  ד  ַחס    ו 
ּיֹו מ  כֹונֹוְקְֹ תמ  לּולֹות  מ   כ -ַעל ּכ 

יחֹות ל  ּנָֹתֹו ׃ס  ת  יֹום ח  עּוּזָֹהְב    ו 
ְך ֵמש  ים] ב  דש  ָךְנָֹאְהְַ ַאְך [ק   ל ל 
ְך ל  ה ׃ּומ  ּכָֹ י הְַמל  ַמַעןְיְ  ה    -ל 
ַקֵּים ֵכן ל  הְאָֹ רָֹ יםְעֹו ר  צֹור   מ -מ 

ים] שּוא  ת [׃נ  א  ב-ו  י ֹחר  יע  ַתס    ו 
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Szöveg- és forráskritikai jegyzetek 
 
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 
sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk 
utalnak vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok 
hagyományos számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból 
megjegyzésre érdemes, konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem. 
 

 a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem (’vihar’) ַרַהב A .2 / ב
pedig köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; 
néhol egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. 
Persze, hogy jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett 
magánhangzó-állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, 
hogy a laringális ה (h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem 
kizárt, hogy itt a szerző szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, 
jóllehet azzal sem vagyunk előrébb.   

ר NB: a .3 / ג בָֹ  !csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés (’már’) ּכ 
Továbbá a א שָֹ  alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (’fölmagasztaltatott’) נ 
(digitális másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a 

יָך מ  ֹרבְ [ח  יםְנָֹא -ַרְהְָֹ]ּכ  ס  כָֹ  נ נ 
ָך טּוב  רֹו ׃ב  ֹאדְרֹוב ַשַדי [ז    -נְ ] מ 
בֹו ל  ת ב  א  ה-ו  מָֹ כ  ֵּכל חָֹ ַפחְַהֹש   ס ס 
תֹו ש  א  ֵמי ׃ו  ל ְך-י  יםְַעל מ  יָֹמ    -ו 

ילּו]  ה  דְֵ] [ב   ע [סֹוף]ַעדְ-ע ֵדי -בְ  [הּור 
כֹו ר  בָֹ ֹלֵהינּו ׃ל  ה]ּובֹאְ א     [ַעתָֹ
ֹלהְַ ָך א  ַמַענ  ֵעהּו] ל  רָֹ  פ [פ 
ה יחָֹ ל  יְהְַ ׃ס  ָךְּכ  הְעְ  -מ  ֵהרָֹ   מ 
ק ד  צ  ַשרְהֹוַשע ב  יוְהְַ ו  אָֹ בָֹ  צ -צ 
נ ז ק ּפֹול ׃ב  ַאלְי  בֹול ו  ַאלְי    ו 

ים] ר  שָֹ ֵחנּו [ב  מ  ֹשַ ַרבְַעדְנָֹא ו   ק ק 
מְָֹ שּוַבינּו ׃רֹוםב  ֵבד ו  ֵחילְכָֹ   ב 

ים נ  מָֹ םְ א  י  לָֹ אְנָֹאְֵאל -נְ ח  פָֹ  ר ר 
ים] ר  שָֹ ָך [׃י  ֹמרְיְָֹ ֵאתְדֹור ד  ש  י    -ו 

ה ּלָֹ ה  ַמַען] [ת  ַמע] -בְ ] [ל   ש נָֹאְֵאל [ש 
ּלָֹה פ  ָךְנָֹדֹון ׃ת  םְש ְ מ  ֹעלָֹ   -ל 
ַקֵּים ַזקְַמַעל ל  כּונָֹתֹו] ח   ת [ת 
ים נָֹש  ֵחןְחֹוֵפף ׃א  ד ו  ס  רְח  ש    א 

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek

Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus 
rendszer sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető 
gyanánt, a héber betűk utalnak vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás 
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kedvéért a betűk mellett azok hagyományos számértékét is feltüntetem, valamint a 
javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, konkrét nyelvi jelenségeket 
külön is kiemelem.

ע]סֹוף[ַעד-ֲעֵדי-ּבִ ]ּוְרֵדה[]ְבִהילּו[

]ַעָּתה[ּובֹאֱא�ֵהינּוְלָבְרכֹו׃

פ]ְפָרֵעהּו[ְלַמַעְנ�ֱא�ּהַ 

עִ ְמֵהָרה-הַ ִּכיְּמ�ְסִליָחה׃

צ-הַ ְצָבָאיוהֹוַׁשעְוַׁשרְּבֶצֶדק

ִיּבֹולְוַאלִיּפֹולְוַאלְּבֶנֶזק׃

ְּמֵחנּו]ְּבָׁשִרים[ קָנאַעדְקַרבְוֹשַ

ָכֵבדְּבֵחילְוׁשּוַבינּוְּבָמרֹום׃

רֵאלָנאְרָפא-נֶ ֳחָלִיםֱאָמִנים

-יָ ְוִיְׁשֹמרּדֹורֵאתְד�׃]ְיָׁשִרים[

שֵאלָנא] ְׁשַמע[-ּבִ ] [ְלַמַען[]ְתִהָּלה

-ׁשִ ְלֹעָלםָנדֹוןְמ�ְּתִפָּלה׃

ת]ְּתכּוָנתֹו[ַמַעלֲחַזקְלַקֵּים

ֶחֶסדֲאֶׁשרחֹוֵפףְוֵחןֲאָנִׁשים׃

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 

sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk utalnak 

vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok hagyományos 

számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, 

konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem.

/ ב 2. A ַרַהב (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem pedig 

köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol 

egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy 

jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-

állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális ה

(h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt a szerző 

szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, jóllehet azzal sem kapunk 

érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés! 

 / 2. A 

ע]סֹוף[ַעד-ֲעֵדי-ּבִ ]ּוְרֵדה[]ְבִהילּו[

]ַעָּתה[ּובֹאֱא�ֵהינּוְלָבְרכֹו׃

פ]ְפָרֵעהּו[ְלַמַעְנ�ֱא�ּהַ 

עִ ְמֵהָרה-הַ ִּכיְּמ�ְסִליָחה׃

צ-הַ ְצָבָאיוהֹוַׁשעְוַׁשרְּבֶצֶדק

ִיּבֹולְוַאלִיּפֹולְוַאלְּבֶנֶזק׃

ְּמֵחנּו]ְּבָׁשִרים[ קָנאַעדְקַרבְוֹשַ

ָכֵבדְּבֵחילְוׁשּוַבינּוְּבָמרֹום׃

רֵאלָנאְרָפא-נֶ ֳחָלִיםֱאָמִנים

-יָ ְוִיְׁשֹמרּדֹורֵאתְד�׃]ְיָׁשִרים[

שֵאלָנא] ְׁשַמע[-ּבִ ] [ְלַמַען[]ְתִהָּלה

-ׁשִ ְלֹעָלםָנדֹוןְמ�ְּתִפָּלה׃

ת]ְּתכּוָנתֹו[ַמַעלֲחַזקְלַקֵּים

ֶחֶסדֲאֶׁשרחֹוֵפףְוֵחןֲאָנִׁשים׃

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 

sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk utalnak 

vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok hagyományos 

számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, 

konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem.

/ ב 2. A ַרַהב (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem pedig 

köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol 

egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy 

jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-

állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális ה

(h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt a szerző 

szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, jóllehet azzal sem kapunk 

érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés! 

 (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnév-
ként, nem pedig köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 
87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; 
Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. 
Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-állomány biztosan nem jó, 
mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális 

ע]סֹוף[ַעד-ֲעֵדי-ּבִ ]ּוְרֵדה[]ְבִהילּו[

]ַעָּתה[ּובֹאֱא�ֵהינּוְלָבְרכֹו׃

פ]ְפָרֵעהּו[ְלַמַעְנ�ֱא�ּהַ 

עִ ְמֵהָרה-הַ ִּכיְּמ�ְסִליָחה׃

צ-הַ ְצָבָאיוהֹוַׁשעְוַׁשרְּבֶצֶדק

ִיּבֹולְוַאלִיּפֹולְוַאלְּבֶנֶזק׃

ְּמֵחנּו]ְּבָׁשִרים[ קָנאַעדְקַרבְוֹשַ

ָכֵבדְּבֵחילְוׁשּוַבינּוְּבָמרֹום׃

רֵאלָנאְרָפא-נֶ ֳחָלִיםֱאָמִנים

-יָ ְוִיְׁשֹמרּדֹורֵאתְד�׃]ְיָׁשִרים[

שֵאלָנא] ְׁשַמע[-ּבִ ] [ְלַמַען[]ְתִהָּלה

-ׁשִ ְלֹעָלםָנדֹוןְמ�ְּתִפָּלה׃

ת]ְּתכּוָנתֹו[ַמַעלֲחַזקְלַקֵּים

ֶחֶסדֲאֶׁשרחֹוֵפףְוֵחןֲאָנִׁשים׃

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 

sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk utalnak 

vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok hagyományos 

számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, 

konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem.

/ ב 2. A ַרַהב (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem pedig 

köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol 

egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy 

jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-

állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális ה

(h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt a szerző 

szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, jóllehet azzal sem kapunk 

érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés! 

 (h) és a 
faringális 

ע]סֹוף[ַעד-ֲעֵדי-ּבִ ]ּוְרֵדה[]ְבִהילּו[

]ַעָּתה[ּובֹאֱא�ֵהינּוְלָבְרכֹו׃

פ]ְפָרֵעהּו[ְלַמַעְנ�ֱא�ּהַ 

עִ ְמֵהָרה-הַ ִּכיְּמ�ְסִליָחה׃

צ-הַ ְצָבָאיוהֹוַׁשעְוַׁשרְּבֶצֶדק

ִיּבֹולְוַאלִיּפֹולְוַאלְּבֶנֶזק׃

ְּמֵחנּו]ְּבָׁשִרים[ קָנאַעדְקַרבְוֹשַ

ָכֵבדְּבֵחילְוׁשּוַבינּוְּבָמרֹום׃

רֵאלָנאְרָפא-נֶ ֳחָלִיםֱאָמִנים

-יָ ְוִיְׁשֹמרּדֹורֵאתְד�׃]ְיָׁשִרים[

שֵאלָנא] ְׁשַמע[-ּבִ ] [ְלַמַען[]ְתִהָּלה

-ׁשִ ְלֹעָלםָנדֹוןְמ�ְּתִפָּלה׃

ת]ְּתכּוָנתֹו[ַמַעלֲחַזקְלַקֵּים

ֶחֶסדֲאֶׁשרחֹוֵפףְוֵחןֲאָנִׁשים׃

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 

sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk utalnak 

vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok hagyományos 

számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, 

konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem.

/ ב 2. A ַרַהב (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem pedig 

köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol 

egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy 

jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-

állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális ה

(h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt a szerző 

szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, jóllehet azzal sem kapunk 

érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés! 

 (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt 
a szerző szándéka szerint 

ע]סֹוף[ַעד-ֲעֵדי-ּבִ ]ּוְרֵדה[]ְבִהילּו[

]ַעָּתה[ּובֹאֱא�ֵהינּוְלָבְרכֹו׃

פ]ְפָרֵעהּו[ְלַמַעְנ�ֱא�ּהַ 

עִ ְמֵהָרה-הַ ִּכיְּמ�ְסִליָחה׃

צ-הַ ְצָבָאיוהֹוַׁשעְוַׁשרְּבֶצֶדק

ִיּבֹולְוַאלִיּפֹולְוַאלְּבֶנֶזק׃

ְּמֵחנּו]ְּבָׁשִרים[ קָנאַעדְקַרבְוֹשַ

ָכֵבדְּבֵחילְוׁשּוַבינּוְּבָמרֹום׃

רֵאלָנאְרָפא-נֶ ֳחָלִיםֱאָמִנים

-יָ ְוִיְׁשֹמרּדֹורֵאתְד�׃]ְיָׁשִרים[

שֵאלָנא] ְׁשַמע[-ּבִ ] [ְלַמַען[]ְתִהָּלה

-ׁשִ ְלֹעָלםָנדֹוןְמ�ְּתִפָּלה׃

ת]ְּתכּוָנתֹו[ַמַעלֲחַזקְלַקֵּים

ֶחֶסדֲאֶׁשרחֹוֵפףְוֵחןֲאָנִׁשים׃

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
Elöljáróban annyit jegyeznék meg, amire fent már utaltam, hogy az alfabetikus rendszer 

sajátosságait kihasználva ezúttal a héber betűk szolgálnak sorvezető gyanánt, a héber betűk utalnak 

vissza a kérdéses sorokra. A könnyebb eligazodás kedvéért a betűk mellett azok hagyományos 

számértékét is feltüntetem, valamint a javított, vagy egyéb szempontból megjegyzésre érdemes, 

konkrét nyelvi jelenségeket külön is kiemelem.

/ ב 2. A ַרַהב (’vihar’) a Héber Bibliában megszemélyesítve, tehát tulajdonnévként, nem pedig 

köznévi értelemben fordul elő, ld. Ézs 30,7; Ézs 51,9; Zsolt 89,11; 87,4; Jób 9,13; 26,12; néhol 

egyenesen Egyiptom gúnyneveként is szerepel (Ézs 30,7; Zsolt 87,4), vö. BDB 923. Persze, hogy 

jól olvasom-e a szót, az nem egyértelmű. Az eredeti nyomtatványon feltüntetett magánhangzó-

állomány biztosan nem jó, mert igei alakot mutat. Sajnos, nehezíti a helyzetet, hogy a laringális ה

(h) és a faringális ח (h) szinte egyformán néz ki tipográfiailag, tehát nem kizárt, hogy itt a szerző 

szándéka szerint ַרַחב-nak (’szélesség’, ’nagy kiterjedés’) kellene állnia, jóllehet azzal sem kapunk 

érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés! 
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érthetőbb szöveget.  

/ ג 3. NB: a ְּכָבר (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései kifejezés!  (’már’) csak a Prédikátor könyvében fordul elő, nagyon kései 
kifejezés! Továbbá a Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel 
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/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 / 4. A 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’aggodalom’ stb.) esetén, bár a nyomdai változatban a

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (g) helyett 
határozottan 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó ha-
sonlósága miatt. A 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert 
én”), ami sem a szorosabb kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók 
szempontjából nem stimmel. A 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’reszketés’, ’félelem’) alak rekonstrukciója 
folyamán az eredeti kifejezést két ponton is javítottam: egyfelől a magánhangzó-
állományt, másfelől a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (v) konszonánst cseréltem 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

-re (d), részben azért, mert 
nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a szorosabb 
szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban 
azt kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszá-
ban: az 1Móz 47,23-ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az 
arámi nyelvű szövegrészben! Végezetül még ebben a sorpárban található a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 
is, amelynek igei végződését nem tárgyi szuffixumként, hanem részeshatározóként 
értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő főnevet interpretálom tárgy-
ként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-szintaktikailag 
indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 
viszont nincs feltüntetve. 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 / 5. A birtokos szuffixum a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a 
szó pauzális alakban szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg 
szándékosan van így, nem a nyomda vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek 
írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem beszélve a jelen költeményben 
előforduló gyakoriságáról.  
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Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 / 6. A

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén 
alak, példa az esetleges kontaminációra: ha a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ 
stb.) igéből eredeztetjük, és az első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak vél-
jük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. személyű imperfectum és a T/1. vagy 
E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz nonfinit alak) keveredik a 
feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést figyelembe véve 
E/3. m.-ként értelmezem.

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 / 8. Mivel a 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszó-
ban eredetileg nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján 
egy további magánhangzó sem helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. 
Jelen cohortativusi forma: az 

Továbbá a ִנָּׂשא (’fölmagasztaltatott’) alak az én rekonstrukcióm, mivel a nyomtatványon (digitális 

másolaton?) ezen a helyen egy kis hibásodás történt, így nem látszik jól se a magánhangzó-

állomány, se a mássalhangzók. A vele egy szerkezetet alkotó ֲחָלִאים (’dísz’, ’ékesség’) kifejezéshez 

vö. Énekek 7,2.

/ ד 4. A ג esetén, bár a nyomdai változatban a (.aggodalom’ stb’)ְּדָאָגא (g) helyett határozottan נ

(n) látszik, elvetettem az eredeti megoldást, a két mássalhangzó hasonlósága miatt. A נ
megtartásával ugyanis egy arámi kifejezést kapnánk (kb. „mert én”), ami sem a szorosabb 

kohézióba nem illik bele, sem pedig a magánhangzók szempontjából nem stimmel. A 

alak rekonstrukciója folyamán az eredeti kifejezést két (’reszketés’, ’félelem’)ֲחָרָדה ponton is 

javítottam: egyfelől a magánhangzó-állományt, másfelől a ו (v) konszonánst cseréltem ד-re (d), 

részben azért, mert nem találtam a nyomtatott verzióra előfordulási adatot, részben pedig a 

szorosabb szövegösszefüggésre tekintettel. Továbbá a ֵהא (’íme’) rámutatószóval kapcsolatban azt 

kell megjegyezni, hogy mindösszesen kétszer adatolt a Héber Biblia korpuszában: az 1Móz 47,23-

ban és Ez 16,43-ban. NB: Dán 2,43-ban szintén előfordul, az arámi nyelvű szövegrészben! 

Végezetül még ebben a sorpárban található a ְנָתנֹו is, amelynek igei végződését nem tárgyi 

szuffixumként, hanem részeshatározóként értelmezem (’neki adta’), és a sor végén elhelyezkedő 

főnevet interpretálom tárgyként. Ugyanakkor, ha jól értem a sor mondattanát, grammatikailag-

szintaktikailag indokolt volna egy tárgyi prepozíció a határozott névelővel ellátott főnév elé, ami 

viszont nincs feltüntetve. 

/ ה 5. A birtokos szuffixum a �טּוָב (’jóságod’) kifejezésben arra utal, hogy a szó pauzális alakban 

szerepel − meghagytam ezt a formát, ugyanis feltehetőleg szándékosan van így, nem a nyomda 

vagy nyomdász hibájából, más üdvözlőversek írói is előszeretettel élnek a pauzális alakokkal, nem 

beszélve a jelen költeményben előforduló gyakoriságáról.  

/ו 6. A ְרצֹוֶתּנּויִ  (kb. ’kegyesen fogadja azt’) rendkívül szokatlan, heterogén alak, példa az 

esetleges kontaminációra: ha a ָרָצה (’elégedett’, ’kegyesen fogad’ stb.) igéből eredeztetjük, és az 

első oszlopban egy imperfectumi prefixumnak véljük az elválasztott mássalhangzót, akkor a 3. 

személyű imperfectum és a T/1. vagy E/3. m. tárgyi szuffixumos infinitivus constructus (azaz 

nonfinit alak) keveredik a feltüntetett formában. A szuffixumot a tágabb szövegösszefüggést 

figyelembe véve E/3. m.-ként értelmezem.

/ ח 8. Mivel a  ֲמּוָדְת�ח (’értékességed’) birtokos szuffixummal ellátott névszóban eredetileg 

nemcsak a megnyúlt pauzális pontozás, hanem a szabályok alapján egy további magánhangzó sem 

helyes, ezért mindkettő javítását végrehajtottam. Jelen cohortativusi forma: az  ֵָלהֲאַגּד (’naggyá 

tegyem’) is pauzális alakként van feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás 

 (’naggyá tegyem’) is pauzális alakként van 
feltüntetve, de ezt a formát megőriztem. Érdekes megoldás továbbá a szerző által 
itt használt továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-
állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a 
mennyiséghatározó vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a hatá-
rozott névelős jelzett szó (szintén többes számban), de e genitivus partitivus-típusú 
szerkezet meghatározó tagja nem status constructust mutat (bár a számnevek esetén 
ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 / 9. A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol 
fordított sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveg-
helyen, ha jelzős szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, 
tekintettel arra, hogy se a sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon 
történő egyeztetés nem működne, így csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a 
melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői szintagmaként funkcionál. A sorpárt 
lezáró 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót tartottam szükségesnek 
a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 / 10. A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. 
Ha tovább megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

. A -

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’-ban/-ben’) prepozíciónak ugyanis a 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’minden’, ’egész’, ’ösz-
szes’) névmás előtt kellene állnia: 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’minden időben’). A Héber Bibliában 
az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással mint kijelölőjelzővel 
együttesen fordul elő: 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’abban az időben’). A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’körülveszi 
őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre 
érdemes szó a 10-es számértékű sorpárban, a 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’kegyelmed’), amely szintén 
pauzális alak, s amelynek vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 / 20. A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul 
elő a Héber Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellát-
va), tehát hapax legomenon, vö. Jer 2,2. A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’egyenesség’, ’becsületesség’) 
elvont főnévre is mindösszesen egyetlen adatunk van a Héber Bibliában, a Tórá-
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ban, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, vö. 3Móz/Lev 26,13.  
A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

(’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 / 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, 
így jött ki a 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

.

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 / 40. A jelen 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már 
javított forma, ugyanis a nyomtatott verzió szerinti 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt 

 (ó) magánhangzós kifejezés 
számomra nem adott ki grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus 
kifejezéshez a mássalhangzók megőrzése mellett a magánhangzó-állományban 
kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető legkisebbet: zárt 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt  (ú) vokálissá 
alakítottam a féligzárt 

továbbá a szerző által itt használt ַרִּביםַהֲחָסִדים (’sok/nagy kegy’), a mondatban ugyanis nem alany-

állítmányi viszonyként jelenik meg, ha jól értelmezem. Eszerint tehát: elöl áll a mennyiséghatározó 

vagy számnév (többes számban), mint jelző, és mögötte a határozott névelős jelzett szó (szintén 

többes számban), de e genitivus partitivus-típusú szerkezet meghatározó tagja nem status 

constructust mutat (bár a számnevek esetén ez nem számít ritkaságnak a Héber Bibliában). 

/ ט 9. A ַהֲאָמרֹותְטהֹורֹות (’tiszták a szavak’) szintagmához vö. Zsolt 12,7, ahol fordított 

sorrendben és egyeztetve, tehát jelzős szerkezetként szerepel. Jelen szöveghelyen, ha jelzős 

szerkezetként értelmezném a szintagmát, hibás megoldásra jutnék, tekintettel arra, hogy se a 

sorrendiség nem volna szabályos, se a határozottság-alapon történő egyeztetés nem működne, így 

csakis alany-állítmányi viszony jöhet szóba a melléknév és a főnév közt, tehát mellérendelői 

szintagmaként funkcionál. A sorpárt lezáró ָוֶזַבח (’és áldozat’) esetén apró hangtani korrekciót 

tartottam szükségesnek a waw hangsúlyos szótag előtti pozíciójából adódóan.

/ י 10. A ְיִמיָנ� (’jobbod’) pauzális alak, máskülönben nőnemű volna a végződés. Ha tovább 

megyünk a versben, találunk egy szabálytalan, hibás képzést, mégpedig: ְבֵעת-ָּכל . A - ְּב (’-ban/-ben’) 

prepozíciónak ugyanis a ֹּכל (’minden’, ’egész’, ’összes’) névmás előtt kellene állnia: ְּבָכל־ֵעת
(’minden időben’). A Héber Bibliában az ’idő’ jelentésű főnév gyakran a távolra mutató névmással 

mint kijelölőjelzővel együttesen fordul elő: ַהִהיאָּבֵעת (’abban az időben’). A ָיֵגןםֲעֵליהֶ  (’körülveszi 

őket’) kifejezés potenciális forrásszövegeként ld. Zak 9,15. Végül utolsó említésre érdemes szó a 

10-es számértékű sorpárban, a ְוַחְסֶד� (’kegyelmed’), amely szintén pauzális alak, s amelynek 

vokalizációját szintén nem vizsgáltam felül. 

/ כ 20. A ְּכלּולֹות ’jegyesség’, ’eljegyzés’ jelentésű kifejezés csupán egyszer fordul elő a Héber 

Bibliában, ugyanígy többes számban (de birtokos szuffixummal ellátva), tehát hapax legomenon,

vö. Jer 2,2. A קֹוְמִמּיּות (’egyenesség’, ’becsületesség’) elvont főnévre is mindösszesen egyetlen 

adatunk van a Héber Bibliában, a Tórában, ahol is mondattani értelemben határozói szerepet tölt be, 

vö. 3Móz/Lev 26,13. A ְּביֹוםֲחֻתָּנתֹו (’esküvője napján’) birtokos szerkezetet ld. Énekek 3,11. A

ְסִליחֹות (’megbocsátások’) mint isteni epitheton előfordul: Neh 9,17.

/ ל 30. A „szentek” szó magánhangzó-állományát itt kissé megváltoztattam, így jött ki a  ְַּקדִׁשיםה .

/ מ 40. A jelen ְנׁשּוִאים (’elfelejtettek’ – passzív participium) alakváltozat már javított forma, 

ugyanis a nyomtatott verzió szerinti ֹו (ó) magánhangzós kifejezés számomra nem adott ki 

grammatikus és értelmes szót. Az értelmes és grammatikus kifejezéshez a mássalhangzók 

megőrzése mellett a magánhangzó-állományban kellett végeznem módosítást, mégpedig a lehető 

legkisebbet: zárt ּו (ú) vokálissá alakítottam a féligzárt ֹו (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt  (ó) hangot. Ám hogy az egész szövegrészt felruházza-e 
értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 / 50. A 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen 
esetben ismét nehéz megállapítani, hogy 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

  (r)-e vagy 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (d) az első gyökmássalhangzó 
(én, ugye, 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 [r]-nek olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai 
szabály szerint egy szuffigált forma soha nem kaphat határozott névelőt (többszö-
rös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, amit „nem tűr” a nyelv), 
itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint tehát azt is 
javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

? 
(’nagyon sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (d), nem pedig 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (r) (én 
így vettem), akkor a fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont sem-
miképp sem jön ki a héber szerkezet, ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben 
képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel történik a fokozás (

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

), nem 
pedig főnévvel (

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika érvényesülését lehet a 
szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 / 60. A 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

…

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol 
szintén nem egymás mellett, mind a két szó megtalálható. A hif ’íl infinitivus 
absolutusban álló ige főnévi értelmet kap még számos helyen a Héber Bibliában, 
ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, hogy más, bölcsességi 
fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. BDB 968. 
Ha a 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai 
szabályok értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron 
helyesen − a következő, vele paralel kifejezés is. 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 / 70. Az 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723.  
A 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’végső’) lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatvány-
ban szereplő alakot nem tudtam értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, 
ugyanis a 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 gyökből derivált főnevek alakilag (a magánhangzó tekintetében) 
és jelentésileg sem illenek ide (ld. 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 1. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. ’küszöb’), csakis 
a 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

-ból származó 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’végig’, ’végéig’) 
kifejezést: Préd 3,11. A jelen 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat 
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megváltoztattam, beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 
(’sietve’) adverbiummal kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a 
Héber Biblia korpuszában is előfordul: Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi 
szövegekben is, ld. Jastrow 142. A nyomtatványon elmosódott magánhangzóit 
kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó-

 (’most’) határozószóban a 
módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron helyesen 
hosszú lett. 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó- / 80. A 

felruházza-e értelemmel a javított olvasat, már más kérdés.

/ נ 50. A ָהַרֲחֶמי� (’irgalmad’) több ponton problémás kifejezés. Egyfelől jelen esetben ismét 

nehéz megállapítani, hogy e vagy-(r)ר ר ,az első gyökmássalhangzó (én, ugye (d)ד [r]-nek 

olvastam). Másfelől pedig annak ellenére, hogy a grammatikai szabály szerint egy szuffigált forma 

soha nem kaphat határozott névelőt (többszörös, redundáns határozottságot eredményezne ugyanis, 

amit „nem tűr” a nyelv), itt a birtokos szuffixumos főnév névelővel van ellátva. Igazság szerint 

tehát azt is javítani (törölni) kellene (nem tettem tehát)! Továbbá, amennyiben a רֹובְמֹאד ? (’nagyon 

sok’?) szerkezet első szavának utolsó betűje ד (d), nem pedig ר (r) (én így vettem), akkor a 

fokmértékhatározót kell felismernünk benne. Viszont semmiképp sem jön ki a héber szerkezet, 

ugyanis a „nagyon sok” fordított sorrendben képezendő héberül, és az sem árt, ha melléknévvel 

történik a fokozás (ַרב), nem pedig főnévvel (רֹוב)! Egyértelműen a magyar nyelvi logika 

érvényesülését lehet a szerző által használt kifejezésben tetten érni. 

/ ס 60. A ֵּכל… ְּבִלּבֹו ַהֹשְ (’megértést…. szívéhez’) kapcsán ld. Jer 3,15, ahol szintén nem egymás 

mellett, mind a két szó megtalálható. A hif’íl infinitivus absolutusban álló ige főnévi értelmet kap 

még számos helyen a Héber Bibliában, ezért én is így interpretálom. Jellemző megjelenési formája, 

hogy más, bölcsességi fogalom szinonimájaként tűnik föl, miként az üdvözlőversünkben is, vö. 

BDB 968. Ha a ֵּכל ַהֹשְ mondattani szerepe tárgy (ld. a fordításomat), akkor a szintaktikai szabályok 

értelmében tárgyi prepozíciót kellene, hogy kapjon, miként − immáron helyesen − a következő, vele 

paralel kifejezés is. 

/ ע 70. Az ַעד-ֲעֵדי (’mindörökké’) tipikusan költői kifejezés, vö. BDB 723. A סֹוף (’végső’) 

lexémával kapcsolatban fontos információ, hogy a nyomtatványban szereplő alakot nem tudtam 

értelmezni, tehát ez már egy felülvizsgált variáns, ugyanis a ָסַפף gyökből derivált főnevek alakilag 

(a magánhangzó tekintetében) és jelentésileg sem illenek ide (ld. 1ַסף. ’tál’, ’medence’, ’serleg’ 2. 

’küszöb’), csakis a סּוף-ból származó סֹוף ’vég’ állhat itt, vö. továbbá az ַעד־סֹוף (’végig’, ’végéig’) 

kifejezést: Préd 3,11. A jelen ּוְרֵדה (’uralkodj’) esetén az eredeti magánhangzókat megváltoztattam, 

beleértve a waw kötőszó vokalizációját is. A sor végén álló ִבְבִהילּו (’sietve’) adverbiummal 

kapcsolatban meg kell állapítani, hogy arámi kifejezés, a Héber Biblia korpuszában is előfordul: 

Ezsd 4,23, valamint biblián kívüli arámi szövegekben is, ld. JASTROW 142. A nyomtatványon 

elmosódott magánhangzóit kicsit kiegészítettem az átírásban. Végezetül az ַעָּתה (’most’) 

határozószóban a módosításom eredményeként az eredetiben rövid magánhangzó immáron 

helyesen hosszú lett. 

/ פ 80. A ְּפָרֵעהּו (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyetlen magánhangzó- (’hagyd őt’) felszólító módú szuffigált alakban csupán egyet-
len magánhangzó-változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt 
szótagba kerülés okán. 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 / 90. A 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

gyök (’egyenesnek lenni’) hif ’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan 
két adatunk van csak rá a Héber Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfor-
dulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni alakhasználatát, noha ő kissé keveri a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 és 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

-változatot  a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

-alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’sérülés’) főnév szintén csupán 
egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 
ugyancsak a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet 
lát el a mondatban.

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 / 100. Az 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a 
Héber Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 buzdítószócska szokott kü-
lönféle partikulákkal együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul 
hagytam. A 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’énekesek’) megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen 
felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan sem jött ki 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

-s (ó) hangalakkal 
értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a hímnemű névszói 
többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az Ézs 
36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’erős hadsereg’) kifejezés hát-
terében meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 / 200. Az itt megjelenő 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest 
egyetlen magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 / 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon 
rosszul vagy nem megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatvá-
nyon /szkennelt képen, ezért pótolnom és módosítanom kellett néhány helyen 
a vokalizációt. A 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’lakozik’?) kapcsán viszont bizonytalan, hogy pontosan 
mire gondolt Debreczeni, mert a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 ige nif ’al igetörzsben két helyen is jelen van 
a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 
19,10), de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás 
az istennévvel kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ 
jelentést rendelik mellé (vö. BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.
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változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 / 400. A 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’lakóhelye’) a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-
kiegészítést kapott. S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével 
összefüggésben: a 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 (’fönt’) esetében nem egyértelmű a pontozás, akár 

változtatást hajtottam végre, a tárgyi szuffixumból adódó nyílt szótagba kerülés okán. 

/ צ 90. A ַהְוַׁשר (’egyengesd’) igehasználat szempontjából fontos, hogy a ָיַׁשר gyök (’egyenesnek 

lenni’) hif’íl igetörzsi előfordulása nagyon ritka, egészen pontosan két adatunk van csak rá a Héber 

Bibliából: Péld 4,25 és Zsolt 5,9. Ez utóbbi előfordulás ráadásul alá is támasztja Debreczeni 

alakhasználatát, noha ő kissé keveri aפ״י és פ״ו képzést, a BHS pedig alternatív morfémaként közli 

a változatot-פ״י a ֶנֶזק alak mellett. Továbbá: a Héber Bibliában a-פ״ו (’sérülés’) főnév szintén 

csupán egy szöveghelyen található meg, tehát hapax legomenon, vö. Eszt 7,4, ahol ráadásul 

ugyancsak a  ְּב (’-ban/-ben’) prepozícióval együtt jelenik meg, és határozói szerepet lát el a 

mondatban.

/ ק 100. Az ָנאַעד (’mostanra’, ’mostanáig’, ’most’?) kifejezés létjogosultságát a Héber 

Bibliában nem támasztja alá semmi, noha a ָנא buzdítószócska szokott különféle partikulákkal 

együtt előfordulni, vö. BDB 609. Mindenesetre változatlanul hagytam. A ָׁשִרים (’énekesek’) 

megoldás azonban átirat, azaz kénytelen-kelletlen felrúgtam az eredeti hívórímet, mert sehogyan 

sem jött ki ֹו-s (ó) hangalakkal értelmes szó. Megoldásomban tehát a szóvégi mássalhangzó a 

hímnemű névszói többesszám részét képezi. Végezetül álljon itt két bibliai locus: a 2Kir 18,17 és az 

Ézs 36,2, melyekre úgy tekinthetünk, mint a ָכֵבדְּבֵחיל (’erős hadsereg’) kifejezés hátterében 

meghúzódó bibliai szöveghelyek, mint a kifejezés potenciális forrásszövegei.

/ ר 200. Az itt megjelenő ְיָׁשִרים (’egyenesek’) szóalakban az eredetihez képest egyetlen 

magánhangzót cseréltem le: a nyílt szótagban álló rövidet hosszúra.

/ ש 300. Egész sorra vonatkozó megjegyzés: mivel a magánhangzók nagyon rosszul vagy nem 

megfelelően felismerhetők a nem túl jó minőségű nyomtatványon /szkennelt képen, ezért pótolnom 

és módosítanom kellett néhány helyen a vokalizációt. A ָנדֹון (’lakozik’?) kapcsán viszont 

bizonytalan, hogy pontosan mire gondolt Debreczeni, mert a ִּדין ige nif’al igetörzsben két helyen is 

jelen van a Héber Bibliában, ráadásul egyszer participiumban, éppúgy, mint itt is (vö. 2Sám 19,10), 

de más jelentésben: ’harcolni’, ’vetélkedni’. Ugyanakkor a másik előfordulás az istennévvel 

kapcsolatos, és hagyományosan a ’lakozik’, ’marad’, ’tartózkodik’ jelentést rendelik mellé (vö. 

BDB 192), vö. 1Móz/Gen 6,3.

/ ת 400. A (’lakóhelye’)ְּתכּוָנתֹו a fonetikai szabályok alapján egy dages léne-kiegészítést kapott. 

S az utolsó megjegyzésem a normalizált átirat szövegével összefüggésben: a ַמַעל (’fönt’) esetében 

nem egyértelmű a pontozás, akár ֵמַעל (’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat 

mellett, mert nincs névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

 
(’valamin fölül’) is lehetne, de azért döntöttem a fenti olvasat mellett, mert nincs 
névszó, amelyre mint prepozíció, vonatkoztatni lehetne. 

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, 
vagy nyomdai és helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse 
vonatkozásában − folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első 
könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 47,23 a 

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

 kapcsán), a Zsoltárok, Eszter köny-
ve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további szöveghelyek is megnevezhetők 
a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

-vel hozható 
összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2 (

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

). Nem ritkák a hapax legome-
nonok sem: Jer 2,2 (

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

); 3Móz/Lev 26,13 (

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

); Eszt 7,4 (

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

). A Héber 
Biblia tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és 
ötletadó háttereként komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról 
szóra”, azaz az eredeti toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber 
Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás

A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Termé-
szetesen ezúttal is az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, 
tehát szoros megfelelőt nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, 
mint a szerkezeti struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. 
Ezáltal a fordítástechnikai megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a 
héber alefbét töltse be a hivatkozások jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb 
verstani jellemzők a Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a 
fordítási folyamat veszteségeként könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar 
határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont ezúttal is azt jelzik, hogy 
a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a jelenlétük.  
A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 
eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még 
egyszer hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 
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Könyörgés

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.

 Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],
és elfogadtad gyorsan az imákat. 

Röviden megállapíthatjuk, hogy számos helyen bele kellett nyúlni a szövegbe, vagy nyomdai és 

helyesírási, vagy grammatikai okok miatt. 

Forráskritikai észrevételeimet összegezve: sok bibliai könyv − a szókincse vonatkozásában −

folyamatosan tetten érhető a carmenben, ilyen pl. Mózes első könyve (konkrétan is az 1Móz/Gen 

47,23 a ֵהא kapcsán), a Zsoltárok, Eszter könyve, a Prédikátor és az Énekek éneke. De további 

szöveghelyek is megnevezhetők a szerző egy-egy szóválasztásából kiindulva: Ez 16,43 (szintén a 

vel hozható összefüggésbe), 2Kir 18,17 és Ézs 36,2-ֵהא ( ָכֵבדְּבֵחיל ). Nem ritkák a hapax 

legomenonok sem: Jer 2,2 (ְּכלּולֹות); 3Móz/Lev 26,13 (קֹוְמִמּיּות); Eszt 7,4 (ְּבֶנֶזק). A Héber Biblia 

tehát, ha nem is közvetlen idézetek forrásaként, de egy-egy kifejezés ihlet- és ötletadó háttereként 

komoly szerepet játszik Debreczeni S. Gáspárnál is, néha „szóról szóra”, azaz az eredeti 

toldalékokkal és szerkezeti formában köszön vissza a Héber Biblia-beli kifejezéskészlet.

Fordítás
A továbbiakban lássuk, hogyan lehet átültetni az üdvözlőverset magyarra. Természetesen ezúttal is 

az a fordítói elvem, hogy formálisan követem az eredeti szöveget, tehát szoros megfelelőt 

nyújtok. 

Az akrosztichont visszaadni értelemszerűen nem tudom, ezért a héber betűket, mint a szerkezeti 

struktúra biztosítékát, megtartom a magyar sorpárok élén is. Ezáltal a fordítástechnikai 

megfontolásoknál ismét lehetőség nyílik arra, hogy a héber alefbét töltse be a hivatkozások 

jelzéseinek szerepkörét.

A hármas tagolást sem tudom tartani, tehát a szótagszám, metrum és egyéb verstani jellemzők a 

Könyörgés esetében is áldozatul esnek a magyarításnak, a fordítási folyamat veszteségeként 

könyvelhetők el. A kerek zárójeles, a magyar határozott névelőt tartalmazó bővítmények viszont 

ezúttal is azt jelzik, hogy a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges volna az adott ponton a 

jelenlétük. A héberben ugyanakkor a költői szövegekben nem túl gyakoriak a névelők, tehát az 

eredeti megfelelő helyein nem számít hibának vagy mulasztásnak a hiányuk (még egyszer 

hangsúlyozom: csakis a poétikus műfajnak köszönhetően). 

Könyörgés

א Világ Ura, aki hallgat (a) hangokra [=szavakra],

és elfogadtad gyorsan az imákat. 

ב Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.
 Minden viharban Hozzád éneklek énekeket,

mindörökké, így könyörögve; tisztákat.
ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,
nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,
de most íme, neki adta az erőt. 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még
szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet
növelje, mert értelmük igazság.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,
bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Értékességedet növelem mindörökké,
és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,
és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Jobbod minden időben körülveszi őket,
és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség,  
légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,
azért, hogy királynő és király legyen.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,
majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve! 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 
nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Illessz megértést és bölcsességet a szívéhez,
és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 
és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Hagyd őt, Tenmagadért, Isten,
sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságban,
és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkel, 
erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.
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ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש

 Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeket,
és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

ג A bánásmódodnak megfelelően, mert már az Isten embere,

nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott ékességgel.

ד Bizony: félelem, rettegésbe csomagolt sietség,

de most íme, neki adta az erőt. 

ה Gyere ide, Isten, nagy jóságodban, és még

szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel! 

ו És a békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet

növelje, mert értelmük igazság.

ז Énekeket, (a) fenséges Isten kedvéért,

bizony a Te nevednek éneklek, Igaz Isten!

ח Értékességedet növelem mindörökké,

és a sok kegyességet teljesen visszafizetem!

ט Tiszták a szavak, ő [maga az], dicsőítem,

és felajánlok neked ajándékokat, dalt és hálaadást. 

י Jobbod minden időben körülveszi őket,

és kegyelmed, Uram, alattuk van. 

כ Jegyesség az ő szilárd helyén, egyenesség, 

légy erős az esküvője napján, megbocsátó!

ל Tiéid legyenek a szentek, bizony, (a) kincsek közt,

azért, hogy királynő és király legyen.

מ Ostromzárakat támassz, igazán, hogy megalapozd,

majd távolítsd el, és (a) pusztasággal  [együtt] legyenek elfelejtve!

נ A kincsek, biz’, oly nagy számban vannak, mint a kegyelmed, 

nagyon sok a Mindenhatónak szánt felajánlás, a te jóságodban.

,Illessz megértést és bölcsességet a szívéhezס

és napokat a király és a felesége napjaihoz.

ע Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj gyorsan, 

és jöjj most, Istenünk, megáldani őt!

,Hagyd őt, Tenmagadért, Istenפ

sietve, magaddal, a megbocsátás okán.

,Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságbanצ

és ne hulljon el, és ne essen el sérülésben! 

 ,Lépj közel most, és örvendeztesd meg őt, énekesekkelק

erős hadsereggel, és helyezd vissza őt (a) magasságba.

,Gyógyítsd meg, Isten(ünk), (az) igaz betegségeketר

és őrizze meg kezed a feddhetetlenek nemzedékét!

,Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miatt, Hallgass meg, Isten(ünk), (a) könyörgés miattש
mindörökké maradjon a te neved imádság!
mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 Ami a lakóhelyét illeti − odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  
akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel 
kapcsolatos megjegyzések

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
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accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

), ha-
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akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 
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héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 
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szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 
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− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 
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accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

) hímnemű főnév, 
tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: 

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, 
’jutalma’-t, ’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-
cselekedet’. Hogy ez negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely 
viszont jelen esetben nem áll rendelkezésünkre.

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

) melyet most 
főnévként is értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói 
megfeleltetéssel.

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben 
jelenik meg. Az „elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő 
idő is lehet,16 én mégis a felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az 
egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem érződik az a kettősség, amely a héberben 
jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, meg is fog történni. A sorvégi 
kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó szerint: ’hűségek’, 
’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 
értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber 

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

-tagját 
mint status constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként 
(genitivus qualitatis), mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét 
alkotó szintagmát szintén genitivus qualitatisként interpretáltam.

16 Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 
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mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak 
dativusi értelmű lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem 
célhatározóként is: ’valakiért’, ’valaki érdekében’-jelentésben.

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével 
megágyaz nekik. 

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

 / 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (

mindörökké maradjon a te neved imádság!

− Ami a lakóhelyét illetiת odafönt(ről) erősen tartsd fenn,  

akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket. 

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
/ ב 2. Bár a „könyörögve” héber megfelelője prepozíció nélküli főnév (ַּתֲחנּוִנים), határozói 

accusativusként felfogva határozóként funkcionálhat a mondatban, ráadásul (véleményem szerint) 

csak ilyen minőségében lehet elemezni-fordítani, hogy értelmes mondatot kapjunk. A sorvégi 

melléknév (itt állítmány: „tisztákat”) az előző sorban szereplő „énekek” szóra utal vissza. NB: a 

héber ָזִמיר (pl. ְזִמירֹות) hímnemű főnév, tehát morfológiai szempontok szerint egyezteti Debreczeni. 

/ ג 3. „A bánásmód” eredeti héber szava: ְּגמּול, amely ’bánásmód’-ot, ’viszonzás’-t, ’jutalma’-t, 

’kárpótlás’-t jelent. Alapjelentése tehát: ’valamivel egyenértékű viszont-cselekedet’. Hogy ez 

negatív vagy pozitív konnotációjú, a kontextusból dől el, amely viszont jelen esetben nem áll 

rendelkezésünkre.

/ ד 4. A „sietség” hátterében egy főnévi kifejezés áll (ְמֵהָרה) melyet most főnévként is 

értelmeztem, szemben a korábbi ’gyorsan’ jelentésű határozószói megfeleltetéssel.

/ ו 6. Zavaró a verssorban a hirtelen személyváltás, most Isten 3. személyben jelenik meg. Az 

„elfogadja tőle” héber megfelelője a felszólító mód mellett sima jövő idő is lehet,15 én mégis a 

felszólító mód mellett döntöttem, mert a magyarban az egyszerű jövő idő kijelentő módjában nem 

érződik az a kettősség, amely a héberben jelen van: olyan erős a felszólítás, hogy elővételeződik, 

meg is fog történni. A sorvégi kifejezést enjambement-ként értelmezem, melynek jelentése szó 

szerint: ’hűségek’, ’hitek’. NB: a többes számú, elvont, nőnemű fogalmak gyakran egyes számban 

értendők, tehát a fordítás nem rugaszkodik el a héber megfelelő jelentésétől.

/ ז 7. A „fenséges Isten” fordítást eredményező kifejezés eredeti héber ֶנַצח-tagját mint status 

constructust fogtam fel, az egész szerkezetet pedig jelzős szerkezetként (genitivus qualitatis), 

mégpedig egy epitheton ornansként. Az „igaz Isten” hátterét alkotó szintagmát szintén genitivus 

qualitatisként interpretáltam.

/ ט 8. A „neked” helyett esetleg: „érted”. A héber szuffixum ugyanis nemcsak dativusi értelmű 

lehet, tehát nemcsak részeshatározóként funkcionálhat, hanem célhatározóként is: ’valakiért’, 

’valaki érdekében’-jelentésben.

/ י 10. Az „alattuk van”-kép valami olyasmit akar kifejezni, hogy kegyelmével megágyaz nekik. 

/ כ 20. „Jegyesség”-nek fordítottam az eredeti héber szót (ְּכלּולֹות), hacsak nem a ’minden’, 

15 _ Ld. a vonatkozó annotációkat a Szöveg- és forráskritikai jegyzeteknél. 

), hacsak nem 
a ’minden’, ’egész’ jelentésű gyökkel (’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

) próbál itt Debreczeni operálni, amely 
esetben: „tökéletesség” értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként 
nézne ki, és nem lenne többes számú nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

(’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy a következő sor élén álló 
„légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés illeszkedne, 
de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 − ’erősnek lenni’), nem lehet így 
fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 (’vonás’, 
’nyom’) metaforikus értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. 
BDB 604. További fontos adalék, hogy a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige 
egyes számú hímnemű prefixummal áll, a magyarban, mivel nincsenek nemek, ez 
a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet 
eredetije nagyon problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, 
elmosódott írással van dolgunk, másrészt a szerző láthatóan a 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 betűvel játszik 
(amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár első betűjét teszi ki), a nyelvi 
játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek közti állandó 
oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

) birtokos szuffi-
xumát én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam 
értelemmel felruházni a szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, 
pl. az arámiban (és nyelvtörténeti korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán 
jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben nem is. 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbo-
csátás”.

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 90. A „hulljon el” eredeti igéje (

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

) a növények elvirágzására, elhervadá-
sára vonatkozik, én igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a 
levélhullást is.  

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkét-
szer formailag-morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen 
ágyazható a többes szám első személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, 
inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, 
a 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív használata is − igaz, 
csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a szószerkezet 
alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 
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’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, 
de az általa használt kifejezés az elvont főnévi 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

-re megy vissza. 

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

 / 300. A „miatt” (

’egész’ jelentésű gyökkel (כלל) próbál itt Debreczeni operálni, amely esetben: „tökéletesség” 

értendő. A kontextusba beleillene, de a szó kissé másként nézne ki, és nem lenne többes számú 

nőnemű előfordulási adat sem rá, vö. ָּכִליל (’teljes’, ’egész’). Valamint érdemes megemlíteni, hogy 

a következő sor élén álló „légy erős” helyett a szövegösszefüggésbe inkább az ’adj erőt’ jelentés 

illeszkedne, de mivel qalban szerepel az eredeti héber ige (עזז  ’erősnek lenni’), nem lehet így 

fordítani, nem lehet kauzatívként értelmezni.  

/ ל 30. A „kincsek” kapcsán megjegyzendő, hogy az eredeti �ֶמֶׁש(’vonás’, ’nyom’) metaforikus 

értelemben valamilyen értékes tárgyat vagy dolgot jelöl, vö. BDB 604. További fontos adalék, hogy 

a „legyen” hátterében meghúzódó héber létige egyes számú hímnemű prefixummal áll, a 

magyarban, mivel nincsenek nemek, ez a rendhagyó egyeztetés nem jelenik meg. 

/ נ 50. Az általam „Mindenhatónak szánt felajánlás”-nak fordított szerkezet eredetije nagyon 

problémás. Egyrészt a nyomtatványon hibás, alig olvasható, elmosódott írással van dolgunk, 

másrészt a szerző láthatóan a נ betűvel játszik (amely az akrosztichonban aktuálisan a verssor-pár 

első betűjét teszi ki), a nyelvi játék tartalmi vonatkozása pedig nehezen megfogható. A személyek 

közti állandó oda-vissza váltást redukálandó, a ’felajánlás’ jelentésű szó (ֵנֶזר) birtokos szuffixumát 

én a Mindenhatóra vonatkoztattam, és az említett megoldással próbáltam értelemmel felruházni a 

szintagmát. S tettem ezt úgy, hogy egyes sémi nyelvekben, pl. az arámiban (és nyelvtörténeti 

korszakokban) valóban kedvelt forma a duplán jelölt birtokos viszony, még ha a bibliai héberben 

nem is. 

/ פ 80. A „megbocsátás okán” héber ekvivalense szó szerint: „mert a megbocsátás”.

/ צ 90. A „hulljon el” eredeti igéje (נבל) a növények elvirágzására, elhervadására vonatkozik, én 

igyekeztem semlegesebb kifejezést találni, amely implikálja a levélhullást is.  

/ ק 100. Az „őt”-ként értelmezett héber tárgyi szuffixum a sorpárban mindkétszer formailag-

morfológiailag inkább a T/1-et mutatja, de a kontextusba nehezen ágyazható a többes szám első 

személy. Én, élve az alaki egybeesés lehetőségével, inkább az E/3. m. változat mellett tettem le a 

voksot. NB. a „helyezd vissza” igéje, a ׁשּוב qalban intranzitív (’visszatér’ stb.), de van tranzitív 

használata is − igaz, csupán állandósult szószerkezetben, vö. BDB 998. A fordítás során a 

szószerkezet alaptagjaként szolgáló ige jelentését vettem figyelembe. 

/ ר 200. A „betegségeket” helyett feltehetően inkább személyekre gondol a szerző, de az általa 

használt kifejezés az elvont főnévi ֳחִלי-re megy vissza. 

/ ש 300. A „miatt” (ְלַמַען) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszámbeli) szempontok 

állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, s végeredményként a 

„könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

) esetében nagy valószínűséggel verstani (szótagszám-
beli) szempontok állnak a költői választás hátterében: egy plusz szót kellett betoldani, 
s végeredményként a „könyörgés” nem a „meghallgatás” tárgya lett, hanem az oka. 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

 / 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a 
grammatikai és/vagy logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét 
nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak 
véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az ellentmondásokat úgy kíséreltem meg 
áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor elején álló alanyt, és 
a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén álló 
„akinek” héber eredetije (

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula 
és prepozíció nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam 
részéről fenntartottam a bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet 
egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás

A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz mi-
nőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet 
találni a szót, ez nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon 
hasonlít egymásra. A 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

 (r) és a 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

 (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte meg-
egyezik a tipográfiájuk − ugyanez mondható el a faringális 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.
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logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 
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Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

-ről (h) is. Néha a 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés

Helyesírás
A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

 (n) és a 

/ ת 400. Itt ismét nagyon nehézkes a héber szöveg, nagy kérdés, hogy ki a grammatikai és/vagy 

logikai alany. Az is kérdés, hogy miért vált a szerző ismét nagyon gyorsan másik alanyra, illetve, 

hogy az imperativusi igealakot tranzitívnak véli-e, miközben egyébként intranzitív. Az 

ellentmondásokat úgy kíséreltem meg áthidalni, hogy szervetlen mondatrészként értelmeztem a sor 

elején álló alanyt, és a maradék finit és nonfinit igék alanyának Istent tettem meg. Az utolsó sor élén 

álló „akinek” héber eredetije (ֲאֶׁשר) puszta vonatkozó névmás, mindenféle partikula és prepozíció 

nélkül. Nem egyértelmű, hogy mit akar vele Debreczeni. A magam részéről fenntartottam a 

bizonytalanságot: birtokos jelzőként adtam meg, melyet egyaránt lehet az ünnepeltre, tehát Bethlen 

Gáborra, de az Istenre is vonatkoztatni. 

Elemzés
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A nyomtatvány, illetve a rendelkezésemre álló digitális másolat eléggé rossz minőségű. 

Néhány helyen teljesen elmosódott a szöveg, ha azonban egyértelműen ki lehet találni a szót, ez 

nem nagy gond, viszont az esetek többsége nem ilyen. 

További nehézséget jelent, hogy egyes héber betűk nyomdai kivitelezése nagyon hasonlít 

egymásra. A ר (r) és a ד (d) teljes mértékben összekeverhető, szinte megegyezik a tipográfiájuk −

ugyanez mondható el a faringális ח-ről (h) és a laringális ה-ről (h) is. Néha a נ (n) és a  ג(g)

megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam
A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos részét képező 

Adon olam-ima kezdetével esik egybe.16 Azok számára, akik a 17. században járatosak voltak a 

zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást jelentett a mindennapi reggeli liturgikus 

költeményre.17 De mit kell tudni erről a zsidó liturgiában oly fontos énekről?

Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az askenáz 

tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő szavak négy plusz négy, 

azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról van tehát szó, amely öt strófában ölt 

testet, egyenként négy-négy sorral, melyek rímelnek egymással. A költeményben minden második 

sor ugyanazt a rímet tartalmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, 

tehát keresztrímes strófák építik fel.

16 _ A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
17 _ A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. IDELSOHN: Jewish Liturgy and 

Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.

 (g) megkülönböztetése is gondot okoz.

Műfaji előzmény-párhuzam

A vers felütése, a legelső szókapcsolat (átírással: Adon olam) a zsidó liturgia fontos 
részét képező Adon olam-ima kezdetével esik egybe.17 Azok számára, akik a 17. 
században járatosak voltak a zsidó hagyományban, ez a felütés egyértelmű utalást 
jelentett a mindennapi reggeli liturgikus költeményre.18 De mit kell tudni erről a 
zsidó liturgiában oly fontos énekről?

17 A liturgikus költemény (pijjut) kezdősora tehát a „cím” maga.
18 A pijjut a 15. századtól jelen van a zsidó hétköznap reggeli liturgiában, vö. A. Z. Idelsohn: 

Jewish Liturgy and Its Development, New York, Dover Publications, 1995, reprint, 74.
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Az Adon olam, szorosabb műfaji meghatározással élve, egy himnusz, amely az 
askenáz tradícióban húsz sorból áll, melyek két részre tagolódnak, s az őket felépítő 
szavak négy plusz négy, azaz nyolc szótagot alkotnak. Metrikus költeményről, dalról 
van tehát szó, amely öt strófában ölt testet, egyenként négy-négy sorral, melyek 
rímelnek egymással. A költeményben minden második sor ugyanazt a rímet tar-
talmazza, és egyazon versszakban az első, valamint a harmadik sor is rímel, tehát 
keresztrímes strófák építik fel.

Az ima a 14-15. századtól része a zsidó zsinagógai gyakorlatnak – ám hogy 
mikor, hogy alakult a státusza, különös tekintettel a számunkra releváns 17. 
századi holland gyakorlatra, nem lehet pontosan rekonstruálni, a különböző 
gyülekezetek napjainkban is más-más helyen, más-más dallammal stb. illesztik 
a liturgiába. Az askenáz közösségekben hétköznap reggeli, illetve szombati (a 
Jigdállal együtt, vagy a Jigdál helyett) nyitó imaként,19 vagy ros ha-sanakor és jom 
kippurkor a reggeli istentisztelet kezdő énekeként találkozhatunk vele. Haláleset 
bejelentésekor is szokták recitálni a zsinagógákban. A szefárdi rituálékban hosz-
szabb verziói ismertek. 

A költemény Isten teremtői és uralkodói nagyságát magasztalja, amely az egész 
világ felett kizárólagosan érvényesül, valamint E/1-ben a beszélőnek (lírai alteregó-
nak) a gondviselőbe vetett bizalmáról vall, hálaadó imádság keretében.

Hogy tekintélyt biztosítsanak a népszerű pijjutnak, szerzőként Slomo ibn Gabirolt 
(1021-1058) vagy Rav Hai Gaont (939-1038) szokták megnevezni, de sokan egészen 
az 1. században élt bölcs rabbiig: Johanan ben Zakkajig vezetik vissza a keletke-
zéstörténetét.20

 

Tartalmi tényezők

A Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvőjére írt „könyörgés” megőrzi az 
Adon olam ünnepélyes, emelkedett jellegét, ám az eredeti / párhuzamos zsidó imá-
tól az különbözteti meg, hogy Istennek nem a teremtői nagyságát és világhatalmát 
magasztalja, hanem szinte kizárólagosan a gondviselői, szerető és segítő énjét dom-
borítja ki. Ahogy tehát a cím is jelzi: nem himnusz, hanem „könyörgés” − mégpedig 
a jóságos Istenhez, oltalomért, hogy áldja meg és támogassa az ünnepeltet. 

Az Adon olamban megjelenő királyi attribútumok itt is felbukkannak ugyan, de 
jellemzően nem Istennel társítva, hanem a földi uralkodóra, a fejedelemre ruházva 
a hatalmat és az azzal járó pompát: „nemde királlyá tette, és ő fölmagasztaltatott 

19 „(…) sok közösségben a sábbáti esti ima után (…) [az Adon olamot − kieg. KK] éneklik. Néhány 
közösségben viszont a Jigdál kezdetű dalt”, vö. Balla Zsolt (ford., kiad.): Sziddur Somér Jiszráel. 
Sábbáti imakönyv Anskenáz rítus szerint, Budapest, 20162, 55.

20 További részletekhez ld. Macy Nulman: The Encyclopedia of Jewish Prayer. Ashkenazic and 
Sephardic Rites, New Jersey, Jason Aronson, 1993, 7−8.
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ékességgel”, „de most íme, neki adta az erőt” „Mindörökké, a végsőkig, és uralkodj 
gyorsan” − jóllehet ez utóbbi felszólítás mind Istenre, mind Bethlenre vonatkozhat: 
az Isten-király olvasatot az időhatározó, a Bethlen-fejedelem olvasatot pedig a 
módhatározó támasztja alá, bár az időhatározó („Mindörökké, a végsőkig”) a hata-
lom-átruházás verbális kifejezőeszköze is lehet. 

A költő számos helyen mint E/1. személyű hálaadó és gyakorló, buzgó hívő 
jelenik meg a versben. Annál is inkább szükség van arra, hogy hangsúlyozza az 
Istennel elkötelezett és jámbor életmódját, hogy fedezetül szolgáljon számára a sok 
könyörgéshez. De mit is kér az uralkodóra Istentől frigye alkalmából? Spirituális 
megerősítést és támogatást: „szánd meg őt, védelmezd, kérlek, a kezeddel!”, „És a 
békeáldozatát fogadja el tőle, hogy (a) hitet/növelje”, „Illessz megértést és bölcsességet a 
szívéhez”, „és jöjj most, Istenünk, megáldani őt”. Fizikai segítséget: „és napokat a király 
és a felesége napjaihoz”, „Seregeit egyengesd, mentsd meg igazságban,/és ne hulljon 
el, és ne essen el sérülésben!”, „örvendeztesd meg őt, énekesekkel,/erős hadsereggel, 
és helyezd vissza őt (a) magasságba”. „Ami a lakóhelyét illeti − odafönt(ről) erősen 
tartsd fenn”. A kérések meghallgatásához Isten bűnbocsátó és kegyes természetére 
is apellál: „Hagyd őt, Tenmagadért, Isten,/sietve, magaddal, a megbocsátás okán”, 
„akinek kegyelme és jóindulata körülveszi (az) embereket”. 

A carmen témájáról, műfajáról és formai felépítéséről kijelenthetjük, hogy kiváló 
választás az ünnepélyes, fényűző alkalomra: egyaránt hordozza a bibliai poézis, 
valamint az Adon olam posztbiblikus zsidó himnusz stíluselemeit is.

Verstani megfontolások 

A Könyörgés technikai és nyelvi értelemben is igen bonyolult, nehéz munka ered-
ménye. Debreczeni S. Gáspár, a szerző ugyanis akrosztichonos megoldást választ, 
a héber alefbét-rendhez igazítva írja meg üdvözlőversét. 

Az akrosztichon terjedelmileg rendkívüli kihívást jelent – ráadásul egy-egy 
betűhöz két sor tartozik, igaz, a második sor már tetszőleges betűvel nyit −, és emel-
lett még tartani kell a betűrendet, vagyis csak olyan szó lehet a sor elején, amely az 
aktuális betűvel kezdődik. Mindeközben nem sérülhet a kohézió, a szövegösszetartó 
erő, valamint számos poétikai, verstani szempontnak is meg kell felelni. Ezek közül 
egyetlen előírást is nehéz betartani, nemhogy mindegyiket!

Az alfabetikus akrosztichon előzménye a Héber Biblia költői szöveghagyo-
mánya, elsősorban a Zsoltárok könyve (Zsolt 9.; 10.; 25.; 34.; 37.; 111.; 112.; 119.; 
145), nyomokban Náhum 1. fejezete, a Példabeszédek könyvének „Derék asszony 
dicsérete”-egysége (Péld 31,10-31), valamint Jeremiás siralmai (JSir 1−4). Rímet 
ugyanakkor ezek a költői textusok nem tartalmaznak, a legfőbb versszervező erejük 
a gondolatritmus: a parallelismus membrorum adja lírai belső lüktetőerejüket. Az 
Adon olam viszont már rímes (a rím bevezetését a 6. sz.-i palesztinai pijjutköltőnek, 
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Jannajnak tulajdonítjuk), tehát verstani szempontból is ötvözi Debreczeni e kétféle, 
ókori, illetve kora középkori költői tradíciót. De nézzük meg közelebbről, milyen 
rímekből és metrumokból épül fel a „könyörgés”!

Szigorú értelemben az ugyanazon betűhöz tartozó sorpár rímel, tehát 
párosrímeket tartalmaz a carmen, néhol azonban a párosrím kiterjed a következő 
sorpárra, bokorrímmé alakulva át. Egy-két helyen nem tökéletes a rím, pl. helyen nem tökéletes a rím, pl. ֹו (ó) és ּו (ú), vagy é és i cseng össze egymással, illetve a ח-tel 

megjelölt (8.) sorpár esetén konkrétan meg is bicsaklik. Az egyes sorok három részre tagolódnak: 

négy, négy és három szótag szerint, tehát mindegyik sorban két metszet található, összesen tizenegy 

szótagot alkotva (ritmusképlet: 4|4|3), amely háromütemű eljárással a költő jelentősen 

elrugaszkodik az Adon olam metrikai képletétől. Ráadásul a héber ABC 22 betűjéhez igazodik, s 

valamennyi betű esetében két sorral számol, tehát 44 sort ír. A sorokon belüli metszetekkel a 

szavakat néhol kettétöri − a szótagszám precíz kivitelezése érdekében −, melynek eredményeképp 

az íráskép meglehetősen szokatlan formát ölt. 

Fontos adalék, hogy a szótagszám a mai bibliai (egyetemi) héber kiejtés szerint jön ki, amely 

részben a modern Izrael állam hivatalos szefárdi kiejtésére támaszkodik. A szótagszám-vizsgálat 

alapján kijelenthetjük tehát, hogy a napjainkban forgalomban lévő, nemzetközi grammatika-

tankönyvekben előírt ejtéshez hasonló, vagy azzal szinte megegyező lehetett a 17. századi 

peregrinus hebraista szerző ejtése, már ami a szótagokat alkotó önálló magánhangzói státuszt illeti. 

Természetesen, hogy milyen minőségben ejtették ezeket a magánhangzókat, arról pontos tudásunk 

(átírásunk) nincs, ám a rímek nyilván e téren is eligazítanak valamelyest. 

Nyelvi sajátosságok
A vers nyelvezetére a bibliai szókincs jellemző, mégpedig oly módon, hogy a Héber Bibliában alig 

használatos, vagy mindösszesen egyszer előforduló kifejezések, hapax legomenonok is 

megjelennek a carmenben. Az üdvözlőverset felépítő szókincs nem korlátozódik a Héber Biblia 

egyetlen könyvére vagy egyetlen műfajára: a Biblia legkülönfélébb könyveiben meg lehet találni a 

felhasznált kifejezéseket, mégis, az emelkedett, ünnepélyes, költői műfaji sajátosságokból adódóan 

leginkább a Zsoltárok könyve, valamint különféle prófétai könyvek szókészlete elevenedik meg. 

Bonyolult nyelvtani, grammatikai formák nincsenek, alig találunk pl. a qaltól eltérő, egyéb 

igetörzsben képzett igealakokat stb. A szöveg nehézségét az adja, hogy laza szintaktikai és 

szemantikai kapcsolatok hálózata szövi be a verset − amely eljárásnak egyébként megvan az 

előzménye akár a bibliai költészetben, akár a pijjutköltészetben −, és ezért olykor kifejezetten nagy 

erőfeszítésbe kerül a rendelkezésre álló nyelvi adatokból az értelmes és releváns gondolatiságot 

(üzenetet, mondanivalót), a mögöttes fogalmiságot felfejteni. De megéri.

Amellett ugyanis, hogy első ránézésre is látható, technikai értelemben mennyire akkurátusan, 

tudatosan építkezik a szerző, a költemény megértésével, elemzésével még tovább erősödik az 

igényes kivitelezésről alkotott benyomásunk. Debreczeni nem használ szó szerinti idézeteket, nem a 

legegyszerűbb szókészlettel (pl. alapszókinccsel) operál, műfaji, poétikai és stílusjegyek 

 (ó) és 
helyen nem tökéletes a rím, pl. ֹו (ó) és ּו (ú), vagy é és i cseng össze egymással, illetve a ח-tel 

megjelölt (8.) sorpár esetén konkrétan meg is bicsaklik. Az egyes sorok három részre tagolódnak: 

négy, négy és három szótag szerint, tehát mindegyik sorban két metszet található, összesen tizenegy 

szótagot alkotva (ritmusképlet: 4|4|3), amely háromütemű eljárással a költő jelentősen 

elrugaszkodik az Adon olam metrikai képletétől. Ráadásul a héber ABC 22 betűjéhez igazodik, s 

valamennyi betű esetében két sorral számol, tehát 44 sort ír. A sorokon belüli metszetekkel a 

szavakat néhol kettétöri − a szótagszám precíz kivitelezése érdekében −, melynek eredményeképp 

az íráskép meglehetősen szokatlan formát ölt. 

Fontos adalék, hogy a szótagszám a mai bibliai (egyetemi) héber kiejtés szerint jön ki, amely 

részben a modern Izrael állam hivatalos szefárdi kiejtésére támaszkodik. A szótagszám-vizsgálat 

alapján kijelenthetjük tehát, hogy a napjainkban forgalomban lévő, nemzetközi grammatika-

tankönyvekben előírt ejtéshez hasonló, vagy azzal szinte megegyező lehetett a 17. századi 

peregrinus hebraista szerző ejtése, már ami a szótagokat alkotó önálló magánhangzói státuszt illeti. 

Természetesen, hogy milyen minőségben ejtették ezeket a magánhangzókat, arról pontos tudásunk 

(átírásunk) nincs, ám a rímek nyilván e téren is eligazítanak valamelyest. 

Nyelvi sajátosságok
A vers nyelvezetére a bibliai szókincs jellemző, mégpedig oly módon, hogy a Héber Bibliában alig 

használatos, vagy mindösszesen egyszer előforduló kifejezések, hapax legomenonok is 

megjelennek a carmenben. Az üdvözlőverset felépítő szókincs nem korlátozódik a Héber Biblia 

egyetlen könyvére vagy egyetlen műfajára: a Biblia legkülönfélébb könyveiben meg lehet találni a 

felhasznált kifejezéseket, mégis, az emelkedett, ünnepélyes, költői műfaji sajátosságokból adódóan 

leginkább a Zsoltárok könyve, valamint különféle prófétai könyvek szókészlete elevenedik meg. 

Bonyolult nyelvtani, grammatikai formák nincsenek, alig találunk pl. a qaltól eltérő, egyéb 

igetörzsben képzett igealakokat stb. A szöveg nehézségét az adja, hogy laza szintaktikai és 

szemantikai kapcsolatok hálózata szövi be a verset − amely eljárásnak egyébként megvan az 

előzménye akár a bibliai költészetben, akár a pijjutköltészetben −, és ezért olykor kifejezetten nagy 

erőfeszítésbe kerül a rendelkezésre álló nyelvi adatokból az értelmes és releváns gondolatiságot 

(üzenetet, mondanivalót), a mögöttes fogalmiságot felfejteni. De megéri.

Amellett ugyanis, hogy első ránézésre is látható, technikai értelemben mennyire akkurátusan, 

tudatosan építkezik a szerző, a költemény megértésével, elemzésével még tovább erősödik az 

igényes kivitelezésről alkotott benyomásunk. Debreczeni nem használ szó szerinti idézeteket, nem a 

legegyszerűbb szókészlettel (pl. alapszókinccsel) operál, műfaji, poétikai és stílusjegyek 

 (ú), vagy é és i cseng össze egymással, illetve a helyen nem tökéletes a rím, pl. ֹו (ó) és ּו (ú), vagy é és i cseng össze egymással, illetve a ח-tel 

megjelölt (8.) sorpár esetén konkrétan meg is bicsaklik. Az egyes sorok három részre tagolódnak: 

négy, négy és három szótag szerint, tehát mindegyik sorban két metszet található, összesen tizenegy 

szótagot alkotva (ritmusképlet: 4|4|3), amely háromütemű eljárással a költő jelentősen 

elrugaszkodik az Adon olam metrikai képletétől. Ráadásul a héber ABC 22 betűjéhez igazodik, s 

valamennyi betű esetében két sorral számol, tehát 44 sort ír. A sorokon belüli metszetekkel a 

szavakat néhol kettétöri − a szótagszám precíz kivitelezése érdekében −, melynek eredményeképp 

az íráskép meglehetősen szokatlan formát ölt. 

Fontos adalék, hogy a szótagszám a mai bibliai (egyetemi) héber kiejtés szerint jön ki, amely 

részben a modern Izrael állam hivatalos szefárdi kiejtésére támaszkodik. A szótagszám-vizsgálat 

alapján kijelenthetjük tehát, hogy a napjainkban forgalomban lévő, nemzetközi grammatika-

tankönyvekben előírt ejtéshez hasonló, vagy azzal szinte megegyező lehetett a 17. századi 

peregrinus hebraista szerző ejtése, már ami a szótagokat alkotó önálló magánhangzói státuszt illeti. 

Természetesen, hogy milyen minőségben ejtették ezeket a magánhangzókat, arról pontos tudásunk 

(átírásunk) nincs, ám a rímek nyilván e téren is eligazítanak valamelyest. 

Nyelvi sajátosságok
A vers nyelvezetére a bibliai szókincs jellemző, mégpedig oly módon, hogy a Héber Bibliában alig 

használatos, vagy mindösszesen egyszer előforduló kifejezések, hapax legomenonok is 

megjelennek a carmenben. Az üdvözlőverset felépítő szókincs nem korlátozódik a Héber Biblia 

egyetlen könyvére vagy egyetlen műfajára: a Biblia legkülönfélébb könyveiben meg lehet találni a 

felhasznált kifejezéseket, mégis, az emelkedett, ünnepélyes, költői műfaji sajátosságokból adódóan 

leginkább a Zsoltárok könyve, valamint különféle prófétai könyvek szókészlete elevenedik meg. 

Bonyolult nyelvtani, grammatikai formák nincsenek, alig találunk pl. a qaltól eltérő, egyéb 

igetörzsben képzett igealakokat stb. A szöveg nehézségét az adja, hogy laza szintaktikai és 

szemantikai kapcsolatok hálózata szövi be a verset − amely eljárásnak egyébként megvan az 

előzménye akár a bibliai költészetben, akár a pijjutköltészetben −, és ezért olykor kifejezetten nagy 

erőfeszítésbe kerül a rendelkezésre álló nyelvi adatokból az értelmes és releváns gondolatiságot 

(üzenetet, mondanivalót), a mögöttes fogalmiságot felfejteni. De megéri.

Amellett ugyanis, hogy első ránézésre is látható, technikai értelemben mennyire akkurátusan, 

tudatosan építkezik a szerző, a költemény megértésével, elemzésével még tovább erősödik az 

igényes kivitelezésről alkotott benyomásunk. Debreczeni nem használ szó szerinti idézeteket, nem a 

legegyszerűbb szókészlettel (pl. alapszókinccsel) operál, műfaji, poétikai és stílusjegyek 

-tel megjelölt (8.) sorpár esetén 
konkrétan meg is bicsaklik. Az egyes sorok három részre tagolódnak: négy, négy 
és három szótag szerint, tehát mindegyik sorban két metszet található, összesen 
tizenegy szótagot alkotva (ritmusképlet: 4|4|3), amely háromütemű eljárással a 
költő jelentősen elrugaszkodik az Adon olam metrikai képletétől. Ráadásul a héber 
ABC 22 betűjéhez igazodik, s valamennyi betű esetében két sorral számol, tehát 
44 sort ír. A sorokon belüli metszetekkel a szavakat néhol kettétöri − a szótagszám 
precíz kivitelezése érdekében −, melynek eredményeképp az íráskép meglehetősen 
szokatlan formát ölt. 

Fontos adalék, hogy a szótagszám a mai bibliai (egyetemi) héber kiejtés szerint jön 
ki, amely részben a modern Izrael állam hivatalos szefárdi kiejtésére támaszkodik.  
A szótagszám-vizsgálat alapján kijelenthetjük tehát, hogy a napjainkban forgalomban 
lévő, nemzetközi grammatika-tankönyvekben előírt ejtéshez hasonló, vagy azzal 
szinte megegyező lehetett a 17. századi peregrinus hebraista szerző ejtése, már ami a 
szótagokat alkotó önálló magánhangzói státuszt illeti. Természetesen, hogy milyen 
minőségben ejtették ezeket a magánhangzókat, arról pontos tudásunk (átírásunk) 
nincs, ám a rímek nyilván e téren is eligazítanak valamelyest. 

Nyelvi sajátosságok

A vers nyelvezetére a bibliai szókincs jellemző, mégpedig oly módon, hogy a Héber 
Bibliában alig használatos, vagy mindösszesen egyszer előforduló kifejezések, hapax 
legomenonok is megjelennek a carmenben. Az üdvözlőverset felépítő szókincs nem 
korlátozódik a Héber Biblia egyetlen könyvére vagy egyetlen műfajára: a Biblia 
legkülönfélébb könyveiben meg lehet találni a felhasznált kifejezéseket, mégis, az 
emelkedett, ünnepélyes, költői műfaji sajátosságokból adódóan leginkább a Zsol-
tárok könyve, valamint különféle prófétai könyvek szókészlete elevenedik meg. 

Bonyolult nyelvtani, grammatikai formák nincsenek, alig találunk pl. a qaltól 
eltérő, egyéb igetörzsben képzett igealakokat stb. A szöveg nehézségét az adja, hogy 
laza szintaktikai és szemantikai kapcsolatok hálózata szövi be a verset − amely 
eljárásnak egyébként megvan az előzménye akár a bibliai költészetben, akár a 
pijjutköltészetben −, és ezért olykor kifejezetten nagy erőfeszítésbe kerül a ren-
delkezésre álló nyelvi adatokból az értelmes és releváns gondolatiságot (üzenetet, 
mondanivalót), a mögöttes fogalmiságot felfejteni. De megéri.
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Amellett ugyanis, hogy első ránézésre is látható, technikai értelemben mennyire 
akkurátusan, tudatosan építkezik a szerző, a költemény megértésével, elemzésével 
még tovább erősödik az igényes kivitelezésről alkotott benyomásunk. Debreczeni 
nem használ szó szerinti idézeteket, nem a legegyszerűbb szókészlettel (pl. alap-
szókinccsel) operál, műfaji, poétikai és stílusjegyek tekintetében a meghatározó 
műfaji előzményekből merít, és mindvégig szem előtt tartja a carmen megírásának 
apropóját: folyamatosan reflektál az ünnepi eseményre.

Az általam eddig vizsgált, 17. századi üdvözlőversek között a Könyörgés mind 
nyelvi-verstani, mind tematikai és strukturális tekintetben igen színvonalasnak 
tekinthető, a legjobbak közt helyezkedik el.

NICOLAO ARCHINO ÜDVÖZLŐVERSE – RMK III. 1399

A szerzőről

A GAMHLIA-kötet utolsó, azaz harmadik héber nyelvű költeménye „Nicolao 
Archino” tollából származik.

A személy azonosítása azért sem egyszerű feladat, mert több névváltozata is 
ismert. „Egy »Nicolaus B. Arki« nevű theologus diák az 1623. I. félévére a frank-
furti egyetemre iratkozik be;21 ha azonos azzal, aki 1623. december 17-én franekeri 
hallgató lesz (a névsorban »Nicolaus C. Acsi«!),22 a B. és C. monogramm (sic!) 
közül az egyik téves.”23 További névváltozata: Archinus Miklós, ismét a franekeri 
peregrinációjával összefüggésben fordul elő.24 

Tehát az biztos, hogy az 1626-os kötetben önálló héber nyelvű carment is jegyző 
utolsó szerzőnk Odera-Frankfurtban és Franekerben egyaránt megfordult, s mindkét 
egyetemre 1623-ban iratkozott be. Bethlen Gáborral hasonló viszonyban lehetett, 
mint Gyarmati és Debreczeni.

21 Vö. Zoványi Jenő: (1889), 184.
22 C. Arsi Nicolausként közli a franekeri beiratkozottak között Bozzay−Ladányi: i. m., 41.
23 Czegle Imre: „Amesius korai magyar tanítványai − Ismeretlen franekeri disputációk 1624-

1625-ből”, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta Historiae Litterarum 
Hungaricum, 10-11 (1971), 113.

24 Mint a cseh szerzők-diáktársak által írt latin nyelvű epigrammák egyik címzettje, vö. Gömöri 
György: „Cseh költők versei franekeri magyarokhoz”, Magyar Könyvszemle, 109,1 (1993), 91.
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Betűhív átírás

A 24 soros, egy strófába sűrített, térbeli kihagyás nélküli nyolcas sorokból álló és 
egyetlen rímet tartalmazó költemény a következőképpen maradt fenn: 

25 
 

Betűhív átírás 
 
A 24 soros, egy strófába sűrített, térbeli kihagyás nélküli nyolcas sorokból álló és egyetlen rímet 
tartalmazó költemény a következőképpen maradt fenn:  
 

 דהרות
 

תדֹובְָֹכְ תְנְ ירֹוהְש ְירְָֹש ְאְָֹ  
׃תידֹויְחְ תְ לְ אְבְ הְנְָֹּוְ חְַאְ וְַ  
ּׁשֹות יםיש ְאְ הְָֹ רּומְ צְ יְָֹ יְךאְֵ א    
׃תֹומתְאְ ַרְבְ דְ ־לגְעְַהְַנְ מְ ־לעְַ  
תפֹוּותְגחְַםְאְַיְ נְַש ְ יּוהְ יְ   
׃תנֹומּואְ ןְוְ ֹודתְאְָֹקְַחְ ־לעְַ  
תוֹוצְ מְ הְַ םְבֹויםְגְַהְ ֹלאְ בְ   
׃תֹוּנחתְ ־לּכְָֹהְמְ ּלְָֹיְּכְַהְ יְ וְַ  
תבֹוהְ אְַהְָֹ חרְכְֹעְַןְיְָֹֹודאְָֹ  
׃תחֹוטְ םְבְַתְגְַרֹותֹו ּושעּו  
ְתְותְַדְ לְ דְמֹומְ הְֹלכְֹ תבֹור   
׃תעֹושְָֹֹומםְהְַיםְגְַטְ פְָֹש ְמְ   
תדֹולְ מֹו־לםְכְָֹץְגְַפְ חְֵ־להְכְָֹּכְֹ  
׃תוֹודְ חְ לְםְכְָֹהְגְַּיְָֹחְַ ְךר ְצְֹ  
תֹוּפעְַיןְסְ עְֵהְהְָֹתְָֹיְ לְהְָֹגְָֹשְֵ  
׃תנֹובְָֹיםְהְַנְ תְבְָֹנֹומּואְ וְ   
תנֹובּותְ יתְלְ הְבְֵתְָֹנְ לְבְָֹגְָֹשְֵ  
ְמְַ ׃תנֹותְָֹּכְ יםְנְ הֹו־תהְאְ בְָֹר   
תחֹומְָֹֹש ְלְ  ֹוישבְאְ הְלְֵחְָֹמְ ֹש ְ  
׃תרֹובְ דְ ־לןְכְָֹאֹוהְמְֵילְָֹצְ הְ   
תֹוּיחְַ־תיגְאְ צְ ןְהְ ֹודהְאְָֹּּכְֹ  
׃תדְהוֹוחְַיְַ אּוֹש ְןְיְ עְַמְַ  
תבֹוהְ הְאְַּלְָֹםְּכְַןְגְַתְָֹהְחְָֹּכְֹ  
.תֹוּיחְַ יּוחְ דְיְ עְ םְוְָֹלְָֹעֹו  

 
 
Javított változat 
 
A javított változatban főként az eredetiben szereplő magánhangzókat írom felül, illetve az 
eredetiben nem szereplő magánhangzókkal és dages lénékkel egészítem ki a verset. Mivel 
egyszerű a szókincs, és a nyelvtani szerkezetek sem mutatnak bonyolult megoldásokat, egyéb 
korrekciók nem nagyon fordulnak elő. 

Javított változat

A javított változatban főként az eredetiben szereplő magánhangzókat írom felül, 
illetve az eredetiben nem szereplő magánhangzókkal és dages lénékkel egészítem 
ki a verset. Mivel egyszerű a szókincs, és a nyelvtani szerkezetek sem mutatnak 
bonyolult megoldásokat, egyéb korrekciók nem nagyon fordulnak elő.
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A jegyzetelés gördülékenysége és átláthatósága okán ismételten számokkal látom 
el a sorokat, ne tévesszen meg senkit, mert két sorpár tartozik össze. Következzék 
tehát a revideált olvasat, amelyben a szögletes zárójelek jelzik az aktuális revíziót!

[ַּדֲהרֹות]25

ִנְכָּבדֹותִׁשירֹותָאִׁשיָרה 1.

׃ִחידֹותִבְלִּתיָנא [ַוֲאַחֶּוה] 2.

ִאּׁשֹותָהִאיִׁשיםָיְצְמרּוֵאי� 3.

׃ֻאּמֹות] ִּדְבַרת[ַעל־ַעל־ִמְנַהג 4.

ּגּופֹותַאַחת] ְׁשַנִים[ִיְהיּו 5.

׃]ֶוֱאמּונֹות[ָאדֹון] ֻחַּקת[ַעל־ 6.

.7ַהִּמְצוֹות [ּבֹו] [ַּגם] [ֵּבא�ִהים]

׃]ֲחֻתּנֹות[ִמָּכל־] ַכָּלה[ַוְיִהי 8.

] ָהַאֲהבֹות] [ֹּכחַ [ָיֵערָאדֹון 9.

ַּבֻּטחֹות׃ַגםתֹורֹותעּוׁשּו 10.

]ְוַתְרּבֹות[מֹוֶלֶדת�ֶמד [ֹּכה]      11.

.12ַהּמֹוָשעֹות׃ [ַּגם] [ִמְׁשָּפִטים]

מֹוְלדֹות־]ָּכל] [ַּגם[ֵחֶפץ־ָכל [ֹּכה] 13.

ֶחְדוֹות׃] ָּכל] [ַּגם[ַחָּיהֹצֶר� 14.

ְסַעּפֹותָהֵעיןָהְיָתהֵׁשָגל 15.

[ֶוֱאמּונֹות] ׃ַהָּבנֹותָּבִנים 16.

]ִלְתבּונֹות[ֵבית] ָּבְנָתה[ֵׁשָגל 17.

׃ֻּכָּתנֹותֶאת־הֹוִניםַמְרָּבה 18.

ְּמָחה ָמחֹותִאיׁשֹוֵלבֹשִ ִלֹשְ 19.

׃]ְּדָברֹות[־]ָּכל[ֵמאֹוןִהִּציָלה 20.

ֶאת־ַחּיֹותִהִּציגָאדֹוןֹּכּה 21.

אּוַמַען .22     ׃]ַהּוֹות[ַיַחדִיֹּשְ

] ַאֲהבֹות[ַּכָּלהַּגםָחָתןֹּכה 23.

.ַחּיֹותִיְחיּוָוֶעדעֹוָלם 24.

26 
 

A jegyzetelés gördülékenysége és átláthatósága okán ismételten számokkal látom el a 
sorokat, ne tévesszen meg senkit, mert két sorpár tartozik össze. Következzék tehát a revideált 
olvasat, amelyben a szögletes zárójelek jelzik az aktuális revíziót! 
 

רֹות[23  ]דְַהְ 
 

תדֹובְָֹכְ תְנְ ירֹוהְש ְירְָֹש ְאְָֹ  1. 
׃תידֹויְחְ תְ לְ אְבְ נְָֹ [הּוְ חְַאְ וְַ]  2.  
ּׁשֹות יְךאְֵ יםְא  יש  א  רּוְהָֹ מ  יָֹצ   3. 
ַהגְַעל־ַעל נ  ַרתדְ ]־מ  מֹות [ב  ׃א   4.  

יּוְ ה  ם]י  ַני  ַאַחתְגּופֹות [ש   5. 
קְַ]־ַעל אְ ]ןְדֹואְָֹ [תח  ׃[מּונֹותו   6.  

יםבְֵ] וֹות [ֹוב] [םגְַ] [אֹלה  צ  ַהמ   7.  
יְ ה  הכְַ]ַוי  ל [ּלָֹ ּכָֹ ׃[ּנֹותתְ חְ ]־מ   8. 

ַאהְ ] [חְַּכְֹ]רְֹוןְיָֹעְֵדאְָֹ [בֹותהָֹ  9. 
חֹותעּושּוְתֹורֹותְ   ׃ַגםְַבט   10. 

תְ [הּכְֹ]      ד  דְמֹול  בוְ ]ֹלמ  [ֹותַתר  11. 
ּפְָֹ] ש  יםמ  עֹות [םגְַ] [ט  ׃ַהמֹושָֹ  12.  
ל [ֹּכה] ץְ־כָֹ דֹות־[לּכְָֹ] [םגְַ]ֵחפ  מֹול   13. 

ְךְַחּיָֹהְ וֹותחְ  [לּכְָֹ] [םגְַ]ֹצר  ׃ד   14.  
הְ תָֹ י  לְהָֹ ַעּפֹותהְֵָֹשגָֹ ֵעיןְס   15. 

׃תנֹובְָֹיםְהְַנְ בְָֹ [תנֹומּואְ וְ ]  16.  
לְ הבְָֹ]ֵשגָֹ תָֹ בּונֹות]ֵביתְ [נ  ת  [ל   17. 

הְ בָֹ תַמר  יםְ־א  נֹותּכְ הֹונ  ׃תָֹ  18. 
חֹות   מָֹ ֹש  ישֹוְל  הְֵלבְא  חָֹ מ  ֹש  19. 

הְֵמאֹון ילָֹ צ   .20  ׃[רֹותבְָֹדְ ]־[לּכְָֹ] ה 
ת   יגְא  צ  דֹוןְה  ַחּיֹות־ֹּכּהְאָֹ 21. 

אּוְַיַחדְ  ֹש   .22     ׃[ֹותּוהְַ]ַמַעןְי 
הְ ןְַגםְַּכּלָֹ תָֹ [בֹותַאהְ ]ֹּכהְחָֹ  23. 

חְ      דְי  ע  םְוָֹ יּוְַחּיֹות.עֹולָֹ 24. 
 
 
Szöveg- és forráskritikai jegyzetek 
 
A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, számos 
emendáció ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (legyenek azok helyesírási 
vagy hangtani jellegűek).  
                                                           
23 Ahogyan Debreczeni költeménye (Könyörgés) esetében is láttuk, Arsi/Arki versének címe sincs 
magánhangzókkal ellátva. A pontozás tehát az én kiegészítésem.   

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek

A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, 
számos emendáció ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (le-
gyenek azok helyesírási vagy hangtani jellegűek). 

25 Ahogyan Debreczeni költeménye (Könyörgés) esetében is láttuk, Arsi/Arki versének címe sincs 
magánhangzókkal ellátva. A pontozás tehát az én kiegészítésem.  

VTSZ_2019_4.indd   62 2019. 12. 13.   17:46:23



KOLTAI KORNÉLIA 63

Az egyik ilyen jellemző sajátosság, hogy a magánhangzók helyenként nincsenek 
kitéve. Ha ezt a szerző tudatos döntésének vesszük (ami az intenció ellenére hibának 
minősül a szó klasszikus értelmében), akkor feltűnő, hogy az így némának minősülő 
hangok, vagy nem ejtett szótagok a sor nyolc szótagos olvasatát teszik lehetővé.

De nézzük akkor részletesen is, milyen változtatásokat kellett tennem a nyelvtani 
szabályok értelmében, illetve, hogy mit kell tudni a Héber Biblia-beli vagy egyéb 
lehetséges forrásokról!

Mindjárt a címmel kezdeném: a 

.ַחּיֹותִיְחיּוָוֶעדעֹוָלם 24.

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, számos emendáció 

ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (legyenek azok helyesírási vagy hangtani 

jellegűek). 

Az egyik ilyen jellemző sajátosság, hogy a magánhangzók helyenként nincsenek kitéve. Ha ezt a 

szerző tudatos döntésének vesszük (ami az intenció ellenére hibának minősül a szó klasszikus 

értelmében), akkor feltűnő, hogy az így némának minősülő hangok, vagy nem ejtett szótagok a sor 

nyolc szótagos olvasatát teszik lehetővé.

De nézzük akkor részletesen is, milyen változtatásokat kellett tennem a nyelvtani szabályok 

értelmében, illetve, hogy mit kell tudni a Héber Biblia-beli vagy egyéb lehetséges forrásokról!

Mindjárt a címmel kezdeném: a ַּדֲהרֹות egy archaikus bibliai költemény, a Debóra-ének (Bír 5.) 

onomatopoétikus szava, amely a vágtató lovak lábdobogását imitálja, jelentése: ’vágtatások’. S bár 

hapax legomenon, a Bír 5-ben kétszer is előfordul ugyanott: a Bír 5,22-ben. A hangutánzás a költői 

nyelv kifejezőeszköze, nem véletlen tehát, hogy ez ősi győzelmi himnusz is, amely az izraeliták 

kánaániták felett aratott diadalát hivatott megénekelni, bővelkedik az ilyen „hangeffektekben”. 

S hogy a címmel mit akar Arsi/Arki üzenni? Feltehetőleg mindenekelőtt a célközönség 

műveltségére támaszkodik, hiszen aki járatos a Héber Bibliában, az tudhatja, hogy a Debóra-éneket 

idézi, valamint azt is, hogy mit jelent maga a szó. A címmel tehát kijelöli a műfaji kereteket: a 

carmen nem más, mint a menyegzőjével triumfáló fejedelem győzelmi éneke, egyúttal pedig a vers 

technikájára és metrikájára is utal: a sorok olyan ütemhangsúlyosan épülnek fel, és olyan ritmikusan 

követik egymást, akár a vágtató lovak a Debóra-ének „harci ütközetében”. 

A nőnemű többes szám pedig a vers jellemző rímét mutatja előre.

Most pedig vegyük górcső alá a carment verssorai szerint!

2. A verssor első szavának első mássalhangzója − a gutturális א (’alef') − alá a sima sewa helyett 

sewa compositumot illesztettem, a vonatkozó hangtani szabályok alapján.

3. A צמד (’megköt’, ’kapcsolódik’) ige egyáltalán nem fordul elő jelen formában, vagyis hof’al 

igetörzsben a Héber Biblia korpuszában, de mivel a hif’íl-előfordulása attesztált, elvben képezhető a 

passzív igetörzsi pár szerinti használata is, csak adatunk nincs rá. Úgyhogy ez az alak, amennyiben 

hinni lehet a vokalizáció szándékoltságában és helyességében, a szerző grammatikailag és 

szemantikailag motivált innovációja, vö. BDB 855. Az ugyanitt található ִאיִׁשים  általam ’férfiak’-

ként detektált alak − rendhagyó, késői többes szám, mindösszesen három előfordulása ismert: Ézs 

 egy archaikus bibliai költemény, a Debóra-
ének (Bír 5.) onomatopoétikus szava, amely a vágtató lovak lábdobogását imitálja, 
jelentése: ’vágtatások’. S bár hapax legomenon, a Bír 5-ben kétszer is előfordul 
ugyanott: a Bír 5,22-ben. A hangutánzás a költői nyelv kifejezőeszköze, nem véletlen 
tehát, hogy ez ősi győzelmi himnusz is, amely az izraeliták kánaániták felett aratott 
diadalát hivatott megénekelni, bővelkedik az ilyen „hangeffektekben”. 

S hogy a címmel mit akar Arsi/Arki üzenni? Feltehetőleg mindenekelőtt a célkö-
zönség műveltségére támaszkodik, hiszen aki járatos a Héber Bibliában, az tudhatja, 
hogy a Debóra-éneket idézi, valamint azt is, hogy mit jelent maga a szó. A címmel 
tehát kijelöli a műfaji kereteket: a carmen nem más, mint a menyegzőjével triumfáló 
fejedelem győzelmi éneke, egyúttal pedig a vers technikájára és metrikájára is utal: 
a sorok olyan ütemhangsúlyosan épülnek fel, és olyan ritmikusan követik egymást, 
akár a vágtató lovak a Debóra-ének „harci ütközetében”. 

A nőnemű többes szám pedig a vers jellemző rímét mutatja előre.
Most pedig vegyük górcső alá a carment verssorai szerint!
2. A verssor első szavának első mássalhangzója − a gutturális 

.ַחּיֹותִיְחיּוָוֶעדעֹוָלם 24.

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, számos emendáció 

ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (legyenek azok helyesírási vagy hangtani 

jellegűek). 

Az egyik ilyen jellemző sajátosság, hogy a magánhangzók helyenként nincsenek kitéve. Ha ezt a 

szerző tudatos döntésének vesszük (ami az intenció ellenére hibának minősül a szó klasszikus 

értelmében), akkor feltűnő, hogy az így némának minősülő hangok, vagy nem ejtett szótagok a sor 

nyolc szótagos olvasatát teszik lehetővé.

De nézzük akkor részletesen is, milyen változtatásokat kellett tennem a nyelvtani szabályok 

értelmében, illetve, hogy mit kell tudni a Héber Biblia-beli vagy egyéb lehetséges forrásokról!

Mindjárt a címmel kezdeném: a ַּדֲהרֹות egy archaikus bibliai költemény, a Debóra-ének (Bír 5.) 

onomatopoétikus szava, amely a vágtató lovak lábdobogását imitálja, jelentése: ’vágtatások’. S bár 

hapax legomenon, a Bír 5-ben kétszer is előfordul ugyanott: a Bír 5,22-ben. A hangutánzás a költői 

nyelv kifejezőeszköze, nem véletlen tehát, hogy ez ősi győzelmi himnusz is, amely az izraeliták 

kánaániták felett aratott diadalát hivatott megénekelni, bővelkedik az ilyen „hangeffektekben”. 

S hogy a címmel mit akar Arsi/Arki üzenni? Feltehetőleg mindenekelőtt a célközönség 

műveltségére támaszkodik, hiszen aki járatos a Héber Bibliában, az tudhatja, hogy a Debóra-éneket 

idézi, valamint azt is, hogy mit jelent maga a szó. A címmel tehát kijelöli a műfaji kereteket: a 

carmen nem más, mint a menyegzőjével triumfáló fejedelem győzelmi éneke, egyúttal pedig a vers 

technikájára és metrikájára is utal: a sorok olyan ütemhangsúlyosan épülnek fel, és olyan ritmikusan 

követik egymást, akár a vágtató lovak a Debóra-ének „harci ütközetében”. 

A nőnemű többes szám pedig a vers jellemző rímét mutatja előre.

Most pedig vegyük górcső alá a carment verssorai szerint!

2. A verssor első szavának első mássalhangzója − a gutturális א (’alef') − alá a sima sewa helyett 

sewa compositumot illesztettem, a vonatkozó hangtani szabályok alapján.

3. A צמד (’megköt’, ’kapcsolódik’) ige egyáltalán nem fordul elő jelen formában, vagyis hof’al 

igetörzsben a Héber Biblia korpuszában, de mivel a hif’íl-előfordulása attesztált, elvben képezhető a 

passzív igetörzsi pár szerinti használata is, csak adatunk nincs rá. Úgyhogy ez az alak, amennyiben 

hinni lehet a vokalizáció szándékoltságában és helyességében, a szerző grammatikailag és 

szemantikailag motivált innovációja, vö. BDB 855. Az ugyanitt található ִאיִׁשים  általam ’férfiak’-

ként detektált alak − rendhagyó, késői többes szám, mindösszesen három előfordulása ismert: Ézs 

 (’alef ’) − alá a 
sima sewa helyett sewa compositumot illesztettem, a vonatkozó hangtani szabályok 
alapján.

3. A 

.ַחּיֹותִיְחיּוָוֶעדעֹוָלם 24.

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, számos emendáció 

ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (legyenek azok helyesírási vagy hangtani 

jellegűek). 

Az egyik ilyen jellemző sajátosság, hogy a magánhangzók helyenként nincsenek kitéve. Ha ezt a 

szerző tudatos döntésének vesszük (ami az intenció ellenére hibának minősül a szó klasszikus 

értelmében), akkor feltűnő, hogy az így némának minősülő hangok, vagy nem ejtett szótagok a sor 

nyolc szótagos olvasatát teszik lehetővé.

De nézzük akkor részletesen is, milyen változtatásokat kellett tennem a nyelvtani szabályok 

értelmében, illetve, hogy mit kell tudni a Héber Biblia-beli vagy egyéb lehetséges forrásokról!

Mindjárt a címmel kezdeném: a ַּדֲהרֹות egy archaikus bibliai költemény, a Debóra-ének (Bír 5.) 

onomatopoétikus szava, amely a vágtató lovak lábdobogását imitálja, jelentése: ’vágtatások’. S bár 

hapax legomenon, a Bír 5-ben kétszer is előfordul ugyanott: a Bír 5,22-ben. A hangutánzás a költői 

nyelv kifejezőeszköze, nem véletlen tehát, hogy ez ősi győzelmi himnusz is, amely az izraeliták 

kánaániták felett aratott diadalát hivatott megénekelni, bővelkedik az ilyen „hangeffektekben”. 

S hogy a címmel mit akar Arsi/Arki üzenni? Feltehetőleg mindenekelőtt a célközönség 

műveltségére támaszkodik, hiszen aki járatos a Héber Bibliában, az tudhatja, hogy a Debóra-éneket 

idézi, valamint azt is, hogy mit jelent maga a szó. A címmel tehát kijelöli a műfaji kereteket: a 

carmen nem más, mint a menyegzőjével triumfáló fejedelem győzelmi éneke, egyúttal pedig a vers 

technikájára és metrikájára is utal: a sorok olyan ütemhangsúlyosan épülnek fel, és olyan ritmikusan 

követik egymást, akár a vágtató lovak a Debóra-ének „harci ütközetében”. 

A nőnemű többes szám pedig a vers jellemző rímét mutatja előre.

Most pedig vegyük górcső alá a carment verssorai szerint!

2. A verssor első szavának első mássalhangzója − a gutturális א (’alef') − alá a sima sewa helyett 

sewa compositumot illesztettem, a vonatkozó hangtani szabályok alapján.

3. A צמד (’megköt’, ’kapcsolódik’) ige egyáltalán nem fordul elő jelen formában, vagyis hof’al 

igetörzsben a Héber Biblia korpuszában, de mivel a hif’íl-előfordulása attesztált, elvben képezhető a 

passzív igetörzsi pár szerinti használata is, csak adatunk nincs rá. Úgyhogy ez az alak, amennyiben 

hinni lehet a vokalizáció szándékoltságában és helyességében, a szerző grammatikailag és 

szemantikailag motivált innovációja, vö. BDB 855. Az ugyanitt található ִאיִׁשים  általam ’férfiak’-

ként detektált alak − rendhagyó, késői többes szám, mindösszesen három előfordulása ismert: Ézs 

 (’megköt’, ’kapcsolódik’) ige egyáltalán nem fordul elő jelen formában, 
vagyis hof ’al igetörzsben a Héber Biblia korpuszában, de mivel a hif ’íl-előfordulása 
attesztált, elvben képezhető a passzív igetörzsi pár szerinti használata is, csak ada-
tunk nincs rá. Úgyhogy ez az alak, amennyiben hinni lehet a vokalizáció szándé-
koltságában és helyességében, a szerző grammatikailag és szemantikailag motivált 
innovációja, vö. BDB 855. Az ugyanitt található 

.ַחּיֹותִיְחיּוָוֶעדעֹוָלם 24.

Szöveg- és forráskritikai jegyzetek
A héber szöveg jó néhány pontján javítani kellett, de, ahogyan már említettem, számos emendáció 

ugyanazokra a hibákra, ún. típushibákra vezethető vissza (legyenek azok helyesírási vagy hangtani 

jellegűek). 

Az egyik ilyen jellemző sajátosság, hogy a magánhangzók helyenként nincsenek kitéve. Ha ezt a 

szerző tudatos döntésének vesszük (ami az intenció ellenére hibának minősül a szó klasszikus 

értelmében), akkor feltűnő, hogy az így némának minősülő hangok, vagy nem ejtett szótagok a sor 

nyolc szótagos olvasatát teszik lehetővé.

De nézzük akkor részletesen is, milyen változtatásokat kellett tennem a nyelvtani szabályok 

értelmében, illetve, hogy mit kell tudni a Héber Biblia-beli vagy egyéb lehetséges forrásokról!

Mindjárt a címmel kezdeném: a ַּדֲהרֹות egy archaikus bibliai költemény, a Debóra-ének (Bír 5.) 

onomatopoétikus szava, amely a vágtató lovak lábdobogását imitálja, jelentése: ’vágtatások’. S bár 

hapax legomenon, a Bír 5-ben kétszer is előfordul ugyanott: a Bír 5,22-ben. A hangutánzás a költői 

nyelv kifejezőeszköze, nem véletlen tehát, hogy ez ősi győzelmi himnusz is, amely az izraeliták 

kánaániták felett aratott diadalát hivatott megénekelni, bővelkedik az ilyen „hangeffektekben”. 

S hogy a címmel mit akar Arsi/Arki üzenni? Feltehetőleg mindenekelőtt a célközönség 

műveltségére támaszkodik, hiszen aki járatos a Héber Bibliában, az tudhatja, hogy a Debóra-éneket 

idézi, valamint azt is, hogy mit jelent maga a szó. A címmel tehát kijelöli a műfaji kereteket: a 

carmen nem más, mint a menyegzőjével triumfáló fejedelem győzelmi éneke, egyúttal pedig a vers 

technikájára és metrikájára is utal: a sorok olyan ütemhangsúlyosan épülnek fel, és olyan ritmikusan 

követik egymást, akár a vágtató lovak a Debóra-ének „harci ütközetében”. 

A nőnemű többes szám pedig a vers jellemző rímét mutatja előre.

Most pedig vegyük górcső alá a carment verssorai szerint!

2. A verssor első szavának első mássalhangzója − a gutturális א (’alef') − alá a sima sewa helyett 

sewa compositumot illesztettem, a vonatkozó hangtani szabályok alapján.

3. A צמד (’megköt’, ’kapcsolódik’) ige egyáltalán nem fordul elő jelen formában, vagyis hof’al 

igetörzsben a Héber Biblia korpuszában, de mivel a hif’íl-előfordulása attesztált, elvben képezhető a 

passzív igetörzsi pár szerinti használata is, csak adatunk nincs rá. Úgyhogy ez az alak, amennyiben 

hinni lehet a vokalizáció szándékoltságában és helyességében, a szerző grammatikailag és 

szemantikailag motivált innovációja, vö. BDB 855. Az ugyanitt található ִאיִׁשים  általam ’férfiak’-

ként detektált alak − rendhagyó, késői többes szám, mindösszesen három előfordulása ismert: Ézs 

 − általam ’férfiak’-ként 
detektált alak − rendhagyó, késői többes szám, mindösszesen három előfordulása 
ismert: Ézs 53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az 53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’nők’, ’asszonyok’) itt 
látható, rendhagyó többes számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott de-
fektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó 
alakváltozat használatára.
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4. Egy dages lénét tettem a szókezdő 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

-be, mert az hiányzott, illetve meg kell 
állapítani, hogy a két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon pre-
pozícióval ellátott kifejezés közé kellene egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a 
szótagszám-szabályok miatt maradt el. 

5. A 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét 
defektív, azaz hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben 
a carmen-beli megjelenésével. Figyelem! A 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 felülírja a Héber Bibliából idézett 
mondat 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

-kifejezését, a rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció 
történt egyébként a verssorban: egy magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyom-
tatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: 
tórai kifejezés!) hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, 
valamint a „szokás szerint” elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, 
az 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’szilárdságok’, ’hűségek’) gutturálisa (

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

) alatt (többes számban ld. Péld 
28,20). Az 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (d) helyett akár 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (r) is 
olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: ez eset-
ben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hang-
tani korrekciókat hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam 
helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’menyasszony’) nőnemű, 
a létige viszont előtte hímnemben szerepel, másrészt a 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

-t (’esküvők’-et) 
megelőző 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 prepozíció jelentése (elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/
Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy menyasszony Isten törvénye szerint. 
NB: a 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 vokalizációja és dagesei között ismét rendet raktam. A kifejezés az 
Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages 
lénékkel egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve 
magánhangzókkal láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’felébred’) gyökből képzett hif ’íl imperfectumi formát jussivusnak olvastam: 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből egy

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

-mater (j/í). Az egész 
kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. Ugyanakkor 
lehetőséges, hogy nem 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem 

53,3; Zsolt 141,4; Péld 8,4. Figyelem! Az ִאּׁשֹות (’nők’, ’asszonyok’) itt látható, rendhagyó többes 

számára is találunk adatot: az Ez 23,44-ben, igaz, ott defektív módon érhető tetten. Nyilvánvalóan a 

rím kényszeríti a szerzőt e rendhagyó alakváltozat használatára.

4. Egy dages lénét tettem a szókezdő ד-be, mert az hiányzott, illetve meg kell állapítani, hogy a 

két azonos funkciót, azonos szinten betöltő, ugyanazon prepozícióval ellátott kifejezés közé kellene 

egy waw kötőszó, amely feltehetőleg a szótagszám-szabályok miatt maradt el.

5. A ּגּופֹות (’testek’) előfordulása többes számban: 1Krón 10,12, jóllehet ismét defektív, azaz 

hiányos formában jelenik meg a Héber Biblia szöveghelyén, szemben a carmen-beli 

megjelenésével. Figyelem! A ּגּופֹות felülírja a Héber Bibliából idézett mondat ר  kifejezését, a-ָּבֹשָ

rím miatt! Vö. 1Móz/Gen 2,24. Egyetlen emendáció történt egyébként a verssorban: egy 

magánhangzót tüntettem fel ott, ahol a nyomtatványban vagy a szkennelt változatban nem volt.

6. A חקק (’bevés’, ’eldönt’) igegyökből derivált nőnemű főnév alakjából (NB: tórai kifejezés!) 

hiányzott a dages forte (amely a gemináta-eredetét jelzi), beírtam, valamint a „szokás szerint” 

elnagyolt szimpla sewát lecseréltem sewa compositumra, az ֱאמּונֹות (’szilárdságok’, ’hűségek’) 

gutturálisa (א) alatt (többes számban ld. Péld 28,20). Az ָאדֹון (’Úr’) kapcsán megjegyzendő, hogy a 

ד (d) helyett akár ר (r) is olvasható, annyira hasonlít a két betű nyomdai megjelenítése egymáshoz: 

ez esetben ’frigyláda’, ’szekrény’ a jelentése, metonimikusan magára a Tórára is utalhat. 

7. A fonetikai szabályok alapján az utolsó szó kivételével mindegyikben hangtani korrekciókat 

hajtottam végre (dages lénéket és bizonyos vokálisokat állítottam helyre). 

8. Nehéz értelmezni a verssort, egyrészt, mert a ַּכָּלה (’menyasszony’) nőnemű, a létige viszont 

előtte hímnemben szerepel, másrészt a ֲחֻתּנֹות-t (’esküvők’-et) megelőző ִמן prepozíció jelentése 

(elsődlegesen): ’-ból/-ből’. Talán azt akarja Arsi/Arki mondani, hogy minden esküvőn van egy 

menyasszony Isten törvénye szerint. NB: a ֲחֻתּנֹות vokalizációja és dagesei között ismét rendet 

raktam. A kifejezés az Énekek 3,11-et evokálja. 

9. E verssorban is csak a szokásos felülvizsgálatokat hajtottam végre: dages lénékkel 

egészítettem ki a begadkefatokat a szükséges fonetikai helyzetekben, illetve magánhangzókkal 

láttam el a mássalhangzókat, ugyancsak szükség esetén. Az עּור (’felébred’) gyökből képzett hif’íl 

imperfectumi formát jussivusnak olvastam: ָיֵער (’ébressze fel’), mivel hiányzik a szó írásképéből 

egy י-mater (j/í). Az egész kép (szóválasztásaival) erőteljesen felidézi az Énekek 3,5-es szakaszát. 

Ugyanakkor lehetőséges, hogy nem ר (r) az utolsó mássalhangzója a tőnek, hanem  ד(d), melyek 

majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif’íl jussivus az ige, csak más gyökből 

eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak elő a Héber 

 (d), melyek 
majdnem egyformák a nyomtatványban. Ez esetben is hif ’íl jussivus az ige, csak más 
gyökből eredeztethető, amelynek értelemszerűen a jelentése is más: ’tanúskodni’.

10. A verssorban két olyan ige is található, amelyek csupán egyszer fordulnak 
elő a Héber Bibliában. Ilyen hapax legomenon az Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 (’sietni’, ’segítségre sietni’), 
a Jóel 4,11-ből, a carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), 
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valamint a 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 (’biztonság’), amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-
ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó 
szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

, se a 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 nem szerepel a Héber Biblia korpu-
szában. Ez utóbbira 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy 
(4Móz/Num 32,14), tehát hapax legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának 
tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen biztosan a rímnek köszönhetjük. 
A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.
13. A 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, 
egyetlen előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! 
A status constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén 
függő viszonyban, meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék 
terén. Figyelem! A héber 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

  (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont 
főnév, jelen verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt 
be. Így azonban a nominális mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű 
főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul az alany és az állítmány épp egymás 
mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” kap névelőt. Alternatív 
olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen regense 
− bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy 
fent is volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem 
megfelelő, belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, 
hogy a szabályos grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene 
status absolutusba tenni: 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

, vagy a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és 
ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a szó eleji félhangzó ejtése 
miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló begadkefatokat, 
és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 
fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az 

Bibliában. Ilyen hapax legomenon az עּוׁשּו (’sietni’, ’segítségre sietni’), a Jóel 4,11-ből, a 

carmenben megjelenő módon (qal imperativus, többes hímnem), valamint a ַּבֻּטחֹות (’biztonság’), 

amely szintén ebben az alakban adatolt, a Jób 12,6-ban. NB: a szótár eleve csak a többes számú 

alakváltozatát tünteti fel a vonatkozó szócikkben, vö. BDB 105.

11. Két megjegyzés: se a ֶמד�, se a ַּתְרּבֹות nem szerepel a Héber Biblia korpuszában. Ez utóbbira 

ַּתְרּבּות formában van adat (’ivadék’, ’szaporulat’), de csak egy (4Móz/Num 32,14), tehát hapax 

legomenon. Mindkét szó a szerző innovációjának tekinthető, az utóbbi többes számú formát egészen 

biztosan a rímnek köszönhetjük. A verssorban a szokásos javításokat eszközöltem dages lénék és a 

vokálisok terén.

12. A szóban forgó sorban két dages léne-pótlást tettem.

13. A ֹצֶר� (’szükség’) arámi kifejezés a Héber Bibliában hapax legomenon, egyetlen 

előfordulása: 2Krón 2,15, vö. BDB 863.

15. A ְסַעּפֹותָהֵעין (’ágak forrása’) grammatikai szempontból hibás kifejezés! A status 

constructusban álló szó ugyanis soha nem kaphat határozott névelőt, lévén függő viszonyban, 

meghatározott pozícióban.

16. Ismét módosításokat hajtottam végre a vokalizáción, illetve a dages lénék terén. Figyelem! A 

héber ֱאמּוָנה (’hűség’, ’szilárdság’) kifejezés nőnemű elvont főnév, jelen 

verssorban/mondategységben kizárásos alapon állítmányi szerepet tölt be. Így azonban a nominális 

mondategység szokatlan formát ölt, hiszen hímnemű főnévvel is kell egyeztetni („fiak”), ráadásul 

az alany és az állítmány épp egymás mellé kerül. További probléma, hogy miért csak „a lányok” 

kap névelőt. Alternatív olvasat: a „hűség” mégsem állítmány, hanem egy birtokos szerkezet nomen 

regense − bár ez a megoldás, ahogy jeleztem, még több sebből vérzik. A kifejezésre, ahogy fent is 

volt már róla szó, találni példát, vö. Péld 28,20.

17. A ִלְתבּונֹותֵּבית szintagmában kétszeres a birtokviszony-jelzés, ami nem megfelelő, 

belenyúlni ugyanakkor drasztikusan nem akartam. Így csak megemlítem, hogy a szabályos

grammatikai-szintaktikai szerkezethez vagy a „ház” szót kellene status absolutusba tenni: ַּבִית, vagy 

a prepozíciót kellene elvenni a főnév elől, és ráadásul ez esetben nem sérülne a szótagszám sem (a 

szó eleji félhangzó ejtése miatt). Ezúttal is elláttam dages lénékkel a verssorban előforduló 

begadkefatokat, és szükség esetén pótoltam a magánhangzó-állományt. A szókincs, valamint a 

fogalmak a bölcsességirodalomból ismerősek, vö. pl. Péld 9,1 stb.

18. Jelen verssorban az ֵאת tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév nem határozott. 

Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos kategóriát betöltő főnév pedig 

nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két határozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és 

 tárgyi prepozíció úgy van kitéve, hogy maga a főnév 
nem határozott. Ráadásul az ugyancsak nem határozott, vele azonos szinten, azonos 
kategóriát betöltő főnév pedig nincs ellátva tárgyi prepozícióval. Helyesen két hatá-
rozott névelős főnév, két tárgyi prepozíció és egy kötőszó kellene hogy szerepeljen. 

20. A verssor második szava egyaránt lehet a jelen 

egy kötőszó kellene hogy szerepeljen. 

20. A verssor második szava egyaránt lehet a jelen אֹון (’erő’, ’vagyon’), de az ָאֶון (’baj’, ’bűn’ 

stb.) is. Ez utóbbi esetén status constructus-forma jöhet szóba, amely itt grammatikailag-

szintaktikailag nem indokolt. Tehát ha ’vétek’-jelentést vesz alapul a szerző, akkor a szótári 

alaknak, vagyis status absolutusnak kellene itt állnia: ֵמָאֶון. Nem zárom ki, hogy ezt a szót tervezte 

használni, így fordításomban mindkét olvasatot megadom, ld. lent.

20. Az aktuális verssorban is a szokásos javítást végeztem el: a magánhangzó-állományban 

(absolutusi alak magánhangzóinak megadása az eredeti, indokolatlan, hibás constructusi helyett) és 

a dagesek vonatkozásában. 

22. A héber ַהָּוה kétféle jelentéssel bír, melyek egymás szinte-antonimái: ’vágy’, illetve

’pusztítás’. Jelen szöveghelyen is tkp. lehet mindkettő, úgyhogy a fordításban ennek megfelelően 

járok el, ld. lent. A magánhangzót ezúttal is pótoltam. 

23. Ismét magánhangzó-kiegészítés történt.

24. Megjegyzendő: az utolsó sorban az ige és a főnév (Á-A) grammatikai egyeztetése nem 

helyes. A referencia értelmében az igei nem-választás a jó, és a főnévi tér el attól, amely döntés 

viszont tudatos, és a rímnek köszönhető. 

Az üdvözlővers, mindent egybevéve, csupán három-négy nagyobb nyelvtani hibát tartalmaz, 

amelyek a grammatikai nemek egyeztetésével, a határozottság-jelöléssel, vagy a birtokos viszony, a 

status constructus használatával függnek össze.  

A szerző szóválasztásai a Héber Bibliára mutatnak, de nehéz pontosan meghatározni, mely 

könyveket vagy fejezeteket preferálja, hiszen főként az alapszókinccsel él, amely a teljes korpuszt 

lefedi. Ugyanakkor a bölcsességirodalom fogalomvilágát látjuk néhol határozottan megelevenedni, 

illetve figyelemre méltók a hapax legomenonjai is (miként Debreczenié is): 4Móz/Num 32,14; Bír 

5,22; Jóel 4,11; 2Krón 2,15. Ezek a szöveghelyek tehát közvetlenül a szeme előtt lehettek.

Fordítás
A hosszas, részletekbe menő értelmezés után lássuk, miként lehet a javított variáns szerint magyar 

nyelvre átültetni ez utolsó üdvözlőversünket! 

A korábbi gyakorlattól eltérően most kénytelen vagyok több szögletes zárójeles kiegészítést is 

tenni, amelyek megvilágítják az adott sor értelmét, valamint kerek zárójelest, a magyar nyelvi 

rendszer szerint szükséges névelők betoldására. 

Vágtatások

 (’erő’, ’vagyon’), de az 
egy kötőszó kellene hogy szerepeljen. 

20. A verssor második szava egyaránt lehet a jelen אֹון (’erő’, ’vagyon’), de az ָאֶון (’baj’, ’bűn’ 

stb.) is. Ez utóbbi esetén status constructus-forma jöhet szóba, amely itt grammatikailag-

szintaktikailag nem indokolt. Tehát ha ’vétek’-jelentést vesz alapul a szerző, akkor a szótári 

alaknak, vagyis status absolutusnak kellene itt állnia: ֵמָאֶון. Nem zárom ki, hogy ezt a szót tervezte 

használni, így fordításomban mindkét olvasatot megadom, ld. lent.

20. Az aktuális verssorban is a szokásos javítást végeztem el: a magánhangzó-állományban 

(absolutusi alak magánhangzóinak megadása az eredeti, indokolatlan, hibás constructusi helyett) és 

a dagesek vonatkozásában. 

22. A héber ַהָּוה kétféle jelentéssel bír, melyek egymás szinte-antonimái: ’vágy’, illetve

’pusztítás’. Jelen szöveghelyen is tkp. lehet mindkettő, úgyhogy a fordításban ennek megfelelően 

járok el, ld. lent. A magánhangzót ezúttal is pótoltam. 

23. Ismét magánhangzó-kiegészítés történt.

24. Megjegyzendő: az utolsó sorban az ige és a főnév (Á-A) grammatikai egyeztetése nem 

helyes. A referencia értelmében az igei nem-választás a jó, és a főnévi tér el attól, amely döntés 

viszont tudatos, és a rímnek köszönhető. 

Az üdvözlővers, mindent egybevéve, csupán három-négy nagyobb nyelvtani hibát tartalmaz, 

amelyek a grammatikai nemek egyeztetésével, a határozottság-jelöléssel, vagy a birtokos viszony, a 

status constructus használatával függnek össze.  

A szerző szóválasztásai a Héber Bibliára mutatnak, de nehéz pontosan meghatározni, mely 

könyveket vagy fejezeteket preferálja, hiszen főként az alapszókinccsel él, amely a teljes korpuszt 

lefedi. Ugyanakkor a bölcsességirodalom fogalomvilágát látjuk néhol határozottan megelevenedni, 

illetve figyelemre méltók a hapax legomenonjai is (miként Debreczenié is): 4Móz/Num 32,14; Bír 

5,22; Jóel 4,11; 2Krón 2,15. Ezek a szöveghelyek tehát közvetlenül a szeme előtt lehettek.

Fordítás
A hosszas, részletekbe menő értelmezés után lássuk, miként lehet a javított variáns szerint magyar 

nyelvre átültetni ez utolsó üdvözlőversünket! 

A korábbi gyakorlattól eltérően most kénytelen vagyok több szögletes zárójeles kiegészítést is 

tenni, amelyek megvilágítják az adott sor értelmét, valamint kerek zárójelest, a magyar nyelvi 

rendszer szerint szükséges névelők betoldására. 

Vágtatások

 (’baj’, ’bűn’ stb.) is. Ez utóbbi esetén status constructus-forma jöhet szóba, 
amely itt grammatikailag-szintaktikailag nem indokolt. Tehát ha ’vétek’-jelentést 
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vesz alapul a szerző, akkor a szótári alaknak, vagyis status absolutusnak kellene itt 
állnia: 

egy kötőszó kellene hogy szerepeljen. 

20. A verssor második szava egyaránt lehet a jelen אֹון (’erő’, ’vagyon’), de az ָאֶון (’baj’, ’bűn’ 

stb.) is. Ez utóbbi esetén status constructus-forma jöhet szóba, amely itt grammatikailag-

szintaktikailag nem indokolt. Tehát ha ’vétek’-jelentést vesz alapul a szerző, akkor a szótári 

alaknak, vagyis status absolutusnak kellene itt állnia: ֵמָאֶון. Nem zárom ki, hogy ezt a szót tervezte 

használni, így fordításomban mindkét olvasatot megadom, ld. lent.

20. Az aktuális verssorban is a szokásos javítást végeztem el: a magánhangzó-állományban 

(absolutusi alak magánhangzóinak megadása az eredeti, indokolatlan, hibás constructusi helyett) és 

a dagesek vonatkozásában. 

22. A héber ַהָּוה kétféle jelentéssel bír, melyek egymás szinte-antonimái: ’vágy’, illetve

’pusztítás’. Jelen szöveghelyen is tkp. lehet mindkettő, úgyhogy a fordításban ennek megfelelően 

járok el, ld. lent. A magánhangzót ezúttal is pótoltam. 

23. Ismét magánhangzó-kiegészítés történt.

24. Megjegyzendő: az utolsó sorban az ige és a főnév (Á-A) grammatikai egyeztetése nem 

helyes. A referencia értelmében az igei nem-választás a jó, és a főnévi tér el attól, amely döntés 

viszont tudatos, és a rímnek köszönhető. 

Az üdvözlővers, mindent egybevéve, csupán három-négy nagyobb nyelvtani hibát tartalmaz, 

amelyek a grammatikai nemek egyeztetésével, a határozottság-jelöléssel, vagy a birtokos viszony, a 

status constructus használatával függnek össze.  

A szerző szóválasztásai a Héber Bibliára mutatnak, de nehéz pontosan meghatározni, mely 

könyveket vagy fejezeteket preferálja, hiszen főként az alapszókinccsel él, amely a teljes korpuszt 

lefedi. Ugyanakkor a bölcsességirodalom fogalomvilágát látjuk néhol határozottan megelevenedni, 

illetve figyelemre méltók a hapax legomenonjai is (miként Debreczenié is): 4Móz/Num 32,14; Bír 

5,22; Jóel 4,11; 2Krón 2,15. Ezek a szöveghelyek tehát közvetlenül a szeme előtt lehettek.

Fordítás
A hosszas, részletekbe menő értelmezés után lássuk, miként lehet a javított variáns szerint magyar 

nyelvre átültetni ez utolsó üdvözlőversünket! 

A korábbi gyakorlattól eltérően most kénytelen vagyok több szögletes zárójeles kiegészítést is 

tenni, amelyek megvilágítják az adott sor értelmét, valamint kerek zárójelest, a magyar nyelvi 

rendszer szerint szükséges névelők betoldására. 

Vágtatások

. Nem zárom ki, hogy ezt a szót tervezte használni, így fordításomban 
mindkét olvasatot megadom, ld. lent.

20. Az aktuális verssorban is a szokásos javítást végeztem el: a magánhangzó-
állományban (absolutusi alak magánhangzóinak megadása az eredeti, indokolatlan, 
hibás constructusi helyett) és a dagesek vonatkozásában. 

22. A héber 

egy kötőszó kellene hogy szerepeljen. 

20. A verssor második szava egyaránt lehet a jelen אֹון (’erő’, ’vagyon’), de az ָאֶון (’baj’, ’bűn’ 

stb.) is. Ez utóbbi esetén status constructus-forma jöhet szóba, amely itt grammatikailag-

szintaktikailag nem indokolt. Tehát ha ’vétek’-jelentést vesz alapul a szerző, akkor a szótári 

alaknak, vagyis status absolutusnak kellene itt állnia: ֵמָאֶון. Nem zárom ki, hogy ezt a szót tervezte 

használni, így fordításomban mindkét olvasatot megadom, ld. lent.

20. Az aktuális verssorban is a szokásos javítást végeztem el: a magánhangzó-állományban 

(absolutusi alak magánhangzóinak megadása az eredeti, indokolatlan, hibás constructusi helyett) és 

a dagesek vonatkozásában. 

22. A héber ַהָּוה kétféle jelentéssel bír, melyek egymás szinte-antonimái: ’vágy’, illetve

’pusztítás’. Jelen szöveghelyen is tkp. lehet mindkettő, úgyhogy a fordításban ennek megfelelően 

járok el, ld. lent. A magánhangzót ezúttal is pótoltam. 

23. Ismét magánhangzó-kiegészítés történt.

24. Megjegyzendő: az utolsó sorban az ige és a főnév (Á-A) grammatikai egyeztetése nem 

helyes. A referencia értelmében az igei nem-választás a jó, és a főnévi tér el attól, amely döntés 

viszont tudatos, és a rímnek köszönhető. 

Az üdvözlővers, mindent egybevéve, csupán három-négy nagyobb nyelvtani hibát tartalmaz, 

amelyek a grammatikai nemek egyeztetésével, a határozottság-jelöléssel, vagy a birtokos viszony, a 

status constructus használatával függnek össze.  

A szerző szóválasztásai a Héber Bibliára mutatnak, de nehéz pontosan meghatározni, mely 

könyveket vagy fejezeteket preferálja, hiszen főként az alapszókinccsel él, amely a teljes korpuszt 

lefedi. Ugyanakkor a bölcsességirodalom fogalomvilágát látjuk néhol határozottan megelevenedni, 

illetve figyelemre méltók a hapax legomenonjai is (miként Debreczenié is): 4Móz/Num 32,14; Bír 

5,22; Jóel 4,11; 2Krón 2,15. Ezek a szöveghelyek tehát közvetlenül a szeme előtt lehettek.

Fordítás
A hosszas, részletekbe menő értelmezés után lássuk, miként lehet a javított variáns szerint magyar 

nyelvre átültetni ez utolsó üdvözlőversünket! 

A korábbi gyakorlattól eltérően most kénytelen vagyok több szögletes zárójeles kiegészítést is 

tenni, amelyek megvilágítják az adott sor értelmét, valamint kerek zárójelest, a magyar nyelvi 

rendszer szerint szükséges névelők betoldására. 

Vágtatások

 kétféle jelentéssel bír, melyek egymás szinte-antonimái: ’vágy’, 
illetve ’pusztítás’. Jelen szöveghelyen is tkp. lehet mindkettő, úgyhogy a fordításban 
ennek megfelelően járok el, ld. lent. A magánhangzót ezúttal is pótoltam. 

23. Ismét magánhangzó-kiegészítés történt.
24. Megjegyzendő: az utolsó sorban az ige és a főnév (Á-A) grammatikai egyez-

tetése nem helyes. A referencia értelmében az igei nem-választás a jó, és a főnévi tér 
el attól, amely döntés viszont tudatos, és a rímnek köszönhető. 

Az üdvözlővers, mindent egybevéve, csupán három-négy nagyobb nyelvtani hibát 
tartalmaz, amelyek a grammatikai nemek egyeztetésével, a határozottság-jelöléssel, 
vagy a birtokos viszony, a status constructus használatával függnek össze.  

A szerző szóválasztásai a Héber Bibliára mutatnak, de nehéz pontosan meghatá-
rozni, mely könyveket vagy fejezeteket preferálja, hiszen főként az alapszókinccsel 
él, amely a teljes korpuszt lefedi. Ugyanakkor a bölcsességirodalom fogalomvilágát 
látjuk néhol határozottan megelevenedni, illetve figyelemre méltók a hapax lego-
menonjai is (miként Debreczenié is): 4Móz/Num 32,14; Bír 5,22; Jóel 4,11; 2Krón 
2,15. Ezek a szöveghelyek tehát közvetlenül a szeme előtt lehettek.

Fordítás

A hosszas, részletekbe menő értelmezés után lássuk, miként lehet a javított variáns 
szerint magyar nyelvre átültetni ez utolsó üdvözlőversünket! 

A korábbi gyakorlattól eltérően most kénytelen vagyok több szögletes zárójeles 
kiegészítést is tenni, amelyek megvilágítják az adott sor értelmét, valamint kerek 
zárójelest, a magyar nyelvi rendszer szerint szükséges névelők betoldására. 

Vágtatások

1. Hadd énekeljek tiszteletteljes énekeket,
2. és hadd hirdessek [fennen] talányok nélkül!
3. Hogyan kötődnek a férfiak asszonyokhoz,
4. népek szokása és módja szerint!
5. Legyenek ketten egy test(ek),
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6. az Úr rendelkezése és hűségek alapján.
7. Isten által, sőt, [csakis] általa vannak a parancsolatok,
8. és menyasszony születik minden esküvőből.
9. Az Úr ébressze erővel a szerelmeket,/ tanúskodjék erővel a szerelmekről, /
10. siessetek (a) törvényekhez és (a) biztonsághoz.
11. Így [történik] (az) utód és (az) ivadék tanulása:
12. törvények mellett a szabadító cselekedeteken [át]. 
13. Így minden élvezet és minden utód is:
14. (az) élőlény szükséglete mindenféle öröm is!
15. (A) hitves volt az ágak forrása,
16. és hűségek: fiak és a lányok.
17. (A) hitves építette (az) értelmek házát,
18. megszaporította (a) vagyonokat, köntösök(et).
19. Megörvendeztette a férje szívét, vidámságok révén,
20. megmentett erőből / (a) bűntől / minden dolgot.
21. Így (az) Úr létrehozta (az) élőlényeket,
22. azért, hogy együtt viseljék (a) pusztításokat / vágyakat /.
23. Így (a) vőlegény, (a) menyasszony is, [és a] szerelmek,
24. mindörökkön örökké éljenek!

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel 
kapcsolatos megjegyzések

Mivel a három vers közül ez a carmen tekinthető a legszorosabb tekintetben az ak-
tuális ünnephez kötődőnek, és ily módon a leginkább koherensnek, a legfeszesebb 
tematikájúnak is, egy-két szöveghelytől eltekintve nem fűznék bőséges magyarázatot 
a fordításomhoz.

1. A „tiszteletteljes” (héberben: 

1. Hadd énekeljek tiszteletteljes énekeket,

2. és hadd hirdessek [fennen] talányok nélkül!

3. Hogyan kötődnek a férfiak asszonyokhoz,

4. népek szokása és módja szerint!

5. Legyenek ketten egy test(ek),

6. az Úr rendelkezése és hűségek alapján.

7. Isten által, sőt, [csakis] általa vannak a parancsolatok,

8. és menyasszony születik minden esküvőből.

9. Az Úr ébressze erővel a szerelmeket,/ tanúskodjék erővel a szerelmekről, /

10. siessetek (a) törvényekhez és (a) biztonsághoz.

11. Így [történik] (az) utód és (az) ivadék tanulása:

12. törvények mellett a szabadító cselekedeteken [át]. 

13. Így minden élvezet és minden utód is:

14. (az) élőlény szükséglete mindenféle öröm is!

15. (A) hitves volt az ágak forrása,

16. és hűségek: fiak és a lányok.

17. (A) hitves építette (az) értelmek házát,

18. megszaporította (a) vagyonokat, köntösök(et).

19. Megörvendeztette a férje szívét, vidámságok révén,

20. megmentett erőből / (a) bűntől / minden dolgot.

21. Így (az) Úr létrehozta (az) élőlényeket,

22. azért, hogy együtt viseljék (a) pusztításokat / vágyakat /.

23. Így (a) vőlegény, (a) menyasszony is, [és a] szerelmek,

24. mindörökkön örökké éljenek!

Fordítástechnikai és a célnyelvi szöveggel kapcsolatos megjegyzések
Mivel a három vers közül ez a carmen tekinthető a legszorosabb tekintetben az aktuális ünnephez 

kötődőnek, és ily módon a leginkább koherensnek, a legfeszesebb tematikájúnak is, egy-két 

szöveghelytől eltekintve nem fűznék bőséges magyarázatot a fordításomhoz.

1. A „tiszteletteljes” (héberben: ִנְכָּבדֹות) szó szerinti jelentése: ’tiszteletre méltó’, de mivel az 

„énekek” vonatkozásában jelenik meg, helyénvalóbbnak véltem így fordítani, meghagyva a 

lehetőségét annak, hogy nem az „énekek”, hanem azok referátuma, az ünnepelt maga a tiszteletre 

) szó szerinti jelentése: ’tiszteletre méltó’, 
de mivel az „énekek” vonatkozásában jelenik meg, helyénvalóbbnak véltem így 
fordítani, meghagyva a lehetőségét annak, hogy nem az „énekek”, hanem azok 
referátuma, az ünnepelt maga a tiszteletre méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a ma-
gyarban a „hirdetni” tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. 
A héber megfelelő (

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

) szintén tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban 
érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: 

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

)!

VTSZ_2019_4.indd   67 2019. 12. 13.   17:46:30



68 Vallástudományi szemle 2019/4

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést 
(

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

) kissé felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az 
egyeztetés, valamint a helyesírás nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek 
releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige 
egy betűjének kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonat-
kozó megjegyzést a javított héber verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

) és a „biztonság” (

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

) főnevek az eredetiben 
prepozíció nélküliek, de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji 
felszólító módú főige bővítményeként, én legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 
megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett 
mondatot leképezni. A „mellett” a héber 

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

 (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, 
újragondolt mondatban aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még 
egy kiegészítés is szükséges, hogy célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus 
mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szino-
nim, de egymással grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú 
kifejezést: az „élvezet”-et (

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

) és az „utód”-ot (itt többes szám: 

méltó.

2. A „[fennen]” kiegészítést azért gondoltam fontosnak betenni, mert a magyarban a „hirdetni” 

tárgyas ige, amely intranzitív formában hiányosnak tűnik. A héber megfelelő (ֲאַחֶּוה) szintén 

tárgyas, de a héber szövegkörnyezetben jobban érvényesül a visszautaló jelleg, az anaforikus 

referencia, implikátum.  

6. A „hűségek” jó bizonyíték arra, hogy a rím bizony nagy úr (héberben: ֱאמּונֹות)!

8. A „születik”-megoldással kénytelen voltam az eredeti ’vált’, ’lett’ kifejezést ( יַוְיהִ  ) kissé 

felülírni, remélhetőleg a szerző szándékának megfelelő módon. Az egyeztetés, valamint a helyesírás 

nehézségeire ld. a Szöveg- és forráskritikai jegyzetek releváns, 8-as passzusát.

9. A kétféle verzió, nevezetesen az „ébressze”, valamint a „tanúskodjék”, az ige egy betűjének 

kétféleképpen lehetséges rekonstruálására megy vissza, ld. a vonatkozó megjegyzést a javított héber 

verzióhoz írt jegyzetek között, a 9-es pontban.  

10. A „törvények” (ּתֹורֹות) és a „biztonság” (ַּבֻּטחֹות) főnevek az eredetiben prepozíció nélküliek, 

de mint határozói accusativusok állhatnak a mondat eleji felszólító módú főige bővítményeként, én 

legalábbis így interpretáltam.

12. Mivel az eredeti verssorban szimplán egymás mellé lettek elhelyezve a szavak, 

megoldásommal igyekeztem szintaktikailag és szemantikailag is újraértelmezett mondatot 

leképezni. A „mellett” a héber ַּגם (’is’, ’sőt’, ’ráadásul’) partikula jelen, újragondolt mondatban 

aktualizált fordítása. Ugyanakkor szögletes zárójelben még egy kiegészítés is szükséges, hogy 

célnyelven teljesen összeálljon a grammatikus mondat, és világos legyen a mondanivaló.

13. Sajnos, jelen esetben nem tudtam hogyan összekapcsolni a két nem szinonim, de egymással 

grammatikailag és morfo-szintaktikailag teljesen egyenrangú kifejezést: az „élvezet”-et (ֵחֶפץ) és az 

„utód”-ot (itt többes szám: מֹוְלדֹות, amely azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). 

Mindenesetre a sorpár (tehát ez a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). Eléggé 

valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa külsőséges 

jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női viseletére, hiszen a Héber 

Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 

13,18−19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól függően, hogy 

hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 

20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle jelentésének megfelelően.

, amely 
azonban még ’leszármazás’-t, ’születés’-t is jelent). Mindenesetre a sorpár (tehát ez 
a sor a következő sorral együtt) khiasztikus elrendezést mutat.

16. Alternatív fordítás a fenti jegyzet fényében: „és fiak hűségei: a lányok” (?). 
Eléggé valószínűtlen!

18. A „köntösök” kapcsán megjegyzendő, hogy a díszes öltözékre mint a pompa 
külsőséges jeleire célozhat itt a szerző, vagy esetleg konkrétan a királyi ház női 
viseletére, hiszen a Héber Bibliában Támárral, Dávid király lányával összefüggésben 
is előkerül a „díszes köntös” (vö. 2Sám 13,18-19).

20. Az „erőből” alternatívája „(a) bűntől” − íme a két lehetséges variáns, attól 
függően, hogy hogyan pontozzuk az eredeti héber megfelelőt. Nyelvi hátterükről, 
jelenvaló esélyeikről ld. fent, a 20-as jegyzetben megírtakat. 

22. Szintén mindkét variációt szükségesnek tartottam közölni, a szó kétféle 
jelentésének megfelelően.

Elemzés

Helyesírás

Sok szó esett már róla. Azt gondolom, hogy ebben a „mezőnyben” nem számít 
rossznak, a betűk jól olvashatók, és a magánhangzó-hiány hátterében is nemegyszer 
tudatosság rejlik: metrikai okok húzódnak. 
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Ugyanakkor feltűnő, hogy sewa compositum egyáltalán nem szerepel a versben 
(amely egyébként ejtendő, így viszont némának minősül), valamint, hogy a dagesek 
előfordulása (mind a lénéké, mind a fortéké) eléggé ad hoc jellegű. 

A 

Elemzés

Helyesírás
Sok szó esett már róla. Azt gondolom, hogy ebben a „mezőnyben” nem számít rossznak, a betűk jól 

olvashatók, és a magánhangzó-hiány hátterében is nemegyszer tudatosság rejlik: metrikai okok 

húzódnak. 

Ugyanakkor feltűnő, hogy sewa compositum egyáltalán nem szerepel a versben (amely 

egyébként ejtendő, így viszont némának minősül), valamint, hogy a dagesek előfordulása (mind a 

lénéké, mind a fortéké) eléggé ad hoc jellegű. 

A ר (r) és a ד (d) hasonló megformáltságú, de ha kitapasztaljuk, mi a különbség köztük, 

használatuk konzekvensnek tűnik. 

Tartalmi tényezők
A felütésben és mindjárt a vers kezdetén Arsi/Arki megjelöli a tárgyat: ünnepélyes „éneket énekel” 

a fejedelmi esküvőről, melyhez a Héber Biblia hagyományos költői képeiből válogat és 

tradicionális verbális kifejezéskészletéből merít. 

A költeményben valóban végig a férfi és nő kapcsolatát, a két házasulandó fél menyegzőjét 

élteti-ünnepli, nem kalandozik el tárgyától. A nászról mint fizikai beteljesülésről olyan szavakkal és 

kifejezésekkel vall, mint „egy testté”, „utód”, „ivadék”, „vágy”, „élvezet”, „öröm”, melyek az 

1Mózes/Genesis és az Énekek éneke pozitív, életigenlő, néhol kifejezetten erotikus felhangjait 

idézik. A testi egyesülés tematikája mégsem válik egyeduralkodóvá, mert a költő szépen, szellősen 

viszi végig ezeket a képeket, tompítva az élüket azzal, hogy egy nagyobb kontextusba ágyazza, 

amely magát az életet dicsőíti, mely a teremtő Isten akaratából jött létre. A Példabeszédek könyve 

mint potenciális szövegforrás (akár „A derék asszony dicséretének” hatásával is számolva) 

ugyancsak a szellemiekre és a spirituálisra tereli a testiekről a figyelmet. 

Arányos költeménnyel van tehát dolgunk, amely nemcsak tematikailag jól felépített, hanem 

strukturálisan is: a két soros bevezető mellett szép keretet alkot a kétsoros befejezés is, amely az 

adott eseményre reflektál, de nem is akárhogy! Még arra is van érzéke és tudása a szerzőnek, hogy 

költeményét a frissen házasodott menyasszony és vőlegény számára egy jókívánsággal zárja.

Verstani megfontolások
A vers a maga 24 sorával közepes hosszúságú, és a sorai is közepes hosszúságúak a maguk nyolcas 

szótagszámával. 

 (r) és a 

Elemzés

Helyesírás
Sok szó esett már róla. Azt gondolom, hogy ebben a „mezőnyben” nem számít rossznak, a betűk jól 

olvashatók, és a magánhangzó-hiány hátterében is nemegyszer tudatosság rejlik: metrikai okok 

húzódnak. 

Ugyanakkor feltűnő, hogy sewa compositum egyáltalán nem szerepel a versben (amely 

egyébként ejtendő, így viszont némának minősül), valamint, hogy a dagesek előfordulása (mind a 

lénéké, mind a fortéké) eléggé ad hoc jellegű. 

A ר (r) és a ד (d) hasonló megformáltságú, de ha kitapasztaljuk, mi a különbség köztük, 

használatuk konzekvensnek tűnik. 

Tartalmi tényezők
A felütésben és mindjárt a vers kezdetén Arsi/Arki megjelöli a tárgyat: ünnepélyes „éneket énekel” 

a fejedelmi esküvőről, melyhez a Héber Biblia hagyományos költői képeiből válogat és 

tradicionális verbális kifejezéskészletéből merít. 

A költeményben valóban végig a férfi és nő kapcsolatát, a két házasulandó fél menyegzőjét 

élteti-ünnepli, nem kalandozik el tárgyától. A nászról mint fizikai beteljesülésről olyan szavakkal és 

kifejezésekkel vall, mint „egy testté”, „utód”, „ivadék”, „vágy”, „élvezet”, „öröm”, melyek az 

1Mózes/Genesis és az Énekek éneke pozitív, életigenlő, néhol kifejezetten erotikus felhangjait 

idézik. A testi egyesülés tematikája mégsem válik egyeduralkodóvá, mert a költő szépen, szellősen 

viszi végig ezeket a képeket, tompítva az élüket azzal, hogy egy nagyobb kontextusba ágyazza, 

amely magát az életet dicsőíti, mely a teremtő Isten akaratából jött létre. A Példabeszédek könyve 

mint potenciális szövegforrás (akár „A derék asszony dicséretének” hatásával is számolva) 

ugyancsak a szellemiekre és a spirituálisra tereli a testiekről a figyelmet. 

Arányos költeménnyel van tehát dolgunk, amely nemcsak tematikailag jól felépített, hanem 

strukturálisan is: a két soros bevezető mellett szép keretet alkot a kétsoros befejezés is, amely az 

adott eseményre reflektál, de nem is akárhogy! Még arra is van érzéke és tudása a szerzőnek, hogy 

költeményét a frissen házasodott menyasszony és vőlegény számára egy jókívánsággal zárja.

Verstani megfontolások
A vers a maga 24 sorával közepes hosszúságú, és a sorai is közepes hosszúságúak a maguk nyolcas 

szótagszámával. 

 (d) hasonló megformáltságú, de ha kitapasztaljuk, mi a különbség 
köztük, használatuk konzekvensnek tűnik. 

Tartalmi tényezők

A felütésben és mindjárt a vers kezdetén Arsi/Arki megjelöli a tárgyat: ünnepélyes 
„éneket énekel” a fejedelmi esküvőről, melyhez a Héber Biblia hagyományos költői 
képeiből válogat és tradicionális verbális kifejezéskészletéből merít. 

A költeményben valóban végig a férfi és nő kapcsolatát, a két házasulandó fél 
menyegzőjét élteti-ünnepli, nem kalandozik el tárgyától. A nászról mint fizikai 
beteljesülésről olyan szavakkal és kifejezésekkel vall, mint „egy testté”, „utód”, 
„ivadék”, „vágy”, „élvezet”, „öröm”, melyek az 1Mózes/Genesis és az Énekek éneke 
pozitív, életigenlő, néhol kifejezetten erotikus felhangjait idézik. A testi egyesülés 
tematikája mégsem válik egyeduralkodóvá, mert a költő szépen, szellősen viszi 
végig ezeket a képeket, tompítva az élüket azzal, hogy egy nagyobb kontextusba 
ágyazza, amely magát az életet dicsőíti, mely a teremtő Isten akaratából jött létre. 
A Példabeszédek könyve mint potenciális szövegforrás (akár „A derék asszony 
dicséretének” hatásával is számolva) ugyancsak a szellemiekre és a spirituálisra 
tereli a testiekről a figyelmet. 

Arányos költeménnyel van tehát dolgunk, amely nemcsak tematikailag jól fel-
épített, hanem strukturálisan is: a két soros bevezető mellett szép keretet alkot a 
kétsoros befejezés is, amely az adott eseményre reflektál, de nem is akárhogy! Még 
arra is van érzéke és tudása a szerzőnek, hogy költeményét a frissen házasodott 
menyasszony és vőlegény számára egy jókívánsággal zárja.

Verstani megfontolások

A vers a maga 24 sorával közepes hosszúságú, és a sorai is közepes hosszúságúak 
a maguk nyolcas szótagszámával. 

Mégis: ugyanazon névszói, nőnemű, többes számú végződést (Mégis: ugyanazon névszói, nőnemű, többes számú végződést (ֹות-) mint rímet szerepeltetni, nem 

egyszerű feladat, amely feladatot egy-két esettől eltekintve kiválóan old meg a szerző. Az önrím 

vagy tiszta rím tehát 24-szer mutatkozik meg, jelenléte töretlen. A nyelvi kisebb botlások vagy 

diszharmóniák is éppen abból adódnak, hogy a rím fontosabb a nyelvtannál, nevezetesen: egyszer 

egy szóalak magánhangzója szenved a rím miatt csorbát, másutt a grammatikai nemi egyeztetés 

sínyli meg, megint másutt az értelem rovására történik a rím tűzön-vízen való keresztülvitele.

A költemény továbbá felező nyolcas sorokból épül fel, amelyek kétszer két négyszótagos ütemre 

oszlanak, s metszetüket bár nem segíti térbeli elrendezés, mégis jól érződik az ütemhangsúly a 

sorokban. Ritmusképlete: 4|4. A szerző számára, ha választani kell, ez a verstani sajátosság is 

láthatóan előbbre való a nyelvtannál.

Amint a másik két carmennél, itt is kétsoronkénti tagolást szándékol a költő adni a megszakítás 

nélkül írt versének. Látszólag tehát nincsenek önálló versszakok, valójában azonban bizonyos 

szintű elkülönítés mégis megvalósul, s ebben a bikólon az alap.

Nyelvi sajátosságok
A carmen nyelve viszonylag jól érthető, még annak ellenére is, hogy a hapax legomenonok

túlreprezentáltan jelennek meg benne. 

Az egyszerűbb igei állítmányok mellett, melyek között a létige waw consecutivumos formája is 

feltűnik, jellemző a nominális mondategységek nagy száma, amikor tehát névszó tölti be az 

állítmány szerepét. A nominális mondatok expresszív erővel bírnak, az igétlen verssorok nyújtotta 

expresszív hangvétel pedig kiválóan illeszkedik a „vágtató” metrikájú ütemhangsúlyos verselésbe.

A szerző dicséretére váljék, hogy feszesen őrzi a kohéziót, tehát nem ír csak úgy bármit, a hely 

kitöltése végett − az üresjáratok mellébeszéléssel történő kihasználása egyébként elég gyakori 

jelenség az üdvözlőversek esetében. Ugyanakkor tapasztalunk bizonyos hanyatlást a nyelv 

színvonalában, a vers második felében megjelennek ugyanis az ismétlések: elsősorban a ֹּכה (’így’) 

partikula szemantikailag indokolatlan, szótagkitöltő (beszélt nyelvet idéző, hezitációs szignál 

jellegű) felbukkanásaira gondolok.

Összességében a carmen héberének színvonala közepes, nem bonyolult, de nem is kisiskolás, s 

ezt a nívót egy-két grammatikai hiba ellenére (melyek főként a verstani szabályok betartásából 

adódnak) egészen a vers második feléig jól tudja tartani a szerző, 12 sor után azonban már kissé 

elfárad, legalábbis ami a szókincs változatosságát illeti.   

-) mint rímet 
szerepeltetni, nem egyszerű feladat, amely feladatot egy-két esettől eltekintve ki-
válóan old meg a szerző. Az önrím vagy tiszta rím tehát 24-szer mutatkozik meg, 
jelenléte töretlen. A nyelvi kisebb botlások vagy diszharmóniák is éppen abból 
adódnak, hogy a rím fontosabb a nyelvtannál, nevezetesen: egyszer egy szóalak 
magánhangzója szenved a rím miatt csorbát, másutt a grammatikai nemi egyez-
tetés sínyli meg, megint másutt az értelem rovására történik a rím tűzön-vízen 
való keresztülvitele.
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A költemény továbbá felező nyolcas sorokból épül fel, amelyek kétszer két 
négyszótagos ütemre oszlanak, s metszetüket bár nem segíti térbeli elrendezés, mégis 
jól érződik az ütemhangsúly a sorokban. Ritmusképlete: 4|4. A szerző számára, 
ha választani kell, ez a verstani sajátosság is láthatóan előbbre való a nyelvtannál.

Amint a másik két carmennél, itt is kétsoronkénti tagolást szándékol a költő 
adni a megszakítás nélkül írt versének. Látszólag tehát nincsenek önálló verssza-
kok, valójában azonban bizonyos szintű elkülönítés mégis megvalósul, s ebben a 
bikólon az alap.

Nyelvi sajátosságok

A carmen nyelve viszonylag jól érthető, még annak ellenére is, hogy a hapax lego-
menonok túlreprezentáltan jelennek meg benne. 

Az egyszerűbb igei állítmányok mellett, melyek között a létige waw consecutivumos 
formája is feltűnik, jellemző a nominális mondategységek nagy száma, amikor tehát 
névszó tölti be az állítmány szerepét. A nominális mondatok expresszív erővel bír-
nak, az igétlen verssorok nyújtotta expresszív hangvétel pedig kiválóan illeszkedik 
a „vágtató” metrikájú ütemhangsúlyos verselésbe.

A szerző dicséretére váljék, hogy feszesen őrzi a kohéziót, tehát nem ír csak úgy 
bármit, a hely kitöltése végett − az üresjáratok mellébeszéléssel történő kihasz-
nálása egyébként elég gyakori jelenség az üdvözlőversek esetében. Ugyanakkor 
tapasztalunk bizonyos hanyatlást a nyelv színvonalában, a vers második felében 
megjelennek ugyanis az ismétlések: elsősorban a 

Mégis: ugyanazon névszói, nőnemű, többes számú végződést (ֹות-) mint rímet szerepeltetni, nem 

egyszerű feladat, amely feladatot egy-két esettől eltekintve kiválóan old meg a szerző. Az önrím 

vagy tiszta rím tehát 24-szer mutatkozik meg, jelenléte töretlen. A nyelvi kisebb botlások vagy 

diszharmóniák is éppen abból adódnak, hogy a rím fontosabb a nyelvtannál, nevezetesen: egyszer 

egy szóalak magánhangzója szenved a rím miatt csorbát, másutt a grammatikai nemi egyeztetés 

sínyli meg, megint másutt az értelem rovására történik a rím tűzön-vízen való keresztülvitele.

A költemény továbbá felező nyolcas sorokból épül fel, amelyek kétszer két négyszótagos ütemre 

oszlanak, s metszetüket bár nem segíti térbeli elrendezés, mégis jól érződik az ütemhangsúly a 

sorokban. Ritmusképlete: 4|4. A szerző számára, ha választani kell, ez a verstani sajátosság is 

láthatóan előbbre való a nyelvtannál.

Amint a másik két carmennél, itt is kétsoronkénti tagolást szándékol a költő adni a megszakítás 

nélkül írt versének. Látszólag tehát nincsenek önálló versszakok, valójában azonban bizonyos 

szintű elkülönítés mégis megvalósul, s ebben a bikólon az alap.

Nyelvi sajátosságok
A carmen nyelve viszonylag jól érthető, még annak ellenére is, hogy a hapax legomenonok

túlreprezentáltan jelennek meg benne. 

Az egyszerűbb igei állítmányok mellett, melyek között a létige waw consecutivumos formája is 

feltűnik, jellemző a nominális mondategységek nagy száma, amikor tehát névszó tölti be az 

állítmány szerepét. A nominális mondatok expresszív erővel bírnak, az igétlen verssorok nyújtotta 

expresszív hangvétel pedig kiválóan illeszkedik a „vágtató” metrikájú ütemhangsúlyos verselésbe.

A szerző dicséretére váljék, hogy feszesen őrzi a kohéziót, tehát nem ír csak úgy bármit, a hely 

kitöltése végett − az üresjáratok mellébeszéléssel történő kihasználása egyébként elég gyakori 

jelenség az üdvözlőversek esetében. Ugyanakkor tapasztalunk bizonyos hanyatlást a nyelv 

színvonalában, a vers második felében megjelennek ugyanis az ismétlések: elsősorban a ֹּכה (’így’) 

partikula szemantikailag indokolatlan, szótagkitöltő (beszélt nyelvet idéző, hezitációs szignál 

jellegű) felbukkanásaira gondolok.

Összességében a carmen héberének színvonala közepes, nem bonyolult, de nem is kisiskolás, s 

ezt a nívót egy-két grammatikai hiba ellenére (melyek főként a verstani szabályok betartásából 

adódnak) egészen a vers második feléig jól tudja tartani a szerző, 12 sor után azonban már kissé 

elfárad, legalábbis ami a szókincs változatosságát illeti.   

 (’így’) partikula szemanti-
kailag indokolatlan, szótagkitöltő (beszélt nyelvet idéző, hezitációs szignál jellegű) 
felbukkanásaira gondolok.

Összességében a carmen héberének színvonala közepes, nem bonyolult, de 
nem is kisiskolás, s ezt a nívót egy-két grammatikai hiba ellenére (melyek főként 
a verstani szabályok betartásából adódnak) egészen a vers második feléig jól tudja 
tartani a szerző, 12 sor után azonban már kissé elfárad, legalábbis ami a szókincs 
változatosságát illeti.   

BEFEJEZÉS

Tanulmányomban három héber nyelvű üdvözlőverset ismertettem, melyek ugyanar-
ra az alkalomra íródtak, és ugyanabban a latin nyelvű kötetben jelentek meg, egyéb, 
főként latin nyelvű üdvözlőversek társaságában, melyeket Debreczeni S. Gáspár 
kivételével más magyar szerzők költöttek. Debreczeni a héber nyelvű carmenje 
mellett ugyanis még egy görög és egy latin nyelvűért is felelős. 
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A három „frankfurti” vers annyiban hasonlít egymáshoz, hogy önálló alkotások, 
tehát nem bibliai idézetekből lettek összeollózva, ugyanakkor mindegyik szókincse 
a Héber Bibliából merítkezik. Különböznek azonban a szorosabb értelemben vett 
tematika, nyelvi megformáltság, forráshasználat és verstani sajátosságok terén. 

Első szerzőnk cím nélküli, ám aláírással ellátott költeményét a fejedelem főan-
gyali neve ihlette: Gyarmati Istvánt e névegybeesés arra a játékra inspirálta, hogy 
Bethlent magát is főangyali természettel ruházza fel, és egyéb arkangyal, valamint 
’él-re végződő, azaz az istennével felruházott szent csoport (Izrael) és személy 
(Ezékiel) körében említse. A versben az égi és a földi, a béke és a háború képei egy-
másnak feszülnek, de az ellentétpárokat végül a szerző feloldja a remény képében, 
így teremtve meg a pozitív végkifejlet lehetőségét.

Nyelvileg nem túl erős alkotás, a helyesírási és grammatikai hibák sem nagyon 
tudhatók be magasabb szempontoknak, ráadásul bizonyos szavak, szóképzések 
közvetlenül a Héber Bibliából lettek átemelve. Verstanilag ugyanakkor igen magas 
színvonalat képvisel: kifinomult ritmus- és rímképlet jellemzi, melyek miatt tech-
nikai értelemben a legjobb üdvözlőversek között tarthatjuk számon.

A második vers szerzője, Debreczeni S. Gáspár a Könyörgés címmel, valamint 
a felütéssel: a legelső szókapcsolattal (Adon olam) kijelöli költeményének műfaját 
és funkcióját: Isten gondviselő hatalmát dicsérve szüntelen áldásért és segítségért 
folyamodik Hozzá, az ünnep alkalmából, a fejedelem testi-lelki épsége érdekében. 
A carmen nyelvi és műfaji-formai előzményeiként a Héber Bibliában található po-
étikus − különösen is alfabetikus akrosztichont tartalmazó − szakaszok, valamint 
az azonos kezdetű posztbiblikus zsidó ima szolgálnak. 

Nyelvi és verstani szempontból is jelentősnek tekinthető az alkotás, még a hibák 
és a közvetlenül a Héber Bibliából kiragadott néhány kifejezés ellenére is, hiszen 
tekintetbe kell venni az arányokat a terjedelem függvényében. Külön említésre méltó 
a tipográfiai kivitelezés: a szigorú metrikai-strukturális kötöttség (a háromütemű 
4|4|3-ritmusképlet) térbeli leképezése, és a héber betűrend szerinti, kétsoronkénti 
tagolás finom, precíz megvalósítása.

A kötetben utolsó helyet elfoglaló héber vers Nicolaus Arsi/Arki tollából 
való. A Vágtatások címet viselő carmen témáját tekintve ugyan a másik két vers 
emelkedettségét, transzcendens magaslatait nem éri el, azonban a versírás apropójául 
szolgáló esemény minden egyes mozzanatát kibontja, méghozzá „rohamtempóban”. 
A teremtéstörténet és az Énekek éneke képeivel magasztalja a férfi-női kapcsolatot, 
és hódol konkrétan is az aktuális menyegzőnek − s teszi mindezt 24 felező nyol-
cas soron keresztül, egyetlen rímmel, a Héber Biblia archaikus költeményének 
diadalomittas hangján. 

Még ha nyelvileg nem is átütő minőségű (e tekintetben a három vers között 
körülbelül középen helyezkedik el, figyelembe véve azt is, hogy hibái a verstani 
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szabályok számlájára írandók), innovációi, valamint lüktetése, szövegösszetartó 
ereje, finom erotikus szimbolikája és a külső eseménnyel való állandó dialógusa 
méltó helyet biztosít e carmennek is a legjobb üdvözlőversek sorában. 

Konklúzióként leszögezhetjük, mindhárom alkotás figyelemre méltó valamilyen 
szempontból, vagy nyelvi, vagy műfaji-stiláris, vagy verstani-technikai, vagy tema-
tikai vonatkozásban, így csakis elismeréssel adózhatunk e 17. századi protestáns 
peregrinusaink héber nyelvi és poétikai tudása, valamint kreativitása előtt.
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