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Diószegi Kalmár Pál – RMK III. 1893
(S. pataki ref. coll. – Zilahi ref. gymn)
1654 Debreczeni K. (Johannes)
Disputatio Philosophica, De Rerum modis,
collative cum Ente consideratis

Diószegi Kalmár Pál
(1628 vagy 1629,?1663, Nagykálló)
• élete:
tanul: 1647. nov.: Debrecen,
1650.: Utrecht; 1652. máj.: Leiden; 1653. júl.: Franeker;
1653.aug.: Groningen
lelkész: 1656: Nyírbátor; 1658: Nagykálló; esperessé
választják: Szabolcs egyházmegye
• üdvözlőversek:
1653, Báthori G. (Michael)
1653, Kismarjai V. Pál
1654, Debreczeni Kalocsa János
1654, Szepsi Korocz András

Debreczeni Kalocsa János
(1632, Debrecen1710, Polgár)
• élete:
tanul: Debrecen,
1650 tavasza: Groningen, 1653. okt.: Franeker, 1654, márc.:
Leiden, majd: Franeker, 1656, szept.: Groningen, később: London
• itthon: 1658, Kecskemét: rektor, 1661: lelkész;
1662: Vámospércs, 1667: Hajdúböszörmény, 1669: Hajdúnánás, 1670:
Hajdúböszörmény, 1674: Balmazújváros, 1680: Derecske, 1681: Debrecen,
1683: Kaba, 1686: Hajdúsámson, 1690: Hajdúböszörmény;
• 1691: esperessé: Debreceni egyházmegye; 1691: Biharnagybajom,
• 1695: nyugalmazott lelkész, 1697: Polgár (1701: lemond az esperesi
hivatalról)

Ad Ornatissimum,
D. Respondentem.
שמעו אלי אבירי לב
הרחוקים מצדק חשב
לא תאחר תשועתי
ולא תרחק כל עצתי
למעני אעשה פלא
אני אציל מצור דכא
הקבצו ההולכים
שתו מים כל צמאים
גל אל יהוה מעשיך
ויכנו מחשבתיך
Haec pauca lubens
cecenit
Paulus Kalmar Dioszegi, Ungarus.

`hq")d"C.mi ~yqIßAxr>h' ble_ yrEyBiäa; yl;Þae W[ïm.vi

~t'n_ "v. Wmån" bleâ yrEyBiäa; ŸWl’l.ATv.a,

Isa. 46:12;
Ps. 76:6a

yti[Þ 'Wvt.W qx'êr>ti al{å ‘ytiq'd>ci yTib.r:Ûqe Isa. 46:13;
`yTi(r>a;p.Ti laeÞr"f.ylI . h['êWvT. ‘!AYcib. yTiÛt;n"w> rxE+a;t. al{å
‘h['m'’v. Ÿyn"Üdoa] Dan. 9:19a,b1
^ån>[]m;(l. rx:+a;T.-la; hfeÞ[]w: hb'yviîq]h; yn"±doa] hx'l'ês. Ÿyn"ådoa]
‘^m.miAr)a] hT'êa; ‘yh;l{a/ hw"hÜ y> Isa. 25:1
`!m,a)o hn"Wmïa/ qAxßrm" e( tAcï[e al,P,_ t'yfi[Þ ' yKiî ^êm.vi hd<äAa

`^Z<)[u ~yMi[ä ;b' al,p_, hfe[åo laeh' hT'aä ;

Ps. 77:15

`^yt,b( ov.x.m; WnKoªyIw>÷ ^yf,_[]m; hw"hå y>-la, lGOæ

Prov. 16:3

Ad Ornatissimum,
D. Respondentem.
ִׁש ְמעּו אֵ לַ י אַ ִׁב ֵירי לֵ ב
חֹוקים ִׁמצֶּ ֶּדק חֹ ֵשב
ִׁ הָ ְר
ל ֹא ְתאַ חֵ ר ְתשּועָ ִׁתי
וְל ֹא ִׁת ְרחַ ק כֹל עֲצָ ִׁתי
ְל ַמעֲנִׁ י אֶּ ֱע ֶֹּשה פֶּ לֶּ א
אֲ נִׁ י אַ צִׁ יל ִׁמצּור ֶּדכֶּא
הֹולכִׁ ים
ְ ִַׁה ָק ְבצּו ה
ְשתּו ַמיִׁם כֹל צְ ֵמ ִׁאים
ֲשיָך
ֶּ גֹ ל אֶּ ל־יהוה ַמע
ֹתיָך
ֶּ ְו ִׁיכֹנּו ַמ ְח ְשב
Haec pauca lubens
cecenit
Paulus Kalmar Dioszegi, Ungarus.

`hq")d"C.mi

~yqIßAxr>h' ble_ yrEyBiäa; yl;Þae W[ïm.vi Isa. 46:12;
~t'n_ "v. Wmån" bleâ yrEyBiäa; ŸWl’l.ATv.a, Ps. 76:6a
yti[Þ 'Wvt.W qx'êr>ti al{å ‘ytiq'd>ci yTib.r:Ûqe Isa. 46:13;
`yTi(r>a;p.Ti laeÞr"f.ylI . h['êWvT. ‘!AYcib. yTiÛt;n"w> rxE+a;t. al{å
‘h['m'’v. Ÿyn"Üdoa]

Dan. 9:19a,b1

^ån>[]m;(l. rx:+a;T.-la; hfeÞ[]w: hb'yviîq]h; yn"±doa] hx'l'ês. Ÿyn"ådoa]
‘^m.miAr)a] hT'êa; ‘yh;l{a/ hw"hÜ y> Isa. 25:1
`!m,a)o hn"Wmïa/ qAxßrm" e( tAcï[e al,P,_ t'yfi[Þ ' yKiî ^êm.vi hd<äAa

`^Z<)[u ~yMi[ä ;b' al,p_, hfe[åo laeh' hT'aä ;

Ps. 77:15

`^yt,b( ov.x.m; WnKoªyIw>÷ ^yf,_[]m; hw"hå y>-la, lGOæ

Prov. 16:3

Az igen tiszteletre méltó
Respondens úrnak
Hallgassatok rám, eltökélt szívűek,
Akik távol vagytok a gondolkodó igazságától!
Nem késlekedik a segítségem,
És nincs távol semmilyen tanácsom.
A saját kedvemért teszek csodát,
Én mentem meg a szorultságból a szétzúzottat.
Gyűljetek össze, akik elmentek,
Igyatok vizet mind, kik szomjaztok!
Bízd az Úrra a cselekedeteidet,
ezt a néhány sort szívesen
És teljesülnek terveid!
énekelte (= költötte)
a magyar Diószegi Kalmár Pál

Bibliai idézetek, forrásszövegek az üdvözlőversben
(magyar fordítás, RÚF)
Ézs. 46:12 - Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól!
Zsolt. 76:6a - Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek (…)
Ézs. 46:13 - Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A
Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek.
Dán. 9:19a,b1 -Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és
cselekedj, ne késlekedj! – önmagadért, Istenem (…)
Ézs. 25:1 - Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat
vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot.
Zsolt. 77:15 - Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel.
Péld. 16:3 - Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.

A költemény parafrazeáló jellege
• Verstani jellemzők: 10 soros; páros rímek
(felező nyolcas, rím: magyar költészeti hagyományt tükrözi)
• Szó szerinti idézet a Bibliából: Ézs. 46:12 (hajszálnyi változtatás a végén!) és Péld.
16:3  kezdő és záró sor: keretes szerkezet
• Parafrázis: 1) Ézs. 46:13  a szórend, a mondattagolás megváltoztatásával, szabad
variálásával; de jól felismerhető jelleggel; 2) egyéb prófétai és bölcsességirodalmi
könyvekből merítés: egy-egy szó- és szószerkezet felhasználásával, a sajátos stílus
utánzásával
• Majdnem az egész költemény kompiláció: különböző helyekről merít a Bibliából,
megidézi szó szerint (citátum) vagy variálva-kiegészítve (parafrázis)
• Próféták, bölcsességirodalom  Isten megszabadítja a bűnös embert, Istenben kell bízni, ő
megsegít: útravaló a tudós teológus, leendő lelkész számára

Diószegi Kalmár Pál – RMK III. 1897
(S. pataki ref. coll)
1654 Szepsi Korocz (Andreas)
Dispvtatio Theologica De AEterna Dei
Praedestinatione

Szepsi Korocz András
(?, ?  1684, Nagybánya)
• élete:
tanul: Sárospatak, 1647: felsőbb osztályokba lép;
1650: Szatmár, rektorrá választják

1652: Utecht, 1653. júl.: Franeker, 1653. aug.:
Groningen, innen: Leiden.
rektor: 1654 nyara: Szatmár,
lelkész: 1655: Visk, 1660: Szatmárnémeti, 1663-1664:
Visk, 1671: Szatmár, 1675: a szatmári
egymázmegye esperessé választja
művei: De aeterna Dei praedestinatione (Leiden, 1654),
prédikáció Bocskai Ujlaki Ferenc sírbatétele előtt
(„Temetési pompa” c. könyvben, Debrecen, 1674)

לאיש חכם לרעי
ΑΝΔRΕΑΣ
ספשי׃

כל דרך איש ישר נגדו
צדיק שמע אטם אזנו
מרשעים בשפתיו
בנפל איבך אל תשמח
טמן אזנך תפתח
שמע דעת מאמץ כח
אל תצא לריב את רעך
כמתהלך בא רישך
וכ קלים מחסוריך
פתך אכלת תקיאנה
אל תקנא באנשי רעה
ולא תמכר חכמה בינה׃
לתפארת ולהדר מלב שמח
כתיב ושיר הדברים המעטים

לְ ִאיׁש חָ כָם לְ ֵרעִ י
ΑΝΔRΕΑΣ
סֶ פְ ִׁשי׃

כֹל ֶּד ֶּרְך ִׁאיש י ָָשר נֶּגְ דֹו
צַ ִׁדיק ש ֵֹמעַ אֹ טֵ ם אָ זְ נֹו
ֵמ ְר ָש ִׁעים ִׁב ְשפָ ָתיו
ש ָ ָ֑מח
ִׁבנְ פֹ ל אֹ י ְִׁבָך אַ ל ִׁת ְ ֹ
[ ְטמֻ ן] ְטמֹן אָ זְ נֶּ ֶָָ֑֑ך ִׁת ְפ ַתח
ְשמֹעַ ַדעַ ת ְמאַ ֶּמץ־כֹחַ
ת־ר ֶּ ֶֽעָך
אַ ל ֵתצֵ א לָ ִׁריב אֶּ ֵ
ישָך
כְ ִׁמ ְתהַ לֵ ְך בָ א ֵר ֶּ ָ֑
סֹוריָך
וכ [וְכִׁ י] [ּוכְ ־] ַק ִׁלים ַמ ְח ֶּ
ִׁפ ְתָך אָ כ ְַל ָתּ ְת ִׁקיאֶּ נָה
אַ ל ְת ַקנֵא ְבאַ נְ ֵשי ָרעָ ה
וְל ֹא ִׁת ְמכֹר חָ כְ ָמה ִׁבינָה׃
ּולהָ ָדר ִׁמלֵ ב ֵָש ֵמחַ
ְל ִׁת ְפאֶּ ֵֶּרת ְ
כתיב [כְ תֹוב] ו ְִׁשיר [אֶּ ת־] הַ ְדבָ ִׁרים הַ ְמעַ ִׁטים

wyn"+y[eB. rv"åy" vyaiâ-%r<D-< lK' (Prov. 21:2a; `~k'(x' hc'[ä el. [;meÞvow> wyn"+y[eB. rv"åy" lywIa/ %r<D<ä Prov. 12:15;
vyai_-ynEp.li rv'yâ" %r<D<ä vyEÜ Prov. 14:12a; vyai_-ynEp.li rv'yâ" %r<D<ä vyEÜ Prov. 16:25a
`!Ab)n" wyt'äp'f. ~jeÞao bve_x'yE ~k'äx' vyrIx]m;â lywIåa/ ~G:Ü Prov. 17:28; lD"_-tq;[]Z:mi Anz>a'â ~jeäao Prov. 21:13a;
`An*z>a' ~jeîa.y: vrEªxe÷ !t,p-,î AmK. Ps. 58:5b `[r"¥B. tAaïr>me wyn"ßy[e ~ce[î ow> ~ymiêD" [:moåV.mi ‘Anz>a' ~jeÛao Isa 33:15c,d
xm'f_ T. -i la; Î^b.yAI a*âÐ ¿^yb,y>AaÀ lpoån>Bi
`x:K)-o #M,a;m. t[;D÷-:© vyai(w>

Prov. 24:17a

Prov. 24:5b

`^[<r) E ^åta. o ~yliÞkh. ;B. Ht'_yrIx]a;B. hf,[T] ;â-hm; !P<å rhEïm;ñ brIªl' aceTî e-la;
`!gE)m' vyaiäK. ^yr<ªsox.m;W÷ ^v<y+ rE %LEhï ;t.m-i ab'W(
hN"a+y< qit. T'lk. ;îa'-^T.P(i

Prov. 24:34

Prov. 23:8a

h['_r" yveän>a;B. aNEq;T.â-la;

Prov. 24:1a

`hn")ybiW rs"åWmW hm'Þk.x' rKo=m.Ti-la;w> hnEq. tm,äa/
`hb'(yfe ~ynIqå ez> rd:ßh]w: ~x'_Ko ~yrIåWxB; tr<a,äp.T
~ynIP+ ' bjiäyyE x:mef'â bleä

Prov. 25:8

Prov. 15:13a; hh'_GE

`~yJi([;m. ^yr<bÞ d' > Wyðh.yI !KE±-l[;( Eccl. 5:1d.

Prov. 23:23

Prov. 20:29

bjiäyyE x:mef'â bleä

Prov. 17:22a.

[Az] ember szerint minden útja egyenes,
Bölcs férfinak, barátomnak,
[Az] igaz hallgat, elzárja a fülét
Andreas Szepsi(nek)
[A] gonoszok elől, a szájával együtt.
Ellenséged bukásán ne örülj,
Dugd ki füledet /elrejtett fülű/, nyisd ki:
[A] tudás hallgatása növeli [az] erőt.
Ne menj ki perelni társaddal,
Mint egy útonálló, elér a szegénységed,
És mint száguldozók, a szükséged.
Falatodat(, amit) megettél, kihányod,
Ne irigykedj a gonoszokra,
És ne add el [a] bölcsességet, [az] értelmet!
Díszesség és pompa gyanánt, vidám szívvel
Írd le és énekeld el / lett leírva és énekelve*/ a csekély szavakat!

Bibliai idézetek, forrásszövegek az üdvözlőversben
(magyar fordítás, RÚF)
Péld. 21:2a - Minden útját helyesnek tartja az ember,
Péld 12:15 - A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.
Péld. 14:12a - Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt,
Péld. 16:25a - Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik,

Péld. 17:28 - Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt,
aki csukva tartja a száját.
Péld. 21:13a - Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására,
Zsolt. 58:5b - mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle,
Ézs. 33:15c,d - bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni
sem akar gonoszságot.

Bibliai idézetek, forrásszövegek az üdvözlőversben
(magyar fordítás, RÚF)
Péld. 24:17a - Ha elesik ellenséged, ne örülj,

Péld. 24:5b - és a tudós ember nagy erejű.
Péld. 25:8 - Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz
majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít?
Péld. 24:34 - így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a
szűkölködés, mint egy fegyveres ember.
Péld. 23:8a - Megevett falatodat ki fogod hányni,

Bibliai idézetek, forrásszövegek az üdvözlőversben
(magyar fordítás, RÚF)
Péld. 24:1a - Ne irigyeld a rossz embereket,

Péld. 23:23 - Vedd meg, és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és
az értelmet!
Péld. 20:29 - Az ifjak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj.
Péld. 15:13a - Az örvendező szív megszépíti az arcot,
Péld. 17:22a - A vidám szív a legjobb orvosság,
Préd. 5:1d - ezért kevés beszédű légy!

A költemény parafrazeáló jellege
• Verstani jellemzők: 14 soros költemény, hármas rímelésű, a végén két rímtelen,
külön álló sort tartalmaz (képlet: aaabbbcccddef; felező nyolcas, rím: magyar
költészeti hagyományt tükrözi)
• Szó szerinti idézet a Bibliából: Péld. 21:2a (hajszálnyi változtatás a végén!); 24:17a;
24:5b (hajszálnyi változtatás az elején!) 24:34a; 23:8a; 24,1a (figyelem! Nem a
teljes versek!)
• Parafrázis: 1) Péld. 25:8  a bibliai vers eleje és utolsó szava kerül a sorba; 2) egyéb
válogatások, a Péld-beli versek szószerkezeteinek felhasználásával, egy versből
több szó kiragadásával és kontextuális kiegészítésével (adott esetben más
kiragadott részletekkel építvén föl a szövegösszefüggést)
• Az egész költemény kompiláció: forrása lényegében a Péld. könyve, azon belül is a
17., 23., 24. és 25. fejezetek

Diószegi Kalmár Pál parafrazeáló üdvözlőversei
• Báthori G. Mihályhoz írott (1653):
- a Péld. 18-as fejezetéből néhány verssor felhasználása: szabadon variálva
egyéb, nem idézett/parafrazeált kifejezésekkel;
- de: Péld. 24:17  a teljes bibliai vers szinte szó szerinti idézése, a Szepsi Korocz
Andráshoz írottban (1654): ugyenezen vers első fele jelenik meg szó szerint!
- Figyelem! A rímképlet és a cím/felirat is megegyezik a két versben
• Kismarjai V. Pálhoz írott (1653):
- az egész vers egyetlen vendégszöveg, (zömmel) a Péld. könyve 1316-ig
terjedő egységében található különböző versek különböző soraiból tevődik
össze,
- szinte egyetlen önálló sor sincs, kreatív felhasználása a bibliai szövegnek,
- az alapszöveg: Péld. 16. (kb. 10 szó szerinti vagy variált idézet), ugyanaz a
Péld. 16:3 szó szerinti idézése, mint a Debreczeni Kalocsa Jánoshoz írottban
(1654)

Keresztúri G. Bálint – SC-Norris 288 J39
(Archives and Special Collections at Dickinson
College; Isaac Norris Collection, Pennsylvania)
1662 Jász-Berényi Pál
Examen Doctrinae Ariano-Socinianae….Addita est
Orthodoxa S.S. Trinitatis Defensio

Keresztúri G. Bálint
(1634 k., Szilágyfőkeresztúr1677/1678, Debrecen)
• élete:
tanul: 1652-től: Nagybánya, 1653. aug.: Sárospatak,
seniorság: 1656. jún.-aug. közt.; Sátoraljaújhely: rektor
külföld: Utrecht, 1658. jún.: Franeker, 1659. szept.:
Groningen, itt: 1660. febr. 28.: teológiai doktorátus,
utána: Anglia, 4 évet él Londonban
• itthon: Szepsi: lelkész, 1672 v. 1673: Debrecen

• üdvözlővers:
Jászberényi Pálhoz (1662)

Jászberényi P. Pál
(??  ??)
• élete:
sz.: Erdély, tanul: Gyulafehérvár, 1653-tól: I. Rákóczi Ferenc
nevelője
1656: külföld, júl.: Utrecht, júl.: Franeker, 1658. szept.:
Groningen, 1659 tavasza: Franeker.
Oxford, 1659. nov.: London, letelepszik, iskolát nyit, híressé válik
• 1665: hazalátogat, de visszatér Londonba
• 1678. k.: Nagyenyedre hívják, tanárnak, mielőtt útrakel,
meghal
• művei:
Examen doctrinae ariano-socinianae (egy német könyv latin
fordítása, London, 1662); Orthodoxa S. S. Trunutatis defensio (az
előbbinek a függeléke)

Keresztúri G. Bálint üdvözlőverse
בפרשך מת יש יהוה אלהים
והוכיחך אולם לעמים רבים
מגדפים את יהוה
ושונאים כל תוכחה ׃
תראנו שתהיה שקור [שקוד] ללמוד תורה
וגברת תוכרך [תוכחתך] כמו מורה ׃
כי אזנך אל פי חכמים
ותאסוף מהם לשמים ׃
יראו ויקראו הזה מדרשך
וייראו כל־צורריך ממך
כי אולת מזמותם
ונלכרו [ונלכדו] הם בדברם.

Keresztúri G. Bálint üdvözlőverse
ֹלהים
ִׁ ֱשָך ֵמת יֵש יְהוָה א
ֹ ְ ְבפָ ִׁר
וְהֹוכִׁ יחֲ ָך אֱ ו ִִׁׁלם ְלעַ ִׁמים ַר ִׁבים
ְמג ְַד ִׁפים אֶּ ת־יהוה
ְושֹֹונְ ִׁאים כֹל תֹוכֵחָ ה ׃
תֹורה
ָ ַת ְראֵ נּו ֶּש ִׁת ְהיֶּה ָשקֹוד ִׁל ְלמֹוד
מֹורה ׃
ָ וְגִׁ בַ ְר ָת תֹוכ ְַח ְתָך כְ מֹו
ל־פי חֲ כ ִָׁמים
ִׁ ֶּכִׁ י אָ זְ נְ ָך א
ְתאֱ סֹוף ֵמהֶּ ם לַ ָש ַמיִׁם ׃
ֶּ ו
י ְִׁראּו ְוי ְִׁק ְראּו הֲ זֶּה ִׁמ ְד ַר ְשָך
צֹור ֶּריָך ִׁמ ְמָך
ְ ְוי ְִׁיראּו כָל־
מֹותם
ָ ִׁכִׁ י ִׁאּוֶּלֶּ ת ְמז
. וְנִׁ ְלכְ דּו הֵ ם ִׁב ְדבָ ָרם

Ha kiterjeszted halottra [a] létet, Uram,
Istenem,
S ha megdorgálod sok nép bolondjait 
[Úgyis csak] gyalázzák az Urat,
És utálnak minden dorgálást.
Megmutatod nekünk, hogy őre leszel a
Tóra-tanulásnak,
És erősíted feddésedet, mint egy tanár,
Mert a füled [a] bölcsek beszédén,
És összegyűjtesz közülük a mennyekbe,
Meglátják és azt kiáltják, ez-e a
tanulásod,
És megrémülnek tőled mind az
ellenségeid,
Mert terveik  bolondság,
És beszédük által lesznek foglyul ejtve

Bibliai nyelvet idéző-utánzó sajátosságok
• verstani jellemzők: 12 soros a vers, páros rímek találhatók benne
• elsődlegesen a Péld. könyvének szókincsét használja,
• de megidézi egyéb bölcsességirodalmi könyveket és a prófétai
irodalmat is,
• feltűnik néhány későbbi héber nyelvi sajátosság  amelyek részben
szintén kapcsolatban állnak a bölcsességirodalommal: a  ֶּשa
bölcsességi könyvekben fordul elő sűrűn, illetve a tanítói,
bibliaértelmezési hagyománnyal, a jelentéséből adódóan ( ִׁמ ְד ַרש
’midrás, tanulmányozás, tanulás’)

Bibliai nyelvet idéző-utánzó sajátosságok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Példabeszédek könyvét idéző szókincs:
’ אֱ וִׁילbolond’ (mintegy 15x a Péld. könyvében)
’ ִׁאּוֶּלֶּ תbolondság’ (kb. 8x)
’ יֵשlétező’-jelentésben kizárólag: Péld. 8,21
’ תֹוכַחַ תfeddés, dorgálás’ (kb. 13x fordul elő), illetve az igei változat, a יכחgyökből, ’fedd’-jelentésben, hif’íl igetörzsben (kb. 9x fordul elő)
’ ְמזִׁ ָמהterv, szándék’ (kb. 8x a Példabeszédek könyvében)
mindezen szavak egyéb bölcsességirodalmi könyvekben is szerepelnek (ld.
pl. Zsoltárok, Jób, és prófétáknál is: Jeremiás, Ézsaiás/Izajás stb.), de a
Példabeszédekben túlreprezentáltan vannak jelen
A Zsoltárok szókincsét idézi fel:
צֹורר
ֵ mint ’bosszantó, zaklató, ellenségesen viselkedő’ (kb. 12x fordul elő a
Zsoltárokban)

A költemény utánzó jellege
• nincs szó direkt idézésről,
• utánzásról inkább
• az, hogy nem szó szerint idéz, nyomatékosan igazolja azt is, hogy nem
másolt, hanem egyénileg alkotott újat

A parafrázis és az imitáció funkciója
• verstani szempontoknak alárendelés!
• bizonyítása a műveltségnek, a héber nyelvben, nyelvtanban való
jártasságnak, s hogy rálátással rendelkezik az adott művek
kifejezőkészletére
• elsajátította a szerző az üdvözlővers műfaji szabályait
• hogy értelmesen összerakosgatva a hébert, önálló köszöntőverset
tudnak alkotni
•  utánzás: mestere a stílus megidézésének, a kifejezések egyéni
variálásának; eredeti alkotása a stílus megőrzése mellett

Köszönöm a figyelmet!

