
OKA  
Komáromi Csipkés György dedikált disputája 
 2019 őszén egy könyvtári állományrevízió kapcsán jött a felszínre a Debre-ceni Református Kollégium Nagykönyvtárában (továbbiakban: DRKN) egy olyan Komáromi Csipkés György disputa, mely a szerző dedikációját is tartalmazza.1 Ezt mutatjuk be most: Csorba Dávid a kötet könyvészeti és művelődéstörténeti hátterét, Koltai Kornélia pedig az aprónyomtatvány Komáromi Csipkés Györgyöt köszöntő héber nyelvű versének a normalizált átírását, fordítását és elemzését adja meg.  * * *  A kis kötet Komáromi Csipkés 1651-es utrechti tanárnál, Gisbertus Voetiusnál tartott disputája a mennyország kulcsairól. Ennek alaptextusait (mint az utóbbi itt idézett versek is hivatkozták, pl. az Ézs 22,22, illetve Péter 2. levele és Máté evangéliuma alapján) felvette.   A végén a vitatézise-it felsorolta a szokott módon, a kettő között azonban élesen vitatkozott az egyházi hatalom megkérdőjelezőinek eseteiről és azok téziseiről (Erastus, hutteriták, brownisták, jezsuiták, filozófusok etc.). Nem hagyta figyelmen kívül az éppen aktuális holland példákat sem.2 Ennek a kiadványnak a hazai példányai elérhetőek az Országos Széchényi Könyvtár és a DRKN könyvtáraiban (utóbbiban a fentivel együtt immár 2 példányban is). A mű szerzője, mint ifjú református teológus, későbbi debreceni tanár és lelkész 1650 nyarán indult Németalföldre, s 1651 és 53 közt 5 ízben is tartott nyilvános vitát Utrechtben, jelentetett meg publikációt, s végül itt szerezte meg 1653-ban a teológiai doktorátust.3 Ebben a két évben egy sor magyarországi diák tanult itt, köztük számos későbbi neves tudós és lelkész, Erdélyből (Apácai Csere János, Szatmári Baka Péter, Tofeus Mihály) és a pataki (Alistáli F. Jakab, Buzinkai Mihály, Geleji Katona István, Miskolci Csulyak Gáspár, Somosi Petkó János, Szepsi Korotz András), illetve a debreceni kollégiumból (Báthori G. Mihály, Böké-nyi F. János, Diószegi Kalmár Pál, Némethi Fekete István, Szatmári Ötvös István) egyaránt.4 Ők alkotják a puritanizmus hazai második nemzedékét, fordításaik (angol, német, holland s latin nyelvből), itthoni tankönyveik és kegyességi írásaik meghatározó olvasmányai koruknak. Komáromi Csipkés fenti disputáját cím szerint Zoványi nem említette, de tudott arról, hogy utrechti diáktársa, Szatmári Ötvös István, későbbi 

 
1  Erre Oláh Róbert, a DRKN igazgatóhelyettese hívta fel a figyelmemet, neki köszönöm 

a publikáció lehetőségét. 
2  KOMÁROMI CSIPKÉS György: Disputatio theologica de clavibus regni coelorum, sub 

praesidio Gisberti Voetii, publice ventilandam proponit Georgius Csipkes Comarino 
Pannonius Ung. ad diem 8. Febr., Ultrajecti, ex officina Johannis a Waesberge, 1651, 
[18] fol., 4r. – RMK III, 1780; DRK Nagykönyvtára, jelzete: RMK 1619. 

3  BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595–
1918. / Hongaarse studenten aan Nederlandse Universiteiten, 1595–1918. Bp., 2007. 
(Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15.) (továbbiakban: BOZZAY–
LADÁNYI, 2007.) Nr. 1291. 

4  Uo., Nr. 1262–1311. 
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pataki tanár, majd komjáti esperes5 írt hozzá héber nyelvű köszöntőverset, és szintúgy ő is laudálta társának munkáját ebben az évben.6 A bejegyzések arra látszanak utalni, hogy Komáromi Csipkés a saját kiadványából küldött haza Debrecenbe (mivel debreceni tanárok kezén öröklődött a kötet), de ez azért nem ennyire egyszerű. A címlap legalján vörös tintával letörölve, alig olvasható módon: „D. Michaeli Debreczeni mittit Georg. Comaromi mpp”, ezt oldotta fel egy későbbi, írásképe alapján 19–20. század fordulójához tartozó könyvtárosi kéz:7 „A legalsó sor, mely tentával végig van törűlve, igy van: D. Michaeli Debreczeni mittit Georg. Comaromi mpp. Ez a Debreczeni Mihály Debrec-zenben vólt akkor tanár. Neki küldte tehát Utrechtből Komáromi György.” Az átlagos név, melyből a században több is ismeretes;8 egy debreceni diá-kot fed, ő pedig nagy valószínűséggel Debreczeni Hentes Mihállyal azonos (1626 – 1686 után). Előbb Munkácson tanult (erre utrechti disputáinak ajánlásai utalnak), majd 1644. április 14-én a debreceni kollégiumi törvé-nyeknek írt alá,9 s nem sokkal ezután pedig ugyanitt 1648. május 27-én a peregrinusok kötelezvényének.10 A németalföldi egyetemek egész sorát látogatta végig 1648 és 52 közt (Leiden, Utrecht, Deventer, Groningen, Franeker),11 s publikált is több ízben.12 Már Zoványi lexikona rögzítette Hentes Mihályt a nagyenyedi esperesek sorában (1671–86), de dátum nél-kül. Pénzes Tiborc Szabolcs kutatásai alapján pedig jócskán pontosíthatók az életút adatai. Előbb a bihar vármegyei Körösszeg (1655–56), aztán Dió-szeg (1656–62) papja, majd enyedi (1678) és marosszentkirályi lelkészként (1679) maradt róla fenn adat. Vezetőként pedig a mixta congregatio tagja és enyedi esperesi, illetve egyházkerületi jegyzői tisztet is betöltött gazdag életútjában.13 

 
5  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 

Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiad.) 332., 574. p. 
6  RMK III, 1780, 1790; Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása, Online: 

mkdny.oszk.hu – 2020. április. Nytart.sz.: bibDRT263211. 
7  Oláh Róbert szóbeli közlése szerint feltehetően Barkóczi Jánosé lehet (1834–1900), 

akinek a nevéhez fűződik számos adattár (debreceni lelkészek, kollégiumi tanárok, 
seniorok listája), ld.: Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár (továbbiakban: 
TTREL) II. 28. 

8  Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában. Szerk.: 
Szabadi István. Debrecen, 2013. (továbbiakban: SZABADI, 2013.) I. (1637) 260. p., Nr. 
1216.; (1657) 286. p., Nr. 2071. Talán a korábbi személyt az 1651. június 18-i kállói 
zsinat ordinálta a Bihar vármegyei Sárándra lelkésznek, ld.: TTREL I. 1. a) (= 
Tiszántúli egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek) 2. köt. 1651. június 18. 

9  SZABADI, 2013. I. (1644) 266. p., Nr. 1423. Itt feltevésem szerint Borovszky olvasata a 
névre: BOROVSZKY SAMU: Debreczeni írók és tanárok, 1588–1700. In: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1898. 4. sz. 448–465. p., 452. p. Bozzay Rékáé az 
időpontra helyes: BOZZAY–LADÁNYI, 2007. Nr. 284. 

10  TTREL I. 1. j. D. 1. 
11  BOZZAY–LADÁNYI, 2007. Nr. 284. 
12  RMK III. 1728., 1729., 1767. 
13  PÉNZES TIBORC SZABOLCS: „Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak…” Várad és a 

puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején. Oradea, 2014. 168–170. p. 
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De mivel az ő saját possessori bejegyzése nem áll a címlapon és a töb-bi lapon sem, két dolog feltételezhető: vagy nemcsak ezt a kiadványt kapta (de egybekötve vagy crudában még más tételekkel, s azokon lehetett a pos-sessor-jegy), vagy az is elképzelhető lenne, hogy a címzetthez nem ért el a küldemény. Az utóbbira bizonyíték lehetne Makkai László 1984-es adata: az akkor úttörő kutatásában úgy jelölte, hogy Debreczeni Mihályt az 1650–51-es tanévtől az 1658–59-es tanévig debreceni másodtanárként foglalkoz-tatták.14 A debreceni magisztrátusi jegyzőkönyvekben eddig ennek az al-kalmazásnak nem leltem a nyomára. Hentes Mihály két diáktársa (Diószegi Kalmár Pál és Komáromi Csipkés) neki ajánlott kiadványaiból tudjuk,15 hogy ő 1652 második felében már Debrecenben volt rector. Komáromi Csipkés 1651 februárjában vizsgázott, de mindketten maradtak még Né-metalföldön, s Hentes Mihály 1652 második felében, őmaga csak 1653 nyarán tért haza. Ez inkább az első feltevést erősíti meg. Ezek alapján tehát Csipkés György Utrechtből küldte az akkor Franekerben tanuló diáktársá-nak a kötetkét, s valószínűleg más kiadványok társaságában, s talán ezért nincs rajta dátum. A címlapon Debreczeni Hentes Mihályét egy másik neves személy be-jegyzése követi, de év megjelölése nélkül: „Ex libris Georgii Martonfalvi” – a neves debreceni professzornak ez hiteles aláírása. Kérdés tehát, hogy mikor szerezhette meg a kiadványt. Mivel Martonfalvi 1655 februárjától 1659 nyaráig tanult külföldön (ott nem találkozhatott a szerzővel), franeke-ri doktorálása (1658) után hazatért,16 s előbb váradi, majd – miután azt a török 1660 augusztusában bevette, a diáksággal együtt a cívisvárosba köl-tözött át és – debreceni tanár lett haláláig (1681). Itt már együtt dolgozott Komáromi Csipkéssel, aki 1657 óta a város első lelkésze volt (szintén halá-láig, 1678-ig). Emiatt 1660-tól megkaphatta Martonfalvi azt a szerzőtől magától vagy „örökölhette” korábbi elődje, Debreczeni Hentes Mihály hagyatékából, s bármikor bejegyezhette a nevét a kiadványba. Végül egy kevésbé ismert tulajdonos neve és a kötetke birtokba kerü-lésének a pontos dátuma következik a címlapon: „Successit Joh. K. Thuri [16]93. 25 Julii”. Thuri K. János debreceni diákként lett tógátus 1689. feb-ruár 21-én, és a diáklistán a neve mellett az „örökké való mester” mondat áll.17 Talán a possessori bejegyzésben jelölt évszám sem véletlen: Lisznyai Kovács Pál halálának évével esik egybe, aki pedig 1681 után Martonfalvi elholtával annak özvegyét, Csapó / Nagy Katát feleségül vette.18 Az utrechti disputa tehát végig debreceni tanárok kezén forgott: előbb csak annak címezve (Debreczeni Mihály), majd az egyik neves utódtól (Martonfalvi) hagyatékként az özvegy magával vihette a következő, szintén debreceni tanárral kötött házasságába (Lisznyai), s végül annak halálát követően került ajándékként a kötet – erre utal inkább a latin ige, mintsem a vásár-

 
14  MAKKAI LÁSZLÓ: Debrecen mezőváros művelődéstörténete. In: Debrecen története 

1693-ig. Szerk.: Szendrey István. Debrecen, 1984. (Debrecen története, 1.) 668. p. 
15  RMK III. 1806., 1813. 
16  BOZZAY–LADÁNYI, 2007. Nr. 1330. 
17  SZABADI, 2013. I. 343. p., Nr. 3315. 
18  ZOLTAI LAJOS: Mártonfalvi György czimerlevele 1666-ból. In: Turul, 1903. 3. sz. 135–

137. p. 
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lásra – egy újabb tanárhoz (Thuri). Debrecen s a könyvtár lett a végső ál-lomáshely, s ezt egy neves kutató / könyvtáros keze nyoma mutatja.  

  Carmina gratulatoria: kutatástörténeti áttekintés A magyar művelődéstörténet szempontjából fontos, ám elfeledett, vagy soha igazából számon sem tartott kérdéskört: a 17. századi magyar protes-táns peregrinusok által héber nyelven írt üdvözlőverseket (carmina gratu-latoria) Zsengellér József teológus-hebraista professzor kezdte először kutatni a 2000-es évek elején. Kutatómunkája során az évszázadokon át többnyire külföldi gyűjte-mények „mélyén” eddig még feldolgozatlanul heverő versek feltérképezését és összegyűjtését végezte el, és szisztematikus feltáró munkája eredménye-ként több mint 50 üdvözlőversnek a digitális másolatát szerezte meg. Az általa elért eredményekről 2012-ben számolt be.19 Tanulmányában a versek adatait is feltüntette (keletkezési hely, idő, körülmények, a publikáció ada-tai, katalógusszám, lelőhely stb.), és nemcsak a már birtokában lévő car-menekről adott pontos leírást ebben a lajstromban, hanem arról a további hat-nyolc versről is, amelyeket különféle okok miatt még nem sikerült kézre kerítenie. 
 

19  ZSENGELLÉR JÓZSEF: Carminae Gratulatoriae Hebraicae. Héber üdvözlő versek a 17. 
századból. In: „A szívnek van két rekesze”. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer Jó-
zsef tiszteletére 90. születésnapja alkalmából. Szerk.: Koltai Kornélia. Bp., 2012. 
(Studia Hebraica Hungarica, 2.; MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő, 19.) 
341351. p. (továbbiakban: ZSENGELLÉR, 2012.) 
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Zsengellér József nem elégedett meg a versek dokumentálásával, re-gisztrálásával, illetve beszerzésével, hanem teljes körű hebraisztikai, nyel-vészeti, irodalmi, teológiai, kultúrtörténeti stb. tanulmányozásukat tűzte ki célul. Ennek érdekében 2017-ben egy kutatócsoportot állított fel, amely az NKFIH K-125486 számú kutatási pályázat keretében, 2021-ig, Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században címmel, a carmina gratulatoria-korpusz megadott szempontrendszerű kutatásával foglalko-zik. Zsengellér József irányítása mellett Biró Tamás, Götz Andrea, Juhász Szandra munkatársakkal közösen, összesen öten alkotjuk a kutatócsopor-tot. A munkabeosztást illetően kinek-kinek személyes kompetenciája, ér-deklődési köre, tudása, metodológiai jártassága, kutatási gyakorlata az irányadó: az én feladatom a carmenek (szoros értelemben vett) hebraiszti-kai természetű (nyelvi, irodalom- és forráskritikai, poétikai stb.) vizsgálata lett. A 17. századi magyar protestáns peregrinusok héber nyelvű költemé-nyeinek tekintélyes részét az Utrechtben íródott és publikált 11 carmen képezi.20 Kutatócsoportunk tehát a szóban forgó, utrechti, 1651-ben kelt üdvözlőverseket is vizsgálja. A Komáromi-disputációnak helyet adó nyomtatvány könyvészeti és művelődéstörténeti hátterével már megismerkedtünk, most ismerkedjünk meg a kötetben található, Szathmári Ötvös István által írt héber nyelvű carmennel is.  Szathmári Ötvös István üdvözlőverse Komáromi Csipkés Györgyhöz (1651) (RMK III. 1780) Ahogyan korábban Csorba Dávid már kifejtette, Komáromi Csipkés György 1650 és 1653 között számos tudományos művet írt.21 Ekkor keletkezett a Disputatio Theologica De Clavibus Regni Coelorum (RMK III. 1780) című második disputációja is, amelyet később már nem sorolt saját művei közé, feltehetőleg azért, mert tanára-mentora: Gisbert Voetius jelentős segítséget nyújthatott számára a munka elkészítésében.22 A nyomtatványban a szokásostól eltérően nem egy carmen található, hanem kettő. Közülük a második az, amelynek Szathmári István a szerzője, s amely Komáromi Csipkés György tiszteletére készült.23 Az első költeményt maga a respondens: Komáromi Csipkés György írta, hálája 

 
20  ZSENGELLÉR, 2012. 347. p. Az utrechti anyag kb. az egyötöde a rendelkezésünkre álló 

teljes korpusznak, amely jelen pillanatban 55 carment tesz ki. A 2017 óta futó projekt 
keretében három új carment fedeztünk fel, amelyek már elérhetők, kutathatók is. 

21  MÁRKUS MIHÁLY: Komáromi Csipkés György: Egyháztörténeti értekezés. Bp., 1990. 
(továbbiakban: MÁRKUS, 1990.) 231234.  

22  MÁRKUS, 1990. 232. p. Voetius nagylelkű, külföldi diákok tanulmányait támogató 
ösztöndíj-alapításáról, valamint a magyar diákok kiváltságos helyzetéről Voetius 
rector magnificus időszaka alatt, ld. ZSENGELLÉR, JÓZSEF: György Komáromi Csipkés 
(16281678) and the influence from the Netherlands on Christian Hebraism in 
Hungary. (Kézirat, megjelenés alatt.) 1. p. 

23  A Carmina Gratulatoria Hebraica-listáján így, Szathmári nevével szerepel az 
Utrecht 1. tétel, vö. ZSENGELLÉR, 2012. 347. p. 
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jeléül Debrecen város mecénásainak, akik a tanulmányait finanszírozták.24 Mi most a kötetben szereplő második verssel foglalkozunk.  A kiadvány címlapja és az üdvözlővers  

  Az üdvözlőversről A költemény feliratot tartalmaz, amely részben latin, részben héber nyelvű, és az aláírás is tartalmaz latin kifejezést szintén héber bevezetéssel. A vers „két oszlopos” megoldást mutat, és egyetlen strófaként, elvá-lasztás nélkül jelenik meg, jóllehet négy, illetve két soronként feltűnik egy-egy gyenge elválasztásra utaló, kettőspontra vagy még inkább szóf pász-úqra emlékeztető írásjel.  Javított átírás A köszöntőverset a könnyebb befogadás érdekében normalizált változatban közöljük, azaz az eredetileg pontozatlan, csak mássalhangzót tartalmazó költeményt pontozottan, magánhangzókkal kiegészítve adjuk közre.25 A 
 

24  Peregrinációja, amelynek keretében megjárta Angliát is, Debrecen város ösztöndíjá-
val valósult meg, ld. MÁRKUS, 1990. 14., 197. p. NB: Angliai tanulmányútja során 
Londonban és Oxfordban is megfordult, és ez utóbbi városban, tehát az Oxfordi Egye-
temen töltött el hosszabb időt, vö.: GÖMÖRI GYÖRGY: Magyarországi diákok angol és 
skót egyetemeken, 15261789. Bp., 2005. (Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban, 14.) 39. p. 

25  A carmen eredeti, betűhív átírásban, valamint szövegkritikai és fordítástechnikai 
jegyzetek kíséretében hamarosan kiadásra kerül a Collegium Doctorum. Magyar 
református teológia 2020/2. számában. Jelen szövegközlés és magyarázat tehát a 
megjelenés alatt álló hosszabb tanulmányom egy lényegesen lerövidített, 
átszerkesztett és némiképp átírt változata. Az RMK III. 1780. jelzetű másik carmen, 
valamint Komáromi Csipkés György Szathmári Ötvös István Disputatio Theologica, 
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pontozás egyúttal magában hordozza azt a munkát is, amelyet az értelme-zés során el kellett végezni.26  

  .Ad PRAESTANTISSIMUM D. RESPONDENTEM potestatem clavium regni coelorum ingeniosé tuentem ex Esa. 22.22  ִׁשיר ָּפׁשּוט ּוְמחּוָּלק 27
 ָסַגר ָּבִנים ָּכל ַחָּטִאים

 ַמְסֵּגר ֵאיִמים      ְׁשִבי רּוחַ 
ִּגּבֹורלֹא ִאיׁש  ֶׁשִּמין ַהּבֹור  
 יּוַכל ֲעבֹור ֵאין ִּפיּתּוַח׃ 
 ָנמֹוג ֶאָחד ַיִּקיר ֹׁשַחד 
 ִמין ֶזה ַּפַחד ָיּה לֹא ָנַתן 
 זּוַלת ָנִגיד ִמֵּבית ָּדִויד
 ֶזה ַחד ַמִּגיד ֶאת ַהַּמָּתן׃ 

 ֵמַעל ִׁשְכמֹו ַמְפֵּתַח ְׁשמֹו   
 ִיֵּתן ֻּתּמֹו ַּבעֹוז ָלבּוׁש׃

ה ַחד סֹוֵגרזֶ  ִּבְלִּתי מֹוֵגר     
 ֶזה ַחד מֹוֵגר     ׃ִאיׁש לֹא ָחבּוׁש

 ֶׁשִּניַח ֵּביתֹו  ָׁשֵכן אֹותֹו 
 ָנַתן ָּדתֹו  ַעם ְלמֹוָדיו׃   

 ֶׁשּמֹוְׁשִכים ַנְפׁשֹות ַּדִּקים    
 ֵיׁש ַמִּציִלים ֵמֹרב ַעָּמיו׃  
 ַנְפׁשֹות ָקִׁשים  ָאֶון ּפֹוֲעִלים   
ים ִצְדַקת ָקׁשִ  ֹּכל ַיְחִׁשיכּו׃  
 ַּבל טֹוב ִּתְכֶלה ָּכבֹוד ִנְכֶלה
 ִנְדָרׁש עֹוֶלה ֻּכָּלם ַזּכּו׃  

ִּכיל עֹוֶנה ָּכִליל    ַאָּתה ַמֹשְ
  ִנְלָּבׁש ַחִיל זֹאת ָּדת ָנצּור 

  .STEPHANUS SZATTHMARI  Ungarus  ְמׁשֹוֵרר

 
De Sepultura Mortuorum alkalmából írott, RMK III. 1790. jelzetű „válasz”-
üdvözlőversének (Utrecht, 1651.) publikálása is folyamatban van, az említett 
hosszabb tanulmányom részeként. 

26  Természetesen egyáltalán nem biztos, hogy ez a helyes olvasat, pontosabban nem 
biztos, hogy sikerült mindenhol rekonstruálni a szándékolt szavakat, szerkezeteket. 
Nem egyszerű feladat megfejteni a költemény szövegét, még ha a kifejezetten nehéz 
részek helyenként könnyebb és érthetőbb, egyértelműbb alakokkal váltakoznak is.  

27  Az eddigi kutatásaink alapján úgy tűnik, hogy az ilyen típusú, két oszlopos beosztást 
mutató, felező 8-as, 12-es versek formai megnevezésére külön kifejezés, műszó (ְמחּוָּלק: 
’el-, megosztott’) is forgalomba került, amely cím formájában, az ’ének’ (ִׁשיר) második 
jelzőjeként, az ’egyszerű’ (ָּפׁשּוט) mellett szerepel a versek élén. Egy további, az RMK 
III. 1813. jelzetű utrechti vers esetében is tetten lehet érni ugyanezt a címet, az Alistáli 
Farkas Jakab által Komáromi tiszteletére írott költeményben (1652). 
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Helyesírás Az eredeti nyomtatvány szkennelt változatában, amely alapján az átírás készült, az íráskép tiszta, a szöveg szépen követhető, jól olvasható. A betűk tipográfialag is jól elkülönülnek egymástól. Mindössze egy ponton merül fel a helyesírási hiba lehetősége.  Nyelvi sajátosságok A carmenben a lexémák hangalakjának és jelentésének megfejtése nem okoz gondot, a szerző egyszerűbb biblikus kifejezéseket használ, jóllehet előfordulnak ismeretlen ( ִַניח) vagy ritkán használt alakok ( ַַיְחִׁשיכּו ,ַזּכּו ,ִּפיּתּוח), sőt, egy hapax legomenon is (ַיִּקיר). Jelen esetben a szintaktikai-szemantikai vetület az, ami akadályokat gördít a megértés elé. A szövegértés nehézségét tetézi, hogy a sűrű en-jambement-alkalmazás miatt a sorhatárt sokszor vágja ketté az aktuális mondat. Az áthajlásoknak köszönhetően pedig úgy tűnik, mintha a nomi-nális mondatok szignifikáns túlsúlyban lennének a verbálisokhoz képest, ez a megállapítás azonban nem állja meg a helyét. Fontos adalék lehet ugyanakkor az utrechti teológushallgatók héber-tanulásával kapcsolatban, hogy mely igetörzsek használatát preferálják: ebben a versben (miként más utrechti carmenekben is) a qal mellett csak a nif’al és a hif’íl igetörzs képviselteti magát. A szövegben nyelvtani hibának a lehetősége pusztán a jelzős szerkeze-tek körül merül fel: Szathmári a szórendi szabályokra szorosabban a rím, tágabb értelemben a poétikai szempontok miatt nincs tekintettel. Figye-lemre méltó ugyanakkor, hogy a szintagmák ilyen típusú, hibás felépítése egybeesik a magyar jelzős szerkezetek struktúrájával: nemcsak szórendiség terén, hanem a határozottság jelölésében is. A héber grammatikai-szintaktikai hibák alakzataiban tehát a magyaros nyelvi gondolkodást lehet felismerni.  Verstani elemzés A carmen rím- és ritmusképlete bravúros. Szathmári látszólag ugyan két oszlopra tagolja a verset, de az elkülönítés valójában a metszetet jelzi a verssorokban (azaz ettől még vízszintesen kell olvasni a sorokat). (Szinte) hibátlanul megtartja a kétütemű felező 8-ast, illetve a 4|4 ritmusképletet.28 Továbbá a verssorok belső rímeire is, valamint arra is ügyel, hogy az első félsorokban egymás alá kerülő sorok (valójában félsorok) is rímelje-nek, és a második félsorokban is minden második sor (valójában félsor). Belső rím, páros rím és keresztrím is szerepel tehát a rím-repertoárjában. Mivel a rím-szisztémája négysoros egységre épül, amelyet mindig páros rím zár le (konkrétan öt különböző a 20 sor vonatkozásában), az utolsó két sor, lévén a 22 néggyel nem osztható, elkülönül az előzményektől, bár csak annyiban, hogy hiányzik a sorvégi válasz-páros rímmel alkotott sorpárja. Az utolsó sorpár hívó-rímbéli magánya megerősítheti a zárlat által ki-fejezett mondanivaló elszigeteltségét: ez a két sor más, mint a többi, ennél a résznél megtörik valamiféle korábban létező kohézió. A 21. sor valóban 
 

28  A bizonytalanság részben abból fakad, hogy nem biztos, hogy minden egyes kifejezést úgy 
rekonstruáltam, ahogy a szerző értette, illetve nem egyértelmű, hogy például bizonyos 
redukált hangzókat hogy ejtettek ki (önálló szótagképző szereppel ruházták-e fel). 
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fordulópontot jelent a vers egészében, hiszen a szerző csakis itt, ebben a részben szólítja meg közvetlenül az ünnepeltet, s intézi direkt, közvetlenül hozzá a szavait. Forma és tartalom szervesen összetartozik tehát.  A rímek képi ábrázolása a következő:  

A A  B A C C B C E E F E G G F G  stb. Hogy a 22 sor a héber ABC (alefbét) 22 betűjére utal-e, s ezáltal a tel-jességet szimbolizálja-e, lehet, de persze nem lehetünk benne biztosak. Mindenesetre figyelemre méltó az egybeesés. A strófába rendezés, tagolás kérdése kapcsán fontos újból kiemelni a versnek azon sajátosságát, hogy kezdetben négy, később zömében két-két sor után lezárul egy egység, annak ellenére, hogy szünet, kihagyás nélkül, látszólag egyetlen strófában jelenik meg a szöveg. Az elválasztásért egy kettősponthoz vagy a bibliai verseket lezáró szóf paszúqhoz hasonló írásjel felel.  Fordítás A héber vers javított, normalizált átírása, valamint a rövid helyesírási, nyelvi és poétikai ismertetés után következzék most a 22 soros carmen magyar fordítása, feliratostul. A szögletes zárójelekben az értelmező jellegű, fakultatív, a kerek záró-jelek között pedig a magyar nyelvi rendszerből adódó kötelező kiegészítése-imet tüntetem fel. Az alternatív célnyelvi megoldásokat slashek mentén helyezem el. A magyarra közvetítés során gondot fordítottam a szerző által jelzett, szorosabban összetartozó tematikai-szintaktikai blokkok változat-lan, azaz egybefüggő átültetésére, és az egységeket elkülönítő határok vilá-gos megjelenítésére.  Egyszerű és meg-/felosztott ének AZ IGEN KIVÁLÓ RESPONDENS ÚRnak, aki a mennyek országa kulcsai  feletti hatalmat okosan őrzi, az Ézs. 22,22 szerint  (=ahogy az megíratott az Ézs. 22,22-ben)  Fiakat zárt be, minden bűnöst, rettenetes börtönbe, lelki rabságba, nincs oly vitéz férfi, aki a gödör-félén/gödörből át/ki tudna hatolni, vésés sincs [rajta]. Kétségbeesik egy[ikük]: drága jutalmat az Úr nem adott, [csak] ezt a fajta rettegést  nem számítva (a) vezetőt, Dávid házából: ez az egy jelenti be az ajándékot. Az ő válláról hírnevének kulcsát: 
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a tökéletességét adja, az erővel felruházott. Ez az egy zár be, azon kívül, hogy elvet, ez az egy vet el: (a) férfi, [aki] nincs megkötözve; akinek nyugalom a háza, azt lakja, át is adta törvényét (a) nép az Őt dicsőítőknek. 
Akik kihúzzák29 a gyengék lelkeit: 
vannak megmentők nagy/sok népe/i/ közt /vannak, akik megmentik nagy/sok népétől/. A kemények lelkei[vel] gonoszságot tesznek, a kemények igazságát mind elsötétítik. Nem jó[, ha] vége lesz, [mert] véget ér (a) dicsőség, keresik/kérdezik [azt, aki] fölmegy, mindannyian megtisztulnak. Te értelmes vagy, tökéletesen válaszolsz, erőbe öltözött, ez törvény: védve vagy  /e törvény által vagy őrizve/.  Megénekelte / Énekes Stephanus Szatthmari Ungarus  Tartalmi elemzés 

A latin nyelvű feliratban  melynek bevezető formulája feltűnik egyéb 
utrechti carmenek latin nyelvű feliratában is  Komáromi disputációjára történik hivatkozás, ahogy ez már korábban említésre került. Az egyházi hatalom témáját Szathmári egy bibliai locushoz köti: -ְוָנַתִּתי ַמְפֵּתַח ֵּבית-ָּדִוד, ַעל
 magyarul: „Az ő vállára ,(Ézs. 22,22) .ִׁשְכמֹו; ּוָפַתח ְוֵאין ֹסֵגר, ְוָסַגר ְוֵאין ֹּפֵתחַ 
teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki” (RÚF), amely Héber Biblia-beli / ószövetségi részlet az Újszövetségben, Máténál utalásként, illetve vendégszövegként köszön vissza (kiemelés tőlem, KK): „Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis” (Vulgata, Mt. 16,19). Magyar nyelven pedig: „Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is” (RÚF). 

Szathmári látszólag tehát a feliratban a kiváló teológus társnak  
tudása alapján, amely a disputációjában ölt testet 30 bizonyos természetfeletti hatalmat tulajdonít. Hogy ebben a megtisztelő elismerésben van-e némi irónia és polémikus él bizonyos vallási-felekezeti  
29  Amennyiben jelen ige eredetiben szereplő alakját nem az általam rekonstruált 

módon, hanem attól eltérően rekonstruáljuk (az itt participiumként használt ige 
utolsó gyökmássalhangzója ugyanis másként is, vagy inkább másként azonosítható), 
akkor az „akik el lettek helyezve, le lettek telepítve” fordítást kapnánk, amely jelentést 
nehezen lehetne értelmezni az adott kontextusban. Ezen a ponton tehát felmerül a 
lehetősége a helyesírási hibának, amelyet felülvizsgálok, javítok a normalizált 
változatban. 

30  Még úgy is, hogy  amint fent jeleztük  Komáromi a későbbiekben nem saját 
szellemi termékként kezelte, hanem (összességében) mentora szellemi 
produktumának tekintette a művet. 
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felfogásokkal szemben, nehéz megmondani, de egyáltalán nem kizárt. Az egész vers fényében azonban ez a felirat mégis inkább olyan tudásra (nem pedig valamiféle transzcendentális hatalommal való felruházásra) utal, amelynek birtokában a címzett ismeri a kulcsok őrzésének titkát. Ez a tudás pedig hatalom. Szathmári szépen játszik ezzel a kétértelműséggel (akár még a finom polémiával is) a verset bevezető dedikációban, és e nyitánnyal kiválóan előrevetíti a későbbieket: magának a versnek a többértelműségét, homályos voltát is. A verssel tehát Szathmári Komáromi tudása előtt hódol, amelynek tényszerű bizonyítéka maga a disputáció és a disputáción nyújtott teljesítmény, kérdésekre adott feleletek formájában. A „kinyit”, „bezár” és „kulcs” kulcsszavai köré épülő vers tartalmi kivonata a következő. Mindjárt a felütésben a szerző az Ézs 22,22-vel a „Seregek Urát” evokálja. A szöveg arról tudósít, hogy a Seregek Ura felhatalmazza Eljákímot, hogy ő legyen ezentúl Dávid palotájának a gondnoka. Ő az, aki megkapja Istentől a palota kulcsait. Bár kétségkívül ez a szövegrész is rendelkezik metaforikus többlettartalommal, amely a fennálló helyzetből kifelé mutat, az erre épülő újszövetségi idézet ugyanakkor már tisztán metaforikusan fogható föl. A késői, újszövetségi párhuzamos szöveghelyen Jézus Krisztus, a Messiás tölti be az ószövetségi szövegbeli Seregek Ura szerepét, és az egyik tanítványát, Pétert ruházza fel az egyháza fölötti hatalommal. A neki átadott kulcsok már nem valóságos földi tárgyak, amelyek egy földi palota zárainak szabályozását teszik lehetővé, hanem a „mennyek országának” kapui felett bírnak erővel. Ahogy korábban jeleztem, a feliratban finom célzások formájában kétféle jelentéstartalom is manifesztálódik. Az egyik, mely szerint Szathmári a respondensnek valamiféle természetfeletti hatalmat tulajdonít, a másik, mely szerint nem a kulcsok birtoklásának hatalmát tulajdonítja neki, hanem azt a tudást, amely a kulcsokat birtokló személyére, illetve magára a műveletre vonatkozik. A felirat tartalmával összehangban a vers első harmadában a büntető Isten, a Seregek Ura („Úr”) alakja mutatkozik meg, aki elől nincs menekvés. A vers második harmadában azonban fölcsillan a remény, a „Dávid házából való fejedelem” személyében, aki nem más, mint a Messiás. Ő a szabadító, csak általa lehetséges a menekülés. A büntető Isten alakját tehát felváltja a szabadító Messiás képe. Érdemes megvizsgálni, hogy az újszövetségi citátum fényében miként jeleníti meg a Messiást a szerző. A Máté-idézet Messiását láthatjuk ugyanis a carmenben színre lépni, de abban a minőségében, mielőtt még a kulcsokat Péter kezébe adná, tehát az átadás előtti pillanatok Messiása tűnik fel a színen. Szathmári minden tekintetben a Messiást helyezi a vers középpontjába. Formai szempontból: a vers középső részének főszereplőjeként ábrázolja, és háromszor ismétli meg a 8., a 11. és a 12. sorban a rá vonatkozó kiváltságos képességeket („ez az egy”…). Tartalmi szempontból pedig: a későbbi cselekményekben is beleszövi a leírásba, hiszen az ő hatalma él tovább másokéban. Olyan Messiást fest meg, aki eleinte korlátlan szuverenitással bír, egymaga rendelkezik a nyitás-zárás fölött, amely bűn-büntetés-lelkek 
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megmentése vonatkozásban, metaforikusan értendő. Ám átadja „tökéletességét”, átadja a kulcsot, mégpedig saját válláról, úgy, akárha 
teher lenne. A jutalmazottak  azok, akik „dicsőítik Őt”  aztán a felelősség súlyát hordozzák tovább: a tőle kapott hatalmuknál fogva maguk is alkalmasak lesznek a büntetésre és jutalmazásra; maguk is „megmentőkké” válnak. A vers elején megelevenített „gödör” többé nem mindenki számára jelent végső nyughelyet, a „gyengék lelkeit” ugyanis „kihúzzák” onnan. A „keményeknek” azonban örök „sötétségül” szolgál. A vers utolsó harmadában tehát már a „megmentőkre” helyeződik át a hangsúly, akik azonban csak a Messiás ajándéka által képesek igazságszolgáltató tevékenységüket kifejteni, önmaguktól nem volnának érdemesek rá. Ebben a kontextusban bontakozik ki a nagyon is valóságos jelen: az utolsó két sorban már bizonyosan a disputáció helyszínét és cselekményét látjuk, de gyaníthatóan az előtte lévő két sor képeiben is. Ez a két sor azonban még finom átmenetet képez a kissé apokaliptikus színezetet is öltő „megmentés”-aktus és a disputációs esemény józansága között: a messiási mennybemenetel jelenete és a második eljövetel váradalma, a Krisztust követő életvitel ugyanis itt még implikáltan ugyan, de megidéződik („fölmegy”, „nem jó”, „véget ér”, „az Ő keresése jelenti a megtisztulást /megigazulást”). A zárlat fényében ugyanakkor a Messiásra vonatkozó kijelentések akár már a respondensre is érthetők, aki „fölmegy” a pulpitusra, a „kérdésekre” adott feleletek által „megtisztítja” a hallga-tóságát, de a „dicsőség” „elmúlik” a disputáció befejeztével, ami „nem jó”. 

Az utolsó két sor (2122.) markáns váltást jelez a nyelvezetben. Szathmári megszólítja Komáromit, hangsúlyosan, E/2. személyes névmással vezetve be mondanivalóját. Közvetlenül az ünnepeltnek címzett szövegrészben a szerző az aktuális szituációra reflektál. Ez a szituáció az, amely a carmen megírását is motiválta. Szathmári elhalmozza bókokkal a respondenst tudása és 
felkészültsége okán, indirekt módon azonban  a szövegelőzmény fényében  azt is kinyilvánítja, hogy ő azon „megmentők” egyike, akik szabadító képességüket a Messiástól kapták. A történet összeér. Míg a felirat alapján csak az tudható, hogy Komáromi a mennyország kulcsai feletti hatalom „őrzője”, a versből már arról is értesülünk, hogy megkapja a kulcsot, egyenesen a Messiástól, amely által jogosulttá válik a „megmentésre”. Szabadító ereje pedig a szellemi tevékenységekben realizálódik, amilyen például ez a disputáció is. (Csorba Dávid – Koltai Kornélia)  


