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VII. FÜGGELÉK 

 

 

ZRÍNYI MIKLÓS MŰVEINEK BIBLIAI UTALÁSAI 
 

 

Szigeti veszedelem 

 

 Szigeti veszedelem Károli Káldi Vulgata 

1.  I/12:  

„Nézd ama kemény nyaku és 

kevély sciták 

Jó magyaroktól mely igen 

elfajzottak.” 

2Móz. 32,9 

Monda ismét az Úr Mózesnek: 

Látom ezt a népet, bizony 

keménynyakú nép.  

2 Móz. 32,9 

Mondá tovább az Úr Mózesnek: 

Látom, hogy e nép keménynyakú; 

 

2.  I/14:  

„Scitiábol, azt mondom, kihoztam 

üket, 

Miként Egyiptusbul az zsidó 

népeket, 

Hatalmas karommal verém 

nemzeteket, 

Mindenütt rontám, vesztém 

ellenségeket.” 

5Móz. 5,15 

És megemlékezzél róla, hogy 

szolga voltál Égyiptom földén, 

és kihozott onnan téged az Úr, a 

te Istened erős kézzel és 

kinyújtott karral. Azért 

parancsolta néked az Úr, a te 

Istened, hogy a szombat napját 

megtartsad. 

5 Móz. 5,15 

Emlékezzél meg, hogy te is 

szolgáltál Egyiptomban, és kihozott 

onnan téged a te Urad Istened erős 

kézzel és kinyujtott karral. 

Annakokáért parancsolta neked, 

hogy megtartsd a szombatnapot. 

 

3.  I/15:  

„Tejjel-mézzel folyó szép 

Pannoniában, 

Megtelepitém üket 

Magyarországban, 

És meg is áldám minden 

állapatjában, 

2Móz. 3,8 

Le is szállok, hogy 

megszabadítsam őt az 

Égyiptombeliek kezéből és 

felvigyem őt arról a földről, jó és 

tágas földre, téjjel és mézzel 

folyó földre, a Kananeusok, 

2 Móz. 3,8 

és tudván az ő fájdalmát, 

leszállottam, hogy megszabadítsam 

őt az egyiptomiak kezeiből, és 

kivigyem azon földről jó és tágas 

földre, oly földre, mely tejjel és 

mézzel foly, a kananeusok és 
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Meghallgatám, segitém minden 

dolgokban.” 

Khitteusok, Emoreusok, 

Perizeusok, Khivveusok és 

Jebuzeusok lakóhelyére.  

heteusok, az amorreusok és 

ferezeusok, a heveusok és 

jebuzeusok helyeire. 

4.  I/19:  

„Ah, bánom, ennyi jót hogy ü 

vélek töttem 

Nem-é viperákat keblemben 

neveltem? 

De immár ideje velek 

esmertetnem: 

Én vagyok ama nagy bosszuálló 

Isten.” 

Zsid. 10,30 

Mert ismerjük azt, a ki így szólt: 

Enyém a bosszúállás, én 

megfizetek, ezt mondja az Úr. És 

ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 

Zsid 10,30 

Mert tudjuk, ki mondotta: Enyém a 

boszúállás, és én megfizetek. * És 

ismét: Mert az Úr megitéli az ő 

népét. 

 

5.  I/22:  

„Kiáltanak én hozzám, s nem 

hallgatom meg üket, 

Hanem fogom nevetni nehéz 

ügyöket: 

Az ű panaszira nem hajtom 

fülemet, 

Ü nyavalyájokra nem tészem 

kezemet.” 

Zsolt. 18,42 

Kiáltottak, de nem volt 

szabadító, az Úrhoz és nem felelt 

nékik.  

Zsolt 17,42 

Kiáltottak, és nem volt, ki 

megszabadítsa, – az Úrhoz 

(kiáltottak), és nem hallgatta meg 

őket. 

 

6.  I/23:  

„Ez mindaddig lészen, míg bosszút 

nem állok 

Harmad-negyed ízig büntetés lesz 

rajtok; 

És ha idején eszben nem veszik 

magok, 

Örök átkom, haragom lészen ü 

rajtok.” 

2Móz. 20,5 

Ne imádd és ne tiszteld azokat; 

mert én, az Úr a te Istened, 

féltőn-szerető Isten vagyok, a ki 

megbüntetem az atyák vétkét a 

fiakban, harmad és 

negyediziglen, a kik engem 

gyűlölnek.  

2 Móz. 20,5 

Ne imádjad azokat, se ne tiszteljed; 

mert én vagyok a te Urad Istened, 

erős, boszúálló, * megbüntetvén az 

atyák gonoszságát fiaikban harmad 

és negyed iziglen azoknál, kik 

engem gyűlölnek; 

 

7.  II/81: Jel. 2,10 Jel 2,10  
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„Hozzám vészem immár az te szép 

lelkedet, 

Magad is kivánod, s igy jobbnak 

esmerted; 

De hogy még fényessebb korona 

fejedet 

Tisztelje, ím néked adok ily 

kegyelmet.” 

Semmit ne félj azoktól, a miket 

szenvedned kell: Ímé a Sátán 

egynéhányat ti közületek a 

tömlöczbe fog vetni, hogy 

megpróbáltassatok; és lesz tíz 

napig való nyomorúságtok. Légy 

hív mind halálig, és néked adom 

az életnek koronáját.  

Ne félj semmit azoktól, miket 

szenvedni fogsz. Ime az ördög 

némelyeket közőletek a tömlöczbe 

vet, hogy megkisértessetek; * és tíz 

napig szorongatástok leszen. ** 

Légy hű mind halálig, és neked 

adom az élet koronáját. 

8.  I/3:  

„Musa! te, ki nem rothadó zöld 

laurusbul  

Viseled koszorudat, sem gyönge 

ágbul, 

Hanem fényes mennyei szent 

csillagokbul, 

Van kötve koronád holdbol és szép 

napbul.” 

Jel. 12,1 

És láttaték nagy jel az égben: 

egy asszony, a ki a napba vala 

felöltözve, és lábai alatt vala a 

hold, és az ő fejében tizenkét 

csillagból korona; 

Jel 12,1 

És nagy jel tűnék fel az égen: Egy 

asszony, kinek öltözete vala a nap, 

lábai alatt a hold, és fején tizenkét 

csillagú korona. 

 

9.  II/65: 

„Véghetetlen irgalmu szentséges 

Isten 

Az ki engem segítesz minden 

ügyemben, 

Te vagy énnékem győzhetetlen 

fegyverem, 

Paizsom, kűfalom, minden 

reménségem.” 

Zsolt. 18,3 

Az Úr az én kősziklám, váram és 

szabadítóm; az én Istenem, az én 

kősziklám, ő benne bízom: az én 

paizsom, idvességem szarva, 

menedékem.  

Zsolt 17,3 

Az Úr az én erősségem, oltalmam és 

szabadítóm; * Istenem az én 

segítőm, és benne bízom; én 

oltalmazóm, és szabadúlásom szarva 

** és pártfogóm. 

 

10.  II/66: 

„Hajts le füled az magas kék 

égből, 

Halld könyörgésemet 

kegyelmességedből, 

Tit. 3,5 

Nem az igazságnak 

cselekedeteiből, a melyeket mi 

cselekedtünk, hanem az ő 

irgalmasságából tartott meg 

minket az újjászületésnek 

Tít 3,5 

nem az igazság cselekedeteiért, 

melyeket mi tettünk, hanem az ő 

irgalmassága szerint, megszabadított 

minket * az újjászületés fürdője és a 

Szentlélek megújitása által, 
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És ne csinálj törvént az én 

érdememből, 

Hanem véghetetlen irgalmas 

szüvedből.” 

fürdője és a Szent Lélek 

megújítása által,  

11.   

II/67: 

„Nem-é én tetüled csináltattam 

füldbül? 

Nem nagy bünnel jüttem-é anyám 

méhébül? 

 

 

Zsolt. 51,7 

Ímé én vétekben fogantattam, és 

bűnben melengetett engem az 

anyám. 

Zsolt 50,7 

Mert ime * vétekben fogantattam; és 

bűnökben fogant engem anyám. 

 

12.  II/74: 

„Ki megyen utánnad, nem jár 

setétségben, 

Hanem viszi útad az örök 

örömben.” 

Jn. 8,12 

Ismét szóla azért hozzájok Jézus, 

mondván: Én vagyok a világ 

világossága: a ki engem követ, 

nem járhat a sötétségben, hanem 

övé lesz az életnek világossága.  

Jn 8,12 

Ismét szóla tehát * nekik Jézus, 

mondván: Én vagyok a világ 

világossága; a ki engem követ, nem 

jár sötétségben, hanem az élet 

világossága lesz nála. 

 

13.  II/73: 

„Hogy az te szent nevedet ők 

megnevetnék, 

Mitűlünk, te hol vagy? kevélyen 

kérdeznék.” 

Zsolt. 42,11 

Mintha zúzódás volna 

csontjaimban, mikor gyaláznak 

engem az én szorongatóim, 

naponként ezt mondván nékem: 

Hol van a te Istened?  

Zsolt 41,11 

Midőn összetöretnek csontjaim, * 

szidalmaznak engem az én 

szorongató ellenségeim, midőn 

naponkint mondják nekem: Hol 

vagyon a te Istened? 

 

14.  II/75:  

„Nem nékünk, nem nékünk, Uram 

tisztességet, 

De szent nevednek adj örök 

böcsületet. 

Minket azért áldj meg, hogy hijuk 

nevedet 

Mi segítségünkre, és bizzunk 

tebenned.” 

Zsolt. 115,1 

Nem nékünk Uram, nem nékünk, 

hanem a te nevednek adj 

dicsőséget, a te kegyelmedért és 

hívségedért!  

Zsolt 113,9 

(1.) Ne nekünk, Uram! ne nekünk, 

hanem a te nevednek adj dicsőséget 
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15.  II/80: 

„Örülj, én jó szólgám, mert jól 

kereskedtél, 

Mert öt talentomodra még ötöt 

nyertél, 

Világon magadnak koronát 

kötöttél, 

Mellyel aranyassan Atyámhoz 

viszed fel.” 

Mt. 25,21 

Az ő ura pedig monda néki: Jól 

vagyon jó és hű szolgám, 

kevesen voltál hű, sokra bízlak 

ezután; menj be a te uradnak 

örömébe.  

Mt 25,21 

Mondá neki ura: Örűlj, jó és hív 

szolgám! mivelhogy a kevésben hű 

voltál, sokat bízok rád; menj be urad 

örömébe. 

 

 

16.  II/71: 

„Mert tégedet nem holt, hanem ki 

mast is él, 

Dicsér, és nevedről tisztességet 

beszél.” 

Zsolt. 115,17-18 

Nem a meghaltak dicsérik az 

Urat, sem nem azok, a kik 

alászállanak a csendességbe. De 

mi áldjuk az Urat mostantól 

fogva mindörökké. Dicsérjétek 

az Urat! 

Zsolt 113,25-26 

(17.) Nem a holtak dicsérnek téged 

Uram! sem azok, kik a föld alá 

szállanak. [Baruk 12,7.] 

 (18.) Hanem mi, kik élünk, áldjuk 

az Urat, mostantól és mindörökké.  

 

 

17.  II/73: 

„Ne engedd meg uram (noha 

érdemelnénk), 

Hogy haragod miát földig 

törettetnénk.” 

Zsolt. 38,2 

Uram, haragodban ne fenyíts 

meg engem; felgerjedésedben ne 

ostorozz meg engem! 

Zsolt 37,2 

Uram! ne feddj meg engem 

búsulásodban, és haragodban ne 

dorgálj meg engem;  

 

 

18.  XV/3: 

„Mindenképpen próbál az Isten 

bennünket, 

Valamint az ötvös tüzben arany 

müvet.” 

Mal. 3,3 

És ül mint ötvös vagy 

ezüsttisztogató és megtisztítja 

Lévi fiait és fényessé teszi őket, 

mint az aranyat és ezüstöt; és 

Mal 3,3 

és leül, olvasztván és tisztítván az 

ezüstöt, és megtisztítja Lévi fiait, és 

megpróbálja őket, mint az aranyat és 

mint az ezüstöt, hogy az Úrnak 
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igazsággal visznek ételáldozatot 

az Úrnak.  

áldozatokat mutassanak be 

igazságban.  

 

19.  XV/3: 

„És mivelhogy látja az mi 

hüségünket, 

Égben szép koronát nékünk 

készíttetett.” 

Jak. 1,12 

Boldog ember az, a ki a 

kísértésben kitart; mert 

minekutána megpróbáltatott, 

elveszi az életnek koronáját, a 

mit az Úr ígért az őt 

szeretőknek.  

Jak 1,12 

Boldog ember, ki a kisértést kiállja, 

mert ha hűnek találtatik, elnyeri az 

élet koronáját, melyet Isten az őt 

szeretőknek igért. 

 

 

20.  XV/21: 

„Égi muzsikának gyönyörű 

szózatja 

Szép Echonak választját 

megváltoztatja. 

Szent, szent, szent mindenható 

Isten, Jehova, 

Egész mennyei sereg vigan 

kiáltja.” 

Ézs. 6,3 

És kiált vala egy a másiknak, és 

mondá: Szent, szent, szent a 

seregeknek Ura, teljes mind a 

széles föld az ő dicsőségével!  

Iz 6,3 

És kiáltának egyik a másikhoz, és 

mondák: Szent, szent, szent a 

seregek Ura Istene; teljes az egész 

föld az ő dicsőségével! 

 

 

21.  II/70: 

„Mégis én nyomorult háládatlan 

vagyok, 

Ujabb bünre mindennap sok okot 

adok. 

Uram, költs fel, kérlek, én mikor 

szunnyadok, 

Moss meg szent lelkeddel, mert rút 

mocskos vagyok.” 

Zsolt. 51,9 

Tisztíts meg engem izsóppal, és 

tiszta leszek; moss meg engemet, 

és fehérebb leszek a hónál. 

Zsolt 50,9 

Hints meg engem izsóppal, és 

megtisztúlok; moss meg engem, és a 

hónál fehérebb leszek.  

 

 

22.  II/81: Jel. 2,10 Jel 2,10  
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„Hozzám vészem immár az te szép 

lelkedet, 

Magad is kivánod, s igy jobbnak 

esmerted; 

De hogy még fényessebb korona 

fejedet 

Tisztelje, ím néked adok ily 

kegyelmet.” 

Semmit ne félj azoktól, a miket 

szenvedned kell: Ímé a Sátán 

egynéhányat ti közületek a 

tömlöczbe fog vetni, hogy 

megpróbáltassatok; és lesz tíz 

napig való nyomorúságtok. Légy 

hív mind halálig, és néked adom 

az életnek koronáját. 

Ne félj semmit azoktól, miket 

szenvedni fogsz. Ime az ördög 

némelyeket közőletek a tömlöczbe 

vet, hogy megkisértessetek; és tíz 

napig szorongatástok leszen. Légy 

hű mind halálig, és neked adom az 

élet koronáját.  

 

23.  IX/4: 

„Még sem tanácstalanúl kezdtem 

munkámat, 

Tudván ez dologhoz nagy 

tartozásomat. 

Nem röjtöm Istentül vett 

talentumomat, 

Kézzel is, ha lehet, követem 

Atyámat.” 

Mt. 25,25 

Azért félvén, elmentem és 

elástam a te tálentomodat a 

földbe; ímé megvan a mi a tied. 

Mt 25,25 

félvén tehát, elmentem, és 

talentomodat a földbe rejtettem; ime 

itt a tied. 

 

 

24.  XIV/27: 

„Belbuzel és Hárpád és Flegeton 

ura, 

Styx, Lete folyásnak iszonyu 

gondossa, 

Egész Cocitusnak kegyelmetlen 

hada, 

Az ki leestetek égbül az föld alá!” 

Lk. 10,18 

Ő pedig monda nékik: Látám a 

Sátánt, mint a villámlást 

lehullani az égből. 

Lk 10,18 

És mondá nekik: Láttam a sátánt 

mint villámot az égből leesni.  

 

 

25.  XIV/32: 

„Nyomorultak, azt tudjátok-é, 

nyelvemet 

Nem tudom megnyitnya, és 

nevezni nevét 

Fil. 2,7 

Hanem önmagát megüresíté, 

szolgai formát vévén föl, 

emberekhez hasonlóvá lévén;  

Fil 2,7 

hanem kiüresítette önmagát, szolgai 

alakot vévén föl, hasonlóvá lett az 
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Annak, ki az égben hagyta 

istenségét, 

S a földön fölvette embernek 

személyét?” 

emberekhez, és külsejében úgy 

találtatott, mint ember.  

 

26.  XIV/34: 

„És ráment az ti nagy tüzes 

váratokra, 

És szent lelkeket, az ti 

boszuságtokra 

Kihozta, és Atyjának jobbik 

karjára 

Ültette, örökkévaló csufságtokra?” 

Zsolt. 68,19 

Felmentél a magasságba, 

foglyokat vezettél, adományokat 

fogadtál emberekben: még a 

pártütők is ide jönnek lakni, oh 

Uram Isten!  

Zsolt 67,19 

Fölmégy a magasba, fogva viszed a 

fogságot, ajándékokat veszesz az 

embereknek, a nem hivőknek is, 

hogy az Úr Istennél lakjanak. 

 

 

27.  XIV/42: 

„Ezek előtt Alderán igy nyitá meg 

nyelvét: 

Halljátok, halljátok Alderán 

beszédét: 

Ki vette ördögnek el az ő 

fegyverét? 

Vagy ő hatalmában csorbát ki tett? 

Kol. 2,15 

Lefegyverezvén a 

fejedelemségeket és a 

hatalmasságokat, őket bátran 

mutogatta, diadalt vévén rajtok 

abban.  

Kol 2,15 

és lefegyverezvén a 

fejedelemségeket és 

hatalmasságokat, bátran 

körűlhordozá őket, diadalmaskodván 

rajtok önmaga által.  

 

 

28.  II/68: 

„Uraságot adtál, kivel én 

megérem, 

S vitéz szüvet áldottál, s van 

böcsületem 

Világ előtt.” 

Róm. 13,1 

Minden lélek engedelmeskedjék 

a felső hatalmasságoknak; mert 

nincsen hatalmasság, hanem 

csak Istentől: és a mely 

hatalmasságok vannak, az 

Istentől rendeltettek.  

Róm 13,1 

Minden lélek engedelmeskedjék a 

felsőbb hatalmasságoknak; mert 

nincs hatalmasság, hanem csak 

Istentől, a melyek pedig vannak, az 

Istentől rendeltettek. 
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29.  VI/67: 

„Talán igy Hercules bánt az 

sárkányokkal, 

Vagy hatalmas Sámson 

philisteusokkal, 

Mint Zrini cselekszik török 

pogányokkal, 

Egy kemény és élös fringia-

szablyával. 

Bír. 15, 14-16 

És mikor Lehi felé közeledett, és 

a Filiszteusok már ujjongtak 

elébe: felindítá őt az Úrnak lelke, 

és olyanok lettek a karján levő 

kötelek, mint a lenszálak, 

melyeket megperzsel a tűz és 

lemállottak a kötések kezeiről.  

  15. És egy nyers 

szamárállcsontot talála, és 

kinyújtván kezét, felvevé azt, és 

agyonvert vele ezer embert.  

  16. És monda Sámson: Szamár 

állcsontjával seregeket seregre, 

Szamár állcsontjával ezer férfit 

vertem le.  

Bír 15,14-16 

Ki midőn az állcsont helyéhez jutott, 

és a filiszteusok kiáltozással eléje 

siettek, rászálla az Úr Lelke, és mint 

szokott a tűz közelében 

megemésztetni a len, úgy a kötelek, 

melyekkel kötözve vala, lehullának 

és szétfoszlának. 

És találván egy állkapcsot, azaz 

szamár állcsontját, mely ott hever 

vala, fölkapván, megöle avval ezer 

férfiút,  

és mondá: A szamár állkapcsával, a 

szamár vemhének állcsontjával 

törlöttem el őket, és megöltem ezer 

férfiút.  

 

 

30.   

V/9: 

„Ezért ő Pharaot rontá 

keménységgel, 

Goliátot meggyalázá egy 

gyermekkel, 

Philisteusokat rettenetlenséggel, 

Ronta pogányokat bosszuálló 

szüvel.” 

 

Utalások Mózes, Dávid és 

Sámson életére. 

 

Utalások Mózes, Dávid és Sámson 

életére. 

 

31.  VII/3: Megszaggatta a ruháját – a gyász 

bibliai motívuma. 

Megszaggatta a ruháját – a gyász 

bibliai motívuma. 
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„Esék ez fülében az vad 

Demirhámnak, 

Kiért szüvét ereszté sértő 

bánatnak, 

Esztelen szaggatja ruháját 

magának, 

Mintha használhatna avval 

Hamvivánnak.” 

32.  XIV/1: 

„Ihon jün Zrininek ragyagó 

csillaga, 

Ihon mozdulhatatlan tramontanája, 

Bán cselekedetét az én kezem irja, 

Mellyet Isten lölke elmémben 

befutja.” 

Diktációs elmélet – a parafrázis 

mint hermeneutika. 

Diktációs elmélet – a parafrázis mint 

hermeneutika. 

 

33.  XIV/103 

„Te zsidó gyermeket Terebintus 

völgyben 

Goliát ellen tetted győzödelemben; 

Téged dicsértenek égő 

kemencében 

Sidrak, Misak, Abednago nagy 

örömben.” 

Utalás Dávidra és Dániel 

barátaira a tüzes kemencében. 

Utalás Dávidra és Dániel barátaira a 

tüzes kemencében. 

 

34.  XV/22: 

„Cherubin, Seraphin seregek 

vigadnak, 

Az szent bárány előtt magok 

alázzák, 

És más seregek fejér ruhában 

járnak, 

Báránnyal mindenütt ük is ottan 

vannak.” 

Jelenések könyvéhez hasonló 

kép. 

Jelenések könyvéhez hasonló kép.  
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Vitéz hadnagy 

 

 Zrínyi Károli Káldi Vulgata Liturgia 

1.  PM 617 (VI. Discursus) 

Szólhatunk mi, amit akarunk, 

de az fejedelmek kévánságát 

és az ő minisztereinek nem 

vehetjük el passiójukat, 

könnyebb volna mondani, 

hogysem cselekedni aztat, és 

valamint lehetetlen az 

szeleknek útját meggátolni, 

hogy ne jöjjenek az tenger 

szűnére, így lehetetlen az 

fejedelmek tanácsinak az ő 

miniszterek passióinak ellent 

állani.  

Prédikátor 8, 8  

Egy ember sem 

uralkodhatik a szélen, 

hogy feltartsa a szelet; és 

semmi hatalmasság nincs 

a halálnak napja felett, és 

az ütközetben senkit el 

nem bocsátanak; és a 

gonoszság nem szabadítja 

meg azt, a ki azzal él.  

Préd 8,8 

Nincs az ember 

hatalmában, hogy 

visszatartóztassa lelkét, és 

nincs hatalma a halál 

napján, sem nyugodni nem 

hagyják, midőn a harcz 

elközelget, és az 

istentelenség nem 

szabadítja meg az 

istentelent.  

 

Eccle. 8, 8 

Non est in hominis 

potestate prohibere 

spiritum, 

nec habet potestatem in 

die mortis: 

nec sinitur quiescere 

ingruente bello, 

neque salvabit impietas 

impium. 

 

2.  PM 648 (VI. Discursus) 

Ennek a’ neve mindenek 

szájában forog, böltsek, 

közrendek egyiránt élnek vele. 

De hogy igazat mondgjak, es 

az hatalom, a’ kirül szóllunk, 

semmi nem más, hanem maga 

az Isten, a’ menyire közben 

veti istenségét a’ mi mind 

akaratunkban, mind 

tselekedetünkben, és a’ maga 

Filippi 2, 13 

Mert Isten az, a ki 

munkálja bennetek mind 

az akarást, mind a 

munkálást jó kedvéből.  

Filippi 2,13 

Mert Isten az, ki bennetek 

mind a szándékot, mind a 

véghezvitelt munkálja 

jóakaratából.  

 

Phil. 2, 13 

Deus est enim qui 

operatur in vobis et 

velle et perficere pro 

bona voluntate. 
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végére viszi a’ dolgokat, mind 

azokat, a’ kik hasonlók, mind, 

a’ kik hasonlatlanok magok 

között.  

3.  PM 1183 (15.af. – Praedae 

aviditas) 

Hiszem nyomorúság az, hogy 

a’ kit vitézséggel, vére 

ontásával njér az ember 

győzedelmet, az üdétlen 

praeda kapdozással kellyen el 

veszteni, ihon, a’  németek 

mint járának, el veszték a’ 

nyereséget a’ fösvénységért. 

Fogd meg eléb a’ madarat, az 

után mellyezd, vid végben a’ 

hartzot, az után a’ praedát 

helyén találod. De tudgyátoke, 

mitül történik ez a’ praedára 

esés, ti kapitányok, és mitsoda 

az orvossága: attól esik, hogy 

az nyereséget egyiránt nem 

osztyátok, hanem a’ ki mit 

kaphat, övéje, maga ez nem 

igasságh, az sz. írásbannis is 

volt  a’ kótya vetye, egyiránt 

jutot része mind annak, a’ ki 

hartzolt, mind, a’ ki a’ 

lerakot portékát őrzötte.  

1Sámuel 30, 21-25 

Midőn pedig Dávid ahhoz 

a kétszáz emberhez 

érkezék, a kik fáradtabbak 

valának, minthogy 

Dávidot követhették 

volna, és ott hagyta őket a 

Bésor patakjánál: 

kimenének Dávid elé és a 

nép elé, a mely vele volt. 

Dávid pedig a néphez 

közeledék, és köszönté 

őket békességgel.  

 Akkor mondának mind 

azok közül, a kik 

Dáviddal elmenének, így 

szólván: Minthogy mind a 

gonosz emberek és Béliál 

emberei nem jöttek el 

velünk, semmit se adjunk 

nékik a zsákmányból, a 

melyet visszaszereztünk, 

hanem csak kinek-kinek a 

maga feleségét és 

gyermekeit, azokat vigyék 

el, és menjenek el.  

Dávid azonban így szóla: 

Ne cselekedjetek így, 

1Sámuel 30, 21 

Jöve pedig Dávid a kétszáz 

férfiúhoz, kik elfáradván, 

elmaradtak, és nem 

követhették vala Dávidot, 

és parancsot vőnek, hogy 

üljenek le Beszor 

patakánál; ezek kimenének 

Dávid és a nép elé, mely 

vele vala. És Dávid a 

néphez járúlván, köszönté 

őket békeségesen. 

De felelvén minden 

gonosz és gaz férfiú azon 

férfiak között, kik 

elementek vala Dáviddal, 

mondá: Mivelhogy nem 

jöttek el velünk, semmit 

sem adunk nekik a 

zsákmányból, melyet 

megmentettünk, hanem 

legyen elég mindeniknek 

az ő felesége és fiai, kiket 

midőn átvesznek, 

távozzanak. 

Dávid pedig mondá: Ne 

cselekedjetek úgy, 

atyámfiai, azokkal, miket 
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atyámfiai, azzal, a mit az 

Úr adott nékünk; ő 

oltalmazott minket és adá 

kezünkbe a sereget, a 

mely ellenünk jött vala.  

Vajjon kicsoda 

engedhetne néktek ebben 

a dologban? Sőt inkább, a 

mekkora annak a része, a 

ki elment a harczba, 

akkora legyen annak is a 

része, a ki a holminál 

marada; egyenlőképen 

osztozzanak.  

És úgy történt ez attól a 

naptól fogva azután is; 

törvénynyé és szokássá 

tette ezt Izráelben mind e 

mai napig.  a kritikai 

kiadás a Num. 31, 25-54-

et hozza, de az a történet 

nem a harcosok és az 

őrök közötti különbséget 

hangsúlyozza!! 

nekünk adott az Úr, 

megőrizvén minket, és 

kezeinkbe adván a 

rablókat, kik ránk ütöttek, 

és senki se hallgasson 

közőletek e beszédre; mert 

egyenlő része lesz a 

harczra menőnek és a 

poggyásznál maradónak, 

és egyaránt osztozzanak. 

És ez az naptól és azután 

rendelés és végzés lőn, és 

mint törvény áll Izraelben 

mind e napig.  

 

4.  PM 1338 (23.af.) 

Az had viselő embernek jól 

meg kel mindeneket gondolni, 

mitsoda történik az ő idejében 

vagy az ő előtte való időkben, 

és mitsoda okos vagy vitéz az 

ő ellenséghe, mert az 

elmúltakból tehet jövendőkrül 

Prédikátor 1, 9  

A mi volt, ugyanaz, a mi 

ezután is lesz, és a mi 

történt, ugyanaz, a mi 

ezután is történik; és 

semmi nincs új dolog a 

nap alatt.  

Prédikátor 1,9-10 

Micsoda az, mi volt? 

ugyanaz, mi következni 

fog. Micsoda az, mi lett? 

ugyanaz, mi megint 

leszen. 

Semmi újság nincs a nap 

alatt, és nem mondhatja 

Ecclesiastes 1, 10 

Nihil sub sole novum, 

nec valet quisquam 

dicere : Ecce hoc recens 

est : jam enim 

praecessit in saeculis 

quae fuerunt ante nos. 

Ez teljes egészében 

bibliai szöveg. 
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ítéletet, jó a’ históriákat 

olvasni, mert valami történt ez 

világon, mind meg van írva, 

soha immár oly dolog nem 

történhetik, hogy máskor oly 

dolog nem történt volna. Nihil 

novum sub sole, nec valem 

quisquam dicere, ecce hic 

recens est, iam enim 

precessit in seculis, quae 

fuerint ante nos, azt 

mondgya bölcs Salamon, 

mindenkor és mindenkor így 

leszen. 

senki: Ime ez új; mert 

immár meg volt az előbbi 

időkben, melyek előttünk 

voltak.  

 

5.  PM 1490 (32.af. - Triumphus) 

Ki volna az, a’ kinek nem 

fájna a’ szíve, ki volna a’ ki 

inkáb nem kévánná halálát, 

hogy sem látni az ellenséget a’ 

magad vérén tombolni, 

hurtzolni társaidat pórázon és 

belőlök triumphust csinálni, 

bizony keserves láttat, mikor 

az ellenség nevet és örvendez 

a’ mi kárunkon. Az Isten, 

mikor rettenetessen fenyegetni 

akar bennünket, azt mondgya, 

hogy mikor immár 

tellyességgel meg nyomorít az 

ellenség bennünket, ego 

autem irredebo te et 

subsannabo tibi.  

Példabeszédek 1, 26-27  

Én is a ti 

nyomorúságtokon 

nevetek, megcsúfollak, 

mikor eljő az, a mitől 

féltek.  

Mikor eljő, mint a vihar, 

az, a mitől féltek, és a ti 

nyomorúságtok, mint a 

forgószél elközelget: 

mikor eljő ti reátok a 

nyomorgatás és a 

szorongatás.  

  

Példabeszédek 1,26-27 

én is nevetni fogok 

veszteteken, és 

kicsúfollak, midőn rajtatok 

megtörténik, a mitől 

féltetek. 

Midőn rátok rohan a 

hirtelen nyomorúság, és a 

végveszély, mint förgeteg 

elérkezik; midőn rátok jő a 

háborúság és szorongatás: 

 

Proverbia 1, 26 

Ego quoque in interitu 

vestro ridebo, et 

subsannabo cum vobis 

id quod timebatis 

advenerit. 

 

Nem teljesen bibliai, de 

nincs liturgikus 

megfelelője 
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6.  PM 1738 ([50.] 60. af. 

Obedientia) 

Obedientia, engedelmességet 

szükség a’ vitéznek meg 

tartani, job hogy veszess 

parantsolattal, hogy sem nyerj 

azon kívül, hallodé, mint 

haragszik az Istenis az 

engedetlenségért. Melior est 

obedientia quam victimae 

multae.  

 

1Sámuel 15, 22  

Sámuel pedig monda: 

Vajjon kedvesebb-é az Úr 

előtt az égő- és véres 

áldozat, mint az Úr szava 

iránt való engedelmesség? 

Ímé, jobb az 

engedelmesség a véres 

áldozatnál és a szófogadás 

a kosok kövérénél!  

1Sámuel 15,22 

És mondá Sámuel: Vajjon 

az Úr égő- és 

békeáldozatokat kiván-e, 

és nem azt-e inkább, hogy 

engedelmeskedjenek az Úr 

szavának? Mert jobb az 

engedelmesség, mint az 

áldozatok, és jobb szót 

fogadni, mint a kosok 

kövérét bemutatni; 

 

1Regum, 15, 22  

Et ait Samuel : 

Numquid vult Dominus 

holocausta et victimas, 

et non potius ut 

obediatur voci Domini 

? Melior est enim 

obedientia quam 

victimae: et auscultare 

magis quam offerre 

adipem arietum. 

A multae szó kivételével 

teljes egészében biblia 

szöveg. 

7.  PM 1758 ([51.] 61. af. 

Peditatus) 

Et quia Numidae peditum 

aciem ferre nequeunt, ibidem. 

Ha nem szégyenleném, nem 

írnám Numidae, hanem 

Hungari, ne véllye senki azt, 

hogy gyűlölségből, hanem 

szeretetből meg mondom az 

igazat-s-nem hízelkedem. 

Profetaként, popule mi, qui te 

beatum praedicant, ipsi te 

decipiunt.  

Ésaiás 3, 13 

Népem nyomorgatói 

gyermekek, és asszonyok 

uralkodnak rajta; népem! 

a te vezéreid hitetők, és 

ösvényidnek útját elrejtik 

előled.  

Izaiás 3,12 

Népemet sarczolói 

fosztogatják, és asszonyok 

uralkodnak rajtok. Én 

népem! kik téged 

boldognak mondanak, 

azok csalnak meg, és 

lépéseid útját elhányják 

 

Isaias 3,12  

Populum meum 

exactores sui 

spoliaverunt, et 

mulieres dominatae 

sunt eis. Popule meus, 

qui te beatum dicunt 

ipsi te decipiunt, et 

viam gressuum tuorum 

dissipant. 

A kis eltérés dicunt – 

predicant annál nagyobb 

jelentőségű 

A Zrínyi-féle változat X. 

Leó pápa Exurge Domine 

kezdetű bullájának egy 

passzusából való. Ebben 

az 1520. július 15-én 

kiadott bullában a pápa 

tételesen cáfolja Luther 

41 tételét, és felszólítja őt 

tanainak visszavonására.  

 

William Roscoe, The Life 

and Pontificate of Leo the 

Tenth: In Four Volumes, 

Vol. IV., printed by J. 

McCreery, London, 1805, 

Appendix, p. 11. 
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William Coxe, The 

history of Austria, 

London, printed by Luke 

Hansard and Sons, 1807, 

p. 460. 

8.  PM 1844 ([52.] 62. af. 

Secretum) 

Salamon, amaz bölts 

fejedelem mutattya, 

mitsodásnak kell lenni a’ 

fejedelemnek titkainak, 

mondván: Coelum sursum, 

terra deorsum et cor regis 

inscrutabile. (Prover. 25.)  

Példabeszédek 25, 3  

Az ég magasságra, a föld 

mélységre, és a 

királyoknak szíve 

kikutathatatlan.  

Péld 25,3 

Mint az ég odafönn, és a 

föld idelenn, oly 

megvizsgálhatlan a 

királyok szive.  

 

Proverbia 25, 3  

Caelum sursum, et terra 

deorsum, et cor regum 

inscrutabile. 

Malvezzi 192 

9.  PM 1849 ([52.] 62. af. 

Secretum) 

A részegség kimondattya a’ 

titkot, azért mondgya a’ 

Salamon: Noli dare, o Lamuel, 

noli dare regibus vinum, quia 

nullum secretum est ibi, ubi 

regnat ebrietas. 

 

Példabeszédek 31, 4 

Távol legyen a 

királyoktól, oh Lemuel, 

távol legyen a királyoktól 

a bornak itala; és az 

uralkodóktól a részegítő 

ital keresése.  

Péld 31,4 

A királyoknak, oh Lámuel! 

a királyoknak ne adj bort; 

mert semmi titok nincs ott, 

hol a részegség uralkodik;  

 

Proverbia 31, 4  

Noli regibus, o Lamuel, 

noli regibus dare 

vinum, quia nullum 

secretum est ubi regnat 

ebrietas. 

Malvezzi 192 

10.  PM 1854 ([52.] 62. af. 

Secretum) 

Noe, mikor meg részegedet, 

ki mutatá szemérmes testét, 

es nem gondolta el rejteni 

azt a’ tagját, a’ kit a’ 

természet tanít el rejteni.  

1Mózes 9, 21-22  

És ivék a borból, s 

megrészegedék, és 

meztelenen vala sátra 

közepén.  

Khám pedig, Kanaánnak 

atyja, meglátá az ő 

atyjának mezítelenségét, 

1Mózes 9,21-22 

És bort iván, 

megrészegedék, és 

megmezítelenűlve feküvék 

sátorában.  

A mit meglátván Kanaán 

atyja, Kám, hogy tudniillik 

atyja szemérme mezítelen, 

 Malvezzi 193. 
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és hírűl adá künnlevő két 

testvérének.  

megjelenté azt kivűl két 

testvérének. 

 

11.  PM 1919 ([52.] 62. af. 

Secretum) 

Az aszony emberek el 

lophattyák azt a’ titoknak 

kultsát, nints ő nálok titok, az 

ő szájok bé nem záródhatik. 

Sok példánk vagjon felőlök, 

nem kitsin a’ Daliláé, a’ 

mely az ura titkát elárulta.  

Sámson és Delila 

története (Bír. 16) 

   

12.  PM 1926 ([52.] 62. af. 

Secretum)  

Ne közöld tehát aszszony 

emberrel titkodat, mert 

egyébiránt megtsalatkozol. A 

vestimentis tinea, a muliere 

iniquitas. 

 

 Jézus, Sirák fia 42, 13 

Miként a ruhából 

előmászik a moly, úgy az 

asszonyból is az asszonyi 

gonoszság. 

Ecclesiasticus 42, 13  

de vestimentis enim 

procedit tinea, et a 

muliere iniquitas viri. 

 

13.  PM 1945 ([54.] 28. af.) 

Az kapitany tiszti nem az tsak, 

hogy hartzollyon és 

verekedgyék az ellenséggel, 

többet kel ő néki ennél tudni, 

azt mondgya a bölts, omnia 

tempus habent, az időkhöz, 

az occasiókhoz kel magát 

alkalmaztatni, és mikor 

hartzolni kel, mikor nints 

ideje, el kerüllyed. 

Prédikátor 3, 1 

Mindennek rendelt ideje 

van, és ideje van az ég 

alatt minden akaratnak.  

Prédikátor 3,1 

Mindennek van ideje, és 

ideje szerint minden 

elmúlik az ég alatt.  

 

Ecclesiastes 3, 1  

Omnia tempus habent, 

et suis spatiis transeunt 

universa sub caelo. 

Feria tertia infra 

Hebdomadam VIII post 

Octavam Pentecostes II. 

Augusti 1. olvasmány 

Ecl. 1, 1-8 

 

Teljesen bibliai, de van 

liturgiai megfelelője. 
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14.  PM 2422 ([87.] 60. af.) 

kel tehát a’ vezéreknek és 

fejedelmeknek azon 

igyekezni, hogj jó tanátsi 

legyenek, és ne sok, mert a’ 

hol multitudo, ibi confusio, és 

nem lehet titok. Consilii 

unitas, a’ szükséges, az Isten, 

a’ ki véghetetlenül bölts mégis 

glorificatur in consilio 

sanctorum, magnus et 

terribilis super omnes qui in 

circuitu eius sunt.  

Zsoltárok 89, 8 

Igen rettenetes Isten ő a 

szentek gyűlésében, és 

félelmetes mindazokra, a 

kik körülte vannak. 

Zsoltárok 88,8 

Az Isten, ki a szentek 

tanácsában dicsőíttetik, 

nagy és rettenetes 

mindazok fölött, kik 

körötte vannak. 

 

Psalmi 89, 8  

Deus, qui glorificatur in 

consilio sanctorum, 

magnus et terribilis 

super omnes qui in 

circuitu ejus sunt. 

Officium recitandi in 

nocte nativitatis Domini, 

III. nocturnus 

 

Officium recitandi in 

nocte nativitatis Domini, 

Barcinone, Typis 

Francisci Suria et 

Burgada in vico Paleae, 

35. o. 

Teljesen bibliai, de van 

liturgiai megfelelője 

15.  PM 2457([87.] 60. af.) 

Tehát szükséges, hogy a’ 

fejedelem vagy az generalis jó 

válogatot hű emberekbül 

tartson tanátsot, in quibus sit 

veritas et qui oderint 

avaritiam. 

 

2Mózes 18, 21 

És szemelj ki magad az 

egész nép közűl derék, 

istenfélő férfiakat, 

igazságos férfiakat, a kik 

gyűlölik a haszonlesést és 

tedd közöttük előljárókká, 

ezeredesekké, 

századosokká, 

ötvenedesekké és 

tizedesekké.  

2Mózes 18,21 

Szemelj ki pedig az egész 

közönségből derék 

férfiakat, kik az Istent 

félik, kikben igazság van, 

és kik a fösvénységet 

gyűlölik; és rendelj 

közőlük ezredeseket és 

századosokat, 

ötvenedeseket és 

tizedeseket; 

 

Exodus 18, 21  

Provide autem de omni 

plebe viros potentes, et 

timentes Deum, in 

quibus sit veritas, et qui 

oderint avaritiam, et 

constitue ex eis 

tribunos, et centuriones, 

et quinquagenarios, et 

decanos, 

Teljesen bibliai 

 

Malvezzi 200 

16.  PM 2459([87.] 60. af.) 

De nem kel azt meg engedni 

a’ fejedelemnek sohais, hogy 

ő néki kérdetlenül tanátsot 

adgyanak az ő tanátsi. Nagy 

kevélység egy szolgátul az 

urát tanátslani, mikor nem 

2Krónikák 25, 14-16  

Lőn azután, hogy Amásia 

megtére az Edomiták 

megveréséből, a Seir 

fiainak isteneit elhozá és 

Isten gyanánt tisztelé 

azokat, a kik előtt magát 

2Krónikák 25,14-16 

Amaziás pedig az 

idumeusok megverése 

után, elhozá Szeir fiainak 

isteneit, és magának 

istenekűl választá és imádá 

2Paralipomenon 25, 14-

16 

Amasias vero post 

caedem Idumaeorum, et 

allatos deos filiorum 

Seir, statuit illos in deos 

Malvezzi 201 
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kérdezi az ura. Ad consilium 

ne accesseris, antequam 

voceris. Hallode, az Amasias a 

’ prophetának, az ki bízvást 

mene hozzá és feddette 

Nunquid consiliarus regis es, 

la, ebbül tudhatni, hogy a’ 

királjok nem hatták magokat 

tanátslani másoktul, hanem az 

maga tanácsaitul.  

meghajtja vala, és nékik 

jóillatot gerjeszte.  

Ezért megharaguvék az 

Úr Amásiára, és prófétát 

külde hozzá, a ki monda 

néki: Miért imádod annak 

a népnek isteneit, a kik 

nem szabadíthatták meg 

az ő népöket a te 

kezedből?  

Lőn pedig, mikor ekképen 

szólott volna néki, monda 

néki a király: Vajjon te 

tanácsosa vagy-é a 

királynak? Hallgass, mert 

rosszul jársz. Megszünék 

azért a próféta, 

minekutána ezt mondotta 

volna: Látom, hogy az 

Isten el akar téged 

veszteni, mivel ezt 

műveléd, és tanácsomat 

nem fogadád meg.  

azokat, és jó illatszert 

gyujta azoknak. 

Azért megharaguván az Úr 

Amaziás ellen, prófétát 

külde hozzája, ki ezt 

mondja neki: Miért 

imádtad azon isteneket, 

kik nem szabadították meg 

népöket a te kezedből? 

Ki midőn ezeket mondá, 

felelé neki: Vajjon a király 

tanácsosa vagy-e? 

hallgass, hogy meg ne 

öljelek téged. És elmenvén 

a próféta, mondá: Most 

tudom, hogy Isten 

szándéka megölni téged, 

hogy ím e gonoszat 

művelted, és azonfölűl 

nem engedelmeskedtél 

tanácsomnak. 

 

sibi, et adorabat eos, et 

illis adolebat incensum. 

15 Quam ob rem iratus 

Dominus contra 

Amasiam misit ad illum 

prophetam, qui diceret 

ei : Cur adorasti deos, 

qui non liberaverunt 

populum suum de manu 

tua ? 

16 Cumque haec ille 

loqueretur, respondit ei 

: Num consiliarius regis 

es? quiesce, ne 

interficiam te. 

Discedensque propheta, 

Scio, inquit, quod 

cogitaverit Deus 

occidere te, quia fecisti 

hoc malum, et insuper 

non acquievisti consilio 

meo. 

17.  PM 2465([87.] 60. af.) 

De a’ menyire kevélység egy 

szolgátul tanátsot mondani az 

urának kérdetlenül, annyira 

esztelenség a’ fejedelemtül 

nem kérdezni tanátsot az 

érdemesektül. Plus vident 

oculi quam oculus. Hallyuk, 

mit mond Salamon, Gloria 

Példabeszédek 25, 2 

Az Istennek tisztességére 

van a dolgot eltitkolni; a 

királyoknak pedig 

tisztességére van a dolgot 

kikutatni. 

 

Példabeszédek 25,2 

Az Isten dicsősége, 

eltitkolni az igét, és a 

királyok dicsősége, 

megvizsgálni a beszédet. 

 

Proverbia 25, 2  

Gloria Dei est celare 

verbum, et gloria regum 

investigare sermonem. 

Teljesen bibliai 

 

Malvezzi 201 



 217 

regum est investigare 

sermones, annyit tészen, hogy 

ne várja a’ fejedelem, hogy 

tanáchollyák, hanem ő maga 

keresse a’ tanátslást.   ez az 

idézet az előtte lévő másik 

kettővel egy láncot alkot. 

Érdekes, hogy itt három 

idézet is bibliai egymást 

követően 

18.  PM 2498([87.] 60. af.) 

Végezetre tsak a’ maga elméje 

lészen tsudául [a 

fejedelemnek], hogy magátul 

választhattya az jót a’ 

gonosztul, es ezt mint három 

szóval a’ sz. írás meg 

mutattya, mondván audi 

tacens, simul et quaerens.  

 Jézus, Sirák fia 32, 12 

Sokban olyan légy, mint a 

tudatlan, és hallj hallgatva 

s egyszersmind 

kérdezgetve. 

Ecclesiasticus 32, 12  

In multis esto quasi 

inscius, et audi tacens 

simul et quaerens. 

Sanctae Mariae Sabbato ~ 

IV. classis 

II. olvasmány, Sir 32:12-

17 

 

Teljesen bibliai, de van 

liturgiai megfelelője 
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19.  PM 2499 ([87.] 60. af.) 

Azért kapitányok és 

hadnagyok, modgyátok a’ 

Salamonnal edgyütt az 

Istennek, da mihi cor docile.  

ez is az előtte lévővel 

idézetpárt alkot!! 

1Királyok 3, 9 

Adj azért a te szolgádnak 

értelmes szívet, hogy 

tudja ítélni a te népedet, 

és tudjon választást tenni 

a jó és gonosz között; 

mert kicsoda 

kormányozhatja ezt a te 

nagy népedet?  

1 Királyok 3,9 

Adj tehát szolgádnak 

értelmes szivet, hogy 

népedet megitélhesse, és 

választást tehessen a jó és 

gonosz között; mert ki 

itélheti meg e népet, ezen 

te sok népedet?  

 

3Regum 3, 9  

Dabis ergo servo tuo 

cor docile, ut populum 

tuum judicare possit, et 

discernere inter bonum 

et malum. Quis enim 

poterit judicare 

populum istum, 

populum tuum hunc 

multum ? 

Malvezzi 203 

20.  PM 2596 ([94.] 5. af.) 

Nyomorúság, de mit tehetünk 

róla, az eszes hadnagynak 

1Korintus 9, 20-22  

És a zsidóknak zsidóvá 

lettem, hogy zsidókat 

1Korintus 9,20-22 1Corinthios 9, 20-22 Teljesen bibliai  
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minden féle kel lenni történet 

ellen fel fegyverkezetnek és 

késznek, neha karddal, néha 

eszszel, neha ravaszsággal, és 

néha bolondcsággal kel elő 

állanunk erre a’ világi scenára, 

az, ki csak egy féle personát 

hordoz, és nem 

transformálhattya magát 

másra, lassan viheti a’ maga 

dolgát előre, ihon, mikeppen 

bizonyíttja  sz. Pál az én 

szómat, Et factus sum 

Judaeis tanquam Judaeus, 

ut Judaeos lucrarer, iis, qui 

sub lege sunt quasi sub lege 

essem, cum ipse non essem 

sub lege, ut eos, qui sub lege 

erant, lucrifacerem, iis, qui 

sine lege erant, [tanquam 

sine lege essem,] factus sum 

infirmus infirmis, ut 

infirmos lucrifacerem, 

omnibus omnia factus sum, 

ut omnes facerem salvos. 

 

nyerjek meg; a törvény 

alatt valóknak törvény 

alatt valóvá, hogy a 

törvény alatt valókat 

megnyerjem;  

A törvény nélkül 

valóknak 

törvénynélkülivé, noha 

nem vagyok Isten 

törvénye nélkül, hanem 

Krisztus törvényében 

való, hogy törvény nélkül 

valókat nyerjek meg.  

Az erőtleneknek 

erőtelenné lettem, hogy az 

erőteleneket megnyerjem. 

Mindeneknek mindenné 

lettem, hogy minden 

módon megtartsak 

némelyeket.  

Én a zsidóknak lettem, 

mint zsidó, hogy a 

zsidókat megnyerjem; 

azoknak, kik a törvény 

alatt vannak, mintha 

törvény alatt volnék 

(holott én nem valék a 

törvény alatt), hogy 

azokat, kik a törvény alatt 

valának, megnyerjem; 

azoknak, kik törvény 

nélkül valának, mintha 

törvény nélkül volnék 

(holott az Isten törvénye 

nélkül nem valék, hanem 

Krisztus törvénye alatt 

vagyok), hogy 

megnyerjem azokat, kik 

törvény nélkül valának. 

Az erőtleneknek erőtlenné 

lettem, hogy az erőtleneket 

megnyerjem; mindennek 

mindene lettem, hogy 

mindenkit üdvözítsek.  

 

Et factus sum Judaeis 

tamquam Judaeus, ut 

Judaeos lucrarer : 

iis qui sub lege sunt, 

quasi sub lege essem 

(cum ipse non essem 

sub lege) ut eos qui sub 

lege erant, lucrifacerem 

: iis qui sine lege erant, 

tamquam sine lege 

essem (cum sine lege 

Dei non essem : e din 

lege essem Christi) ut 

lucrifacerem eos qui 

sine lege erant. 

Factus sum infirmis 

infirmus, ut infirmos 

lucrifacerem. Omnibus 

omnia factus sum, ut 

omnes facerem salvos. 

 

21.  PM 3007 (Tanúságok – 5.) 

Gedeon lámpások zörgésével 

győzedelmes vala. 

 

Bírák 7, 19 

És leméne Gedeon, és az 

a száz férfiú, a ki vele 

volt, a tábor széléhez a 

középső éjjeli őrség 

kezdetén, a mikor épen az 

Bírák 7,19 

És beméne Gedeon, és a 

vele volt háromszáz férfiú 

a tábor részére, az éjféli 

őrizet kezdetén, és az 

őröket felköltvén, 

 Önálló (Klaniczay) 
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őrség felváltatott, és 

kürtölének a kürtökkel és 

összetörék a korsókat, a 

melyek kezökben valának.  

kezdének harsonázni, és a 

korsókat egymáshoz verni. 

 

22.  PM 3124 (Tanúságok – 9.) 

Azoknak a’ föld alat való 

tsontyai kénszerítenek 

bennünket, hogy emberek 

lennénk, és a’ kik urak 

vagyunk, magunk elsőben 

tanulnánk, az után az mi 

alattunk valókat tanítanánk, 

hogy ne volnánk csúfjai a’ 

nemzeteknek és gyalázattya az 

mi ditséretes eltemetet magya 

eleink tetemeinek, ne 

nevetnénk az ordinatiát, mert 

az Istenis azzal rettenetes, es 

az sz. írás az seregeknek 

rendirül így szól, Terribilis ut 

castrorum acies ordinata. 

 

Énekek Éneke 6, 1 

Szép vagy én mátkám, 

mint Tirsa városa, kedves, 

mint Jeruzsálem, 

rettenetes, mint a zászlós 

tábor.  

Énekek Éneke 6, 3 

Szép vagy, én barátném! 

gyönyörűséges és ékes, 

mint Jerusalem; rettenetes, 

mint a táborok elrendezett 

serege. 

 

Canticum Canticorum 

6, 3 SPONSUS. Pulchra 

es, amica mea ; suavis, 

et decora sicut 

Jerusalem ; terribilis ut 

castrorum acies 

ordinata. 

Officium parvum Beatae 

Mariae Virginis ~ 

Commemoratio, Nona – 

antifóna 

Assumptione Beatae 

Mariae Virginis ~ Duplex 

I. clasis, Laudes – 

antifóna 

Officium parvum Beatae 

Mariae Virginis ~ 

Simplex, Vesperás – 

antifóna 

Officium parvum Beatae 

Mariae Virginis ~ 

Commemoratio, Príma – 

capitulum 

Teljesen bibliai, de van 

liturgiai megfelelője 

23.  PM 3443 (Tanúságok – 43.) 

Judas Machabeus 

könyveiben olvastam, hogy 

soha nem jó az ellenséget 

szitokkal illetni, mert mikor 

az ő népét illette volna az 

ellenség szitokkal egy szállot 

várban, néki menének az ő 

vitézi és megvévék, és a’ 

 2Makkabeusok 12, 13-16 

Ráüte továbbá a hidakkal 

és kőfalakkal körűlvett 

erős városra is, melyben 

különféle nemzetbeliek 

sokasága lakik vala, s 

melynek Kasfin a neve. 

Hanem azok, kik benne 

valának, bízván a kőfalak 

erősségében és az élelmi 
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benne valókat mind le 

vágák.  

készletben, restűl védék 

magokat, szitkokkal 

boszantván Júdást, 

káromkodván és illetlenűl 

szólván. A Makkabeus 

pedig segítségűl híván a 

világ nagy fejedelmét, ki 

faltörő kosok és gépek 

nélkül döntötte le Józue 

idejében Jerikót, 

keményen rohana a 

kőfalakra. És a várost 

bevévén az Úr akaratából, 

kimondhatlan öldöklést 

tőn, úgy, hogy mellette a 

két futamatnyi szélességű 

tó a megöltek vérével 

látszott folyni. 

24.  PM 3446 (Tanúságok – 43) 

Azért nem jó az ellenséget 

szitokkal és boszszú szókkal 

illetni, mert bizony magunkról 

megh ismérhettyük, hogy ha 

ki bennünket boszszús szókkal 

illet, meg gyújtya bennünk a’ 

vért és meg melegíti úgy 

annyira, hogy bátorrá tészen, 

es ha ugyan vitézeb volnais 

az, a’ ki tselekeszi, de neki 

menne az ember 

boszszúságból, és sokszor 

meg is tréfállya az ollyan meg 

1Sámuel 17, 26 

És szóla Dávid azoknak 

az embereknek, a kik ott 

állának vele, mondván: 

Mi történik azzal, a ki 

megöli ezt a Filiszteust, és 

elveszi a gyalázatot 

Izráelről? Mert kicsoda ez 

a körülmetéletlen 

Filiszteus, hogy 

gyalázattal illeti az élő 

Istennek seregét?!  

1Sámuel 17,26 

És szóla Dávid a vele ott 

álló férfiaknak, mondván: 

Mit adnak a férfiúnak, ki 

megveri e filiszteust, és 

elveszi a gyalázatot 

Izraelről? mert ki ez a 

körűlmetéletlen filiszteus, 

hogy az élő Isten 

hadseregét gúnyolja? 
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búsult az erősebbet. Davidnak 

nem kitsin erőt adot a’ 

Goliat szitka és bosszúságha.  

 

 

25.  PM 3468 (Tanúságok – 44.) 

Had szidgyon, had morogjon 

[az ellenség], de könnyebben 

és továb elszenyvedheted te 

azokat, hogy sem eő, hogy 

tsak abban vesse reménségét, 

a’ véget, az mint az előttis 

meg mondtam, nézni kel a’ 

kapitánnak és nem a’ kösség 

szavát és nem a’ szitkát az 

ellenségnek, mert azt 

mondgják, perservera, usque 

in finem et coronaberis.  

Máté 10, 22 

És gyűlöletesek lesztek, 

mindenki előtt az én 

nevemért; de a ki 

mindvégig megáll, az 

megtartatik. 

 

Máté 10,22 

És gyűlöletesek lesztek 

mindeneknél az én 

nevemért; a ki pedig 

állhatatos lesz 

mindvégiglen, az üdvözűl.  

 

Matthaeus 10, 22  

et eritis odio omnibus 

propter nomen meum : 

qui autem 

perseveraverit usque in 

finem, hic salvus erit. 

 

26.  PM 6697 (Előszó – I. változat) 

Miért az Isten ennyi 

esztendőkben [szerencsénket] 

tűlünk elvonta, nem tudom, 

tudom, hogy az mi bűneink el 

fordították az eő szemeit 

tűlünk, és a’ mi tunyaságunk 

el udorította segítségünktül, 

mert noha ő a’ tusakodóknakis 

meg gátollya úttyokat, a’ kiket 

gyűlöl, mind azon által 

ugyantusakodás nélkül a’ 

maga kedves szolgáinak sem 

enged győzedelmeket. De el 

Jeremiás siralmai 1, 15 

Rakásra hányta az Úr 

minden vitézemet én 

bennem; gyűlést hívott 

össze ellenem, hogy 

összetörje ifjaimat; 

sajtóba taposta az Úr Júda 

szűz leányát. 

Jeremiás siralmai 1,15 

Elvette az Úr minden 

hatalmasaimat közőlem; 

ünnepet hirdetett ellenem, 

hogy öszszetiporja 

választottaimat, sajtót 

taposott az Úr Júda szűz 

leánya fölött.  

 

Lamentationes 1,15  

SAMECH. Abstulit 

omnes magnificos meos 

Dominus de medio mei; 

vocavit adversum me 

tempus ut contereret 

electos meos. Torcular 

calcavit Dominus 

virgini filiae Juda. 

Officium tenebrarum (lat. 

'sötét zsolozsma'): 

nagycsütörtök, 

nagypéntek és 

nagyszombat matutinuma 

és laudese.  

Teljesen bibliai, de van 

liturgikus megfelelője is. 
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vette talám a’ tusakodó 

kedvétis tűlünk, és semmivé 

tet bennünket. 

Abstulit magnificos meos 

Dominus e medio mei, et 

vocavit tempus ut contereret 

electos meos.  

27.  PM 6734 (Előszó – I. változat) 

Én azért sem ditséretet nem 

kévánok, sem gyalázattul nem 

félek, jó indulatból és jó végre 

tselekedtem. Caeterum, ha 

úgy lenneis, miként Jeremiás 

mongya: audivi contumelias 

multorum et terrorem, 
ugyan azért cosolálom 

magamat azzal, quia Dominus 

mecum est quasi bellator 

fortis.  

Jeremiás 20, 10-11.  

Mert hallom sokak 

rágalmazását, a 

mindenfelől való 

fenyegetést: Jelentsétek 

fel és ezt mi is 

feljelentjük: mindazok is, 

a kik barátaim, az én 

tántorodásomra 

figyelmeznek, mondván: 

Talán megbotlik és 

megfoghatjuk őt, és 

bosszút állhatunk rajta; 

De az Úr velem van, 

mint hatalmas hős, azért 

elesnek az én kergetőim 

és nem bírnak velem, igen 

megszégyenülnek, mert 

nem okosan cselekesznek: 

örökkévaló gyalázat lesz 

rajtok és felejthetetlen.  

Jeremiás 20, 10-11 

Mert hallottam sokak 

szidalmazását és a 

rettentéseket köröskörűl: 

Üldözzétek, és üldözzük 

őt! – még mind oly 

férfiaktól is, kik barátim 

voltak és oldalamnál 

őrködtek, – ha valami 

módon rászedhető lenne, 

győzzük le őt, és álljunk 

boszút rajta. De az Úr 

velem vagyon, mint erős 

bajnok; azért a kik 

üldöznek engem, elesnek, 

és erőtlenek lesznek; igen 

megszégyenűlnek, mert 

nem gondoltak az örök 

gyalázatra, mely soha el 

nem töröltetik 

 

Jeremias 20, 10-11  

audivi enim 

contumelias multorum 

et terrorem in circuitu 

persequimini et 

persequamur eum ab 

omnibus viris qui erant 

pacifici mei et 

custodientes latus 

meum si quo modo 

decipiatur et 

praevaleamus adversus 

eum et consequamur 

ultionem ex eo 

Dominus autem mecum 

est, quasi bellator fortis: 

idcirco qui 

persequuntur me 

cadent, et infirmi erunt : 

confundentur 

vehementer, quia non 

intellexerunt 

opprobrium 

sempiternum, quod 

numquam delebitur. 

Évközi VI. vasárnap, 

Zsoltáros rész II. hét, 

olvasmányos imaóra, I. 

olvasmány 

 

 

Teljesen bibliai, de van 

liturgikus megfelelője is. 
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Mátyás király életéről való elmélkedések 

 

 Zrínyi Károli Káldi Vulgata Liturgia 

      

1.  PM 3693 

S-hun van, László, a’ te 

királyi hited, kit attál a’ 

magyaroknak, hun van leg 

szenteb misteriumunkra való 

esküvésed, kivel kivel 

Lászlónak s az annyának 

feleltél, talám királyságod 

menté tet azoktul, úgy 

gondoltad te, de Hunyadi 

László ártatlan vére Istennél 

nem ereszte feledékenységet. 

Non sit bonum impio, nec 

prolongentur dies eius, sed 

quasi umbra transerant, qui 

non timet faciem Domini. 

Az királyok szava szent, leg 

aláb annak kellene lenni: azt 

tudgyáké a’ királyok, mikor 

a’ király szavokra esküsznek, 

dispensálhatnak azzal, az 

miképpen akarnak, bizonyára 

nem, mert a’ király az Isten 

képit a’ földön hordozza, az ő 

szava sacramentum. 

 Prédikátor 8, 13 

A hitetlennek pedig nem 

lesz jó dolga, és nem 

hosszabbítja meg az ő 

életét, olyan lesz, mint az 

árnyék, mert nem rettegi 

az Istennek orczáját.  

Prédikátor 8, 13 

Ne is járjon jól az 

istentelen, és napjai ne 

hosszabbodjanak meg; 

hanem mint az árnyék, 

múljanak el, kik nem félik 

az Úr orczáját.  

 

Ecclesiastes 8, 13  

Non sit bonum impio, 

nec prolongentur dies 

ejus, sed quasi umbra 

transeant qui non timent 

faciem Domini. 

Teljesen bibliai 

2.  PM 3705  Máté 11, 25 Máté 11, 25 Matthaeus 11, 25   
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Mátyás király választásában 

egynehány observatio jöhet 

előnkben, edgyik az, hogy 

előb, hogy sem mint el 

választák, egynehány nappal 

a’ pesti gyermekek 

csoportonként kiáltyák vala 

Mátyás király nevét, hejában 

ellenzették ezt a’ kiáltást az 

ellenkező urak, mert annál 

inkáb kiáltyák vala. Itt 

mondhattjuk ám, Domine, 

abscondisti ea a sapientibus 

et revelasti parvulis. 

Abban az időben szólván 

Jézus, monda: Hálákat 

adok néked, Atyám, 

mennynek és földnek Ura, 

hogy elrejtetted ezeket a 

bölcsek és az értelmesek 

elől, és a kisdedeknek 

megjelentetted.  

Az időben felelvén Jézus, 

mondá: Hálát adok neked, 

Atyám, mennynek és 

földnek Ura! hogy 

elrejtetted ezeket a 

bölcsektől és okosaktól, és 

kijelentetted a 

kisdedeknek.  

 

In illo tempore 

respondens Jesus dixit : 

Confiteor tibi, Pater, 

Domine coeli et terrae, 

quia abscondisti haec a 

sapientibus, et 

prudentibus, et revelasti 

ea parvulis. 

3.  PM 3732 

Másik observatio ebben a’ 

választásban az, hogy 

fegyveres kézzel, erő 

hatalommal lén megh, nem 

tsak kínnjel let király volt ez, 

hanem in manu forti.  

2Mózes 13, 3 

És monda Mózes a 

népnek: Megemlékezzél e 

napról, melyen kijöttetek 

Égyiptomból, a 

szolgálatnak házából; mert 

hatalmas kézzel hozott ki 

onnan titeket az Úr; azért 

ne egyetek kovászost.  

2 Móz. 13,3 

És mondá Mózes a 

népnek: Emlékezzetek 

meg e napról, melyen 

kijöttetek Egyiptomból, a 

szolgaság házából; mert 

erős kézzel vitt ki titeket 

az Úr ama helyről; azért 

kovászos kenyeret ne 

egyetek.  

 

Exodus 13, 3  

Et ait Moyses ad 

populum : Mementote 

diei hujus in qua egressi 

estis de Aegypto et de 

domo servitutis, 

quoniam in manu forti 

eduxit vos Dominus de 

loco isto : ut non 

comedatis fermentatum 

panem. 

Teljesen bibliai 

4.  PM 3759 

Ihon ez az, kit Ecclesiastes 

mond, Quod de carcere 

catenisque interdum quis 

egrediatur ad regnum. 

Prédikátor 14,4 

Mert az a fogságból is 

uralkodásra megy, holott 

ennek országában 

szegénységben született.  

Prédikátor 4,14 

Mert néha a tömlöczből és 

lánczokból is följut 

némelyik az országlásra; 

és más, ki 

fejedelemségben született, 

Ecclesiastes 4, 14  

Quod de carcere 

catenisque interdum 

quis egrediatur ad 

regnum; et alius, natus 

in regno, inopia 

consumatur. 

Teljesen bibliai. 
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a szűkölködés által 

megemésztetik. 

 

5.  PM 3826 

El kele Jaika alól [a török] 

mint a’ füst, ot hagyá sátorait, 

álgyúit, ot sok gazdagságát. 

Kicsoda ijesztette el? az Isten, 

a’ ki Mátyás király nevének 

oly rettenetességet engede, 

hogy meg nem meri vala 

várni senki mezőben, úgy 

annyira, hogy még a’ kis 

leánzókis köz énekkel éneklik 

vala akkor Mahomet 

császárrul, Mikor magyar 

király zászlóját látá, jó 

lovának száját futni botsátá. 

Fugit impius nemine 

persequente. 

Példabeszédek 28, 1 

Minden istentelen fut, ha 

senki nem üldözi is; az 

igazak pedig, mint az ifjú 

oroszlán, bátrak.  

Péld 28,1 

Fut az istentelen, ha senki 

nem üldözi is, az igaz 

pedig mint a bizakodó 

oroszlán, rettegés nélkül 

vagyon. 

 

Proverbia 28, 1  

Fugit impius, nemine 

persequente; justus 

autem, quasi leo 

confidens, absque 

terrore erit. 

Teljesen bibliai. 

6.  PM 3901 

Svelahis othon pártot ütöt, de 

mint a’ gomba egy éjjel nő, 

más éjjel semmivé lesz. 

Quaesivi locum impii, sed 

non est. 

Zsoltárok 37, 35-36 

Láttam elhatalmasodni a 

gonoszt és 

szétterjeszkedett az, mint 

egy gazdag lombozatú 

vadfa;  

De elmult és ímé nincsen! 

kerestem, de nem 

található.  

Zsoltárok 36,35-36 

Láttam az istentelent 

fölmagasztalva és 

fölemelkedve, mint a 

Libanon czedrusait.  

És átmenék, és ime nem 

volt; és kerestem őt, és 

helye sem találtatott. 

 

Psalmi 36, 35-36  

Vidi impium 

superexaltatum, et 

elevatum sicut cedros 

Libani ; 

et transivi, et ecce non 

erat ; et quaesivi eum, 

et non est inventus 

locus ejus. 

 

7.  PM 3957 

Külömb professiója vagyon 

az catholica hitnek, a ő 

János 18, 10-11 

Simon Péter pedig, a kinek 

szablyája vala, kirántá azt, 

János 18,10-11 

Simon Péternek pedig 

kardja lévén, kivoná azt, és 
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geniumja idegen a’ 

háborúságtul. S. Péternek 

nem vala szabad a’ maga 

oltalmáértis kardoskodni. 

Vannak más okok és méltók, 

kik kénszerítenek az török 

ellen religión kívülis fegyvert 

fognunk és mások ellenis, a’ 

kik reánk tusakodnak, akar 

azok a’ mi hitünkön 

legyenek, akar ne, de tsak 

csupán a religio titulus alat ra 

menni valamely 

szomszédunkra vagy 

keresztyén fejedelemre, nem 

hiszem, hogy sem Isten előt 

volna ez az ok kedves, sem 

emberek előt elegendő. 

és megüté a főpap 

szolgáját, és levágá annak 

jobb fülét. A szolga neve 

pedig Málkus vala.  

Monda azért Jézus 

Péternek: Tedd hüvelyébe 

a te szablyádat; avagy nem 

kell-é kiinnom a pohárt, a 

melyet az Atya adott 

nékem?  

rácsapván a főpap 

szolgájára, elvágá annak 

jobb fülét. A szolga neve 

pedig Malkus vala. 

Mondá azért Jézus 

Péternek: Ereszd a 

hüvelybe kardodat. A 

poharat, melyet nekem 

Atyám adott, ne igyam-e 

meg? 

 

8.  PM 3987 

Nem szólok azért in genere a’ 

papokról, mert ha illyenek 

vannak országunkban, jókis 

találkoznak, a’ kik magok 

példájával, sz. életével es 

zelusával tsak nem égnek az 

Isten szolgálattyában es 

felebarátunk szeretetiben, a’ 

kik ha egy kevessé meg 

sebesedet kezet vagy lábat 

látnak, nem mingyárt 

kévánnyák el vágni s az 

ebeknek vetni, hanem lágy 
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orvosságokkal fáradoznak a’ 

gyógyulásán, az kik ha egy 

veszet juhot hallanak, utána 

indulnak s fáradoznak az meg 

találásában a’ többit el 

hagyván addig. 

 

9.  PM 4014 

Ennek utána az esztergomi 

érsek sok főurakkal, sok 

vármegyékkel az királytul el 

pártolkodék, királyt 

választának magoknak 

bolondában. Maga hittül 

tselekedének, nem gondolván 

megh, hogy az a’ fej, a’ ki 

koronát hordozot, nem 

könnyen fosztattatik meg 

pártoskodással, de őkis a’ jó 

szerentsében és a’ király 

familiaritásában el bízták vala 

magokat. Az érsek, a’ kinek 

a’ többinélokossabnak kel 

vala lenni, megh tébolyodék. 

Homo sanctus in sapientia 

manet sicut sol, nam stultus 

sicut luna mutatur. 

 Jézus, Sirák fia 27, 12 

A szent ember a 

bölcseségben marad, mint 

a nap; a bolond pedig, 

mint a hold, változik.  

Ecclesiasticus 27, 12  

Homo sanctus in 

sapientia manet sicut 

sol: nam stultus sicut 

luna mutatur. 

Teljesen bibliai 

10.  PM 4223 

azt mondgya a böltseségh: 

Coelum sursum, terra 

deorsum, cor autem regis 

inscrutabile. Ki lesz tehát, a’ 

Példabeszédek 25, 3 

Az ég magasságra, a föld 

mélységre, és a 

királyoknak szíve 

kikutathatatlan. 

Példabeszédek 25, 3 

Mint az ég odafönn, és a 

föld idelenn, oly 

megvizsgálhatlan a 

királyok szive.  

Proverbia 25, 3  

Caelum sursum, et terra 

deorsum, et cor regum 

inscrutabile. 

 



 228 

ki által láthattja annak okait, 

hogy sem ez a’ ditsősségre 

termet király, tudván, hogj 

méltób hadakozása lehetne a 

török pogany ellen, sőt inkáb 

szükséges, mégis hátra 

hagyván aztat, sőt el 

szenyvedvén a’ nagy károkat, 

kiket a’ hadakozások alat Ali 

beg Dalmatiában tett húsz 

ezer embert belőle el vivén, 

ismét más had Regedéig 

rabolván az országot harmintz 

ezer lelket vivének el, mégis 

inkáb mene a’ német 

császárra, hihető bizony, 

hogy nem kitsin ok volt, sem 

penig egy. 

 

11.  PM 4681 

De minden halálnak okát 

talállyák az emberek, és az 

Istennek el szánt akarattyát 

hiúságossan magyarázzák. 

Omnis caro foenum, et 

gloria eius sicut flos campi. 

Így rendelte az Isten, hogy 

így nagy adóval adózzunk a’ 

természetnek, nehez passus, 

de ha ugyan jól értyük, az 

okossággal és az szükségnek 

el kerülhetetlenségével úgyan 

meg gondolhattyuk, hogy 

Ésaiás 40, 6 

Szózat szól: Kiálts! és 

monda: Mit kiáltsak? 

Minden test fű, és minden 

szépsége, mint a mező 

virága! 

Izaiás 40,6 

A szózat szava: Kiálts! És 

mondám: Mit kiáltsak? 

Minden test széna, és 

minden ő dicsősége mint a 

mezei virág. 

 

Isaias 40, 6  

Vox dicentis : Clama. 

Et dixi: Quid clamabo ? 

Omnis caro foenum, et 

omnis gloria ejus quasi 

flos agri. 

In Nativitate Domini ~ I. 

classis: Matutinum, 2. 

lectio 

 

 

Teljesen bibliai, de van 

liturgikus megfelelője is. 
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nehézségh által megyünk által 

rajta. 

 

 

Az török áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum 

 

 Zrínyi Károli Káldi Vulgata Liturgia 

      

1.  PM 4796 

Íme, tudománt tészek előtted, 

nagy Isten, mindent, a’kit 

tudok, ki kiáltok, hogy en 

tűlem elaluvásomért nemzetem 

vérét ne kérd elöl, az mint meg 

fenyegettél az nagy Ezechiel 

prophétával: Venientem 

gladium nisi annunciaverit 

speculator, animarum, quae 

perierint, sanguinem de 

manu eius requiret Dominus. 

Ezékiel 33, 2-6 

Embernek fia! szólj néped 

fiaihoz és mondjad nékik: 

Mikor hozándok fegyvert 

valamely földre, és a föld 

népe választ egy férfit ő 

magok közül, és őt 

őrállójokká teszik:  

És ő látja jőni a fegyvert a 

földre, és megfújja a 

trombitát, és meginti a 

népet;  

Ha valaki hallándja a 

trombitaszót, de nem hajt 

az intésre, s aztán a 

fegyver eljő és őt utóléri: 

az ő vére az ő fején lesz.  

Hallotta a trombitaszót, de 

nem hajtott az intésre, 

tehát az ő vére ő rajta lesz; 

és ha hajtott az intésre, 

megmentette lelkét.  

 Ha pedig az őrálló látja a 

fegyvert jőni, s nem fújja 

Ezékiel 33, 2-6 

Ember fia! szólj a te néped 

fiainak, és mondd nekik: 

Mikor fegyvert hozok 

valamely földre, és a föld 

népe egy férfiút választ 

köztársai közől, és azt 

rendeli magának őrállóvá; 

és ez látja jőni a fegyvert a 

földre, és megfujja a 

kürtöt, és hírt ad a népnek; 

és bárki hallván a 

kürtharsogást, nem 

őrizkedik, és eljő a fegyver 

és elveszti őt: vére önnön 

fején leszen.  

Hallotta a kürtharsogást, 

de nem őrizkedett, vére ő 

rajta leszen; ha pedig 

őrizkedik, önnön lelkét 

megszabadítja. 

Ámde ha az őrálló látja a 

fegyvert jőni, és nem 

kürtöl; és a nép nem 

Ezechiel 33, 2-6 

Fili hominis, loquere ad 

filios populi tui, et dices 

ad eos : Terra, cum 

induxero super eam 

gladium, et tulerit 

populus terrae virum 

unum de novissimis 

suis, et constituerit eum 

super se speculatorem : 

et ille viderit gladium 

venientem super terram, 

et cecinerit buccina, et 

annuntiaverit populo : 

audiens autem, quisquis 

ille est, sonitum 

buccinae, et non se 

observaverit, veneritque 

gladius, et tulerit eum, 

sanguis ipsius super 

caput ejus erit. 

Sonum buccinae 

audivit, et non se 

observavit : sanguis 

II. Pius pápa Ezékiel-

parafrázisát illeszti saját 

szövegébe, aki e felhívást 

1463. október 22-én kelt 

oklevél együttesében 

teszi közzé, melyben 

többek között meghirdeti 

a török ellen harcolók 

számára az indulgentiát, 

a teljes búcsút. 
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meg a trombitát, és a nép 

nem kap intést, és eljő a 

fegyver s utólér közülök 

valamely lelket, ez a maga 

vétke miatt éretett utól, de 

vérét az őrálló kezéből 

kérem elő. 

őrizkedik, és eljő a 

fegyver, és közőle lelket 

veszít el: emez ugyan az ő 

gonoszságában éretett, de 

vérét az őrálló kezéből 

követelem. 

 

ejus in ipso erit ; si 

autem se custodierit, 

animam suam salvabit. 

Quod si speculator 

viderit gladium 

venientem, et non 

insonuerit buccina, et 

populus se non 

custodierit, veneritque 

gladius, et tulerit de eis 

animam: ille quidem in 

iniquitate sua captus 

est, sanguinem autem 

ejus de manu 

speculatoris requiram. 

 

2.  PM 4822 

[A török] Erdélt, koronánknak 

egy leg szebbik boglárát fel 

praedálta, zavarta. Fejedelmét 

el tiporta, gázollya 

nemzetünket, országunkat, mint 

edgy erdei kan a’ szépen 

plantált szőlőt. 

Zsolt. 80, 14    

3.  PM 4836 

[A török] Erdélt meg alázta, 

Magyar országot meg 

ijjesztette, elég az néki 

Hívságnak hiúsága ez a 

gondolat. 

Prédikátor 1, 2 

Felette nagy hiábavalóság, 

azt mondja a prédikátor; 

felette nagy hiábavalóság! 

Minden hiábavalóság! 

Prédikátor 1, 2 

Hiúságok hiúsága! – 

úgymond a Prédikátor, – 

hiúságok hiúsága, és 

minden hiúság!  

 

Ecclesiastes 1, 2  

Vanitas vanitatum, dixit 

Ecclesiastes ; vanitas 

vanitatum, et omnia 

vanitas. 

 

4.  PM 5059 1Mózes 27, 22 1Mózes 27,22 Genesis 27, 22  Dominica II in 

Quadragesima ~ I. 
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De meg kel vallanunk, noha 

nyögve és pironkodva, mert 

dedecori est fortuna prior, 

ollyan meszsze estünk, mi 

mostani magyarok a’régiektül, 

hogyha elöl jönnének mostan 

más világról azok a’ mi vitéz 

eleink, sem mi őket, sem ők 

minket meg nem 

ismerhetnének, mert 

nyelvünkön, szóllásunkon kívül 

mivel hasonlíttyuk mi 

magunkat? és bizonyára 

mondhatnák nékünk, Vox 

quidem, vox Esau, manus 

autem Jacob. 

Oda méne tehát Jákób 

Izsákhoz az ő atyjához, a 

ki megtapogatván őt, 

monda: A szó Jákób szava, 

de a kezek Ézsaú kezei. 

Ki atyjához járúla, és 

megtapogatván őt Izsák, 

mondá: A szó ugyan Jákob 

szava, de a kezek Esau 

kezei. 

 

Accessit ille ad patrem, 

et palpato eo, dixit 

Isaac : Vox quidem, 

vox Jacob est : sed 

manus, manus sunt 

Esau. 

classis, Matutinum, 2. 

lectio 

 

Teljesen bibliai, de van 

liturgikus megfelelője is. 

5.  PM 5068 

Én nem hízelkedhetem, édes 

nemzetem, tenéked, hogy 

hazugságommal ditsérjelek, 

mert a’ prophétaként, popule 

meus, qui te beatum 

predicant, ipsi te decipiunt. 

Ézs. 3, 13 

Népem nyomorgatói 

gyermekek, és asszonyok 

uralkodnak rajta; népem! a 

te vezéreid hitetők, és 

ösvényidnek útját elrejtik 

előled. 

Iza. 3, 12 

Népemet sarczolói 

fosztogatják, és asszonyok 

uralkodnak rajtok. Én 

népem! kik téged 

boldognak mondanak, 

azok csalnak meg, és 

lépéseid útját elhányják. 

Isaias 3,12  

Populum meum 

exactores sui 

spoliaverunt, et 

mulieres dominatae 

sunt eis. Popule meus, 

qui te beatum dicunt 

ipsi te decipiunt, et 

viam gressuum tuorum 

dissipant. 

Teljesen bibliai. 

6.  PM 5159 

Szükséges volna ugyan, hogy 

hogy ezt a’ hadi tudománt 

bővebben meg explicálnám, de 

mivel arra most nints nékem 

intentióm, hogy particulariter 

Máté 25, 24-27 

Előjövén pedig az is, a ki 

az egy tálentomot kapta 

vala, monda: Uram, 

tudtam, hogy te kegyetlen 

ember vagy, a ki ott is 

Mt 25,24-27 

Eljövén pedig az is, ki egy 

talentomot vett vala, 

mondá: Uram! tudom, 

hogy kemény ember vagy, 
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examinállyam, in genere 

mondok valamit, az mit én 

tudok, hogy a’ mely 

talentomat Isten énnekem 

adot, ne ássam el 

haszontalanul a’ földben. 

aratsz, a hol nem vetettél, 

és ott is takarsz, a hol nem 

vetettél;  

Azért félvén, elmentem és 

elástam a te tálentomodat a 

földbe; ímé megvan a mi a 

tied.  

Az ő ura pedig felelvén, 

monda néki: Gonosz és 

rest szolga, tudtad, hogy 

ott is aratok, a hol nem 

vetettem, és ott is takarok, 

a hol nem vetettem;  

El kellett volna tehát 

helyezned az én pénzemet 

a pénzváltóknál; és én, 

megjövén, nyereséggel 

kaptam volna meg a 

magamét. 

aratsz, hol nem vetettél, és 

gyüjtesz, hol nem hintettél;  

félvén tehát, elmentem, és 

talentomodat a földbe 

rejtettem; ime itt a tied. 

Felelvén pedig ura, mondá 

neki: Gonosz és rest 

szolga! tudtad, hogy 

aratok, hol nem vetettem, 

és gyüjtök, hol nem 

hintettem; 

azért pénzemet a 

pénzváltóknak kell vala 

adnod, és én megjövén, 

kamattal vettem volna 

meg, a mi enyém.  

 

7.  PM 5515 

Ne járjunk miis így, mert ha a’ 

török Magyar országot mind 

meg veszi, bizony talál őbenne 

ezüstöt, aranyat, rezet, vasat és 

mindent. Vegyük elő, valahun 

vagyon, ha az oltáronnis, még 

annyival inkáb, mert az Isten 

neveért akarunk vele élni, mint 

az David el vette panem 

propositionis. 

 

1Sámuel 21, 3-6 

Dávid ezt felelte Ahimelek 

papnak:  

Most azért, mi van 

kezednél? Adj öt kenyeret 

nékem, vagy egyebet, a mi 

van.  

És felele a pap Dávidnak, 

és monda: Nincs 

közönséges kenyér 

kezemnél, hanem csak 

szentelt kenyér van, ha 

ugyan a szolgák tisztán 

1 Sám 21,3-6 

Most tehát ha van valami 

kezednél, adj vagy öt 

kenyeret nekem, vagy a 

mit találsz. 

És a pap felelvén 

Dávidnak, mondá neki: 

Nincs közkenyér 

kezemnél, hanem csak a 

szent kenyér; tiszták-e a 

szolgák főképen az 

asszonyoktól?  
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tartották magokat, 

legalább az asszonytól.  

Dávid pedig felele a 

papnak, és monda néki: 

Bizonyára el volt tiltva mi 

tőlünk az asszony mind 

tegnap, mind azelőtt, 

mikor elindulék, és a 

szolgák holmija is tiszta 

vala (jóllehet az út 

közönséges): azért 

bizonyára megtartatik ma 

szentnek az edényekben.  

Adott azért a pap néki 

szentelt kenyeret, mert 

nem volt ott más kenyér, 

hanem csak szent kenyér, 

melyeket elvettek az 

Úrnak színe elől, hogy 

meleg kenyeret tegyenek a 

helyett azon a napon, a 

melyen az előbbit elvevék. 

 

Máté 12, 3-4 

Ő pedig monda nékik: 

Nem olvastátok-é, mit 

cselekedett Dávid, mikor 

megéhezett vala ő és a kik 

vele valának?  

Hogyan ment be az Isten 

házába, és ette meg a 

szentelt kenyereket, a 

És felelé Dávid a papnak, 

és mondá neki: Bizonyára, 

ha az asszonyokról van 

szó, megtartóztattuk 

magunkat tegnap és 

tegnapelőttől, mikor 

kiindúltunk, és a legények 

edényei szentek voltak; s 

ámbár ez az út 

megfertőztetett, de az is 

megszenteltetik ma az 

edényekben.  

A pap tehát szentelt 

kenyeret ada neki; mert 

nem vala ott kenyér, 

hanem csak a kitett 

kenyerek, melyek az Úr 

színe elől elvitettek vala, 

hogy meleg kenyerek 

tétessenek ki. 

 

Máté 12,3-4 

Ő pedig mondá nekik: 

Nem olvastátok-e, mit 

cselekedett Dávid, mikor 

megéhezett, ő és a kik vele 

voltak; 

mikép ment az Isten 

házába, s a kitett 

kenyereket megette, 

melyeket nem volt szabad 

megenni neki, sem 
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melyeket nem vala szabad 

megennie néki, sem 

azoknak, a kik ő vele 

valának, hanem csak a 

papoknak? 

azoknak, kik vele voltak, 

hanem csak a papoknak? 

 

8.  PM 5661 

De ha ki bízik Istenében, 

szereti hazáját, vagyon egy 

csep magyar vér benne, 

kiáltson fel az égben az 

Istenhez, énekellye velem ez 

Debora énekét: Qui sponte 

offertis de Israel animas 

vestras ad periculum, 

benedicite Domino. Nova 

bella elegit Dominus, et 

portas hostium ipse subvertit. 

Cor meum diligit principes 

Israel, qui propria volunta te 

offertis vos discrimini. 

Benedicite Domino, amen, 

amen, amen. 

Bírák 5, 9 

Szívem azoké, kik 

parancsolnak Izráelben, 

Kik a nép közül önként 

ajánlkoztak: áldjátok az 

Urat! 

Bír 5,9 

Szívem szereti Izrael 

fejedelmeit, kik szabad 

akaratból adtátok 

magatokat veszedelemre, 

áldjátok az Urat! 

 

Judicum 5, 8-9  

Nova bella elegit 

Dominus, et portas 

hostium ipse subvertit : 

clypeus et hasta si 

apparuerint in 

quadraginta millibus 

Israël. 

Cor meum diligit 

principes Israël: qui 

propria voluntate 

obtulistis vos 

discrimini, benedicite 

Domino. 

Offertis-obtulistis 

különbség, ezen kívül 

teljesen bibliai. 

 

 

Levelezés 

 

 Zrínyi Károli Káldi Vulgata 

1.  ÖM 478; III. Ferdinándnak 

Kívánván Legszentebb 

Felséged jelenlegi és 

jövendő származékának is, 

aki a földön éljen túl 

Zsoltárok 110, 1 

Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én 

uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg 

ellenségeidet zsámolyul vetem a te 

lábaid alá. 

Zsoltárok 109, 1 

Dávid zsoltára. Mondá az Úr az én 

uramnak: Ülj az én jobbomra, mig 

ellenségeidet lábaid zsámolyává 

teszem.  
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mindenkit, hogy ellenségei 

felett győzedelmeskedjék, 

és ellenségei lába sarujává 

legyenek, és ne 

fogyatkozzék meg benne az 

élő Isten áldása. 

 

2.  ÖM 487, Batthyány 

Ádámnak 

Szolgálatomat ajánlom 

Kegyelmednek, mint 

énnekem jóakaró Bátyám 

Uramnak, az Úr Isten 

Kegyelmednek egy napját 

ezerre tegye nagy boldogul. 

2Péter 3, 8 

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve 

előttetek, szeretteim, hogy egy nap 

az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, 

és ezer esztendő mint egy nap. 

2 Pét 3,8 

Ez egyet pedig jegyezzétek meg, 

szerelmesim! hogy egy nap az Úrnál 

annyi, mint ezer esztendő, és ezer 

esztendő mint egy nap.  

 

 

3.  ÖM 559, Batthyány 

Ádámnak 

Immár, ha mi ketten 

hazánknak nem szolgálunk, 

hanem henyélünk, vélje 

Kegyelmed, hogy mind 

Isten, mind világ ezeknek 

az talentumoknak 

elröjtéséért nem pirongat és 

fed meg bennünket. 

Máté 25, 26-28 

Az ő ura pedig felelvén, monda 

néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, 

hogy ott is aratok, a hol nem 

vetettem, és ott is takarok, a hol nem 

vetettem;  

El kellett volna tehát helyezned az 

én pénzemet a pénzváltóknál; és én, 

megjövén, nyereséggel kaptam 

volna meg a magamét.  

Vegyétek el azért tőle a tálentomot, 

és adjátok annak, a kinek tíz 

tálentoma van. 

Máté 25,26-28 

Felelvén pedig ura, mondá neki: 

Gonosz és rest szolga! tudtad, hogy 

aratok, hol nem vetettem, és gyüjtök, 

hol nem hintettem 

azért pénzemet a pénzváltóknak kell 

vala adnod, és én megjövén, 

kamattal vettem volna meg, a mi 

enyém 

Vegyétek el tehát tőle a talentomot, 

és adjátok annak, kinek tíz talentoma 

vagyon.  

 

 

4.  ÖM 572, Borkovics 

Mártonnak 

Befejezem már, és azt 

mondom, hogy az Istennek 

háza nem a vásárok háza, 

Lukács 19, 45-46 

És bemenvén a templomba, kezdé 

kiűzni azokat, a kik adnak és 

vesznek vala abban,  

Mondván nékik: Meg van írva: Az 

Lukács 19, 45-46 

És bemenvén a templomba, kezdé 

kiűzni azokat, kik abban árúlnak és 

vesznek vala, 
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hanem, az imádságé, ezt 

írják elő a szent kánonok is, 

és a jó atyáknak maguktól 

is ehhez kellene tartaniuk 

magukat. 

én házam imádságnak háza; ti pedig 

azt latroknak barlangjává tettétek. 

mondván nekik: Irva vagyon: Az én 

házam imádság háza, ti pedig azt 

latrok barlangjává tettétek. 

 

5.  ÖM 705, Rucsics Jánosnak 

Láttam az új királyt, az új 

udvart, az új minisztereket, 

tehát mindent, ami első 

tekintetre jónak látszik, de 

annak, aki a király 

bölcsessége szerint jobban a 

dolgok mélyére néz, az 

látja, hogy bizony semmi 

sem új a nap alatt. 

Prédikátor 1, 9 

A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is 

lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi 

ezután is történik; és semmi nincs új 

dolog a nap alatt. 

Prédikátor 1, 9-10 

Micsoda az, mi volt? ugyanaz, mi 

következni fog. Micsoda az, mi lett? 

ugyanaz, mi megint leszen. 

Semmi újság nincs a nap alatt, és 

nem mondhatja senki: Ime ez új; 

mert immár meg volt az előbbi 

időkben, melyek előttünk voltak.  

 

 

6.  ÖM 706, Rucsics Jánosnak 

Bosszankodjék, lármázzon, 

kiabáljon csak a szégyen, 

nem zavarja meg a 

becsületet. Az igazság az 

idő leánya, a szégyen a 

hazugságé. Az Isten vagy 

véget vet neki, vagy pórázra 

fogja. Megértem, hogy ez 

az Isten vesszeje és botja, 

amellyel bűneimért büntet; 

mint ilyet tisztelem és 

megcsókolom. Úgy gyötör 

engem, mint a magam 

férge, próbára teszi erőmet 

és béketűrésemet. Ilyen volt 

az, amely elpusztította 

Jónás 4, 1-8 

És igen rossznak látszék ez Jónás 

előtt, és megharaguvék.  

Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: 

Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-é 

az én mondásom, mikor még az én 

hazámban valék? azért siettem, hogy 

Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy 

te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, 

nagy türelmű és nagy irgalmasságú 

és a gonosz miatt is bánkódó.  

Most azért Uram, vedd el, kérlek, az 

én lelkemet én tőlem, mert jobb 

meghalnom, mintsem élnem!  

Az Úr pedig mondá: Avagy méltán 

haragszol-é?  

Majd kiméne Jónás a városból, és 

Jón 4,1 

És fájlalá ezt Jónás nagy búsulással, 

és megharaguvék, 

és könyörögvén az Úrhoz, mondá: 

Kérlek, Uram, vajjon nem ez vala-e 

az én igém, mikor még földemen 

valék? Azért igyekeztem előre 

Tarzisba futni; mert tudom, hogy te 

kegyelmes és irgalmas Isten vagy, 

hosszútűrő és nagy 

könyörűletességű, ki elengeded a 

gonoszságot. 

Most tehát, Uram! vedd el, kérlek, 

az én lelkemet tőlem; mert jobb 

nekem a halál, mint az élet.  

És mondá az Úr: Véled-e te, hogy 

méltán haragszol?  
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Jónás próféta árnyékot adó 

növényét. Állj mellettem, 

Istenem, és adj nekem 

hosszú, kitartó türelmet, 

vess zabolát haragomra, 

nehogy a Te haragodba 

essem. 

üle a város keleti része felől, és 

csinála ott magának hajlékot, és üle 

az alatt az árnyékban, a míg 

megláthatná, mi lészen a városból?  

Az Úr Isten pedig egy tököt rendele, 

és felnöve az Jónás fölé, hogy 

árnyékot tartson feje fölött és 

megoltalmazza őt a hévség 

bántásától. És nagy örömmel 

örvendezék Jónás a tök miatt.  

De másnapra férget rendele az Isten 

hajnal-költekor, és megszúrá az a 

tököt, és elszárada.  

És lőn napköltekor, hogy tikkasztó 

keleti szelet rendele Isten, és a nap 

rátűzött a Jónás fejére, és ő 

elbágyada. Kiváná azért magának a 

halált, és monda: Jobb halnom, mint 

élnem! 

És kimenvén Jónás a városból, leüle 

napkelet felé a város ellenében. És 

hajlékot csinála ott magának, és az 

alatt üle az árnyékban, meglátandó, 

mi történik a várossal. 

És az Úr Isten borostyánt növeszte, 

mely fölfuta Jónás feje fölé, hogy 

árnyékot tartson az ő feje fölött, és 

oltalmazza őt (mert ellankadott 

vala); és nagy örömmel örűle Jónás 

a borostyánnak. 

És az Isten egy férget rendele oda 

másodnap viradóra, mely megrágá a 

borostyánt, s ez elszárada.  

És napfelköltekor az Úr parancsola a 

meleg és égető szélnek; és a nap 

Jónás fejét süté, és bágyadni kezde, 

és kiváná magának, hogy meghaljon, 

és mondá: Jobb nekem meghalnom, 

mint élnem. 

 

7.  ÖM 709, Rucsics Jánosnak 

Milyen jól talál a Szentlélek 

szava: „a gonoszok gonosz 

atyjukra panaszkodnak, 

mert miatta vannak 

gyalázatban.” 

 Jézus, Sirák fia 41,10 

Az istentelen atya ellen 

panaszkodnak a fiak, mert miatta 

vannak gyalázatban. 

 

 

8.  ÖM 711, I. Lipótnak 

jogtalan vagyonszerzéssel 

vádoltak meg, és azt 

mondják: elveszi az Isten az 

igazságtalanság miatt az 

1Sámuel 15, 26-28 

Sámuel pedig monda Saulnak: Nem 

térek vissza veled, mert megvetetted 

az Úrnak beszédét, és az Úr is 

megvetett téged, hogy ne légy király 

1Sámuel 15, 26-28 

És Sámuel mondá Saulnak: Nem 

térek vissza veled, mert megvetetted 

az Úr szavát, téged is megvetett az 

Úr, hogy ne légy király Izraelen. 
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országot az egyik 

nemzetségtől, és a 

másiknak adja. 

Izráel felett.  

És mikor megfordula Sámuel, hogy 

elmenjen, megragadta felső 

ruhájának szárnyát, és leszakada.  

Akkor monda néki Sámuel: 

Elszakítá tőled az Úr a mai napon 

Izráelnek királyságát, és adta azt 

felebarátodnak, a ki jobb náladnál. 

És elfordúla Sámuel, hogy elmenjen; 

amaz pedig megfogá palástja szélét, 

mely meg is szakada. 

És mondá neki Sámuel: Az Úr ma 

elszakasztotta tőled Izrael országát, 

és felebarátodnak adta, ki jobb 

náladnál. 

 

9.  ÖM 752, Ismeretlennek 

Oh, nyomorult, oh elfajzott 

magyar, ilyenekből 

reméljem-e én, hogy az 

isten az égből leszálljon, 

hatalmasságosan érted 

mindent cselekedjék?  Te 

semmit se. Hogy küldje egy 

angyalát, és verje meg az 

Sancheribot, s te aludjál? 

2Királyok 19, 35-36 

És azon az éjszakán kijött az Úr 

angyala, és levágott az Assiriabeli 

táborban száznyolczvanötezeret, és 

mikor jó reggel felkeltek, ímé 

mindenütt holttestek hevertek.  

És elindult, és elment, és 

visszafordult Sénakhérib, Assiria 

királya, és Ninivében maradt. 

2Királyok 19, 35-36 

Lőn tehát azon éjjel, eljöve az Úr 

angyala, és megöle az asszíriusok 

táborából száznyolczvanöt ezret. És 

mikor reggel fölkelt, látá mind a 

holtak testeit, és távozván, elméne.  

És visszatére az asszíriai király, 

Szennakerib, és Ninivében lakék. 

 

 

10.  ÖM 761, I. Lipótnak 

Az Isten pedig megmutatta, 

hogy a keresztények ügyét 

szívén viseli: elvette az 

ellenség erejét és 

bátorságát. Mert azután, 

hogy először kilőtték 

nyilaikat - szinte 

elborítottak vele minket -, 

olyan félelem szállta meg 

őket, hogy futni kezdtek a 

Mura felé, és 

szembetalálkozva a 

folyóban szemközt jövő 

1Sámuel 14, 15 

És félelem támada a táborban, a 

mezőn és az egész nép között; az 

előőrs és a dúló sereg - azok is 

megrémülének - és a föld 

megrendüle; és Istentől való rettegés 

lőn. 

1Sámuel 14, 15 

És csoda lőn a táborban a mezőn; és 

az őrsereg egész népe is, mely 

zsákmányolni ment vala, elréműle, 

és a föld renge; mert mintegy csoda 

történék Isten által. 
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tatárokkal, a legnagyobb 

zavarban úgy 

összetorlódtak mindnyájan, 

hogy sem úszni, sem 

kimenekülni, sem 

védekezni nem tudtak. 

11.  ÖM 772, Csáky Istvánnak 

s ha még ennyi tántorítást 

másfelől is teszen valaki az 

pogányságon, hiszem istent, 

alább hagy istentelen 

felfuvalkodottságában. 

1Péter 5, 5 

Hasonlatosképen ti ifjabbak 

engedelmeskedjetek a véneknek: 

mindnyájan pedig, egymásnak 

engedelmeskedvén, az alázatosságot 

öltsétek fel, mert az Isten a 

kevélyeknek ellene áll, az 

alázatosaknak pedig kegyelmet ád. 

1 Pét 5,5 

Hasonlóképen, ifjak, 

engedelmeskedjetek az 

öregebbeknek. Mindnyájan pedig 

egymás iránt alázatosak legyetek; 

mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az 

alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 

 

 

 

 

Emlékiratok 

 

 Zrínyi Károli Káldi Vulgata 

1.  ÖM 814, Zrínyi Miklós 

végrendelete 

Én Uram, vágyunk rá, hogy 

örökké veled legyünk, és 

fölemeljük szavunkat isteni 

Felséged előtt, hogyha a 

halál kapujában bármilyen 

ok, akár testünk 

erőtlensége, akár a 

halálfélelem, vagy az 

elviselhetetlen fájdalom, 

vagy annak a pokolbeli 

sárkánynak kísértése, aki 

Jelenések 12, 9 

És vetteték a nagy sárkány, ama régi 

kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a 

Sátánnak, ki mind az egész föld 

kerekségét elhiteti, vetteték a földre, 

és az ő angyalai is ő vele 

levettetének. 

Jelenések 12, 9 

És levetteték ama nagy sárkány, a 

régi kigyó, ki ördögnek és sátánnak 

neveztetik, ki elcsábítja az egész 

világot; és a földre vetteték, és vele 

angyalai is letaszittattak. 

 

 



 240 

éppen ilyenkor szokott a 

legserényebb lenni… 

2.  ÖM 816, Végrendelet 

Azt is alázatosan kérjük 

isteni Felségedtől, igazgasd 

erőinket és minden 

cselekedetünket ennek 

utána is, hogy mindent 

neved örök dicsőségére 

tegyünk, és tedd, hogy amíg 

csak élünk, úgy 

sáfárkodjunk 

jótéteményeiddel, hogy ne 

érdemeljük Tőled méltán a 

hűtlen sáfárkodás vádját. 

Lukács 16, 1-2 

Monda pedig az ő tanítványainak is: 

Vala egy gazdag ember, kinek vala 

egy sáfára; és az bevádoltaték nála, 

hogy javait eltékozolja.  

Hívá azért azt, és monda néki: Mit 

hallok felőled? Adj számot a te 

sáfárságodról; mert nem lehetsz 

tovább sáfár. 

Lukács 16, 1-2 

Mondá pedig az ő tanítványinak is: 

Vala egy gazdag ember, kinek sáfára 

vala; és ez bevádoltaték nála, mintha 

eltékozlotta volna az ő javait.  

És eléhíván őt, mondá neki: Mit 

hallok felőled? adj számot 

sáfárságodról, mert már nem 

sáfárkodhatol. 

 

 

3.  ÖM 816, Végrendelet 

A végtisztességet ne 

halogassák hosszabb ideig, 

hanem egy hónapon belül 

mindenképpen tartsák meg, 

mivelhogy testünk mint 

föld, nem kíván mást, mint 

visszatérni a saját 

eleméhez. 

1Mózes 3, 19 

Orczád verítékével egyed a te 

kenyeredet, míglen visszatérsz a 

földbe, mert abból vétettél: mert por 

vagy te s ismét porrá leszesz. 

1Mózes 3, 19 

Orczád verítékével eszed a kenyeret, 

míglen visszatérsz a földbe, melyből 

vétettél; mert por vagy, és porrá 

leszesz.  

 

 

4.  ÖM 817, Végrendelet 

Az Úr Isten az ő titkos és 

kikutathatatlan rendeléséből 

egészen a jelen időkig azt 

akarta, hogy ne maradjon 

fiú örökösünk, mégis 

lehetséges, hogy isteni 

hatalmának úgy fog 

Róma 11, 33 

Óh Isten gazdagságának, 

bölcseségének és tudományának 

mélysége! Mely igen 

kikutathatatlanok az ő ítéletei s 

kinyomozhatatlanok az ő útai! 

Róma 11, 33 

Oh Isten bölcseségének és 

tudományának mélységes 

gazdagsága! mely megfoghatatlanok 

az ő itéletei, és megvizsgálhatlanok 

az ő utai!  
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tetszeni, hogy a jövőben 

fiúörökössel áld meg. 

5.  ÖM 818, Végrendelet 

És akarjuk, hogy fiaink és 

leányaink, mint kegyes és 

hűséges szülőanyjukat az 

isteni parancs szerint is 

tiszteljék, hogy az Úr Isten 

hosszú évekkel áldja meg 

őket, és kényszerítjük őket 

az iránta való teljes 

engedelmességre. 

2Mózes 20, 12 

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy 

hosszú ideig élj azon a földön, a 

melyet az Úr a te Istened ád te 

néked. 

2Mózes 20, 12 

IV. Atyádat és anyádat tiszteljed, 

hogy hosszú életű légy a földön, 

melyet a te Urad Istened ád tenéked. 

 

 

6.  ÖM 831, Montecuccolinak 

Te sértetlenül megmaradtál 

számunkra hadvezérül 

boldogabb időkre, és ezért 

az ország hálával tartoznék 

neked, úgy, mint a rómaiak, 

akik szerencsekívánatokkal 

fogadták a menekülő 

Aemilius Paulust (Titus 

Livius), mert akkor bizony 

lehetséges, hogy a 

megfutamodó férfi ismét 

harcra kél (Ecclesiasticus). 

Prédikátor 8, 8 

Egy ember sem uralkodhatik a 

szélen, hogy feltartsa a szelet; és 

semmi hatalmasság nincs a halálnak 

napja felett, és az ütközetben senkit 

el nem bocsátanak; és a gonoszság 

nem szabadítja meg azt, a ki azzal 

él. 

Préd 8,8 

Nincs az ember hatalmában, hogy 

visszatartóztassa lelkét, és nincs 

hatalma a halál napján, sem 

nyugodni nem hagyják, midőn a 

harcz elközelget, és az istentelenség 

nem szabadítja meg az istentelent.  

 

 

7.  ÖM 832, Montecucolinak 

„Halhatatlanná” tetted 

emlékedet - az emlékezetre 

méltatlan balga halálára 

még a hozzá hasonló 

bolond sem fog emlékezni 

(Ecclesiasticus). 

Prédikátor 2, 17 

Mert nem lesz emlékezete sem a 

bölcsnek, sem a bolondnak 

mindörökké; mivelhogy a 

következendő időkben már mind 

elfelejtetnek: és miképen meghal a 

Prédikátor  2, 16 

Mert a bölcs emlékezete csak úgy 

nem lesz örökkévaló, mint a 

bolondé, és a következő idők 

egyaránt mindent eltakarnak 

feledéssel; meghal a tudós csakúgy, 

mint a tudatlan. 
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bölcs, azonképen meghal a bolond 

is. 

 

8.  ÖM 839, Gróf Zrínyi 

Miklós igaz tanácsa a Szent 

Császári Felség és a Szultán 

között támadt jelenlegi 

háború súlyos kérdéseiben 

Amiért is higgye meg 

nekem Felséged, hogy 

utolsó óhajom saját 

holttestemmel vethetni 

gátat a török fegyverek 

áradatának, s ha Sámsonnak 

csak egyetlen hajszálát 

bírnám, nem hiányoznék 

belőlem Sámsonnak szíve 

sem. 

Bírák 16, 17 

És kitárta előtte egész szívét, és 

monda néki: Borotva nem volt soha 

az én fejemen, mert Istennek szentelt 

vagyok anyám méhétől fogva; ha 

megnyírattatom, eltávozik tőlem az 

én erőm, és megerőtlenedem, és 

olyan leszek, mint akármely ember. 

Bírák 16, 17 

akkor kinyilatkoztatván a dolog 

valóságát, mondá neki: Vas még 

soha nem volt fejemen, mert 

nazareus, azaz Istennek szentelt 

vagyok anyám méhétől fogva; ha 

fejem megnyiretik, erőm eltávozik 

tőlem, és megfogyatkozom, és olyan 

leszek, mint más emberek.  

 

 

 


