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Bevezetés

A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítani annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.
…
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.
(Reményik Sándor: A fordító)
A téma néhány általános vonatkozása
Magyar bibliafordítások a kereszténység felvételének századától egészen napjainkig
születtek, születnek. A bibliai részletek párhuzamos fordításváltozatai igen alkalmasak a
nyelvtörténeti összevetésre. Elsőként azért, mert több kisebb-nagyobb eltéréseket
tartalmazó szövegvariáns él belőlük, másodszor mert alapszövegeik kisebb változásoktól
eltekintve ma is ismertek, a szöveg-összehasonlítások a nyelvi szintek bármelyikén
különbségekre világíthatnak rá, változásokra deríthetnek fényt. Így a bibliafordítások
párhuzamos szövegei hangtani, alaktani, szókészlettani, mondattani, szövegtani és
stilisztikai vizsgálatokra is lehetőséget adnak, de képet kapunk belőlük a fordítástechnikai
változásokról, rávilágítanak az alapul vett forrásnyelvi textus alapján történő lexikai
választásokra és változásokra is. A vizsgálatok eredményei nemcsak nyelvtörténeti, hanem
fordításelméleti, szöveghagyományozódásról levonható, teológiai, kultúrtörténeti stb.
tanulságokkal is szolgálhatnak, ahogy erre A. MOLNÁR FERENC is rámutat saját kutatásaival
kapcsolatban: „… mennyire hasznos, ha a nyelvtörténeti szövegvizsgálatot is több oldalról
tudjuk végezni, s abba a stílustörténeti módszert szintén bevonhatjuk. Így a
szöveghagyományozódás módját is differenciáltabban látjuk, határait pedig szélesíthetjük”
(A. MOLNÁR 2010: 89).
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Viszonyítás a forrásnyelvekhez
BENCZE LÓRÁNT egy 1986-os cikkében Pázmány-idézetek alapján azt próbálja
bebizonyítani, hogy a tízéves koráig protestánsként nevelkedett katolikus pap emlékezetből
való idézeteit, fordításait görög szövegből vette (l. BENCZE 1986). Kutatása során
összehasonlítja a Vulgatával és a görög szöveggel a Pázmány-prédikációk előtt szereplő
evangéliumfordításokat, de mindehhez hozzáveszi a Károli és Káldi Bibliákat is.
„Elsősorban olyan helyeket kerestem ki, amelyeknél a Vulgata latinja és a görög szöveg
eltér egymástól, – vajon melyik fordító melyiket követi?” (BENCZE 1986: 172).
Dolgozatom elkészítése során magam is hasonló módszert követtem. A
forrásnyelvek kérdéséhez kiindulópontként a stuttgarti Deutsche Bibelgesellschaft
kiadásában megjelent Biblia Sacra Vulgatá-t választottam, mely párhuzamosan közli a
latin szöveget külön a görög (Septugainta, LXX) és külön a héber eredetire visszavezetve,
ebből pontosan látható volt, hol tér el egymástól e két nyelvből fordított latin szöveg.
Ezeken a helyeken különösen érdekes összevetni zsoltárfordításainkat bármely korszakból,
hiszen a használt forrásnyelvekre, a követett fordítási hagyományokra és adott esetben
teológiai nézetkülönbségekre is következtethetünk belőlük, s rávilágíthatunk arra is, hogy a
lexikai változások és választások mennyiben függnek az alapul vett forrásnyelvi textustól.
Mindezt történeti korpuszon, ómagyar és középmagyar párhuzamos zsoltárfordításokon
vizsgálni még inkább tanulságos, hiszen „[e]z nemcsak a kódexek egymáshoz való
viszonyát világítaná meg pontosabban, hanem a fordítástechnika módszerére és
fejlődésére,

valamint

az irodalmi nyelv kialakulására vonatkozólag is értékes

eredményekkel járna” (KÁROLY 1955: 268).
Alapigazságnak szokták tekinteni, hogy míg a protestáns bibliafordítások a héber és
görög eredeti szöveget veszik alapul, addig a katolikus fordítások inkább a Vulgata latin
szövegét. Dolgozatomban egy egész fejezet szól e fenti állítás árnyalásáról, hisz a magyar
nyelvtörténeti kutatások során sokszor nem kellően hangsúlyozódik, hogy „a héber”, „a
görög”, „a latin” szöveg nem létezik, mindegyikről csak többes számban beszélhetünk, ami
árnyalja a magyar fordításokról való gondolkodást. Lásd erről például SZABÓ DÉNES
felszólítását: „[a] magyar szövegváltozatok elemzésével párhuzamosan fel kell kutatni a
latin forrásszövegek variánsait is, mert ezek a fordítás művelődéstörténeti körülményeinek
teljesebb megismerését, a szövegek jobb megértését és nem utolsó sorban a fordító
munkájának helyesebb értékelését teszik lehetővé” (SZABÓ 1967: 205), a késöbbi korok
zsoltár- és bibliafordításaival kapcsolatban itt a latin forrásokon kívül más nyelvek (héber,
görög, német stb.) hatásával is számolnunk kellene.
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A vizsgálat korpusza
Saját kutatásom korpuszaként az ún. bizalomzsoltárokat választottam. A 23. zsoltár is, ami
ma a legismertebb zsoltárok közé tartozik, beleillik ebbe a műfaji csoportba, ezért további
három bizalomzsoltárt választottam mellé: a 3., 16. és a 121-et (saját számozásaim a
protestáns hagyományt követik, ettől csak indokolt esetben és külön jelölve térek el).
A dolgozat időbeli határa a ma használatos korszakolás szerint az ómagyar kort és a
középmagyar kor első felét öleli fel. Egy korábbi, irodalmi nyelvünk alakulására
vonatkozó beosztást SZATHMÁRI ISTVÁNtól hívva segítségül a következő időszakokat
jelenti ez saját kutatásom esetén:
1) Előzmény: a nyelvi egységesülés csírái: a) a honfoglalástól a 14. század végéig
(szóbeliség és írásbeliség határa; a kiegyenlítődés megindulása a helyesírásban);
b) a 14. század végétől a 16. század második negyedéig (a könyvterjedelmű írásosság kezdetei)
2) A nyelvi egységesülés elindulása: a 16. század második negyedétől a 17. század
második feléig (a könyvnyomtatás, a reformáció, majd az ellenreformáció hatása az
egységesítés folyamatában)
A korpuszomban szereplő első bibliafordításaink legnagyobb része a 16. századból
maradt ránk (az ”Előzmény” időszakában született). De ennél korábbi időszakra nyúlnak
vissza, hiszen a Biblia szóbeli tolmácsolásával már az Árpád-kortól számolhatunk, a
Zsoltárok könyvének első írott fordítása pedig (melyet az Apor-kódex őrzött meg) minden
bizonnyal a 15. század első felében született. Vizsgálataim felső határa egészen a
középmagyar korig, a reformáció első teljes bibliafordításáig, valamint az ellenreformáció
első katolikus fordításáig terjed. Ezekre a szövegekre épül a későbbi századok bibliai
hagyománya. Ahogy a korszak behatárolása is mutatja, első bibliafordításaink két
nyelvtörténeti korszakban születtek: egyrészt az ómagyar korban (a szóbeliség és
írásbeliség határán, majd a latin szövegre épülő magyar írásbeliség kezdeti időszakában),
másrészt pedig a középmagyar korban, amely a felekezeti megoszlás kezdetét is jelenti.
Korpuszomba a következő helyekről került be a kiválasztott négy bizalomzsoltár: a
16. századból a Döbrentei- (1508), a Keszthelyi (1522) és a Kulcsár-kódex (1539), melyek
a kutatások szerint egy közös hagyományra mehetnek vissza (az utóbbi kettő egy közös
ősre is). Protestáns oldalról Benczédi Székely István Zsoltároskönyve (1548), Heltai
Gáspár zsoltárfordításai (1560) és a Vizsolyi Biblia (1590) tartozik ehhez a századhoz. A
17. századból a Batthyány-kódex (a század elejéről) és az ellenreformáció első jelentős
bibliafordítása Káldi Györgytől (1626). Ilyen módon a négy zsoltár elemzése összesen
nyolc kiválasztott forrásra épül. (Közülük a másodiknak és a harmadiknak a szövege
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úgyszólván azonos.) A különböző fordításokat – zsoltárversek szerint rendezve – a
disszertáció végén található Függelék közli.
Az Apor-kódex azért maradt ki korpuszomból, mert vizsgálandó szövegeimet a
Zsoltárok könyvének elejéről vettem, a bizalomzsoltárok közül három innen való (3., 16.,
23. zsoltárok), ezek pedig a megcsonkult kódex elejéről a maguk egészében hiányoznak.
Az ezek mellé vett 121. zsoltár szintén nincs meg az AporK.-ben. Vizsgálataim fő célja
nem is a kódexek teljes leszármazási sorának megállapítása, hiszen a szövegek
összefüggését már sokan vizsgálták nálam alaposabb filológiai munkával és latin tudással
(l. BOROS ALÁN, SZILY KÁLMÁN, MÉSZÖLY GEDEON stb.).
Szenczi Molnár Albert fordításaira azért nem tér ki elemzésem, mert azok verses
fordításai (kötött szótagszámokkal, rímekkel) nem tartoznak a forrásnyelveket szigorúan
követő bibliafordítások sorába, céljuk és felhasználásuk is más volt, mint a korpuszomba
bekerült bibliafordításoknak. A Batthyány-kódex is hasonlóan liturgikus éneklésre szánt
fordítás, de ebben a források követése vagy éppen a források közötti „csapongás”, valamint
a prózai fordításhoz közelebb álló nyelv éppen az ezekből levonható érdekes tanulságokkal
szolgál elemzésemben.
Az eredeti nyelvek összevetéséhez, latin alapként felhasználtam a már említett
stuttgarti Deutsche Bibelgesellschaft kiadásában megjelent Biblia Sacra Vulgatá-t (1983).
Héber szövegként szintén a stuttgartiak kiadványát, egy kritikai kiadású héber nyelvű
Bibliát (1990) használtam, valamint az IMIT (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat) Bibliáját
(1997), mely a héber szöveggel párhuzamosan közöl egy magyar fordítást is. Más idegen
nyelvek zsoltárfordításait is forgattam, főként német és több angol fordításváltozat is
bekerült vizsgálataim körébe, ezeket csak indokolt esetben említem meg a nyelvi
összevetések során.
A felhasznált modern bibliafordítások köre
A modern fordítások közül a következőkre hivatkozom:
Biblia 1932 = Káldi fordításának revíziója (Ószövetségi Szentírás a Vulgata szerint
Káldi György S. J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta,
bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István Társulat Szentírás Bizottsága);
Biblia 1973 = új fordítású katolikus Biblia (Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi
Szentírás. Szent István Társulat);
Biblia 1997 = a Káldi szentírásfordítása nyelvében megújítva (Ó- és Újszövetségi
Szentírás a Neovulgata alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat);
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Biblia 1908 = revideált Károli-fordítás, egyházi körökben „régi fordítás”-nak
nevezik (Szent Biblia azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglalt egész Szent Írás.
Brit- és Külföldi Bibliatársulat);
Biblia 1975 = új protestáns fordítás, egyházi körökben „új fordítás”, egy erre
alakult

munkaközösség (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ó-

és

Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága) fordítása az eredeti nyelvekből (Biblia.
Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése. Magyar Bibliatanács –
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya);
Biblia 1990 = az új protestáns bibliafordítás javított változata, cím és kiadó ua. (Az
1975. évi újfordítású Biblia javított kiadása, a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400.
évfordulójára) – dolgozatomban minden bibliai idézet, melyet másként nem jelöltem, ebből
a fordításból származik;
Biblia 2014 = revideált új fordítás (RÚF);
IMIT = Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványa 1997-ből, mely a héber
szöveggel párhuzamosan közöl egy magyar fordítást.
A vizsgálat célja, szempontjai
Elsődleges célomnak azt tekintettem, hogy az előbb említett négy zsoltárt legkorábbi
bibliafordításaink szövegében összehasonlító nyelvtörténeti elemzéssel megvizsgáljam,
velük kapcsolatban szókészlettani, jelentéstani, etimológiai, frazeológiai, mondattani
összevetéseket végezzek, s a szövegek jellegéhez kapcsolódó stilisztikai, fordítástechnikai,
továbbá a szöveghagyományozódásra vonatkozó kérdéseket vessek fel. Az átláthatóság
kedvéért az elemzett részeket az eltérő forrásnyelvekre visszavezethető különbségek
szemléltetésére táblázatokba rendeztem.
Vizsgálataimat egy pragmatikai szemléletű kitekintéssel zárom, mely a jövő
lehetőségeit igyekszik felvillantani a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. Dolgozatom
végén a források vizsgálata közben felismert bibliai szöveghagyományozódás során
kialakult egységességre hívom fel a figyelmet, mely alapot jelenthet a magyar irodalmi
nyelv (újabb terminussal: az írott magyar köznyelv) kezdeti történetének egy
részmozzanatban való árnyalásához is.
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A jelen disszertációhoz vezető út állomásai
Munkám előzményeiről, a téma alakulásáról a következőket mondhatom. Egyik első
nyelvtörténeti

dolgozatomat

Zsilinszky

Évához

írtam

a

23.

zsoltár

korai

fordításváltozatainak összevetéséből, témámat tőle kaptam „ajándékba”, ő hívta fel rá a
figyelmemet. 2007-ben, szintén az ő témavezetése alatt, ezt a dolgozatot is felhasználva
írtam meg szakdolgozatomat Zsoltárok fordításváltozatainak elemzése címmel, melyben az
itt tárgyalt négy bizalomzsoltár kapott helyet. A Doktori Iskola évei alatt Korompay Klára
témavezetésével 2008-tól ezt a témát mélyítettem tovább, bővítve a szempontrendszert más
területek felé is, vö. a szóbeliség és az írásbeliség szerepe, a nyelvi egységesülés
kérdésköre, újabb vizsgálati szempontok a nyelvtörténet különböző területeiről: történeti
mondattan, stilisztika, frazeológia stb. Témavezetőm fáradhatatlan segítsége mellett meg
kell említenem tanáraimat útmutatásukért, köszönet illeti a következőket: Haader Leát és
Szentgyörgyi Rudolfot (többek között a munkahelyi vitán tőlük kapott kritikai
észrevételeikért), Kiss Jenőt, Terbe Erikát, Sárosi Zsófiát, Horváth Lászlót (a tőlük kapott
iránymutatásért, téma iránti lelkesítésért).
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A bibliafordításról általában
Néhány szó a Bibliáról
A Biblia a könyvek könyve, de a „legek” könyvének is nevezhetnénk: az európai
kultúrtörténet legfőbb alappillére, a világirodalom egyik legjelentősebb műve, a
legismertebb, legkeresettebb és legtöbb nyelvre lefordított könyv a világon: „[f]öldünkön
több mint hatezer nyelvet és helyi nyelvjárást tartanak számon. Ebből mostanáig mintegy
2300 nyelvre fordították le a Biblia egészét vagy legalább egy részét. Egyes kimutatások
szerint tíz emberből kilenc anyanyelvén tudja olvasni a Bibliának legalább egyes
részleteit” (CSERBIK–TONHAIZER 2008: 11). Érdekes mind keletkezésének, mind
fennmaradásának, mind elterjedésének története. Fordítása és terjesztése a mai napig
kihívás a szakemberek számára.
A görög biblia szó etimológiája szerint ’könyvek, könyvgyűjtemény’ jelentésű,
mely arra utal, hogy 66 hosszabb-rövidebb könyvből áll (az Ószövetség 39, az Újszövetség
27), így valóban egy kisebb könyvtárról van szó, mégis egyetlen összefüggő műnek
tekintjük. Több irodalmi műfajnak is megtalálható benne előképe (például példázat,
himnusz, elbeszélés, jövendölés, szerelmi dal stb.). Keletkezésének története a „zsidó és
keresztény hagyomány, a Biblia önértelmezése szerint […] Isten önmagáról mondott
szava, kinyilatkoztatása, amelyet általa ihletett szerzők sugalmazott, inspirált módon
jegyeztek le és örökítettek tovább” (DÉR–HORVÁTH 1999: 17). Tehát nem csupán
kultúrtörténeti história, hanem isteni kinyilatkoztatás, amivel kapcsolatban MUSNAI
LÁSZLÓ így fogalmaz: „a Bibliára szükségünk van, abban van lelkünk igazi tápláléka, az
vezet az igazi élet útján, tart meg a hitben, reménységben és ami legfőbb, a szeretetben,
hiszen Isten maga a szeretet, s aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten
őbenne…” (MUSNAI 1958: 369).
A Biblia a világtörténelem több mint négy évezredét öleli fel, különböző korokban,
kb. 1600 év alatt, eltérő foglalkozású és nemzetiségű emberek írták le (körülbelül negyven
ember), hogy a hirdetett ige ne csak szó legyen, hanem évezredeken át használatos szent
irat. Ezeket az iratokat emberek egész életüket rátéve másolták, sokszorosították, hogy
egészen a mai emberig eljusson. Több millió keresztény ember hiszi, hogy a Biblia
valóban Isten kinyilatkoztatott szava, ahogy ezt Pál apostol Timóteushoz írott második
levelében olvashatjuk: „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16).
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Fordítás, sőt bibliafordítás, avagy „hűtlenül hűnek maradni”
A fordítási tevékenység célja a nyelvi korlátok leküzdése, mely során az eredeti,
forrásnyelvi szöveget a fordító egy másik nyelvre, a célnyelvre kódolja át. Fel kell azonban
hívni arra is a figyelmet, hogy bármiféle fordítás szükségképpen eltérésekhez vezet, ez
adódhat nyelvi, kulturális, társadalmi vagy egyéb különbségekből. A fordítás ezért
szükségképpen változtatás is, ahány fordító, annyiféle értelmezés. Már az egynyelvű
kommunikáció során is számolnunk kell valamilyen mértékű veszteséggel, hisz két
embernek soha nem egyezhet meg teljesen a nyelvi és kulturális háttere. Tökéletes
kommunikáció tehát nem létezik. Még sokkal inkább igaz ez fordítás esetén.
Mai

viszonylatban az

egyik

legismertebb

és

széles

körben elfogadott

fordításelmélet szerint „a fordítás folyamata azt a célt szolgálja, hogy a befogadók úgy
értsék a lefordított szöveget, ahogyan az eredeti befogadók értették az eredeti szöveget”
(WAARD–NIDA 2002: 49–50). Ez a funkcionális ekvivalenciának az egyik fő kritériuma: a
szövegnek célnyelven ugyanazt a hatást kell elérnie, mint forrásnyelvi környezetben. Egy
kész fordítással kapcsolatban a következő kérdéseket kell feltennünk: megértik-e és
megfelelően értik-e a fordítást azok, akiknek az készült?

WAARD és NIDA kezdetben

dinamikus ekvivalenciának, majd finomítva, a kritikákat figyelembe véve funkcionális
ekvivalenciának nevezték elméletüket, melyben arra is felhívják a figyelmet, hogy a
fordított szöveg megértése nem csak a nyelvi különbségektől függ, sokkal inkább a
kultúrák közötti eltérések nehezítik meg a fordító és az olvasó dolgát. A görög és a magyar
nyelvek például különböző nyelvcsaládhoz tartoznak, de mégis könnyebb a közvetítés e
két nyelv között, mint például a görög és a hindi nyelv között, bár ezek egy nyelvcsaládba
tartoznak. A nehézséget az eltérő kultúra okozza. Ilyen esetben legfőbb kérdés a fordítás
mikéntje. NEIL ANDERSON könyve a Pápua új-guineai bibliafordításról pontosan erre keresi
a választ: „A nyelv abból nő ki, amiről az emberek beszélgetnek. A szavak fogalmak
címkéi, ha azonban bizonyos fogalmakra soha nem gondoltak, azok a szavak egyszerűen
nem léteznek. Bármilyen új fogalomhoz, melyet megpróbálunk bevezetni egy kultúrába,
szavak hosszú sorára van szükség magyarázatként, vagy leleményes párhuzamokra a már
ismert dolgokkal. De még így is akadnak megmagyarázhatatlan fogalmak” (ANDERSON–
MOORE 2003: 159).
A fordításhoz tehát nemcsak a szavak jelentését, a ragozási rendszereket, a
mondatépítést és egyéb grammatikai szabályokat kell ismerni, természetesen mindkét
nyelven, hanem a forrásnyelv gondolkodásmódját is, hisz a nemzetek, kultúrák közötti
különbségek nagy része nyelveik különbségéből is jól látható. Sokszor lehetetlen a szó
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szerinti fordítás, ilyenkor azt kell megvizsgálni, hogy mit akart mondani a szövegíró saját
nyelvén, és ehhez kell megtalálni a célnyelvi megfelelőt.
Azt mondják, hogy fordítónak születni kell, ami bizonyos mértékig igaz, hisz nem
elég a képzés, a gyakorlás és a szaktudás, fontos, hogy a fordító birtokában legyen egyfajta
könnyedség, mellyel szavakba foglalja a megérzett jelentést. Ehhez pedig szükség lehet
verbális expresszivitásra és nagyfokú jártasságra az írásművészet terén. A fordítónak látnia
és éreznie kell a kódolandó üzenetet és annak íróját, és mindig maga elé kell helyeznie ezt
a kettőt, csak így fog „türelmén és alázatán által / Az örök Isten beszél[ni] – magyarul” –
ahogy azt Reményik Sándor a Vizsolyi Biblia fordítójáról megjegyezte. Ez az őszinte
alázat az, ami a jó fordító és a jó fordítás alapfeltétele és ismérve.
Az itt leírtak még sokkal inkább vonatkoznak a Biblia lefordítására, hisz „a bibliafordítás
[…] nemcsak irodalmi érték, hanem theológiai jelentőségű tény is s mintegy szent kísérlet
arra nézve, hogy Istennek az évszázadokon keresztül szüntelen hangzó Igéje minden kor
gyermeke számára úgy tolmácsoltassék, ahogy azt az egyes nemzedékek legjobban tudják
megérteni” (CZEGLÉDY 1940: 160).
Ha összehasonlítjuk ugyanannak a szövegnek több fordítását, akkor találhatunk
eltérő, hasonló és megegyező megoldásokat is. „Vagyis a szubjektív fordítói döntések egy
részének objektív alapja van. Ezt a szubjektív döntések mögött rejlő objektív alapot keresik
a fordítók” (KLAUDY 2006: 15). KLAUDY KINGA a nyelvészeti fordításelmélettel
kapcsolatban itt a fordítás alkotói tevékenységéről beszél. A fordítónak meg kell találnia
valamilyen bensőbb lényegi tartalmat, a legfőbb jelentést, a mondanivaló esszenciáját, és
ennek a forrásnyelvi „magnak” változatlanul kell megjelennie célnyelven is. Ez a „lényegi
mag”, ez a központi mondanivaló bibliafordítás esetén maga az Ige (l. CSERNÁK-SZUHÁNSZKY
2010: 132–135).
Ahogy nincs tökéletes kommunikáció, nincs tökéletes fordítás, még inkább igaz ez
speciális esetekre: „a bibliafordítás munkája olyan, amely bizonyos értelemben »kudarcra
van ítélve«, ha eredményét tekintve nem is, de fogadtatására nézve bizonyosan. Az
elkészült fordításnak kritikusai mindig akadnak” (MARJOVSZKY 2002: 7). A terjedelem, a
tartalom, az eltelt idő, az ősi nyelvezet stb. miatt a bibliafordítás (akár új fordítás, akár
revideálás történik) időigényes folyamat, akár több évtizednyi munka is lehet, ami rögtön
felvet még egy problémát: „ennyi idő alatt maga a magyar nyelv is változott, ami szabatos
volt az ötvenes évek elején, nem bizonyos, hogy a hetvenes évek során kiállta a próbát.
Nem véletlen, hogy az első kiadást hamarosan követte a »revideált változat«” (i. m. 8).
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A bibliafordítónak az is feladata, hogy úgy teremtse újra a szöveget, hogy az
érthető legyen teljes jelentőségében és legfőképp aktualitásában, hisz a bibliai könyvek
eredeti befogadói évezredekkel előttünk éltek. De nemcsak időbeli távolságra kell
gondolnunk, ha a Bibliáról beszélünk, hanem földrajzi távolságra is. HOLZHAUSEN
bibliafordítási nehézségekről írott tanulmánykötetében így fogalmazza meg ezt a kérdést:
„Hogyan fordítsuk le az őserdőben élő indiánok számára a »pusztaság« szót vagy a
»havat«? Honnét vegyük az új-guineai népek számára azokat a szavakat, amelyek
számukra ismeretlen állatokat jelölnek, mint például a teve, az öszvér vagy az oroszlán?
Hogyan értessük meg Ausztrália őslakosaival – akik ágakból készült kunyhókban laknak –,
hogy milyenek azok a nagy építmények, mint például a városfalak, paloták vagy
templomok?” (HOLZHAUSEN 1998: 39). Problémává válhat tehát a hiányzó szavak helyébe
megfelelő új szavak keresése, de ennek ellenkezője is nehézséget okozhat: ha egy nyelvben
a kérdéses szóra több megfelelés áll a rendelkezésünkre. Nem könnyű feladat ezek közül a
legjobbat kiválasztani. Az imént említett tanulmány a mexikói tzeltal indiánok egyik
szócsoportját hozza fel példának, nekik ugyanis huszonöt különböző szavuk van a
teherhordás minden fajtájára (vö. m. hordani ige). Így például külön kifejezésük van arra,
hogy ha valaki a vállán, a fején, a nyakán tartva, kanálon, tenyérben, edényben, zsebben
vagy táskában, kötegben, magasra tartva, lefelé lógatva stb. hordoz valamit (l. uo.).
A különböző típusú behelyettesítések után, NIDA és HOLZHAUSEN egymástól
függetlenül hívják fel arra a figyelmet, hogy fontos vallási szimbólumokat nem szabad
kihagyni vagy mással helyettesíteni a bibliafordítás során. Ide sorolják a kereszt, az áldozat
és az Isten báránya kifejezések átültetését más nyelvekre. HOLZHAUSEN ezeket
„üdvtörténeti jelentőségű kulcsszavaknak” tartja (HOLZHAUSEN 1998: 41). Így az a sokat
emlegetett péda, miszerint az eszkimó bibliában Isten báránya helyett Isten fókája
szerepel, megkérdőjeleződik.1
Az eset megvilágíthat egy lényeges különbséget: a konzervatív és a szabad fordítás
és fordító eltérő nézeteit. Minden fordításelmélettől és -típustól eltekintve, leegyszerűsítve
azt mondhatjuk, hogy kétféle fordítás létezik: vagy szóról szóra fordítunk, az eredeti
szöveg szavait egyenkénti megfelelésekhez igazítva, vagy a szavak értelmét fordítjuk, a
szövegből kiolvasható gondolati tartalmat felismerve. Az első esetben sokat kell

1

Egy bizonyos V. S. a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban 1911-ben egy, a bibliafordítások nehézségeiről
írott cikkében leírja az esetet: az északi eszkimók között „misszionáriuskodó morva atyafiak […] úgy
segítettek e nehézségen, hogy az »Isten báránya« helyett »Isten fókácskája« szavakat tették a fordításba” (V.
S. 1911: 87). KLAUDY is megemlíti példaként: „[g]yakran idézett bibliafordítási példája az Isten báránya
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magyarázkodni utólag, hogy mindenki pontosan megértse a mondanivalót; a második
esetben viszont elvész az eredeti szöveg hangulata, olyannyira igyekszünk saját
nyelvünkhöz igazítani azt. A bibliafordítónak tehát – aki filológus, teológus és műfordító
egy személyben – éreznie kell, hogy „hol kell hűtlenül hűnek maradnia” (DÉRI 1989: 339)
az eredeti szöveghez.

Újfordítás és / vagy revideálás
A legtöbb kutató, aki a bibliafordítás témájával foglalkozik, arra a megállapításra jut, hogy
ha minden igényt ki akarnának elégíteni, akkor nem elegendő egyetlen bibliafordítás.
Készíteni kellene egy tudományos igényű fordítást, egy irodalmi jellegűt, egy köznyelvit,
mely a legkönnyebben érthető minden teológiai ismeret nélkül, de szükség lenne az első
bibliafordítások hasonmás kiadásaira is, hogy mindenki „ellenőrizni” tudja saját variánsát.
Ez utóbbi igényt próbálták kielégíteni, mikor megjelentették – bár kis példányszámban – a
Károli- (1981), Káldi-féle (2002) és egyéb régi kiadású Bibliák hasonmás kiadásait.
A 20. században készült úgynevezett új fordítású Bibliákat a United Bible Societies
(Bibliatársulatok Világszövetsége) ajánlására 25-30 évente érdemes felülvizsgálni (l.
KUSTÁR 2012: 85). Ezért készült például az 1975-ös új fordítású protestáns Bibliának
1990-ben egy javított változata, melynek újabb revideálását 2005-ben határozta el a
Magyar Bibliatársulat Alapítvány, ennek kiadására 2014-ben került sor, ez a revideált új
fordítású Biblia (RÚF). Ennyi idő alatt történhetnek már olyan nyelvi változások, melyeket
érdemes feltüntetni, de ennél is fontosabb érv lehet az átdolgozás mellett, hogy új
forrásszövegek tűnhetnek fel, valamint újabb kutatási eredmények is születhetnek a
fordítás, a bibliai exegetika, a teológia stb. területén.
Összességében elmondható, hogy akár fordításról, akár revideálásról legyen szó, a
munkában részt vevő szakemberek és lektorok tapasztalatairól szóló cikkekből kiderül,
hogy két fő alapelvet igyekeznek betartani: egyik oldalról „az eredeti szövegek gondolati
tartalmát a mai magyar emelkedett köznyelv eszközeivel tolmácsolni”, valamint –
természetesen a protestánsok esetében – „a Károli-féle fordításnak a több száz éves
egyházi és irodalmi hagyománytól szentesített, legjobb, legszebb elemeit az új fordításba
átmenteni” (B. LŐRINCZY 1978: 390–391). Rögtön világossá válhat bárki számára, hogy e
két elvet, ellentmondásaik miatt, egyszerre megvalósítani nem lehet. Az eredmény az lett,
(Lamb of God), amit olyan célközönségnek, aki nem ismeri a bárányt, pl. az eszkimóknak, nem báránnyal
hanem fókával (Seal of God) kell fordítani” (KLAUDY 2006: 93).
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hogy a szöveg jól megfelel a mai köznyelv normáinak, de néhol megtalálhatók benne a
tradicionális egyházi nyelv archaikus elemei, ahol ezt a hagyománytisztelet megkövetelte.
DÉRI ebből a szempontból elkülöníti a felekezeti fordításokat, de mindegyiket
elmarasztalja az előbb említettek miatt: „az ezeréves hagyománnyal való szakítás
tökéletesebben sikerült a katolikus fordítóknak, ám a felemás protestáns fordítás a maga
hibrid nyelvezetével éppoly zavaróan hat” (DÉRI 1989: 337).
A revideált és újfordítású Bibliák feladata a nyomdahibák, a téves fordítások
javítása,

a grammatikai, szóhasználatbeli és stilisztikai elemek korszerűsítése, a

hebraizmusok, latinizmusok magyarítása. Olyasmikre kell itt gondolnunk, mint például az
értelemzavaró archaikus kifejezések kicserélése (régies múlt idők egyszerű múlttá alakítása
vagy a nominális állítmányok igeire változtatása), a szóhasználatban a kifejezéskészlet
megújítása (például mind a katolikus, mind a protestáns újfordítású Bibliákban a felebarát
helyett az embertárs kifejezés szerepel). Stilisztikai szempontból ide sorolhatjuk a
szóismétlések és az idegenszerűségek megszüntetését, a fölösleges névmáshasználat
elkerülését és a stílusszintek egységesítését (l. részletesebben B. LŐRINCZY 1978 és
RUZSICZKY 1976-os cikkeit a bibliafordítások lektori munkájáról). Az új fordítások és
revízióik változtatásai nem egyszerűsítik a forrásszövegeket például stilisztikai
szempontból: „A bibliai héber például hajlik arra, hogy az igéket a rövid tőmondatok
elején többször megismételje. »És lett este és lett reggel« […] Természetesen magyarosabb
és stiláris elvárásainknak megfelelőbb lenne azt mondani, hogy »és lett este és reggel«
[…], de itt ezzel a héber szöveg javítása, »megrövidítése« következne be” (KUSTÁR 2012:
92). Vannak olyan esetek, amikor a forrásszöveg tárgyragját, birtokos szuffixumait,
prepozícióit hagyják el a magyarosabb hangzás érdekében. A héber nyelv például egy
birtokhoz csak egy birtokost tud kapcsolni, ezért születnek olyan fordítások, hogy „Jóáb
fejére és utódainak a fejére”, mely helyett magyarosabb a revízió „Jóáb és utódai fejére”
megoldása.
A Károli Biblia legújabb revíziójáról KUSTÁR ZOLTÁN mint elsődleges szerkesztő
írt beszámolót, melyből kiderül például, hogy az előző revíziónak nem sikerült
egyégesítenie a Biblia különböző könyveinek szövegét, és itt nemcsak a jóhangzás
területére kell gondolnunk (az új fordításban ugyanis az ószövetségi rész ö-ző – pl. fölemel,
föltámad –, az újszövetségi rész viszont e-ző formákat használ – pl. felemel, feltámad – l.
KUSTÁR 2012: 86), hanem a parallel igehelyek egymáshoz igazítására, tehát az
inkonzisztenciák

javítására

is,

vö.

„nem

egyéges

kifejezések,

tulajdonnevek,

megfogalmazások, Biblián belüli idézetek, hivatkozások, reminiszcenciák” (i. m. 87). A
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parallel helyek nem egységes fordítása a bibliamagyarázat szempontjából zavaró lehet,
hisz enélkül nehezebb megtalálni az összefüggéseket egyes igehelyek között. „Látni kell,
hol idézi szó szerint az egyik bibliai szakasz a másikat, vagy hol használja egy szerző
ugyanazt a szót, kifejezést, szófordulatot, mint más szövegek” (i. m. 101). Így kell eljárni
egy lexéma vagy egy egész szintagma fordítása során is ahhoz, hogy érthetőek legyenek az
összefüggések és ne történhessen a következő: „a héber se’ól szót az új fordítás 6x úgy
fordítja, hogy a »halottak hazája«, 39x úgy, hogy a »holtak hazája«, egyetlen helyen pedig
fordítatlanul hagyja a szót, és nagybetűvel átírva, »Seol«-ként hozza” (uo.).
Persze nem mindig sikerül ugyanazt a szót következetesen, mindig ugyanazzal
fordítani, de „az indokolatlan variációkat, amennyire csak lehet, fontos lenne elkerülni” (i.
m. 101), hisz enélkül az olvasó szeme elsiklik az igehelyek közötti összefüggéseken.
KUSTÁR ZOLTÁN egy fontos elvet fogalmaz meg a forrásszöveg stiláris alapú
lerövidítése kapcsán: „[a] pontosság itt lényegesebb szempont, mint a szépség” (i. m. 104).
Arra gondol, hogy bár még a modern korban is fontos, hogy az eredeti szövegek minden
lexémája le legyen fordítva, mégis előfordult, hogy az új fordítás az evidencia vagy a szebb
hangzás érdekében elhagyott szót, ismétlődő tulajdonnevet, kötőszót vagy tárgyragot,
birtokos személyjelet. Ezeket a revízió sok esetben nem javította, de néhol, ahol nem
találták indokoltnak a változtatást, visszatértek az eredeti szöveghez, főként, ha fontos
információt tartalmaztak a kihagyások. Ilyen indokolatlan változtatásokra kell gondolnunk
itt például: „az ég alatt” ahelyett, hogy „mindenütt az ég alatt”, „Nem jött el velünk
Bálám” ahelyett, hogy „Nem akart Bálám eljönni velünk”, vagy „ahogyan Isten
parancsolta” ahelyett, hogy „ahogyan Isten megparancsolta neki” (l. még KUSTÁR 2012:
104–5).
A Biblia régies igealakjai mellett azonban sokan kiállnak: „amíg a Himnusz vagy a
Toldi minden magyar műveltségének része, érthető részei ezek a magyar bibliás-szakrális
nyelvnek is” (DÉRI 1989: 339). Sőt PÁKOZDY LÁSZLÓ azt is szemére veti a revideálóknak,
hogy „irodalomtörténészeinknek és nyelvészeinknek sokszor több az érzékük a »bibliai«
megőrzéshez, mint nem egy teológusnak” (PÁKOZDY 1967: 284). Az archaikus elemek,
például a szenvedő igealakok, sajátos funkciót is betölthetnek a szövegekben, hiszen ezek
szükséges összetevői a magyar bibliafordításoknak: az utóbbi alakkal fejezhetjük ki
legpontosabban azt a cselekvést, melynek nyilvánvaló, bár ki nem mondott alanya Isten (l.
Lk 17,34–35: „Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik
felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őröl ugyanott, az egyik felvétetik, a
másik pedig ott hagyatik” – nem használhatunk helyettük aktív igéket, mert akkor a bibliai
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vers elvesztené legfontosabb jelentését, ti. hogy mindebben az isteni cselekedet a
meghatározó, l. B. LŐRINCZY 1978: 393).
Revízióra vagy új bibliafordításra nemcsak a nyelvi korszerűsítés miatt van
szükség. Szükséges lenne, hogy az újabb kutatási eredményeket, mind a bibliakutatást,
mind a fordításkutatást, mind az eredeti szövegek századunkban előkerült hívebb
változatainak vizsgálatait összegezve és figyelembe véve egyre jobb bibliafordítások
kerülhessenek a kezünkbe. Így az újra és újra megszülető bibliafordítások célja a
tartalmában egyre pontosabb szövegváltozatok létrehozása, az épp aktuális, legmodernebb
fordítói elvek alkalmazása, a stiláris jellegzetességek megtartása, mindez a legeredetibb
forrásszövegek, legújabb egzegetikai kutatási eredmények fényében. Amikor a 21. század
Bibliája készül majd, nem szabad figyelmen kívül hagyni korunk szépprózáját, annak
stílusát sem. Olyannak kell lennie, „amilyennek (formailag) mai ember is írhatná”
(BODROG 1959: 232), de mégsem „írhatunk […] a »Békesség nektek!« helyett »How do
you do«-t” (PÁKOZDY 1967: 284), hisz fontos egyfajta „szakrális stílt” is belevinni a
szövegbe.
Soha nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy első bibliafordítóink fáradságot nem
kímélve készítették életművüket, melyekkel nemcsak kortársaiknak, hanem utódaiknak,
örököseiknek, vagyis nekünk is szolgálni akartak. E maguk korához mérten nagyszerű
teljesítményeket igyekezzünk átmenteni és megmenteni, hogy ezzel mi is gazdagítsuk
utódaink és örököseink nyelvtörténeti tapasztalatait, és ami még fontosabb, Bibliáikat,
bibliafordításaikat.

A Zsoltárok könyve
Zsoltár szavunk jelentése az ÉKsz.2 (2003) szerint: „az Ószövetség egyik könyvét alkotó
vallásos énekek valamelyike”, vagy pedig irodalmi fogalomként: „Istent dicsőítő
költemény”. A magyarban német (felnémet) jövevényszó, vö. német (bajor középfelnémet)
saltare, salter, mely ’zsoltároskönyv, zsoltár’ jelentésű. Valamint a német Psalter ’a
Zsoltárok könyve az Ótestamentumban’, ez a német forma régebben ’húros hangszer;
rózsafüzér’ jelentésekben is élt (l. EWUng.). A magyar szó a görög pszalmosz (ψαλμός
’dicsőítő ének, dicséret, zsoltár’), latin psalmus és a héber mizmor megfelelője (l. HAAG
1989: 1965h). A görög szó ’húros hangszeren kísért ének’-et is jelent. Ebben a
jelentésében szerepel 57 zsoltár élén a Septuagintában. A könyv címében azonban a szó
már a legkülönbözőbb műfajú zsoltárok közös megnevezése. A héber mizmor szó a zmr
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igegyökre megy vissza, mely ’énekelni, dicsérni, hangszeren játszani’ jelentésű. Az ige
második jelentése viszont ’(szőlőt) metszeni’, ezért néhányan úgy gondolják, hogy az
ehhez közel álló ’tépni’ jelentést kell itt feltételeznünk abban az értelemben, hogy a
húrokat pengetni szokták. Ez utóbbi magyarázat azonban bizonytalan. A zsidók a
zsoltárokat tehillimnek (’zenekísérettel előadott dicsőítő ének’) vagy tefillotnak
(’imádság’) nevezték. A zsidó papok, a leviták, ezeket énekelték a jeruzsálemi szentélyben
az oltár 15 lépcsőjén felfelé lépdelve. Kr. u. 70-től, mikor a szentély elpusztult, tilos volt a
zsoltárokat a hagyományos módon énekelni.
A 150 zsoltár természetesen nem egy időben keletkezett, hanem többen gyűjtötték
őket, az összeállítás tudatos szerkesztői munka eredménye, mégis néhány zsoltár kétszer is
bekerült a könyvbe (14 = 53; 40,14–18 = 70; 57,8–12 + 60,7–14 = 108). Magát a
gyűjteményt öt részre oszthatjuk, minden rész végén hosszabb ún. doxológiát találunk,
mely ’dicséretmondás’-t jelent (I. könyv: 1–41; II. könyv: 42–72; III. könyv: 73–89; IV.
könyv: 90–106; V. könyv: 107–150. zsoltárt tartalmazza).
A nyelvi vagy felekezeti különbségek a számozásban is eltérésekhez vezetnek, a
Septuaginta ugyanis a 9–10. és a 114–115. zsoltárokat egy zsoltárnak tekinti, a 116. és a
147. zsoltárokat pedig két részre osztja. Így a Septuaginta (és az ennek alapján készült latin
Vulgata) a 11–147. zsoltár számozásában eggyel hátramarad a héber kéziratoktól. A
protestánsok megmaradtak az eredeti héber tagolás mellett. A mai, modern kiadású
katolikus Bibliák már mindkét számozást feltüntetik.
A Zsoltárok könyve a zsidó és keresztény kultúrának is fontos része volt régen és
az ma is; talán ezért is írja SZÉCSI JÓZSEF, hogy a „Zsoltárok könyve az Ószövetségben
amolyan »Biblia a Bibliában«” (SZÉCSI 2013: 112). Ennek az lehet az oka, hogy bennük
„örök emberi problémák, érzések és magatartásmódok fogalmazódnak meg: szenvedés,
betegség, üldöztetés, halál, öröm, hála, ujjongás, vágy Isten után, dicséret, kérés, bűn- és
szeretetvallomás” (DÉR–HORVÁTH 1999: 150). A belőlük kiolvasható istenkép és
emberkép örökérvényű, minden kor emberéhez szól, imádkozni tanít, fedd, vigasztal és
bátorít attól függően, hogy épp milyen élethelyzetben olvassuk őket.
A zsoltárok legtöbbje eredetileg istentiszteleti ének volt, így a liturgia fontos részét
képezték, sok helyen el is különíthetőek a kórus és a gyülekezet párbeszédei. A zsoltárok
műfajukat tekintve több csoportra oszthatók. 1904-ben HERMAN GUNKEL fogalmazta meg
először a formakritika elvét, mely alapján különböző típusokba sorolta a zsoltárokat,
ezeket azóta finomították, átalakították, kiegészítették. Egyes zsoltárok a királybeiktatás
szertartásán hangozhattak el, vagy felvonulások alkalmával énekelhették őket. Ezek voltak
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az úgynevezett kultikus himnuszok, mint a zarándokénekek, bevonulási énekek, király
zsoltárok stb. A himnuszokban vagy dicsőítő énekekben a zsoltáríró áldja Istent
nagyságáért, dicsőségéért. Ezek legtöbbje egyéni himnusz, hálaadó ének. Néhányat népi
siratóénekeknek tartanak, ezekben a költő a bajból való szabadulásért vagy bűnei
bocsánatáért esedezik. Vannak úgynevezett átokzsoltárok is, melyekben a zsoltárszerző
ellenségeit, üldözőit átkozza meg. Néhány zsoltár az Újszövetség szerint a Messiás
eljövetelét jövendöli meg, néhány pedig a bölcsességi irodalomhoz tartozik, ezekben a
szerző a bölcsességet dicséri, arra tanít. Ezeken kívül más felosztásokban szerepelnek még
a törvényt magasztaló, a történelemről szóló, a teremtő Isten hatalmát dicsérő, panasz-,
hálaadó stb. zsoltárok is.
Saját elemzéseimet az ún. bizalomzsoltárokon végeztem, mely nem teológiai
fogalom és semmilyen felosztásban nem szerepel a zsoltárelemzésekben (sem tematikai,
sem keletkezés szerinti vagy egyéb csoportosításokban). Az elnevezés inkább csak az ún.
magyarázatos bibliákban, Bibliai lexikonokban és némely írásmagyarázatban fordul elő. A
Czeglédy-féle Biblia lexikon a bizalmat így határozza meg: „A bizalom a léleknek az az
érzése és hite, amellyel az ember az Istenhez […] való viszonyában azzal nyugtatja és
erősíti magát, hogy az, akiben bízik, iránta jóakarattal, hűséggel van; segéli, védelmezi,
ellene való vétése esetén megbocsát neki, és szeretete javaiban részelteti. […] Teljes
bizalommal viseltetni valaki iránt, s teljes bizodalommal rábízni magunkat valakire csak
akkor lehet, ha abban igazán hiszünk, s annak hatalmáról, hűségéről, jóságáról teljesen
bizonyosak vagyunk” (BiblLex 1931: 157). A kiemeléseket azért tettem, mert ezeket a
sajátságokat tartom a bizalomzsoltárok főbb építőköveinek, melyek akár szó szerint
kifejezésre jutnak a szövegekben, ahogy ezt a kiválasztott zsoltárok elemzése, valamint a
stilisztikai jellegzetességek bemutatása is mutatni fogja.
A legtöbb zsoltár feliratában közli keletkezési körülményeit és a szerzőt, ezek
hitelessége azonban gyakran kétes. A zsoltárok szerzőségét illetően két szélsőséges nézet
között oszlanak meg a vélemények. A hagyományosabb nézet szerint valamennyi zsoltárt
Dávid király írta, a kritikai vélemény szerint viszont minden zsoltár később íródott Dávid
koránál. A kutatások alapján azonban vannak olyan zsoltárok, melyeket minden további
nélkül tarthatunk Dávidénak, bizonyos zsoltárok szóhasználata viszont kizárja ezt (például
megemlítik a jeruzsálemi templomot, mely nem állt Dávid király idejében, l. később a 3. és
23. zsoltár elemzésénél). De Dávid mellett zsoltáríróként szerepel a feliratokban Mózes,
Salamon és Ászáf neve is, az ókorban ugyanis szokás volt, hogy „a szerzők egy ismert
személy nevében hozták nyilvánosságra műveiket” (VARGA–ZSUGYEL 2003: 115); erre
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azért volt szükség, hogy szerzeményeik hitelesebbnek tűnjenek. A feliratok főleg abban
segítenek, hogy megtudjuk, a szerző milyen élethelyzetre szánta őket. A magyar
zsoltárfordítások élén Székely Istvántól (1548) kezdve jelennek meg zsoltárfeliratok, előtte
a kódexekben nem szerepelnek, ezért ezekből a legtöbb esetben hiányzik a zsoltárok első
verse. Ez alól csak az Apor-kódex kivétel, melyben olvashatóak zsoltárcímek, de még nem
az összes zsoltár élén. Egy későbbi kéz (körülbelül 1520 és 1530 között) egy másik, teljes
zsoltárcímsorozatot is írt e kódex margóira (l. KOCSIS RÉKA kutatásait, ezekben például
részletesebben a terminológiáról is, 2014).
A zsoltárok költészete és annak fordítása
„A zsoltárok költészete az élet közvetlen adottságaiból, az emberi élet ősképeiből indul ki.
Ezt a nyelvet érteni, beszélni egyenlő azzal: embernek lenni” – írja BARSI BALÁZS a
zsoltárok képvilágáról szóló cikkében (BARSI 1989: 332). De mi is ez a nyelv? Létezik-e
magyarul? Manapság többféle formában találkozhatunk a zsoltárokkal. Szerepelnek a
katolikus zsolozsmáskönyvekben, a protestáns énekeskönyvekben, a különböző felekezeti
kiadású Bibliákban, azok régi és újfordítású változataiban, de születtek műfordításaik
költőink tollából régen és napjainkban, Szenczi Molnár Alberttől Sík Sándorig.
A fordítás szakirodalmában egyik első alapelvnek szokták tartani, hogy ami az
egyik nyelven létezik, az lefordítható egy másik nyelvre (translationability), ez alól kivételt
jelentenek az olyan szövegek, melyeknek formája is fontos üzenethordozó, gondoljunk
csak a képversekre, melyeknél a szöveg által kirajzolt ábra fontos része az üzenetnek.
PECSUK OTTÓ dinamikus és funkcionális ekvivalenciáról írott cikkében összegyűjti NIDA
elméleteinek fontosabb követelményeit, melyek közül erről a következőket emelném ki:
„A fordításnak két alapvető szempontot kell figyelembe vennie: a) a jelentést és b) a
stílust, ebben a sorrendben. Ezekhez képest a forrásszöveg formája irreleváns” (PECSUK
2012: 40).
De mi a helyzet a Bibliával, sőt az Ószövetséggel és annak olyan költői részeivel,
mint amilyen a Zsoltárok könyve? BODROG MIKLÓS ezzel kapcsolatban is felveti a már
előzőekben említett két utat: „a költői részek fordításának egyik csoportja a grammatikai
értelemben vett jelentés legpontosabb visszaadására törekszik, a poétikum egyidejű
csillogtatására pedig nincs sok gondja; a másik pedig többé kevésbé szabad tolmácsolási
anyagnak tekinti a szöveget, s nem egyszer annak parafrázisát adja költői fordítás gyanánt”
(BODROG 1963: 35). Leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy vagy szöveghű fordítás,
vagy műfordítás lesz a végeredmény. A cikk szerzője először leszögezi, hogy „a
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bibliafordításban műfordításnak helye nincs” (i. m. 38), hisz Isten üzenetét, kijelentését
nem kezelhetjük teljesen szabadon. Ezután azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az
Ószövetség költői részeinek formai kötöttségei rugalmasan alkalmazhatók a fordításokban,
így tehát bármely zsoltárfordítás esetében egyszerre megvalósíthatók az esztétikai és
szöveghűségi követelmények.
NEMESKÜRTY ISTVÁN a Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány
Péter századáig (1990) című gyűjteményében, azt írja: „egyetlen részt mellőztünk a
Bibliából: a zsoltárokat. […] A Zsoltárok könyvének százötven költeménye: vers.
Költészet. Olyan erősen határozta meg mind az európai, mind pedig a magyar költészet
fejlődését, hogy a Zsoltárok könyve külön gyűjteményes kötetbe kívánkozik”
(NEMESKÜRTY 1990: 18). Igaza van NEMESKÜRTYnek abban, hogy a zsoltárok könyvét
költészetnek tekinthetjük, de nem ez az egyetlen hely, mely ebbe a kategóriába sorolható.
Az Ószövetség, a Biblia első, terjedelmesebb felének bizonyos része költészet. Ilyen
például a Zsoltárok könyve mellett a Példabeszédek, Jób, az Énekek éneke, a Siralmak
könyve stb. is. De részletekben, nem az egészre kiterjedően más ószövetségi könyvekben
(l. Debóra éneke a Bírák könyvén belül), sőt az Újszövetségben is találhatunk költői
részleteket.
Persze bizonyos, hogy a „Biblia összes olyan könyve közül, amelyben a költészet
valamilyen szerephez jut, a Zsoltárok könyve az a szövegcsoport, amelynek költői jellegét
a legerősebben érzékelték a nemzedékek során – függetlenül a fordítás hóbortjaitól, a
versek nyomdai elrendezésétől, valamint a bibliai irodalmi formákat illető nézetektől”
(ALTER 2013: 129). Tehát érthető, ha a bibliai költészet kapcsán a Zsoltárok könyve jut
először eszünkbe. A költészet fogalma alatt azonban itt nem a szabályos szótagszámra és a
rímelésre

kell

gondolnunk,

énekeskönyvekben

jelennek

mert
meg.

ezek

csak

A héber

a

zsoltárparafrázisokban

költészet

nem

és

az

ismeri az európai

hagyományoknak megfelelő időmértékes verselést sem. A bibliai költészet legfontosabb
formai sajátossága a gondolatritmus, az ún. parallelizmus membrorum, ebben a gondolatok
párhuzamossága együtt jár a nyelvi elrendezés párhuzamosságával, tehát ugyanazt a
gondolatot szinonímák, vagy más esetekben antonimák segítségével, azonos vagy hasonló
mondatszerkezetben ismétli meg a költő. DÉRI BALÁZS arra is felhívja a figyelmet, hogy
„az utóbbi évtizedek verstani kutatásai világossá tették, hogy a párhuzamosság nem egy a
stilisztikai eszközök közül, hanem a legfontosabb költőimű-szervező elem, amely mellett
másodlagos minden egyéb verselési sajátság […]” (DÉRI 1989: 338). A parallelizmus más
ókori népek (akkád, főniciai, ugariti, egyiptomi stb.) költészetére is jellemző volt, „de a
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tetőfokát épp a héberben érte el” (RUZSICZKY 1991: 574), ezért természetes, hogy ezt az
ismétlődő párhuzamosságon alapuló költészetet elsőként a Biblia könyvein, azon belül is
főként a Zsoltárok könyvén vizsgálták. Érdekes kérdés, hogy a „csak” gondolatritmuson
alapuló költészet költészetnek számít-e egyáltalán, vagy valami egészen más, talán több is
annál (l. erről részletesebben „A bizalomzsoltárok stilisztikája” című fejezetet).
ROBERT ALTER egész könyvet írt a Biblia versművészetéről, melyben a zsoltárok
elemzése csupán egy fejezet a sok közül, és melyben külön rész szól a „parallelizmus
dinamikájá”-ról. Ennek már rögtön az elején leszögezi, hogy téves dolog tényként
kijelenteni, „hogy a költői rendszer fő rendezőelve a két (vagy esetleg három)
alkotóelemből álló verssor közötti szemantikai parallelizmus, vagyis jelentéspárhuzam”
(ALTER 2013: 19). Olyan egyéb versszervező sajátságokra kell még itt gondolnunk, mint a
szótagszámlálás, szintaxis, hangsúlyozási formák. E költészet vizsgálatának pedig (sajnos)
sosem leszünk teljesen a birtokában, hisz a Biblia szövegének héber eredetijében épp a
magánhangzókat és a hangsúlyokat nem jelölték, ezért „afelől sem lehetünk teljesen
bizonyosak, hogy tudjuk-e a hangsúlyok eredeti helyét, hogy ismerjük-e a magánhangzók
és a szótagolás eredeti rendszerét, hogy a bibliai költészet korának többszáz éve alatt
történtek-e hallható változások eme fonetikus sajátságokban” (i. m. 20) (erről a
problémáról l. részletesebben a következő „A forrásnyelvi szövegek kérdése” című
fejezetet).
ALTER a bibliai parallelizmust nem szinonímiaként értelmezi, hisz legtöbb esetben
nem ugyanaz ismétlődik meg a verssorokban, hanem inkább valami fokozást, emelkedést
érezhetünk benne, valamit, ami előrébb viszi az olvasót, ezt tartja a parallelizmus
dinamikájának: „minél többet vizsgáljuk a köznapi szavaknak a költői megfelelőikkel
történő »kettőzésének« jelenségét, annál inkább felfedezhetjük a jelentésnek azt a
dinamikáját is, amely egyik sortagtól a másikig alakul ki” (ALTER 2013: 30). Máshol ezt
„erőteljes jelentésfejlesztésnek” nevezi (i. m. 32).
NIDA elmélete szerint a forrásnyelvi szövegnek egyetlen lényegi eleme sem
hiányozhat a célnyelven. Ennek a gyakorlatnak a folyamatorientáltsága talán áthidalhatja a
bibliafordítási és – a zsoltárok esetében – a költészet adta nehézségeket egyaránt, még
akkor is, ha tudjuk, hogy nem létezik tökéletes fordítás. Egy első lépésnek tekintett analízis
során a fordító analizálja a forrásnyelvi szöveget, építőelemekre bontja (tárgy, esemény,
absztraktum, kapcsolók), majd meg kell vizsgálnia a szavak referenciális és konnotatív
jelentését is, tehát szemantikai vizsgálattal és a megfelelő érzések, asszociációk
megkeresésével is kiegészül ez a fázis. Ezt követi második lépésként maga a fordítás, a
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transzfer a célnyelvre, ellentétes irányú folyamatként a fordító megalkotja az ekvivalens
mondatot a másik nyelven (l. részletesen: NIDA–TABER 1969 vagy ismertetése: PECSUK
2012: 41–42). Ami ebben a folyamatban segítheti a fordítót, az az itt leírtak
összefoglalásaként a következő lehet: a fordíthatóságban a sok nehézség ellenére (kezdve a
nem teljesen egyértelmű forrásnyelvi szövegek kérdésétől a kulturális különbségekből
adódó szemantikai eltérésekig) is bíznunk kell, hisz a Zsoltárok költészete „a »szív
kötészete« – az érzés spontán túláradásának közvetlen és egyszerű kifejeződése” (ALTER
2013: 129), és ha ez igaz, akkor minden nyelven létezni tud, léteznie kell.
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A forrásnyelvi szövegek kérdése
Problémafelvetés
A bibliafordítások nehézségei kapcsán mindig nyelvi, kulturális különbségekről beszélünk,
ez utóbbi alatt értjük a földrajzi, időbeli, társadalmi eltérésekből fakadó problémákat is,
melyek mind megnehezíthetik a fordítói tevékenységet. A sokféle fordítási technika
szintén kérdéseket vet fel, hisz nem szabad elfelejtenünk, hogy a bibliafordítás speciális
terület, szent szövegekről lévén szó. Itt az ekvivalencia forrásnyelvi és célnyelvi szöveg
között többet foglal magában, mint csupán a megértés és hatás kérdését, hisz az élő Igéről,
Isten és ember kapcsolatáról van szó. Most mégis – túl a fenti problémákon – egy ritkán
emlegetett, de annál jelentősebb területre szeretném felhívni a figyelmet.
Amikor a bibliafordítások eredeti nyelveiről beszélünk, gyakran nem fogalmazunk
kellő óvatossággal, és egyszerűen csak héber, görög, valamint későbbi korokból ugyan, de
a nyugati kereszténység életében igen jelentős latin alapszövegről esik szó. Azért kell
kiemelten is felhívni erre a kutatók figyelmét, mert ezek az egyszerűsítések azt a látszatot
keltik, hogy létezik (egyes számú) a héber Biblia, (egyes számú) a görög Biblia és (egyes
számú) a latin Biblia. Ez azonban téves eredményeket hozhatna a bibliafordítások
kutatásában. Sokkal inkább héber szövegvariánsokra, görög szövegvariánsokra és latin
szövegvariánsokra kell gondolnunk, amikor az „eredeti” nyelvekig nyúlunk vissza egy-egy
bibliai szöveg kutatása kapcsán. Nemcsak arról van szó, hogy elegendő, ha többes
számban beszélünk a Biblia forrásnyelveiről és az azokon írt szövegekről, hanem azt is,
hogy óvatosabban kell a bibliafordítások kutatásához közelítenünk és árnyaltabban kell
fogalmaznunk ezen a területen.
A héber nyelvű szövegek
Az Ószövetség könyveinek nagy részét a sémita (nyugat-sémi) nyelvcsaládhoz tartozó
héber nyelven írták. Ennek a nyelvnek csak néhány egyéb, például kőoszlopon és
pénzérméken fennmaradt emléke őrződött meg számunkra az Ószövetségen kívül, ezért is
nevezik az óhébert bibliai hébernek. A két legkorábbi bibliai héber nyelvű szöveg Mirjam
éneke a Vörös-tengeren való átkelés után Mózes könyvében, valamint Debóra győzelmi
éneke a Bírák könyvének 5. fejezetében, mely a kutatások alapján a Kr. e. 13. századból
való. A szájhagyomány útján terjedő bibliai részleteket az írásbeliség kezdetétől
lejegyezhették, de még sokáig a szóbeliségben hagyományozódtak tovább. Sőt a „tudósok
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állítása szerint a Bibliának egyetlen könyvét sem rögzítették végleges formában Dávid
király koráig” (MILLER–HUBER 2004: 13).
A Kr. e. 5. század körül egyre inkább előtérbe került egy rokon sémi nyelv, az
arám, így az ószövetség viszonylag későbbi könyveiben ezzel a nyelvvel is találkozunk
(ilyen részek találhatók például Ezsdrás, Dániel és Jeremiás könyveiben). A héber
fokozatosan kiszorult a mindennapi használatból, és lassan rabbinikus műveltség kellett
ahhoz, hogy valaki használja és értse.
Az Ószövetség szövegei csak másolatokban maradtak fenn, az eredeti kéziratok rég
elpusztultak. Már a másolások miatt is feltételezhetjük, hogy kisebb-nagyobb véletlen
hibák, sőt szándékos változtatások is lehetnek bennük, de lényegüket tekintve sértetlenül
maradtak fenn. A másolatokban terjedt teljes vagy töredékes kéziratok száma ma már több
tízezerre tehető. A 19. század második felében például a kairói zsinagóga genizájából sok
kézirat került elő. A genizákba tették el a szakadozott, használatra alkalmatlanná vált
kéziratokat, melyeket legtöbbször meg is semmisítettek. Ezek jelentősebb része a
cambridge-i egyetemhez került (az itt lévő töredékek számát 100 000-re becsülik), de más
könyvtárakban és magángyűjteményekben is található legalább ennyi lelet (vö. HAAG
1989). Fontos töredékek ezek közül: a héber Sirák könyve, Aquila bibliafordításának
részletei, Origenész Hexaplájának töredékei (pl. a teljes 22. zsoltár mind a hat hasábon),
valamint több olyan bibliai kézirat, mely régebbi a maszoréta szövegeknél (l. később).
1947 tavaszán találták meg a Holt-tenger partján az első kumráni tekercseket, de Júdea
pusztájának más részeiről is kerültek elő hasonlók. Ezek a kéziratok a Kr. e. 1–2. századból
és Kr. u. 1. századból valók, a héber Ószövetség valamennyi könyvéből tartalmaznak
kisebb-nagyobb töredékeket (kivéve Eszter könyvét).
A héber speciális mássalhangzóírás, a legrégebbi ószövetségi lejegyzések csak a
mássalhangzókat tüntették fel folytatólagosan, a mondat- és szóhatárok jelölése nélkül,
ezeket nevezik scriptio continuá-nak. A zsinagógákban a felolvasások alkalmával az adott
dialektusnak megfelelően ejtették ki a magánhangzókat, így sokáig csak a szóbeliség, a
rabbinikus hagyomány őrizte a pontos szövegértelmezést. Ilyen mássalhangzós irat például
a másolatban fennmaradt Nash-papirusz, mely Egyiptomból került elő, és a
Tízparancsolatot, valamint Izrael hitvallását (semát) tartalmazza Mózes 5. könyvéből.
Egyes nézetek szerint a Kr. u. 1. vagy 2. századból való, mások szerint viszont Kr. előttről
is származtathatjuk.
A már említett Holt-tenger mellett fekvő Qumránban megtalált tekercsek
jelentősége is éppen az, hogy a Nash-papirusz mellett ezek képviselik a legrégebbi
26

kéziratokat, még a maszoréták működése előttről. Így ezeknek a tekercseknek a
szövegváltozatai közelebb állnak a Septuaginta héber alapszövegeihez. „A tekercsek
tanúságtétele nem egységes: egyes könyvek esetében azt mutatják, hogy a maszoréta
szöveg a jobb, más esetekben azt, hogy a Septuagintáé, de olyan is előfordul, hogy egy
harmadik, sajátos olvasatot közölnek” (PECSUK 2004: 24). Annyi mindenesetre bizonyossá
vált belőlük, hogy a Kr. e. utolsó században a héber Bibliának több szövegváltozata is
használatban volt.
A Kr. e. 2–Kr. u. 1. századok között lezárult az ún. kanonizálás, így a scriptio
continua már legkésőbb a Kr. u. 1. század végén teljes volt. De a mai napig sok a
bizonytalanság a szövegkritikában ennek a korai szövegnek a tekintetében. A
kanonizálásra az elszaporodott „szent” iratok száma miatt volt szükség, de ezzel fejtettek
ki szellemi ellenállást a rómaiak elleni zsidó háborúban és a diaszpórákba kényszerülés
ellen is. Az ószövetségi kánon elég bonyolult folyamat eredménye. A zsidók három részre
osztották fel a héber könyveket: Törvény (Tóra – Mózes öt könyve), Próféták (Nöbi’ím –
Józsué, Bírák, Sámuel, Királyok, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a 12 kis próféta) és Írások
(Kötúbím – Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Ruth, Énekek éneke, Prédikátorok, Jézus Sirák,
Eszter könyve, végül Dániel, Ezsdrás, Nehémiás és a Krónikák két könyve). Ezek közül
először a Tórát kanonizálták. Nehémiás könyvében esik szó arról, hogy Izrael népe esküvel
fogadta el a törvényt és kötelezte el magát annak megtartására. A próféták könyveit a Kr. e.
3. századtól tekinthetjük lezártnak. Az egyéb iratok véglegesítése azonban csak Kr. u. 1.
század végén történt meg. Ezt nevezzük palesztinai héber kánonnak, mely alapján a mai
protestáns Bibliák is felépülnek (csak Tóra, Nöbi’ím, Kötúbím sorrendben). A másik,
alexandriai kánon az ennél jóval korábbi görög fordítást, a Septuagintát foglalja magában
(l. később), mely más sorrendben és több könyvet tartalmaz (pl. Judit, Tóbit, Jézus, Sirák
fia könyve stb.).
A kanonizálásba beletartozott a mássalhangzós szöveg továbbhagyományozásához
szükséges szabályok lefektetése, valamint a felolvasáshoz szükséges értelmezést adó
magánhangzók és a szövegtagolás továbbörökítése, de ez sem jelentette, hogy ne maradt
volna több szövegvariáns. „A pontos hagyományozás igénye azonban nem jelentette azt,
hogy az írástudók a helyes szövegértelmezés érdekében bizonyos apró módosításokat ne
végezhettek volna el a mássalhangzós szövegen” (KUSTÁR 2010: 30). Ezeket a helyeket az
„írástudók javításának” nevezik, és körülbelül 7-18-ra teszik a számukat. „E javítások célja
nyilvánvalóan az lehetett, hogy a bibliai szövegből egyfajta eufemizmusként kiiktassanak
olyan kijelentéseket, melyeket megbotránkoztatónak ítéltek Istennel, egy helyen pedig
27

Mózessel kapcsolatban” (KUSTÁR 2010: 31). Ilyenek például toldalékok elhagyása,
szórend felcserélése, törlések stb. Kezdetben ezeknek a szabályoknak, előírásoknak a
továbbörökítése szóban történt, és az egyre inkább normává váló felolvasási mód csak
később, valamikor a Kr. u. 5–6. század után kezdett írásban is rögzülni.
Tehát csak a Kr. u. 5. századtól kezdtek hagyományt teremteni tudósok a
helyesírási,

pontozási,

nyelvtani

szabályokkal

a

szent

szövegek

kiejtésének

egységesítésében, ezzel végérvényesen értelmezték (vagy félreértelmezték) azokat. Ezek
az egységesített grammatikai rendszerben leírt változatok az ún. maszoréta szövegek
(massorah ’hagyomány, áthagyományozott’). A maszoréták azok az írástudók, akiknek
elsődleges feladatuk az volt, hogy az ószövetségi iratokat a lehető legeredetibb
formájukban rekonstruálják és megőrizzék, a sok szövegváltozat és értelmezési lehetőség
közül az általuk legvalószínűbbnek ítélt verziót kellett kiválasztaniuk. Elsőként
magánhangzókkal látták el, tagolták és hangsúlyjelekkel értelmezték a scriptio continuá-t,
ezzel is segítve (vagy inkább behatárolva) a felolvasást és a szövegértelmezést, valamint
kritikai megjegyzéseiket feltüntették a szöveg körül, ide javították az általuk hibásnak
gondolt részleteket is. Ezzel létrejött a pontozott (vagyis magánhangzókkal ellátott) Biblia
Hebraica vagy textus masoreticus, de ennek is több változata született.
„Megkülönböztetünk egy babiloni szöveget, amelyből néhány részlet maradt fenn,
egy palesztinait, amely a jeruzsálemi templomhoz kötődik, és amelyből (…) a LXX
fordítása készült, továbbá a farizeusok szövegét, amely egyre inkább tért hódított a Kr. u.
70-ben és 134-ben bekövetkezett katasztrófák után, és amely a jelenlegi textus receptus
vagy masszóréta szöveg alapját képezi” (SOGGIN 1999: 41). A kánon lezárása tehát nem
jelentette, hogy egységes lett volna a szöveg, már csak a másolások miatt is számolnunk
kell a szövegromlás, kiegészítések, változtatások lehetőségével, akár szándékos, akár
véletlen javításról legyen szó.
A véletlen változtatásokat METZGER–EHRMAN (2008: 285–308) besorolása szerint a
következő tipusokba sorolhatjuk: 1) rosszul olvasott szöveg következtében történő elírások
(például betűk hasonlósága, sortévesztés, kihagyás, megkettőzés miatt stb.); 2) rosszul
hallott szöveg következtében történő elírások (diktálás során készített másolatok esetén a
hasonló hagzású szavak félreérthetővé tehették a szöveget és az írnoknak kellett döntenie,
hogy mit ír le); 3) csalóka emlékezet (másolás közben az író egy hosszabb mondatrészt
vagy egy egész mondatot emlékezetből írt le, ilyenkor gyakran előfordulnak az eredeti szó
helyén rokonértelmű párok, szórendi változtatások, betűk felcserélése stb.); 4) a másoló
nem feltétlenül szándékos rossz döntései. A szándékos változtatások ebben az esetben
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sokkal súlyosabbak lehetnek, „azok a másolók, akik gondolkodtak, sokkal nagyobb
veszélyt jelentettek, mint akik – esetleg gondolkodás nélkül – csupán azt igyekeztek
lemásolni, ami előttük hevert (még ha az nem is sikerült a legtökéletesebben)” (METZGER–
EHRMAN 2008: 293). Adott esetben súlyosabb hibákat is eredményezhetnek a következő
szándékosságok:

1)

helyesírási

és

nyelvtani

formák

megváltoztatása;

2)

szövegharmonizációból eredő romlások; 3) semleges kiegészítés és egyéb bővítmények; 4)
időrendi és földrajzi kérdések tisztázása; 5) több olvasat egybeolvasztása; 6) dogmatikai
szempontok alapján véghezvitt változtatások; 7) részletek betoldása.
A héber kéziratok hatalmas anyagának feldolgozása máig sem tekinthető lezárt
folyamatnak. A héber maszoréta szövegeket (Kahle nyomán) két csoportra oszthatjuk úgy
is, hogy a korábbi, csak mássalhangzós szövegeket milyen módon látták el pontozásukkal:
a nyugati vagy palesztinai (sor alatti vagy infralineáris pontozású), valamint a keleti vagy
babilóniai (sor fölötti vagy supralineáris pontozású) változat. A palesztinai iskolában
alakultak ki a magánhangzó- és az akcentusjelölések, ezeket veszi át és igazítja saját
kiejtéséhez aztán a babiloni iskola. Kr. u. 760 körül egy új zsidó vallási irányzat alakult ki,
akiknek az egyértelmű olvasat és értelmezés még fontosabbá vált, az általuk képviselt
tibériási iskola két maszoréta családja volt a Ben Aser család öt nemzedéke, valamint a
Ben Naftali-féle hagyomány. A „Kr. u. 14. századra kialakult textus receptus e két
hagyomány keveredéséből állt elő” (KUSTÁR 2010: 99).
A legjelentősebb palesztinai kéziratok a Mózes ben Áser-féle Próféták kódexe vagy
Kairói kódex 895-ből (a kánon középső részét tartalmazza Józsuétól Malakiásig a
Prófétákat); valamint Áron ben Mózes ben Áser Bibliája vagy Aleppói kódex („Mintakódex”) 930 tájáról. Sokáig ez számított a héber Ószövetség legrégibb teljes kéziratának,
de körülbelül az egynegyede elpusztult, amikor a palesztinai háborúban (1947–49) az égő
zsinagógából kimentették, ezután Szíriából Izraelbe csempészték. Ennek szövegét az 1008ból származó Leningrádi vagy Szentpétervári kódex is tartalmazza, mely ma a Biblia
legrégebbi teljes kéziratos szövegének számít, így a mai kritikai Biblia-kiadások is ez
alapján készülnek (például az 1937-es Kittel-féle kiadás és az 1978-as Biblia Hebraica
Stuttgartensia). A babilóniai csoport legjelentősebb szövegei közé tartozik a 916-ból való
Próféták kódexe vagy Szentpétervári kódex, egy berlini kézirat, valamint a kairói
genizában fölfedezett töredékek.
A maszoréta szövegek elkészülte után szinte egységessé vált a héber szöveg, ez az
egységesség azonban mesterségesen jött létre, hisz a maszoréta írástudók mintaszövegeik
elkészítése után a régi kéziratokat mind elpusztították. A régebbi kéziratok alapján ugyanis
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több változat létezett, erre utalnak a görög Septuaginta, a kumráni tekercsek, a szamariaiak
Pentatechusa, a szír Pesitta, valamint a targumok és a Talmud idézetei is (ezeket
részletesen l. később).
A könyvnyomtatás egyik legfontosabb előnye – a nagy példányszámban való
terjeszthetőségen kívül –, hogy csökkent a másolásokból következő hibák és javítgatások
lehetősége. A héber Ószövetségnek először csak egyes részletei jelentek meg
nyomtatásban, majd 1488-ban Lombardiában Soncino nyomdájában az első teljes héber
Ószövetség is napvilágot látott. A későbbi évszázadokban a Ben Áser és Ben Naftali
családok által készített maszorétákat vették alapul. Legpontosabb rabbinusi Bibliának
számít az 1516-ban Bomberg velencei nyomdász által kiadott Biblia Bombergiana, melyet
Jakob ben Chajim zsidó tudós gondos utánajárással állított össze. Ennek 1524–25-ben
megjelent második kiadása az 1930-as évekig a nyomtatott héber Bibliák alapja volt. Ez az
arám fordítás, a kommentárokat és a maszorát is tartalmazó ún. rabbi-biblia volt. Ez és a
későbbi kritikai kiadások (Kennicott 1776–80; Ginsburg 1894) alapján készült el egy ún.
textus receptus a Brit és Külföldi Bibliatársulatnál. Rudolf Kittel első két héber
bibliakiadása is a Bombergiana textus receptus-át veszi alapul, majd a harmadik kiadásnál,
az 1937-es Biblia Hebraicája már a Leningrádi-kódexhez tért vissza, csatolta a maszoréták
marginális jegyzeteit, külön kritikai összehasonlító apparátust írt a régi kéziratvariánsok és
fordítások alapján. Az 1967–77-ben kiadott Hebraica Stuttgartensia pedig még több
jegyzetet tartalmaz, ezért számít ez máig az Ószövetség tudományos vizsgálata elfogadott
alapszövegének. 1975 óta a Hebrwe University Bible kritikai kiadása Jeruzsálemben a
Héber Egyetemen készül, ennek legfőbb alapja az Aleppói-kódex.
Ezek után a héber alapszövegekkel kapcsolatos problémafelvetés jogosnak
tekinthető, hisz a ma ismert és használt héber nyelvű források is különböző ősforrásokra
mennek vissza. Ha tehát legkorábbi magyar bibliafordításainkkal kapcsolatban héberből
való fordításról olvasunk, akkor még mindig kérdéses marad, hogy melyik lehetséges
héber nyelvű szövegvariáns volt az adott fordító keze ügyében, ami szinte véletlenszerű
volt, hisz nem válogathattak a szövegek között, azt kellett használniuk, ami épp a
rendelkezésükre állt. Egy középkori magyar fordítás héber alapszövegéről olvasva ezek
után már nem gondolhatunk egyszerűen egy meghatározható szövegre, hanem csak több
lehetséges változat valamelyikére, mely nem biztos, hogy egyezik a ma ismert textus
receptus-ok egyikével.
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Egyéb korai fordítások
A samaritánus Pentateuchosz
Nyelve héber, írásmódja az óhéberhez áll közelebb (és nem quadrata írás). A
samaritánusok legkésőbb a Kr. e. 4. században már elszakadtak a jeruzsálemi zsidóktól, de
Mózes 5 könyvét ezután is szentnek tekintették. A maszoréta szöveget tehát évszázadokkal
megelőzi, és attól „körülbelül 6000 esetben tér el” (RÓZSA 1995: 31), főként
helyesírásában, „de kb. 1900 esetben a maszoréta szöveggel szemben a Septuagintából
ismert változatokat követi” (uo.).
Arám bibliafordítások
A babiloni fogság után a zsidók között a héber helyett az arám lett a mindennapokban
használt nyelv. Az arám nyelvű diaszpórában élő zsidók először élőszóban fordították
arámra a bibliai részeket, például az istentiszteletek alkalmával, majd ezek feljegyzéseiből
álltak össze az ún. targumok (’magyarázatok, fordítások’), ebből is több változatot
ismerünk (Onkelosz Kr. u. 2. sz. Mózes öt könyvéhez; jeruzsálemi I. targum: Pseudo
Jonathán targuma csaknem az egész Pentateuchushoz; próféták targumai közül
legismertebb: Jonathán ben Uzzielé). Onkelosz targumát kivéve a többi nem szó szerinti
fordítás, inkább parafrázisok, értelmezések, a kor szellemére, a mindennapokra való
alkalmazások, ezért jellegzetessége, hogy „rányomja bélyegét a kor teológiai értelmezése”
(RÓZSA 1995: 42).
Szír bibliafordítások
A Targumok az arám-zsidókhoz szóltak, a szír fordítások pedig az arám-keresztény hívek
számára készültek. „Talán a zsidóságnak Szíriában való elterjedése, vagy pedig a szír
keresztyén egyházak megalakulása hozta létre az ó-sz. [Ószövetség – a szerző] szír
fordításait, amelyek közül legnevezetesebb az ú. n. Pesítha, vagy Pesítho (= egyszerű)”
(BiblLex 1931: 148). Ez magában foglalja majdnem a teljes Ó- és Újszövetséget. A
szövegkritika szempontjából ez is igen hasznos, hisz szóról szóra követi a héber szöveget.
A Pesitta elnevezés lehet a Hexaplához képesti egyszerűsödésre való utalás. Az
Ószövetségi részek nem egységesek, néhol a maszoréta szövegeket követik, máshol a
Targumok hatása figyelhető meg, de megtalálhatók benne a Septuaginta nyomai is. Azért
is jelentős, mert a kaukázusi, örmény és grúz bibliafordítások készítésekor is fontos
szerephez jutott.
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Kopt bibliafordítások
Egyiptomban a kereszténység korán elterjedt, ezért szükségessé vált a népnyelvi (kopt)
Biblia elkészítése, mely az egyik legrégibb és legfontosabb változat. Ezt a Targum-szerű
fordítást Kr. u. 3. századtól kezdték írásba foglalni a két fő (szahidi és bohairi)
nyelvjárásban. Az Ószövetségi rész csak töredékekben maradt fenn.
A görög nyelvű szövegek
II. Ptolemaiosz Philadelphus uralkodása alatt (Kr. e. 3–2. század) Alexandria, Egyiptom
fővárosa hatalmas könyvtáráról vált híressé. Ebben az időben a szétszóródott zsidók görög
műveltséget szereztek, olyannyira, hogy egy idő után már nem is tudták olvasni
anyanyelvük írott formáját, tehát Szentírásukat sem. Ekkor szükségessé vált az egyiptomi
diaszpórában élő és görögül beszélő zsidóság szent iratának elkészítése, ez lett a
Septuaginta (LXX), mely a legrégebbi bibliafordítás és a legjelentősebb görög nyelvű
fordítás. Érdekes, hogy nem irodalmi nyelvjárásban (dór, ión, attikai) íródott, hanem a
mindennapok nyelvén, koiné nyelvváltozatban. „A koiné görög tudatos használata mögött
[…] óriási szerepe volt a közérthetőségre törekvésnek. Ez azóta is minden kor
bibliafordításának megszívlelendő tanulsága kell hogy legyen” (PECSUK 2002: 16). A
koiné szó általános értelemben pontosan ezt a kiegyenlített, mindenki számára érthető,
köznyelvi beszélt változatot jelenti.
Aristeas leveléből arról értesülünk, hogy a Septuagintát 72 zsidó tudós fordította le
görögre Ptolemaiosz király könyvtára számára, felosztva egymás közt a munkát, majd ezt
Philón (Kr. e. 1. század) úgy módosítja, hogy a 72 tudós egymástól függetlenül fordította le
szóról szóra megegyező módon a zsidó törvényeket (Mózes öt könyvét). Valószínűleg
ezekkel az utólag hozzá költött legendákkal a héber Biblia görög fordításának hitelességét
szerették volna alátámasztani. A fordítástechnikai egyenetlenségekre, a különböző
könyvek eltérő minőségére azonban választ adnak ezek a leírások, hisz ahogy neve is
mutatja, nem egy kéz munkájáról van szó (Septuaginta, LXX: hetvenes fordítás). „Így
tehát a Septuaginta fordítások gyűjteménye, amelyeknek egyes részeit különböző
stíluskészségű, más-más fordítási módszert alkalmazó és eltérő héber nyelvi ismeretekkel
rendelkező írástudók készítették” (RÓZSA 1995: 38).
Később az Ószövetség többi könyvének fordítása is fokozatosan elkészült,
körülbelül Kr. e. 150-re készen lehetett mind, hisz Jézus, Sirák unokája (Kr. e. 130 körül)
arról számol be könyve prológusában, hogy a Tóra, a próféták és a többi könyvek is
olvashatók voltak már görög nyelven.
32

Mivel ez a fordítás évszázadokkal a héber kánon kialakulása előtt készült, ezért
apokrifus (más néven deuterokanonikus – másodlagosan kanonikus) könyvek is
szerepelnek benne, valamint több helyen jelentős mértékben eltér a maszoréta szövegtől,
ami a scriptio continua változatainak eltérő értelmezése miatt is történhetett. Egy másik
jelentős különbség az iratok műfaj szerinti csoportosítása, mely a könyvek héber kánontól
való eltérő sorrendjét eredményezte (a Pentateuchos = Mózes öt könyve után következnek
a történeti könyvek, ezeket követik a költői és bölcseleti könyvek, majd a próféták). A
Vulgata is ezt a sorrendet vette át (l. később). Annyi bizonyos, hogy a Septuaginta héber
kéziratforrásai régebbiek, mint a ma ismertek, így „a LXX sok esetben igen jó szolgálatot
nyújt a masszoréta szövegen esett romlások kiigazításánál, s így a héber szöveg kritikai
helyreállításánál” (BiblLex 1931: 147). „Bár a LXX előbb keletkezett, mint a legrégibb
ránk maradt maszoréta szöveg, ebből nem következik feltétlenül, hogy a LXX héber
alapszövege eleve jobb. Egy tekintetben azonban a LXX-t mindenképp fölébe kell helyezni
a maszoréta szövegnek: hívebben megőrizte a tulajdonnevek magánhangzóit” (HAAG
1989: 622).
A Septuaginta sokáig megmaradt az egyetlen elismert görög fordításnak, bár több
kéziratváltozatban maradt fent, melyek között kisebb-nagyobb eltéréseket találhatunk, de
lassan Egyiptomon kívül is elterjedt a görögül beszélő zsidó diaszpórákban, majd a
kereszténység terjesztésekor is ezt használták a görög nyelvű pogányok között. „Az
Újszövetségben olvasható ószövetségi idézetek 90%-a a Septuaginta szövegét követi,
vagyis elmondhatjuk, hogy az Újszövetség embereinek, de még nagyrészt az óegyháznak
is ez a szöveg jelentette az Ószövetséget” (PECSUK 2004: 20).
A rabbinizmus terjedésével az orthodox zsidóság főként a héber kánontól való
eltérései miatt a Septuagintát szabadnak és pontatlannak találta, így a Kr. u. 2–3. században
több új, görög fordítás is készült, például Aquila, Theodotion, Symmachus nevéhez
fűződően. Ezekben a fordításokban Akiba rabbi iskolájának volt jelentős szerepe. A rabbi
szerint nem elég a szent szöveg értelemszerű fordítása, a héber szöveg minden elemébe
teológiai értelmet magyarázott bele.
Aquila fordítása (Kr. u. 130 körül) például bár „görög szavakkal íródott, de
valójában mondataiban, gondolataiban és szófordulataiban héber maradt” (PECSUK 2004:
22). „Szolgaian utánozta a héber eredetit, teljesen figyelmen kívül hagyta a görög nyelv
törvényeit, s attól sem riadt vissza, hogy a fordítás helyenként teljesen értelmetlenné váljon
vagy éppenséggel más, ellenkező értelmet kapjon” (HAAG 1989: 1674). De éppen a pontos
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fordítás alapján fontos forrása lett a szövegkritikának, hisz a maszoréta szövegeknél
régebbi héber kéziratok világába enged bepillantást.
Theodotion fordítása a Kr. u. 2. század közepén inkább a LXX héber eredeti alapján
történő felülvizsgálata volt, de így is több héber szót átültetett görögre. Ezt a munkát a
keresztények is ismerték, hisz „Dániel könyvének Theodotion-féle fordítása teljesen
kiszorította a használatból a Septuagintáét” (RÓZSA 1995: 39).
Symmachos Kr. u. 170 körül szabadabb fordítást készített, melyben figyelembe
vette a görög nyelvszokást is. „A görög nyelv választékosságára és a stílus eleganciájára
ügyelve meglehetősen szabadon kezelte a héber szöveget” (DÉR–HORVÁTH 1999: 76).
Origenész egy hat hasábos gyűjteményben, az ún. Hexaplában (gör. ’hathasábos
könyv’) gyűjtötte össze ezeket a görög fordításokat. Kr. u. 240–245 között, más források
szerint 230 és 240 között készítette ötven kötetből álló munkáját, de sajnos ennek egyetlen
teljes példánya sem maradt fenn, csak töredékek kerültek elő belőle. Origenész egyrészről
azt akarta megállapítani, hogy melyik szövegvariáns felel meg leginkább a héber
eredetinek. Másrészről pedig „céljául tűzte ki a görög fordítás tekintélyének helyreállítását
a szövegváltozatok […] eltávolításával és a szöveg eredeti formájának visszaállításával”
(RÓZSA 1995: 40).
A hat oszlopból az első kettőben a héber szöveget közölte (1. oszlop: héber
betűkkel, 2. oszlop: görög betűkkel), a továbbiakban pedig négy különböző görög fordítást
(3. oszlop: Aquila; 4. oszlop: Symmachos; 5. oszlop: a LXX, saját jegyzeteivel kiegészítve;
6. oszlop: Theodotion fordítása). Néhány ószövetségi könyvhöz egyéb héberből fordított
görög nyelvű szövegeket is csatolt a 7., 8. és 9. oszlopban. Alapos filológiai munkát
végezve próbálta a Septuaginta szövegét az eredeti héberhez igazítani. A Septuagintából
hiányzó héber szavakat más fordításokból megjelölve átemelte, valamint jelezte a
Septuagintában azokat a szavakat, melyek a héber szövegből hiányoztak.
Ezekből a korai századokból több egyéb görög fordítást is ismerünk, melyek
szintén a Septuaginta szövegét akarták javítani (például Kr. u. 3. sz. végén Lucianus és
Hesychius fordításai). A görög szövegekből a kereszténység előtti időkből csak néhány
töredék maradt fent, a legtöbb szövegemlék ókori, az ókeresztény egyház idejéből. A
legjelentősebbek közé tartozik a Chester Beatty papiruszkódex, mely a Kr. u. 2–4.
századból való. Teljes görög fordítások a Kr. u. 3–4. századtól maradtak fenn, ide
sorolhatóak a Vatikáni kódex, a Sínai kódex, az Alexandriai kódex már az 5. századból.
Ezekből készülnek a Septuaginta mai kritikai kiadásai is.
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A görög nyelvű bibliai szövegek magyar bibliafordításokra tett hatásáról keveset
tudunk, pedig BENCZE LÓRÁNT többször is felhívja rá a figyelmet (l. BENCZE 1986: 170–4;
1991: 84–9), és görögből készített bibliafordítás nyomaira bukkan Pázmány-prédikációk és
14–15. századi kódexek szövegei alapján. Rajta kívül történészek is beszámolnak a görög
egyház magyar befolyásáról (görög püspökség, görög missziós tevékenység), mely
egészen a 4–5. századig visszavezethető. Sőt „az egyházmegyék és egyházi hierarchia
gyors megszervezésének oka Szent István uralkodásának idején csakis úgy magyarázható,
hogy már sok magyar keresztényt találtak az országban, magyarul beszélő papokkal és
püspökökkel” (BENCZE 1991: 85). Mindezeket régészeti leletek is igazolják. „Géza például
a római misszió befolyásának erősödése ellenére sem utasította ki a bizánci egyház
képviselőit, […]. István király pedig egy időben létesít zarándokházat Konstantinápolyban
és Rómában. Később I. András még az egyházszakadás előtti évben (1053) keleti
monostort alapít Visegrádon” (SZENTGYÖRGYI 2012: 305). Szintén SZENTGYÖRGYI említi
azt a tényt is, hogy I. András görög szerzetesek lakhelyén alapítja meg a tihanyi bencés
apátságot (l. SZENTGYÖRGYI 2010: 303). Sajnos a görög forrásnyelvekből készült magyar
bibliafordítás-részletekből vagy teljes szöveg(ek)ből nincs szemelvényünk. Valószínűleg a
11. századtól kezdődő latin nyelvi befolyás miatt eltűnhettek ezek a szövegek, de korai
bibliafordításainkkal kapcsolatban BENCZE LÓRÁNT arra a tévedésre is rávilágít, hogy a
görög befolyás feledésbe merülése miatt gyakran a középkori bibliafordítások párhuzamos
szövegeinek eltéréseit „pusztán másolási hibákra […], két vagy több másolói hagyományra
vezették vissza” (BENCZE 1991: 84). Akár feledésbe merültek, akár szándékosan tűntették
el ezeket a görög szövegeket, hatásuk középkori bibliafordításainkon érezhetően jelen van.
A latin nyelvű szövegek
Amikor a kereszténység eléri a Római Birodalmat, az egyház hivatalos nyelve a görög
koiné. A műveltebb rétegek persze jól tudtak görögül, de a Róma környéki szegényebbek
és a birodalom távolabbi részein élők, valamint a provinciákban (Hispánia, Afrika) inkább
csak latinul beszéltek, így a kereszténység terjedésével (kb. a Kr. u. 2. századra)
szükségessé váltak a Biblia latin fordításai is (vö. NÉMETH 2008: 4). Ezek kezdetben
egyszerű, szűk közösségnek, kisebb gyülekezeteknek szóló néhány fontosabb részt, esetleg
könyvet magukba foglaló lokális jellegű fordítások voltak. Több fordító munkájáról van
tehát szó, más-más célú, más-más területre korlátozódó, főként liturgikus használatra
készült különböző színvonalú szövegekre kell itt gondolnunk, melyeket folyton javítottak
valamely görög alapszöveg alapján.
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Ezeknek a korai fordításváltozatoknak az összefoglaló neve Vetus Latina (Antiqua),
ezek a Vulgata előtt, de a mellett is használatban voltak. Azt mondhatjuk, hogy a Vetus
Latina szövegének egységességét csak az alapul vett görög szöveg egységessége biztosítja,
ez természetesen igaz a Zsoltárok könyvére is: „[e] korai fordítások többsége – így az
ólatin Psalterium Vetus (Vetus Latina), a Psalterium Ambrosianum vagy a Psalterium
Mozarabicum is – a Septuaginta görög szövegéből készült” (SZENTGYÖRGYI 2014b: 37).
A Vetus Latinának két típusát különítik el: az afrikai Afra már Kr. u. 200 körül
létezett, ezek a fordítások elég szabadon kezelik az alapul vett görög szöveget. Az Itala a
3–4. század környékén készült Itáliában, és teljes bibliafordítást értenek alatta. Sajnos csak
néhány kézirattöredék maradt fenn közülük, a legtöbb részt egyházi szerzők idézeteiből
ismerjük (például Ciprián, Tertullianus írásaiból), de itt számolnunk kell a szóbeli
liturgikus fordítások hatásával is. Több Vetus Latina verzió tartalmazza a négy
evangéliumot vagy azok részleteit. Így van olyan részlet, melynek 27 különböző változatát
ismerjük az előkerült kéziratokból. Némely fordítás még igen kezdetleges, szó szerinti (pl.
héber vagy görög idiómák fordításakor), nehezen érthető. Ez a szövegkritika
szempontjából jó, hisz könnyebb visszakövetkeztetni belőlük az alapszövegekre (l.
NÉMETH 2008: 4).
A több különböző variációban élő latin nyelvű szöveghalmaz zavaróvá kezdett
válni a centralizálódó római egyház működésében. Ekkor Damasus pápa Sophronius
Eusebios Hieronymust (Jeromost) kérte fel egy egységesített, revideált latin változat
elkészítésére. Ő Cicerótól származtatott fordítói elveit először a Zsoltárok könyvén
alkalmazta, ugyanis elsőként a Róma városában használt liturgia zsoltárait revideálta, ez
lett a Psalterium Romanum, melyet görög alapszöveg alapján javított (l. SZENTGYÖRGYI
2014b: 37).
A pápa halála után a görög Origenész Hexaplájából újra lefordította a zsoltárokat,
ezt nevezzük Psalterium Gallicanumnak, mert Gallia egyházai vették fel liturgiájukba
először (l. RÓZSA 1995: 45). Ez a variáns szerepel a későbbiekben a Vulgata hivatalos
római kiadásaiban (tehát egy görögből fordított latin szöveg az Ószövetségi, héberből
fordított könyvek között). A zsoltárok esetében Hieronymusnak volt egy héberből készített
zsoltárfordítása (ún. Psalterium iuxta Hebraeos), de ez nem vált jelentőssé. Viszont a
„Psalterium Romanum és a Psalterium Gallicanum egyaránt használatos volt a latin nyelvű
keresztény liturgiában” (SZENTGYÖRGYI 2014b: 37).
Jeromos alapos szövegkritikai munkát végezve Kr. u. 382 körül az Újszövetség
fordításával is elkészült, és körülbelül Kr. u. 405-re az egész Ószövetséggel. Hieronymus
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inkább a héber és a görög szöveg alapján történő revíziót végzett, ami újdonság volt az
Ószövetség tekintetében, és ezzel kezdetben erős ellenállásba is ütközött. A könyvek
sorrendjének tekintetében a Septuagintát követte. Az apokrifus könyvek közül Tóbiást és
Juditot arám nyelvről fordította le, Dániel és Eszter könyvének apokrifus részeit
Theodotion fordításából pótolta. A többi ide sorolandó részt (Báruk, Bölcsesség, Jézus,
Sirák fia és a Makkabeusok 1–2. könyvét) átvette a Vetus Latinából (erről l. részletesebben
RÓZSA 1995: 45).
Ezt a fordítást azonban nem vezették be hivatalos szövegként és csak a Kr. u. 7–8.
századra vált teljesen elfogadottá, ekkor szorította ki teljesen az ólatin változatot, és kapta
a Vulgata (’elterjedt’) elnevezést. Egy alapos, gondos fordítás volt ez, melyben az
Újszövetség alapja az ólatin és a görög szöveg, míg az Ószövetségé teljesen az eredeti
héber (a fentiek értelmében ez alól csak a Zsoltárok könyve kivétel). A Vulgatában tehát
már három különböző nyelv, így három különböző felfogás találkozik.
„Sz. Jeromos után a Vulgata szövege a sok használat, másolás és elterjedés folytán
nem kis mértékben változott, módosult. A leírások nem egyszer gazdagodtak az előző
példányok széljegyzeteivel, és ezzel a szöveg romlott” (HORVÁTH 1935: 8). Így már a 6.
századból ismerünk javított szöveget (Cassiodorus, l. uo.). Alcuin szövegjavítása Nagy
Károly megbízásából, angol kódexek alapján készült (799–801). Theodulfus tudományos
igényű szövegjavításaiban pedig spanyol kódexeket vett alapul (8-9. század fordulóján).
De ezután is jelentek meg más latin javítások sorra a 11–13. században. A 11–12.
század fordulóján élt Harding István például „a közkézen levő Vulgata-változatok között
egyet igyekezett monostora számára normává tenni” (HORVÁTH 1935: 5).2 Fontos érdeme
e javításnak, hogy „Sz. István munkája az egyetlen az összes előtte lévő korrektorok által
végzett szövegkiadások között, melyet teljesen ismerünk” (i. m. 9).
A reformáció elindulásával megnövekedett az ilyen szöveget helyreállító
kísérletezések száma. Legjelentősebbek például: Lanfranc fordításai, Pagninus teljes
Bibliája (Lyon 1527 és Köln 1541). Münster is készített egy szó szerinti latin
bibliafordítást (Basel 1534–35). Legnagyobb tekintélye mégis Erasmusnak volt, aki csak
az Újszövetséget fordította le (1516), de ez több nemzeti nyelvű bibliafordításnak is alapul

2

Munkája nehézségeiről érdemes idéznünk: „meg kellett találnia a valószínűbb, a jobb, a legjobb szöveget.
Sz. Jeromosnak is – Ószövetségről lévén szó, – eredeti szövegül a héber szöveg szolgált. Az a meggyőződés
vált tehát urrá István apátban, hogy a bizonytalanságok és különbségek legbiztosabb eloszlatója a Jeromosféle szöveg megtalálásában épen az a zsidó és aramai [!] szöveg lesz, melyből sz. Jeromos is merített. Ezért
fordul a zsidó tudósokhoz; a bizonytalan, kettős helyeknél megkérdi, hogy mi áll az ő zsidó szövegeikben,
ezt összeveti a régebbi kézíratokkal és megfontolásának eredményét beleírja a lemásolt teljes bibliába. […]
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szolgált, például Luther is használta, amikor német nyelvre ültette át a Biblia könyveit.
Béza 1565-ös fordítása pedig Károlit segítette munkájában.
A kéziratokban terjedt Vulgata szövegeiben sok véletlen hibát vagy szándékos
javítást, változtatást találunk, némelyikben a Vulgata és a Vetus Latina szövege keveredik.
Egyre inkább szükségessé vált egy egységes szöveg kiválasztása. Az 1546-os Tridenti
zsinat szerint: „(…) sacrosancta Synodus (…) ex omnibus latinis editionibus, quae
circumferuntur sacrorum librorum, (…) pro authentica habenda sit, (…) statuit et declarat,
ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata
est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro
authentica habeatur (…)” (DENZINGER–SCHÖNMETZER 1976: 365) vagyis: „(…) a
legszentebb Zsinat (…) elhatározta és kinyilvánítja, hogy a szent könyvek valamennyi latin
nyelvű kiadása közül, melyek közkézen forognak, a régi és elterjedt [vulgata] kiadás
tekintendő hitelesnek, melyet maga az Egyház hosszú évszázadokon át használva igazolt, a
szertartásokon történő felolvasás, a tanítás, az igehirdetés és a hit kifejtése során hitelesnek
tartott (…)”.3 Az idézetből pontosan kiolvasható, hogy nem csak a romlott
szövegváltozatok, hanem minden egyéb szöveg kizárattatik a liturgia szövegéből, csak a
Vulgata maradhat meg. A szövegvariánsok üldözése egészen odaáig ment, hogy a 16.
században akár el is égették az egyéb kéziratokat.
Erről az elterjedt változatról a következőket tudhatjuk meg a zsinat szövegéből:
„(…) statuit, ut posthac sacra Scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et Vulgata editio
quam emendatissime imprimatur (…)” (i. m. 366) vagyis: „(…) elhatározta [ti. a Zsinat],
hogy ezután a Szentírás, azaz a régi és elterjedt kiadás a legtökéletesebben kijavítva
nyomtattassék ki (…)”. Tehát még ez a változat sem tökéletes az épp aktuális formájában,
mielőtt újra kiadnák, ki kell javítani.
Caraffa bíboros kezdte meg a kéziratok egységesítését, majd V. Szixtusz pápa egy
másik kiadást készített elő, ez lett 1590-ben az Editio Sixtina, melyet a pápa halála után
bevontak. Két évvel később már újra javítani kellett a szövegen. VIII. Kelemen pápa
idején, 1592-ben, igaz nem sok változtatással, kiadták az Editio Sixto-Clementinát, melyet
ezután még kétszer javítottak (1593 és 1598) (vö. RÓZSA 1995: 45).
A 20. század elején (1907) X. Piusz pápa a bencésekre bízta a Vulgata kritikai
kiadásának elkészítését, melynek keretében 1926-tól 1986-ig folyamatosan elkészült az

Ez a mai négykötetes, sz. István-bibliája. Ez lett a Ciszterci Rend norma-könyve a bibliát illetőleg.”
(HORVÁTH 1935: 7).
3
Köszönet a fordításokért Szentgyörgyi Rudolf tanár úrnak.
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egész Ószövetség. Weber vezetésével 1969-re Stuttgartban két kötetben megjelent a Biblia
Sacra iuxta Vulgatam Versionem (l. RÓZSA 1995: 46). Majd VI. Pál megbízásából 1979-re
fejeződött be a Nova Vulgata (vagy Neovulgata) kiadása, melyben a legújabb tudományos
kutatások eredményeit felhasználva, a héber maszoréta, görög és arám szövegek alapján
javították, revideálták a Vulgata szövegét. Ettől a kiadástól kezdve hivatalosan ez a
változat volt használatos a római katolikus egyház latin nyelvű liturgikus szövegeiben, de
mára már ez alól is találunk kivételt (bizonyos helyeken visszatérhettek a Vulgata
használatához).
Ezek után érthető, hogy miért hangoztatják a magyar nyelvtörténészek, hogy
milyen nehéz megtalálni korai bibliafordításaink alapszövegeit. A dolgok leegyszerűsítése
végett

a

latin esetében a

Vulgatát

használják

forrásnyelvi

elemzésekhez

és

összehasonlításokhoz, ahogy ezt például SLÍZ MARIANN is teszi saját kutatásával
kapcsolatban a következő indoklással: „végül kényszerűségből választottuk a Vulgatát
mint legismertebb latin változatot, arra az előfeltevésre támaszkodva, hogy az egyes
forrásszövegek között legfeljebb kisebb, stiláris különbségek lehetnek” (SLÍZ 2006: 60).
Megjegyzendő azonban, hogy egyáltalán nem ilyen világos és tiszta a latin alapszövegek
kérdése a fentiek értelmében, hisz Magyarországon a kereszténység megjelenésével
feltehetően sok, ma már feledésbe merült, elveszett latin minta, kézirat állt a fordítók
rendelkezésére, melyek közül (ahogy arról a héber szövegek kapcsán is szó volt)
véletlenszerű volt, hogy melyik akadt épp a fordító kezébe. A Zsoltárok könyve esetében
még nehezebb egy közeli forrásnyelvi szöveg kiválasztása, hisz „[a] kereszténység korai
időszakában a Zsoltárok könyvének számos, a Biblia más könyveinél több latin fordítása
keletkezett. (E bibliai könyv kitüntetett szerepe liturgikus használatára vezethető vissza.)”
(SZENTGYÖRGYI 2014b: 37).
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Magyar nyelvű bibliafordítás a kezdetektől a 17. századig
Magyarországon a honfoglalás után a magyar nyelv az itt élő egyéb etnikumok nyelvével
lépett kölcsönhatásba. Úgynevezett „használt államnyelv, országos főnyelv” lett a magyar
(NÁDOR 2002: 28), a szomszédos nyelvekkel való érintkezés pedig főként a szókincsen
hagyott nyomot. A kereszténység felvétele után a latin nyelv funkciópotenciálja épp úgy
megnőtt hazánkban, ahogy a környező országokban. De ez a műveltségváltás már
„nemcsak a szókincset érintette, hanem a nyelv egyéb régióiban is lényegbevágó
módosulások eredőjévé vált” (BENKŐ 1996: 372). A latin tért hódított a közéletben és az
irodalomban, hisz ez volt a jogi szövegek, az oktatás, az egyház és a nemzetközi
kommunikáció nyelve. „Egész különleges szerepet kap a latin, amely mint az egyházi
műveltség közvetítője egyszersmind a tanultság és az írásbeliség szimbólumává is válik”
(KOROMPAY 2009: 33).
Igaz ugyan, hogy a törvényeket, bírósági jegyzőkönyveket latinul írták, és hogy az
ebből a korszakból ránk maradt írásos emlékeink nagy része latin nyelvű. Az is
egyértelmű, hogy a középkorban senki sem tölthetett be hivatali posztot, ha nem tudott
latinul, ez elengedhetetlen volt. A latin mellett azonban a magyar nyelv ismerete nélkül
hazánkban nem boldogulhattak sem az egyház emberei, sem a hivatali ügyekkel
foglalkozók.
Az egyház latin nyelvűségét nem kell olyan szigorúan vennünk már a
kereszténység felvételétől fogva sem, hiszen „[a]z írással kapcsolatba került és
ismereteiből megélő rétegnek is egy nagyon kis csoportja lehetett az, amely tanulmányai
során nemcsak tudomást szerzett az elméletről, hanem otthonosan mozgott is benne”
(TARNAI 1984: 11). A Szent István kora óta kötelező vasárnaponkénti templomba járás
kötelező prédikációkat is jelentett, mely magyar nyelven folyt, hiszen egyébként nem
értették volna a hívek (l. Szent István első törvénykönyvének egy részletét idézi BOTTYÁN
1959: 1679). Az 1114-es esztergomi zsinat határozata szerint („…»evangelium et epistola
et fides exponantur populo«. Az evangéliumot, az (apostoli) leveleket és a hittételeket
magyarázni kell a népnek” NEMESKÜRTY 1990: 15, l. még BOTTYÁN 1982: 11) a nagyobb
templomokban „az evangéliumokat és szentleckét kell exponálni, a kisebbekben a
Hitvallást és a Miatyánkot” (TARNAI 1984: 21), vagy inkább ahogy ezeket akkor nevezték,
a Pater noster-t és a Credo-t (l. i. m. 239) kellett magyarázni a népnek, ez is magyar nyelvű
szentbeszédeket jelentett. „A Bibliának írott magyar nyelvre fordítása és istentiszteleteken
felhasználása már megkezdődött keresztyén hitre térítésünk első századában” (BOTTYÁN
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1982: 11), de véleményem szerint sokkal inkább szóbeli tolmácsolásról lehet itt még szó.
A Szent Gellért legendából tudjuk, hogy tíz szerzetesből heten tudtak magyarul is
prédikálni. A Margit-legendában olvashatjuk, hogy Szent Margit a húsvét előtti hetekben
magyarul olvastatta fel magának a passiót (13. század második fele).
Ezzel kapcsolatban MEZEY LÁSZLÓ azt a kérdést tette fel, hogy vajon ez a
felolvasás nem jelentett-e a szóbeliségből az írásbeliségbe való átmenetet is. Úgy gondolja,
hogy „a felolvasásokat tartó fráter bármennyire jól tudott is esetleg latinul, kénytelen volt a
»kapásból« fordítás fárasztó volta miatt is, a szóbeli fordítást rögzíteni, eleinte bizonyára
csak glosszázva, később teljes terjedelmében is” (MEZEY 1955: 90). Az is lehetséges, hogy
a latinul jobban tudó szerzetesek a gyengébb latinságú társaikat segítették ezekkel a
glosszákkal. MEZEY fejtegetéseiben egészen odáig megy el, hogy teljes, de legalábbis
nagyobb terjedelmű bibliafordítást feltételez ebből az időszakból a Nyulak szigeti
kolostorban. Erről pontos adataink nincsenek, mindenesetre egyetérthetünk vele abban,
hogy valamilyen fordításnak léteznie kellett, ha abból olvastak fel Margitnak. Talán éppen
a szent életű királylány ösztönzésére indultak el ezek a kezdeti szóbeli tolmácsolások az
írásbeliség útján.
A kolostorokban nem tudott mindenki latinul, ezért feltételezhető az is, hogy
amikor az étkezések alatt felolvasni „szoktak fennhangon bibliai perikópákból, a szentek
életéből, vagy a szerzetesrendek szabályzatából” (TÓTH 1998: 263), akkor „[a]z ilyen
felolvasásnak is nemzeti nyelven kellett történnie, hogy a jelenlévők megértsék” (uo.).
Nem lehetünk biztosak benne, hogy a megértés kritériuma volt-e annyira lényeges – és ha
volt, akkor mikortól –, hogy emiatt magyarra fordították a latint akár csak szóban, akár
írásban, de a feltételezést beilleszthetjük az eddigi kezdeti fordításokkal kapcsolatos
bizonytalanságok sorába.
Annyi bizonyos, hogy a szóbeli bibliafordítás már a 11. században megkezdődött.
Ez volt az előkészítője a későbbi írott fordításoknak. Akkor kezdték ezeket a szóbeli
tolmácsolt szövegeket leírni, amikor erre olvasói igény támadt (így lehetett a Margitlegenda felolvasó és magyarázó szerzetesével), amikor tehát a papok maguknak, vagy
olvasni sem, latinul sem tudó (hiszen e kettő együtt volt érvényes ebben az időszakban)
egyéb közönségnek való felolvasásra leírták azokat. Elég szűk rétegre kell gondolnunk
kezdetekben, talán ezért is maradt fenn olyan kevés emlék közülük. Legkorábbi kódexeink
15–16. századiak (ez körülbelül 45 magyar nyelvű kódexet jelent, l. KOROMPAY 2006a:
117), de szinte valamennyi másolat, sőt többedik másolat, tehát eredetijük mindenképp
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még korábbi lehetett, „[e]gyes feltűnő archaizmusaik nemegyszer Árpád-kori nyelvi
tényekkel vethetők össze” (i. m. 119).
Az egyház embereinek elsődleges feladatai közé tartozott a prédikálás, azon belül a
magyar nyelvű ige megszólaltatása. Ezen a téren minden bizonnyal volt magyar fordítási
hagyomány, a szóbeli bibliafordítás terjedt, erre nemcsak a fennmaradt teljes vagy
részleges korai bibliafordítások a tanúk, hanem a fennmaradt részletek fordításainak
egybecsengései. Egymástól teljesen távol eső fordítások is kiegyenlítődést mutatnak, nem
annyira a helyesírás, hangalak, inkább a szókészlet, mondattan, stilisztika területén.
A későbbi bibliafordítók már felhasználhatták ezt a fordítói hagyományt, és
TARNAInak abban is igazat adhatunk, amikor a Huszita bibliával kapcsolatban azt írja,
hogy a „tradíció kötelező erejével magyarázható, hogy a délvidéki ferencesek átvették
fordításukat” (TARNAI 1981: 22), ti. a huszitáknak. Ide vehetjük igazolásnak a Müncheni és
Jordánszky-kódex szövegeinek egyezéseit, és a Laskai Sorok párhuzamos szövegét a
Thewrewk-kódexből. „Ez ugyanis ékesen illusztrálja azt a tényt, miszerint a rövidebb (és
hosszabb) középkori szövegeinket is többször fordíthatták, másolták, memoriterként is
megtanulhatták, s ezeknek vagy egyes részeiknek mind az írásbeli, mind a szóbeli
hagyományozódás során változatai alakultak, alakulhattak” (A. MOLNÁR 1996: 25).
A magyar bibliafordítások elindulásával kapcsolatban az eddigiek alapján
elmondhatjuk, hogy a bibliai részletek, melyeket sokszor fordítottak, kezdetben szóbeli
hagyomány útján terjedtek. Ezeket aztán a literátus réteg azon része, mely tudott írni,
írásban rögzített, először esetleg csak saját használatra, majd főként attól kezdve, ahogy
erre olvasói igény is támadt, egyre több ilyen leírt szövegünk lehetett, ezeket aztán már
másolhatták is. Így talán kicsit messzebb is eljuthatott egy-egy fordítás, de legtöbbjük
inkább csak lokális jellegű volt.
Magyarországon is – mint más nemzeteknél – kezdetben főként liturgikus célokra
fordították a Biblia egyes részeit. Bizonyíték erre legkorábbi szövegemlékünk, a Halotti
beszéd és könyörgés, mely idézi Isten fenyegető szavait a paradicsomból a Biblia első
lapjairól: „kí nopun emdul oz gimilſ twl. halalnec halaláál holz”. Másik lehetséges cél a
fentiek értelmében, hogy elsők között készülhettek bibliafordítások a kolostorokban élő,
latinul nem tudó szerzeteseknek és apácáknak. Legrégebbi ilyen ránk maradt töredék az ún.
Huszita biblia, melynek huszita voltát több ponton is megkérdőjelezi SZABÓ FLÓRIS,
például a fordítók személyének azonosítása, a keletkezési idő tisztázatlansága, a nyelvjárás
kérdésköre, de még a huszita helyesírással való azonosítás alapján is (l. SZABÓ 1989).
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Többen voltak azok, akik kiálltak, de legalábbis kisebb finomításokkal megmaradtak a
hagyományos nézet mellett. MADAS EDIT megfontolásra érdemesnek tartja SZABÓ nézeteit,
melyek „további filológiai, illetve irodalom- és helyesírás-történeti kutatásokat sürgetnek”
(MADAS 1998: 50), valamint megoldási javaslatot próbál adni SZABÓ ellentmondásainak
feloldására. KOROMPAY KLÁRA viszont óvatosságra int a radikális nézet kijelentései ellen,
sőt több ponton vitába is száll vele: a „gondolatmenet gyönge pontja helyesírás-történeti
szempontból nem is az a sok új magyarázati lehetőség, amit fölvet, mint inkább az a
néhány alapigazság, amit figyelmen kívül hagy” (KOROMPAY 2006b: 207). Egy másik
írásában pedig a gondolatmenet valamennyi pontját sorra veszi kritikailag, s arra hívja fel a
figyelmet, hogy „sokirányú, elmélyült, számos tudományterületet mozgosító kutatások
kellenek még ahhoz, hogy a fenti kérdésre egyszer megfelelően árnyalt és meggyőző
választ lehessen adni” (KOROMPAY 2015. megj. e.).
A hagyományos nézet szerint a Huszita bibliát a ferences krónikában említett
Tamás és Bálint fordította a Vulgata latin szövege alapján. E két névnek a prágai egyetem
anyakönyvében található diákokkal, Pécsi Tamással (Thomas de Quinqueecclesiis) és
Újlaki Bálinttal (Valentinus de Ujlak) való azonosítása nincs kellően alátámasztva: „[a] két
prágai tanulót annak ellenére azonosították a ferences krónikában szereplő Tamással és
Bálinttal, hogy az azonosítást semmi sem támasztja alá” (KERTÉSZ 2009: 257), vagy
KOROMPAYnál: „nincs igazi fogódzó a krónikában említett Tamás és Bálint
azonosításához” (KOROMPAY 2015. megj. e.).
Nem teljes bibliafordításról van szó, csak részletek maradtak fenn belőle: a Bécsi
kódex (legújabb kutatások szerint, írásképe alapján a 15. század középső harmadából való,
l. KERTÉSZ 2009: 256) az ószövetségi könyvek egy részét (Ruth, Judit, Eszter, a
Makkabeusok második könyve, Báruk, Dániel és a tizenkét kispróféta könyvét) és egyes
apokripusokat tartalmazza. A kódexet három kéz másolta. A Müncheni kódex (1466) a
négy evangéliumot és legrégebbi magyar naptárunkat tartalmazza, ez is három kéz
munkája, a kódexet Németi György fejezte be 1466-ban Tatros városában (l. KERTÉSZ
2009: 258). Az Apor-kódex (15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt) elég
hiányos állapotban, megrongálódva maradt fenn, „tartalmazza a Zsoltárok könyvének első
magyar fordítását, melyhez a zsolozsmához tartozó szövegek (bibliai kantikumok,
himnuszok) kapcsolódnak” (HAADER–KOCSIS–KOROMPAY–SZENTGYÖRGYI 2014: 7). A
kódex két más, későbbi szövegegységet is magában foglal. A Huszita biblia hatása érződik
a következő idők teljes vagy részleges bibliafordításain.
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A második fennmaradt hosszabb terjedelmű szentírásfordítás-részletet is tartalmazó
kódexünk a Döbrentei-kódex (1508), melyet elejétől végéig Halábori Bertalan egri
egyházmegyei pap másolt. Szerepel benne a Zsoltárok könyve, az egész egyházi évre szóló
perikóparend, az Énekek éneke, Jób könyvének néhány része és egy passiótöredék.
Laikusok számára készült liturgikus könyv. „Halábori Bertalan olyan másoló, aki javít,
értelmez, több fordítást használ és olykor a Vulgatával is egybeveti az előtte álló szöveget”
(ABAFFY – T. SZABÓ 1995: 12), kapcsolatát a Huszita bibliával többen bizonyították (pl.
MÉSZÖLY 1917, KÁROLY 1955).
A 16. század elejéről fennmaradt, a magyarországi beginák („olyan jámbor nők voltak,
akik kolostori közösségben, de kötött szerzetesi fogadalom nélkül éltek együtt” ún. beginaudvarokban, l. BOTTYÁN 1982: 19) számára készült kódexekben is találunk bibliafordításrészleteket, ezek a Festetics- (1492–1494), Czech- (1513) (e kettő Kinizsi Pál özvegyének
készült a nagyvázsonyi pálos kolostorban), Keszthelyi (1522) és Kulcsár- (1539),
Székelyudvarhelyi kódexek (1526), melyeket BOTTYÁN JÁNOS begina-kódexeknek is
nevez. A Keszthelyi kódex zsoltároskönyv, melyet Velikei Gergely Lékán készített 1522ben. „Munkáját bizonyosan női szerzeteseknek – talán klarisszáknak – szánta” (HAADER
2009b: 268). A zsoltárfordítások szövegei emlékeztetnek a Döbrentei-kódexéire (ezt
BOROS ALÁN mutatta ki először 1903-ban). Himnuszokat, breviáriumi imádságokat és a
hét bűnbánati zsoltárt tartalmazza. A Kulcsár-kódex szintén egy kéz írása, Pápai Pál
ferences szerzetes 1539-ben készítette valószínűleg az ozorai beginák számára.
Zsoltárfordításai apró helyesírási különbségektől eltekintve teljesen megegyeznek a
Keszthelyi kódexszel, mindkettőt ugyanabból a forrásból másolták (mely forrás már maga
is másolat l. HAADER–PAPP 1999: 24 és HAADER 2009a: 56), himnuszokat és breviáriumi
imádságokat is tartalmaz.
A Székelyudvarhelyi kódex (1526–28) első keze Nyújtódi András, aki apáca
húgának, Juditnak fordította le Judit könyvét („fordítása Szent Jeromos latin Bibliafordításából, a Vulgatából készült”, l. LAUF 2009: 270), valamint az első katekizmust
(Örök boldogságnak fundamentuma). Nyújtódin kívül még öt kéz írta a kódexet:
evangéliumi olvasmányokat és egyéb szerzetesi életre vonatkozó elmélkedéseket
tartalmaz.
A kolostori bibliafordítások között kell megemlítenünk két domonkos rendi apácát:
Ráskay Leát, kinek kézírása a Példák Könyve (1510), melyben a Tízparancsolat verses
44

összefoglalását is találjuk, szinte kizárólag exemplumokkal teli (hitbeli és morális
tanulsággal szolgáló történetek); Sövényházi Mártát, aki az Érsekújvári kódexet (1529–
1531)

másolta,

melyben evangéliumi részleteket, prédikációkat, elmélkedéseket,

legendákat, példákat találunk, ezeket valószínűleg hangos felolvasásra szántak, „[e]rre a
használati célra mutat a kódex első lapjának egyik címsora is: Kezdetnek evangeliomok kik
bejtben naponkéd olvastatnak” (DARVAS 2009: 286). Mindkét kódexet több kéz másolta,
de csak a fenti apácákat ismerjük közülük név szerint.
A Jordánszky-kódex egy másik bibliafordítási hagyományt őrzött meg. Részleges
fordítás ez a 16. század elejéről (a négy evangélium 1516; Mózes öt könyve, Józsué
könyve, Bírák könyve 1519). Legterjedelmesebb bibliafordítást tartalmazó kódexünk,
elejétől a végéig egy kéz munkája. Ennek a másik fordítói hagyománynak a készítője nem
törekedett teljes bibliafordításra, csak válogatott a szövegekben. „A fordító és a másoló
nem lehet egyazon személy” (ÁCS 2009: 264), de ezen kívül is sok kérdés felmerül a
kódexszel kapcsolatban („[s]emmi biztosat nem lehet tudni arról, hogy hol és kiknek a
megrendelésére készítették a kódexet”, uo.). Egyezéseit és hatását más bibliai szövegekre
vannak, akik vitatják, de „[a] Jordánszky-kódex és a Döbrentei-kódex között is találhatók
egyezések” (KÁROLY 1955: 261), ezeket az érintkezési pontokat például a DöbrK. javítási
helyeinek vizsgálata során tárta fel KÁROLY SÁNDOR.
Az első nyomtatásban ránk maradt bibliafordítás 1533-ból való, Komjáti Benedek
Krakkóban adta ki Szent Pál leveleit (Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. Az Zenth
Paal leueley magyar nyeluen). Komjáti a katolikus egyháztól nyíltan el nem szakadt, de
kissé eltávolodott humanistának, Erasmusnak a követője. „Komjáti nemcsak használja
Erasmus szövegét, de annak mindegyik leveléhez adott magyarázatát is lefordítja. Emellett
használja a Vulgatát is, meg az előző magyar fordításokat” (BOTTYÁN 1982: 34), a fordítás
néhol szövegszerűen egyezik a Döbrentei-kódexszel „ily helyeken az ő hozzáadása
mindössze egy-egy szinoníma, s vagy azt, vagy a Döbrentei-kódex szavát teszi zárójelbe”
(HORVÁTH 1957: 28–29). De ettől eltekintve is Az Zenth Pál leueley „nem mindenestől
Komjáthi munkája, hanem korábbi fordítás (vagy fordítások) kiaknázásával készült
compilatio” (i. m. 29).
Ugyancsak Erasmus nyomdokain járt, tehát nem a Vulgata szöveghagyományából
dolgozott Pesti Gábor, aki 1536-ban Bécsben adta ki a négy evangélium fordítását (Nouum
Testamentum… Wÿ Testamentum magyar nÿeluen). BOTTYÁN így ír róla: „nyelve a beszélt
magyar nyelv […] tömör, formás, takarékosság, csín, elevenség és választékosság jellemzik”
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(BOTTYÁN 1982: 37). Az ő fordításából is érződik, hogy használt már meglévő magyar
fordításokat „erre vallanak a Müncheni- és a Jordánszky-kódex szövegével való némely
egyezései” (HORVÁTH 1957: 108).
A reformáció korában sorra jelennek meg a Biblia egyes könyvei magyar nyelven.
Sylvester János az első, aki az egész Újtestamentumot magyarra fordítja 1541-ben, és ő az
első, aki ehhez az eredeti görög szöveget használja, bár tekintettel van a Vulgatára és az
Erasmus-fordításra is. Felekezeti hovatartozásáról sokan sokat vitáztak, HORVÁTH is
óvatosan fogalmaz ezzel kapcsolatban: „[a] katolikus egyháztól bizonyára nem szakadt el
soha; néhány tekintetben közeledhetett a »protestáns értelemhez«” (i. m. 139).
E három fordítás összehasonlításául álljon itt egy hosszabb idézet HORVÁTH
JÁNOStól: Sylvester „[f]ordítása Komjátiénál sokkal világosabb, magyarosabb, érthetőbb,
Pesti azonban fegyelmezettebb stiliszta mint ő: tömörebb, választékosabb, több érzéke van
a szerkezet esztétikája iránt. Hozzá képest Sylvester fesztelenebb, az élőbeszéd formáihoz
közelebb álló, bátran pongyola […] Mintha átlagosabb »írásolvasóra« gondolna, mint
Pesti. Nagyjában azt mondhatni, hogy az idegen mondattannak és szólásmódoknak
kevésbé enged, mint pl. Károlyi Gáspár. Elbeszélő részletei azonban latinosabb képűek a
többieknél, mert mellékmondataiban többnyire követi a latin igemódok példáját” (i. m.
153).
Első három nyomtatásban megjelent bibliafordításunkkal kapcsolatban meg kell
említenünk PÉTER KATALINt, aki érzékenyen hívja fel a figyelmet arra, hogy „a
bibliaolvasás mindenkinek szóló programja jegyében készült […] mindhármuk kötetei […]
katolikus Bibliák” (PÉTER 1995: 45); mindegyikük Bibliája kisalakú, és a nép, a laikusok
számára készült, nem úgy, mint a későbbi protestáns fordítások. Természetesen nézeteit
többen bírálták.
Bencédi Székely István, református lelkipásztor, 1548-ban jelentette meg magyarul
az első nyomtatott Zsoltároskönyvet, melyet templomi használatra szánt. Székely Isván
Zsoltároskönyvének hatása érződik a Vizsolyi Biblia fordításán is. Annak ellenére, hogy
tudott héberül, nem az eredetiből fordított, hanem a Vulgatából, bár ajánlásában héberből
való fordításról beszél, „[a] fordítók ily állításait azonban nem kell szó szerint vennünk;
átvehettek ilyet latin forrásuk előszavából is” (HORVÁTH 1957: 49). Egy Sebastian Münster
nevű német reformátor tudományos latin fordítását (1534–1535) is felhasználta forrásként,
mely közli a zsoltárok héber szövegét is. Székely István érdeme, hogy ennek alapos
grammatikai, történeti és teológiai kommentárjait felhasználva, sok mindent át tudott
ültetni magyar nyelvre. „Személyében első ízben találkozott a nemzeti nyelvű
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bibliafordítás két előfeltétele: az új hit birtokában és külföldi egyetemen tanult tudásanyag
felhasználásával tett kísérletet az Ószövetség textusainak magyarra fordítására” (DÁN
1973: 47).
Az első teljes bibliafordítás terve Heltai Gáspár nevéhez fűződik, ehhez saját
nyomdát állított fel, ahol sorra adta ki a Biblia egyes könyveit 1551 és 1565 között.
Munkáját mások is segítették (Gyulai István, Vizaknai Gergely, Ozorai István, Egri
Lukács, Szegedi Lajos) részfordítások és magyarázatok készítésével. Az eredeti héber
szöveget, a Vulgatát és már meglévő magyar fordításokat is felhasználtak. A sorozat
könyveit fejezetbeosztásokkal, de versbeosztások nélkül jelentették meg (hiányzott a
Krónikák, Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób könyve). E fordítástól származtatjuk a protestáns
helyesírást is. Nem vált népszerű fordítássá, bár a kutatók több helyen felhívják a figyelmet
arra, hogy a Vizsolyi Biblia zsoltárfordításai merítenek Heltai szövegéből. Nem tett jót a
szövegfordításoknak, hogy 15 év alatt, nem a bibliai könyvek sorrendjében és nem is
azonos kiadási formátumokban jelent meg. „Ráadásul, megjelenése közben Heltai
megváltoztatta hitbeli álláspontját […] Teljes bizalommal, gyanútlanul, egyik felekezet
sem fogadhatta” (HORVÁTH 1957: 374).
Méliusz Juhász Péter 1565-ben Debrecenben kiadja a Sámuel és a Királyok
könyveit, Nagyváradon a Jób könyvét. 1567-ben pedig Szigeten az Újszövetséget. Csak az
ószövetségi részeket ismerjük, ezeket jó magyarsággal fordítja, használja a versekre való
tagolást és összefoglalókat is fűz az egyes részekhez. Fordítására jellemző, hogy az eredeti
nyelvet igyekezett tiszteletben tartani, „feltétlenül az ősforráshoz óhajt visszatérni.
Számára »az zsidó nyelvnek igazsága« a döntő. Annyira, hogy azt is közli: nehezebb
helyeket héberül is leír, hogy az olvasó maga dönthesse el az értelmezés helyességét”
(NEMESKÜRTY 2001: 51). Bizonyára mindezt az életét és munkásságát is jellemző
hitvitázó, hadakozó szellem jegyében teszi (l. HORVÁTH 1957: 279–299), bár felekezeti
hovatartozása felől vitázik maga a szakirodalom is.
Méliusz utóda, Félegyházi Tamás is lefordította az Újszövetséget, de még annak
kiadása előtt meghalt, így munkáját Gönczi György fejezte be. Az Mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak Uj Testamentuma, avvagy frigye címen 1586-ban jelent meg Debrecenben.
1609-ben újra kiadták, bőséges magyarázatos részei miatt ugyanis a hívek kedvelték.
„Félegyházi fordítását a szokatlanul bőséges jegyzetanyag jellemzi; a tanító-magyarázó
megjegyzések szinte agyonnyomják az eredeti szöveget […] a legképzettebb 16. századi
református teológusok egyike” (NEMESKÜRTY 2001: 55).
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Az első teljes bibliafordításunk Károli Gáspár munkája (Vizsoly, 1590). A
fordításban többen segítették, ezért készülhetett el a munka három év alatt (bár ezt az
adatot sokan vitatják). Károli Bibliájában felhasználta az addig ismert magyar fordításokat,
így például gönci elődjének, Benczédi Székely Istvánnak a fordítását, valamint néhol
Heltaiét is, a zsoltárok esetében ez szövegszerűen ki is mutatható. Eredeti héber és görög
nyelvű szöveget is ismert, de főként latin után dolgozott. „A Vulgatán kívül használta a
Septuagintát, a domonkosrendi Pagninus Santes († 1514) akkor elterjedt latin fordítását,
Franciscus Vatablus párizsi tanár magyarázó jegyzeteit, az Ószövetséghez Münster
Sebestyén kiváló hebreista [!] (†1552) művét, a zsidó születésű Tremellius Immanuel és
veje, Junius Ferenc heidelbergi tanárok latin bibliáját” (HORVÁTH 1957: 319). De nem
hagyta figyelmen kívül Luthert sem. Versekre osztja a szöveget, ezt a felosztást követik a
későbbi kiadások (Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Ujtestamentumának proféták és
apostolok által megiratott szent könyvei). „Az eredeti Károlyi-fordítás nyelvi színvonal
tekintetében lényegében nem emelkedik ki a korabeli egyházi irodalomból. Azáltal
azonban, hogy a teljes Bibliát elsőként közvetítette, egyedülálló teljesítmény” (A. MOLNÁR
2009: 60). A Károli Biblia nyelvezetéről – méltató vagy éppen elmarasztaló hangon –
sokan írtak.
Szenczi Molnár Albert diákként maga is részt vett a Vizsolyi Biblia munkálataiban,
„maradandó emlékként idézi a Hanaui Biblia (1608) előszavában azt a – különben csak
egy hónapra tehető – kiváltságot, hogy kéziratot és korrektúrát hozhatott-vihetett Gönc és
Vizsoly közt” (TÓTH 1994: 22). Felnőtt korában mindent elkövetett azért, hogy a drága és
kézben nem hordozható Károli-féle Bibliát olcsóbb, kisebb formátumban adhassa ki. 1608ban Hanauban javítva, tartalmi összefoglalásokkal és parallel helyek feltüntetésével
egészíti ki Károli munkáját (Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Ujtestamentumának Próféták
és Apostolok által megiratott szent könnyvei. Magyar nyelvre fordittatott egészen az
Istennek Magyarországban való anyaszentegyházának épülésére. Károli Gáspár előljáró
beszédével. A második kiadást igazgatta, néhol meg is jobbitotta Szenczi Molnár Albert).
Később, 1612-ben Oppenheimban még kisebb formátumban újra kiadta. Ekkor már a
könyv végén közli a genfi dallamokra írt 150 zsoltárt, kottáikkal együtt, valamint hozzátesz
egyéb alkalmi énekeket, a Heidelbergi Kátét, imádságokat és liturgiákat.
Ennek a Szenczi Molnár-féle revíziónak 1645-ben is volt egy kiadása, ez az ún.
Janson-Biblia, melyet I. Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsanna rendelt meg.
Nem sokkal később, 1660–61-ben Szenczi Kertész Ábrahám is készített belőle egy kiadást,
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melyet Váradon kezdett el, de a török hadjárat eseményei miatt Kolozsváron fejezett be (ez
lett az ún. Váradi Biblia).
A Károli fordítást még egy mester, Misztótfalusi Kis Miklós is kinyomtatta, bár
változtatásokat ő is eszközölt rajta. 3500 példányban adta ki ezt a Bibliát híres
amszterdami nyomdájában 1685-ben. Ma ezt, díszes, aranyozott kötése miatt, Aranyos
Bibliának nevezzük.
Itt kell megemlítenünk a 17. század elejéről való Batthyány-kódexet, melyet sokáig
tévesen a 16. század közepére datáltak, 1541 és 1563 közötti másolatnak tartva (l. VOLF
1890: XL). „Jelentőségét növelte, hogy a kutatók külön-külön három felekezet, a római
katolikus, a református és az unitárius egyház reprezentáns kézirataként tárgyalták. A
felekezeti elfogultság néhány évtizedig megnehezítette a tisztánlátást a Batthyány graduál
értékelésénél” (FERENCZI 1997: 5). Sokáig hibásan a legrégebbi fennmaradt magyar
protestáns énekeskönyvünknek tekintették egészen az 1960-as évekig, amikor CZEGLÉDY
SÁNDOR más graduálok vizsgálata közben több bizonyítékot is talált arra nézve, hogy a
kódex egy késői, kézzel írt graduál (ugyanazon kezek írása, vízjelek egyezése, megegyező
tartalom). „[A] református gradualok a hétköznapi vasárnapi és ünnepi istentiszteleteknek
azokat az énekeit tartalmazzák, amelyeket a liturgus, a kántor, illetőleg az énekkar adott
elő” (CZEGLÉDY 1978: 68), a graduál az ő számukra és nem a gyülekezetnek készült. Nem
találhatók meg bennük az összes zsoltárok, de tartalmaznak más, énekelhető műfajokat,
például himnuszokat. A Batthyány-kódex testvérgraduáljai (így nevezi őket CZEGLÉDY
nyomán FERENCZI ILONA) az Óvári és Ráday graduálok, melyek körülbelül egy-másfél
évtizeddel későbbiek, és melyeknek (legalábbis) zsoltárokra vonatkozó szövegei
megegyeznek ezzel (l. FERENCZI 1997 szövegközléseit is). Tartalmuk is egyezik azokkal:
nagyobb ünnepi vesperák (adventi, karácsonyi, nagyheti, húsvéti stb.) és a mindennapi
reggeli istentiszteletek liturgiájának énekei. Maga FERENCZI is, aki összefoglalja a
graduálok történetét, felhívja a figyelmet arra, hogy „a graduálok tételeit konkrétan egy
középkori forráshoz sem tudjuk kapcsolni” (i. m. 12), talán latin breviáriumok,
psalteriumok, antiphonariumok szolgálhattak hozzájuk alapul. A zsoltárszámozások
tévesztéseiből katolikus eredetre kövekeztetnek (bár legtöbb helyen a héber számozást
követi, néhol mégis tévedésből a katolikus Vulgata számozását hozza), de HORVÁTH így ír
forrásáról „[n]em tudhatni, új fordítások-e, vagy valami régebbin alapulnak; ismert
régebbiek egyikével sem egyeznek; túlnyomóbban használják forrásul a héber és görög
szöveget, mint a Vulgatát, de számozásuk nem követi következetesen a hébert. Határozott
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hebraizáló irányzatuk protestáns kézre vall” (HORVÁTH 1957: 252). Saját vizsgálataim is
ezt az átmenetiséget erősítették meg.
A reformáció korától a protestáns vallások körében központi szerepet kapott az
anyanyelvű Biblia, bibliaolvasás. A katolikus egyház kezdetben ellenszenvvel figyelte a
protestáns bibliafordításokat, majd ezek ellensúlyozására, az ellenreformáció idején,
igyekezett a Vulgata szövegén alapuló bibliafordításokat készíttetni.

Az első jelentős

katolikus fordítás Káldi György, jezsuita szerzetes munkája. Fordítása 1607-re kész volt,
de még többször átdolgozta és elöljárói kérésére szakemberekkel is átnézette azt. Csak
ezután, 1626-ban jelentette meg Bécsben (ekkorra a Vizsolyi Biblia már négyszer
megjelent – 1590: Vizsoly, 1608: Hanau, 1608: Frankfurt, 1612: Oppenheim). Káldi
észrevette az eltéréseket saját fordítása és a Károli-féle fordítás között, de ezeket Károli
hibájának tartotta, és azzal vádolta őt, hogy kihagyásokkal és betoldásokkal
meghamisította és elferdítette a Biblia szövegét.
Károli és Káldi fordításától számítható az egymástól eltérő protestáns és katolikus
modern bibliafordítási hagyomány, hiszen ezekhez nyúltak vissza a későbbi újfordítások.
Az az állítás azonban, hogy a protestánsok a magyar bibliafordítók történetében inkább az
eredeti héber és görög szövegekre támaszkodtak, míg a katolikus fordítások inkább a latin
Vulgatát vették alapul, az itt és az előző fejezetben írottak értelmében finomításra szorul.
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Négy bizalomzsoltár összevető elemzése nyolc korai bibliafordításban
Az itt következő négy bizalomzsoltár (a héber számozás szerint: 3., 16., 23. és 121.) sora
tovább is bővíthető, hiszen van még néhány zsoltárunk, amit a panaszzsoltárokon belül a
bizalom erőteljesebb kifejeződése miatt ide sorolhatnánk (pl. 4., 11., 91.), de a kiválasztott
négy zsoltár nyolc forrásból való gyűjteménye is elegendő nyelvi adatot adott a nyelvi,
nyelvtörténeti vizsgálathoz.
A négy zsoltár külön-külön való elemzései a következőképpen épülnek fel: először
feliratuk, műfaji és szerkezeti besorolásuk, esetleg ismert történetük, liturgiában való
szerepük kap megvilágítást, majd ezt követi a versenkénti összehasonlító nyelvi elemzés,
ahol a forrásnyelvek, a magyar fordítási nehézségek, esetleg figyelemre méltó etimológiai
magyarázatok, lexikai ismétlések vagy épp eltérések, fontosabb frazeológiai és mondattani
észrevételek; bibliai lexikonokban, szótárakban és írásmagyarázatokban fellelhető velük
kapcsolatos nyelvi tanulságok kerülnek elő. Törekedtem a forrásnyelvek ismeretére,
tudásom azonban ezekkel kapcsolatban csak autodidakta. Leginkább támaszkodtam a már
említett Biblia Sacra Vulgata párhuzamos szövegközléseire. Ahol ezt szükségesnek
éreztem, ott a kétféle latin szöveget az elemzések folyószövegében is közlöm. A latin
idézetek mögött található (gör.) és (héb.) jelölések a latin fordítási szöveg forrásnyelvét
mutatják. A táblázatok az áttekinthetőséget hivatottak segíteni, hiszen ezekben könnyebb
volt szemléltetni a párhuzamos szövegekben az egymásra épülő vagy épp szétváló
hagyomány alakulását kiemelésekkel, oszlopbontásokkal.
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„…kiáltás ez, amit átfűt a bizalom” (3. zsoltár)
A 3. zsoltárt a panaszénekek, azon belül is az individuális panaszénekek közé sorolják.
Ennek megfelel szerkezeti felosztása: 1. rész a panasz feltárása (2–3. vers), 2. rész az
Istenbe vetett hit megvallása (4–7. vers), és végül 3. a segítségért való könyörgés (8–9.
vers). A zsoltár szövegében azonban a bizalom motívuma is jelen van, ezt a feltevésemet a
kommentárok is alátámasztják: „itt az egyéni panaszénekek gyakori alkotórésze, az ún.
bizalom-motívum olvasható” és egy másik bekezdésben: „olyan nagy mértékben találunk
itt bizalom-motívumokat, hogy ezt a zsoltárt nemcsak egyéni panaszéneknek lehet tartani,
hanem bizalom-zsoltárnak is” (KARASSZON 1995: 545).
A kódexbeli fordításokból elmarad az első vers, így a körülményekre vonatkozó
feliratot ezekben nem olvashatjuk, Székely István írja le először: „Dauid ineke mikoron
futna az û fya ęlôt Ābſolon elôt. Sommaiai. halat ad Iſtennec hoģ ûtôt az ellenſigitôl meg
ßabaditotta”. A címzés tehát Dávidnak tulajdonítja a zsoltárt, de ebben többen kételkednek,
az 5. versben ugyanis ez olvasható: „Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent
hegyén”. Az Ószövetségben általában a templomhegyet tartották szent hegynek, melyet
Sionnak is neveztek a kánaáni hegy névátvitelével (l. TÓTH 1982: 26). A Sion-hegy a
vallásosság egyik szimbólumává vált, itt folytak az istentiszteletek, a hívő emberek efelé
fordultak imádkozás közben, innen reméltek segítséget és meghallgatást. Egyes nézetek
szerint azonban a Sion-hegy, mint az Úr lakóhelye, nem volt még hagyomány Dávid
idejében (l. RAVASZ 1993: 23). A zsoltár azonban, akár Dávid, akár más írta, arra a
helyzetre utal, melyet Sámuel második könyvének 15. fejezete ír le, mikor Dávid saját fia,
Absolon elől menekült.
Az első két versben egy egyszerű költői eszköz, az ismétlés egyszerű példájával
találkozunk. A héber eredetiben így:  רבו – רבים – רבים, átírás szerint rbjm – rbjm – rbv. A
rabbim szót a sokan határozószóval fordíthatjuk, ahogy azt Székely István, Heltai és a
Batthyány-kódex is teszi mindhárom esetben (ſokan – ſokan – ſokan). A többi fordítás
valamelyik alakot igére változtatja, például így DöbrK.: „Wram hoģ mire sokasoltanak
meg kik engem ńomorgatnak”, vagy Károli: „WRAM melly igen meg ſokaſodtanac az én
ellenſégeim?” Sokasul, sokasodik igéink természetesen a sok számnév származékai, bár ma
már kicsit régiesnek tűnhet ez az igealak. A latin szövegekben így szerepel ez a vers:
Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt adversum me
multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius; diapsalma (gör.)
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Domine quare multiplicati sunt hostes mei multi consurgunt adversus me
multi dicunt animae meae non est salus huic in Deo semper (héb.)
A magyar megfelelőkben a következő lexémákat találjuk:
DöbrK.

16. sokasoltanak meg

16. sokak

17. sokak

KeszthK.

3. sokasulanak megh

3. sokak

3. sokak

KulcsK.

4. sokasulanak meg

4. sokak

4. sokak

Székely

ſokan

ſokan

sokan

Heltai

ſockan

ſockan

sockan

Károli

meg ſokaſodtanac

ſokan

sokan

210. ſokan

210. ſokan

210. sokan

ſokaſodtak-meg

ſokan

sokan

BatthyK.
Káldi

Ezek az ismétlések egyre fenyegetőbbé teszik az ellenség képét, melyre a
következő kifejezéseket találjuk: DöbrK. 16: kik engem ńomorgatnak, KeszthK. 3, KulcsK.
4: kÿk engemeth nÿomorgathnak, Székely: haborgatoim, Károli: én ellenſégeim, BatthyK.
210:

kik

engemet

haborgatnak.

Az

itt

szereplő

alanyi

alárendelő

mondat

mellékmondatában kódexeink következetesen igei alakot használnak, de ezt használ Heltai
(kic nyomorgatnac engemet), valamint a BatthyK. és Káldi is (Káldi: a’kik engem
háborgatnak). Székely Istvánnál és Károlinál azonban nem találunk alárendelést és itt
főnevek szerepelnek a második tagmondatban. Az eltérés oka a Vulgata kétféle
forrásnyelvre visszamenő szövegéből kiolvasható: a hebraika szövegében itt a hostes mei
alak áll, LIPTAY GYÖRGY Zsoltároskulcsa szerint a hostis ’ellenséget’ jelent. Míg a görög
alapján készült latin szöveg ezen a helyen a qui tribulant me alakot használja, a tribulatio
’szorongatás, sanyargatás, nyomorúság, gyötrelem, szenvedés’ jelentésű főnév, de itt a
tribulo ’nyom, gyötör’ jelentésű ige többes szám harmadik személyű alakját találjuk, tehát
az ezt a forrást használó fordításokban engem nyomorgatnak / háborgatnak szerepel.
Zsolt 3,2

qui tribulant me (gör.)

DöbrK. 16.

kik engem ńomorgatnak

KeszthK. 3.

kÿk engemeth nÿomorgathnak

53

hostes mei (héb.)

KulcsK. 4.

kÿk engemeth nÿomorgatnak

Székely
Heltai

en haborgatoim
kik nyomorgatnac engemet

Károli

én ellenſégeim

BatthyK. 210.

kik engemet haborgatnak

Káldi

a’kik engem háborgatnak

Az IMIT Bibliában természetesen a főnévi alak áll: sokan vannak szorongatóim. A
Septuaginta az θλίβω igealak egy származékával él ezen a helyen (θλίβοντές), ennek az
igének a jelentése: ’nyom, szorít; szorongat; zaklat, gyötör; összenyom, elnyom’, pontosan
az, amit a kódexekben is fellelhetünk.
Ugyanezen vers b részében az ellenség tulajdonságainak és cselekedeteinek leírását
olvashatjuk. Itt már egységesen ige (Károlinál igenév) szerepel, hisz itt a héberben,
görögben, latinban egyaránt ige áll: DöbrK. 16–17: mondnak en ellenem, KeszthK. 3:
tamadnak een ellenem, Székely: tamadtac fel en ellennem, Heltai: támadnac ellenem,
Károli: én ellenem támadóc, BatthyK. 210: kik ellenem tamattanak, Káldi: támadnak
ellenem. Érdekes ellen névutónk személyragos alakja, ez kezdetben csak helyviszonyként,
’valami előtt’, majd ’valamilyen mozgással szembe’ irányuló cselekvést fejezett ki, itt
pedig már személyre, magára a zsoltárosra vonatkozik, tehát a vele szembe támadók
orientációját fejezi ki. Minden korai forrásunkban a támad ige valamilyen alakja szerepel
(Károlinál főnév támadóc), csak a DöbrK. használja a mond ige ragozott alakját, mely
szintén jelenthet a fenti névútóval ellentétet, de nem olyan intenzív módon, mint a támad
ige.
Ennek a versnek a fordítása felkiáltó vagy kérdő mondat. Mindkettő a meglepődést,
a kétségbeesett hangot, a későbbi segítségkérést vezeti be. Károli és Káldi valóban
kérdőjelet használnak ezen a helyen, de indulat-, kérdő- vagy fokhatározószóként
értelmezhető jelölője (mire, ki, mely, miért) a negatív érzelemnek mindenhol szerepel. Ez a
bizonytalanság jól elővezeti a harmadik verset, melyben az ellenség hangját hallhatjuk:
„Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten”. Az itt előforduló héber nefes-t egyes
helyeken nem lélek-nek fordítják, a mai újfordításokban (katolikusban és protestánsban
egyaránt) így találkozunk vele: „sokan mondják rólam”, a nefes ugyanis magát az embert is
jelentheti (akárcsak a latin anima, mely ilyen összetételében: anima mea hebraizmusnak
számít l. CSÁSZÁR 1939: 11). A „nefes, amely egészen közel áll az »élet«-hez. A lélegzést
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jelöli, de magát a személyiséget is (az »énem« az én nefesem), sőt a torkot is. Ez utóbbi az,
amit az éhség és a szomjúság kiszárít, amit a táplálék kielégít, vagy ami összeszorul az
aggodalomtól. A »lélek«-re azonban a hébernek nincsen másik szava” (BEAUCHAMP 2013:
143). Kétféle toldalékkal jelenik meg lélek szavunk ezen a helyen, néhol lelkemnek,
máshol lelkemről fordul elő, de Károli és Káldi egységesen lelkem felől-nek fordítják. Ez a
kettőség az angol fordításokban is megvan: saying of me és saying to me.
A vers idézetének igei alaptagja a latin dicunt (aktív, praesens imperfectum
indicatívus többes szám 3. személyű alak), magyar mondják ige, ez szerepel mindegyik
fordításban, ami alátámasztja DÖMÖTÖR állítását, miszerint ebben az időszakban a mond
erős dominanciájú az idéző főmondatokban, bár itt a latin forrásszövegre vezethető vissza
(l. DÖMÖTÖR 2002: 61). „Az idegen szót jobban tiszteletben tartó egyenes idézet határai
élesen kirajzolódnak a szövegben, az idézet egyértelműen elkülönül a kontextustól” (i. m.
56), ez csak Székely Istvántól történik meg, ahol elsőként szerepel ezen a helyen
kettőspont, a kódexekben természetesen hiányzik még ennek a jelölése, bár a Kulcsár
kódexben vesszőt találunk, később Károlinál is pontosvesszőt. Az idéző mondat és az
idézet is Heltainál tér el leginkább a többitől: az idéző részben egy kataforával utal előre az
idézetre „Sockan eſÅt mondgyác az én lelkemnec”. Az idézet pedig a következőképpen
alakul:

Zsolt 3,3

non est salus huic in Deo semper (gör.)
non est salus ipsi in Deo eius (héb.)

DöbrK. 17.

ninLen neki iduessege

KeszthK. 3.

nÿnch ÿdweseegh nekÿ w ÿſtenebe

KulcsK. 4.

nÿnchen ÿdwesseg nekÿ w istenebe

Székely

nincÅen ſegecÅige ×neki aÅ iſtentxl

isteneben

Heltai

Az Iſten meg nem ſÅabadittya

Károli

ninczen ŏ néki ſÅabaduláſa az Wrtól

BatthyK. 210.
Káldi

Ninczen ſegitſege neki az Iſtentxl
Ninch néki ſzabadulásſa az ô Iſtenébē

A zsoltár egészét végigkíséri a héber jása (’ )ישעsegítség, segély, oltalom’ jelentésű
szó ismétlődése, mely a keresztény és zsidó hozsanna kifejezésnek is alapja. A Haag-féle
Bibliai lexikon szerint a hozsánna jelentése pontosan ez a ’segíts hát’ (HAAG 1989: 651h).
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TÓTH KÁLMÁN azt írja, hogy a „hósiaʿ hifil forma: azt az isteni beavatkozást jelenti,
amellyel Ő meg tud szabadítani az ellenség hatalmából” (TÓTH 1982: 26). Az IMIT Biblia
ezt mindegyik esetben segítségnek fordítja, de korai fordításaink nem tesznek mindig így,
hisz a latin salus jelentése is sokkal bővebb ennél (’megmenekülés, szabadulás, segítség,
menedék, megváltás, üdvösség’). Korai kódexeink iduesseg, ÿdweseegh szavainak
eredetére maga a TESz. is visszairányít minket a latin salus szócsaládhoz: üdvözít: a jó
egészségre utaló szavaknak és a köszöntésként használt kifejezéseknek, valamint a
megmentésre, megváltásra, mennyei boldogságra vonatkozó szavaknak az összefüggésére
vö. lat. salus ’épség, egészség; megmenekülés, üdvözlet’, salvus ’ép, sértetlen,
megmentett’, salvere ’egészségesnek, áldottnak, üdvözöltnek lenni’, salvator ’megmentő,
Jézus’ (l. TESz.). A háromszori előfordulások fordítási megoldásai:

DöbrK.

3. vers
17. iduessege

8. vers
17. idvezeyL

9. vers
–

KeszthK.

3. ÿdweseegh

4. ÿdwezeh

4. Idwesseegh

KulcsK.

4. ÿdwesseg

4. ÿdwezeh

4. IIdwesseg

Székely

ſegecÅige

tarcÅ meg

meg tartas

Heltai

szabadittya

óltalmaz

ſegitség

Károli

ſÅabaduláſa
210. ſegitſege

tarcz meg
211. ſegel’

ſzabaditás
211. ſetetſeg [!]

ſzabaduláſa

ſzabadíts-meg

ſzabadítás

Zsolt 3

BatthyK.
Káldi
Latin szövegek:
3. vers:

multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius; diapsalma (gör.)
multi dicunt animae meae non est salus huic in Deo semper (héb.)

7. vers:
exsurge Domine salvum me fac Deus meus (gör.)
surge Domine salvum me fac Deus meus (héb.)

9. vers:
Domini est salus et super populum tuum benedictio tua (gör.)
Domini est salus super populum tuum benedictio tua semper (héb.)
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A háromszori ismétlést a Keszthelyi és a Kulcsár-kódexek szépen betartották, majd
egészen Káldiig a többi bibliafordítás nem fordít (még egy zsoltáron belül sem) ugyanazzal
a szóval, ez ellent mond a korai bibliafordítások „ugyanazt a szót ugyanazzal a szóval való
fordítás” elvének. Természetesen lehetséges, hogy itt a szinonimák használatáról van szó,
gondoljunk csak arra, hogy már a Halotti beszédben is találkozunk ezzel a stilisztikai
eszközzel (l. malaszt és kegyelem; feleim és barátim). A Batthyány-kódexben egy másolási
hiba is fellelhető a 9. versben: „Az Iſtennel talaltatik ſetetſeg: Es az te aldaſod az te
nepeden”4, ha a helyes ſegetſeg szerepelne, akkor a BatthyK.-et tarthatnánk ezen a helyen a
legpontosabb fordításnak. Érdekes módon a mai fordításokban sem ugyanazt a szót
találjuk, ez alól csak az IMIT szöveghű fordítása kivétel (az ismétlésekről és/vagy
szinonimákról részletesebben l. „A bizalomzsoltárok stilisztikája” c. fejezetet):
Zsolt 3

3. vers

8. vers

9. vers

IMIT

segítség

segíts meg

segítség

Biblia 1932

segítsége

szabadíts meg

segítség

Biblia 1973

menedéke

adj szabadulást

segítség

Biblia 1908

segítség

tarts meg

szabadítás

Biblia 1990

segít

szabadíts meg

szabadítás

E két ismétlés (a 2-3. vers: sokan és a 3-8-9. vers: segítség) egyrészt a veszély
mértékét, az ellenség erejét és nagyságát hangsúlyozza, másrészt pedig az Örökkévaló
szabadítására utalnak, mely még a legnagyobb vészben is bizalomra serkenti a zsoltárírót.
A negyedik vers ellentétesen kapcsolódik az eddigiekhez, ezt mutatják a kedig,
pedig, maga ellentétes kötőszók is (héber: ve’ attáh ’de te’, l. TÓTH 1982: 25; latin: autem
’de, pedig’). A kedig egy önállóan ki nem mutatható *kéd ’idő’ jelentésű főnévből alakult
ki az -ig határozóraggal. Ebből a határozó- és kötőszóból elhasonulással keletkezett (k > p)
az ’és, viszont’, ’mégpedig’, ’noha, bár’, ’de, azonban’ jelentésű pedig szavunk (l. TESz.).
A Heltainál (Maga WRam te vagy) és a BatthyK.-ben (211: Maga Uram te vaģ) szereplő
magá-val kapcsolatban a TESz. is a de kötőszóhoz irányít bennünket, e kettőt gyakran
használták együtt, ebből az együttélésből fejlődött ki a demaga ’de’ kötőszó, valamint a
maga is ellentétes kötőszói funkciót nyert (l. TESz.).

4

FERENCZI ILONA 1997-ben közölte a Ráday graduál szövegét, mely a Batthyány-kódex testvérgraduálja.
Zsoltáraik szövegei szinte teljesen megyegyeznek, ezen a helyen a Ráday graduálban segetseg szerepel (l.
FERENCZI 1997).
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Székely István fordításában nem szerepel ez az ellentétes kötőszó, a mai fordítások
inkább a de-t használják. Innentől megváltozik a zsoltár hangulata és a félelemérzés,
panaszkodás helyét átveszi a bizalom hangja. Ez a bizalom szórendileg is kifejeződik régi
fordításainkban, hisz azok nem az ellentétre helyezik a hangsúlyt, hanem első helyen az Úr
megszólítása áll: KeszthK. 3: Te kedÿk wram, Székely: Te vaģ vram stb. A bizalom
motívuma tehát nem az ellenkezéssel, nem is az én-nel, hanem a Te-vel kezdődik, hisz ez
az érzés Istenen múlik, és nem a bízó emberen.
Egy érdekes metaforával találkozunk itt a negyedik versben. A zsoltáros pajzshoz,
védőfegyverhez hasonlítja Istent. HAAG felhívja rá a figyelmet, hogy a pajzs „az
Ószövetségben gyakran szerepel átvitt értelemben, Jahvéra vonatkoztatva: Jahve az igazak
oltalma” (HAAG 1989: 1387h). Kódexeink azonban nem ezzel a szóval fordítanak, hanem
egy igenevet választanak helyette: DöbrK. 17: engem fogado vaģ, KeszthK. 3–4: engemeth
hozÿad fogado, Székely István pedig mintha a pajzs értelmét fordítaná le így: kxrń×lem
valo otalóm (l. még alább). A Batthyány-kódex és Károli a pajzs szót használják, Káldi
azonban azt a megoldást találja helyesnek, amit Székely István, és azt írja: óltalmazóm
vagy. Ez a kettőség a zsoltárok egészére jellemző, a pajzs ugyanis több helyen előfordul a
Biblia ezen könyvében, de változik, hogy ’védőpajzs’ vagy ’menedék, oltalom’ értelemben
adják e vissza magyar nyelven (l. latin clipeus). A POLLÁK-féle héber–magyar szótár meg
is jegyzi a 3. zsoltár 4. versével kapcsolatban, hogy itt a héb. ’ מגןIstent mint oltalmazót’
jelenti. Mai fordításaink azonban mindegyik helyen pajzs-ot vagy védőpajzs-ot fordítanak.
Nézzük meg ismét a kétféle latin fordítást: a görög fordításra visszamenő szöveg
ezt írja: tu autem Domine susceptor meus es, melynek helyes fordításai lehetnek a
Döbrentei, Keszthelyi, Kulcsár-kódexek, KeszthK. 3–4: „Te kedÿk wram wagÿ engemeth
hozÿad fogado”; vagy Káldi fordítása: „Te pedig Uram én óltalmazóm vagy”, hisz a
suscipio ige jelentheti, hogy ’felvesz, elfogad, befogad’, vagy ’védelmébe vesz, támogat,
felkarol valakit’, ebből származik a susceptor főnév, melyből így érthető alakként
használták a kódexekben a ma már szokatlannak tűnő engemeth hozyad fogado kifejezést.
A héberből fordított latin szövegben viszont ez áll: tu autem Domine clipeus circa me. A
clipeus, ahogy már az előbb szó volt róla, megengedi azt a kettőséget, amit a protestáns
fordításokban olvashatunk, Károli: paiſom, de Székely lefordítja a circa jelentését is
(körül’), ezért írja: kxrń×lem valo otalóm.
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Zsolt 3,4
DöbrK. 17.

susceptor (gör.)

clipeus circa (héb.)

engem fogado

KeszthK. 3–4.

engemeth hozÿad fogado

KulcsK. 4.

engemeth hozÿad fogado

Székely

kxrń×lem valo otalóm

Heltai

én óltalmom

Károli

énnékem paiſom

BatthyK. 211.

paiſom ennekem

Káldi

én óltalmazóm

?én óltalmazóm

A negyedik vers második fele szintén többféle fordítási lehetőséget megenged, hisz
az itt szereplő héber ( כבורegyes átírások szerint kábód) nemcsak ’dicsőséget’, hanem
’tiszteletet’ és ’gazdagságot’ is jelenthet, olyan erőt, hatalmat érthetünk alatta, mely
bátorítást nyújt számunkra (l. ABLONCZY 2004: 14). A Batthyány-kódex tiſzteſſeg-et,
Székely István dicséret-et fordít, míg a többi helyen egységesen a dicsőség alakkal
találkozunk. Emellett a fej felmagasztalása mint isteni cselekedet áll még itt előttünk,
melyet ma már inkább a fej felemelésé-nek fordítanak. Mindkét kifejezés arra az állapotra
utal, amikor a kigúnyolt, emberi tekintélyében letört zsoltárosnak az Úr visszaállítja,
helyreállítja méltóságát, hogy emelt fővel tudjon járni akár ellenségei előtt is. A két,
látszólag különböző kifejezés etimológiailag összetartozó, ahogy a latin exaltare például
jelölheti mind a felemel, mind pedig a magasztal igéket (ugyanígy a német erheben). A
magaszt ige, és a magasztal gyakorító-műveltető képzős alak alapja magas szavunk, mely
érthetően kapcsolatban van a felemel, magasra emel kifejezésekkel. Korai fordításaink
mindegyikében a fejemet felmagasztalod változataival találkozunk: DöbrK. 17: en feiemet
fel magaztato, KeszthK. 4: een feÿem fel magazthatho, Károli: fel magaſÅtalod az én
feiemet.
Ebben a versben, bár a kétféle latin szövegben nincs eltérés a vers második felében,
a korpusz szövegei ismét két csoportra oszlanak aszerint, hogy a három tagmondatban
névszói igei állítmányt használnak-e. A KeszthK. és KulcsK. négy tagmondatra bontják a
verset, mindegyikben névszói igei állítmányt használva.
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Zsolt 3,4
DöbrK. 17.
KeszthK.
3–4.
KulcsK. 4.
Székely
Heltai
Károli
BatthyK.
211.
Káldi

tu autem Domine susceptor meus es gloria mea et exaltans caput meum
(gör.)
tu autem Domine clipeus circa me gloria mea et exaltans caput meum
(héb.)
Vram te kedeg engem
es en feiemet fel
en diL segem
fogado vaģ :
magaztato
Te kedÿk wram wagÿ
ees een feÿem fel
een dÿchesegem
engemeth hozÿad fogado
magazthatho
Te kedÿg wram wagÿ
ees een feÿem fel
een dÿch’esegem
engemeth hozÿad fogado,
magaztato
es aÅ en femnec fel
Te vaģ vram en kxrń×lem
en dicÅiretxm,
valo otalóm :
magaßtaloia
Te
vagy
Es
te
magaſÅtalod
fel az
Maga WRam te vagy az én
óltalmom:
dichxségem,
én feiemet.
és fel magaſÅtalod az én
Te pedig Wram énnékem
diczŏſégem vagy
paiſom vagy,
feiemet.
Maga Uram te vaģ paiſom
Te emelz
es te magaſztalod fel az
ennekem :
tiſzteſſegre engemet
en feimet.
Te pedig Uram én
és fejemnek felén dichǒſégem,
óltalmazóm vagy,
magaſztalója.

A BatthyK. tér el leginkább a többitől mondatszerkesztésében, hisz ebben két
helyen is igei állítmányt találunk, ez talán magyarázható a graduál műfajából adódó
fordítói szabadsággal. Heltainál és Károlinál az utolsó tagmondatban szerepel igei
állítmány, mellyel előre mutatnak mai fordításaink felé, bár az IMIT szövegkövetése régi
fordításainkat támasztja alá:

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973
Biblia 1908
Biblia 1990

De te, Örökkévaló, paizs vagy körülöttem, dicsőségem és
fejem fölemelője.
Ám te, Uram, oltalmazóm vagy nekem, Felmagasztalsz, és
fölemeled fejem.
De te, Uram, azért védőpajzsom vagy, te vagy dicsőségem,
csüggedt fejem fölemeled.
De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem az, a ki
felmagasztalja az én fejemet.
De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki
fölemeled fejem.

Az ötödik versben jelenik meg a már említett szent hegy képe, bár a Keszthelyi és a
Kulcsár-kódexben ezt mennyország-nak fordítják. Efelé kiált a zsoltáros, hol csak szó-val,
hol fennszó-val. A héber  קולjelenthet bármilyen ’hang’-ot, például Istenét is, de átvitt
értelemben ’fönnszó’-t is jelöl. ABLONCZY azt írja: „[o]lyan kiáltás ez, amit átfűt a
bizalom” (2004: 12), és teljesen igaza van, ha azt vesszük figyelembe, hogy ennek a
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versnek mindkét igéje múlt időben áll, mely perfektivitást, vagyis befejezettséget jelöl,
Káldinál például így: „kiáltottam : és meg-hallgatott engem”. Ez a RAVASZ LÁSZLÓ által
prófétai perfektumnak nevezett jelenség, „mikor a jósolt dolgokról úgy jövendöl a próféta,
hogy elmondja, mint megtörtént eseményeket” (RAVASZ 1993: 24). Ez a sajátos igealakzat
még később is előfordul a 3. zsoltárban. Korai zsoltárfordításainkban itt még az -á/-é jeles
múlt idővel találkozunk: KeszthK. 4: kayalteek és meg halgatha, de Károli és Káldi már a
ma is használatos alakot alkalmazza (Káldi fordításának ebben való következetességéről l.
még „A latin hatás korai bibliafordításainkban egy latin igeidő tükrében” című fejezetet), a
régi protestáns fordítású Biblia azonban visszatér a régies igealakhoz (kiálték,
meghallgata). A Batthyány-kódex és Heltai mindkét igét jelen időben fordítja: kiáltok, meg
halgat. A következő táblázat azt mutatja, hogy a vers két igéje a különböző előfordulási
helyeken múlt (+) vagy jelen időben (-) szerepel-e.

Zsolt 3,5
DöbrK. 17.
KesztK. 4.
/KulcsK. 4.
Székely
Heltai
Károli
BatthK. 211.
Káldi

clamavi (gör.)
clamabo (héb.)
kaialtoc

exaudivit (gör.)
exaudiet (héb.)
meg halgata

múlt idő /
perfektum
-+

kayalteek

meg halgatha

++

kialt"c
kiáltoc
kiáltottam
kialtok
kiáltottam

meg halgata
meg halgat
meg halgatott
meg halgat
meg-halgatott

++
-++
-++

A következő, hatodik vers alapján szokták ezt a zsoltárt reggeli imádságnak
nevezni. A megszokott, mindennapi cselekvések kifejezésére a következő versben jelen és
múlt idővel is találunk igealakokat. Az alvás különböző fázisainak megnevezéseit
olvashatjuk: DöbrK. 17: el alvm, el baģadek, fel tamodek, KeszthK. 4., KulcsK. 4: almath
wek, el bagÿadek, fel tamadeek, Székely: le fekûuem, el aluuam, fel ſerkenec, Heltai:
lefekſÅem, elaloſÅom, felkelec, Károli: lefekſÅǒm, el aluſÅom, fel kelec, BatthyK. 211: le
fekÕſzxm, el aluſzom, fel ſerkenek, Káldi: aluttam, mély álomban vóltam, fel-kǒltem. Jól
látszik, hogy a protestáns változatok azok, melyek jelen időt (így a Batthyány-kódex is),
míg a kódexek és később Káldi is múlt időt használnak ezen a helyen, pedig az eredeti
nyelvű forrásokban a héber esetében perfektív igealakkal, a latinban szintén praesens
perfectum alakkal találkozunk. Ezek az igék a megszokott cselekvést fejezik ki, ahogy a
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zsoltáríró máskor is nyugodtan szokta álomra hajtani a fejét, most is biztos benne, hogy az
Úr oltalma alatt van.
Ugyanezen vers második, okhatározói mellékmondat részében, ennek az
oltalomnak a kifejezésére, korai fordításaink a következő formákat használják:
Zsolt 3,6

suscipiet me (gör.)

DöbrK. 17.

eng m fogada

KeszthK. 4.

engem fogada

KulcsK. 4.

engem fogada

Székely

sustentavit me (héb.)

oltalmaÅ vala ingemet

Heltai

gondomat viſſelli

Károli

óltalmaz engemet

BatthyK. 211.

oltalmaz engemet

Káldi

meg-tartott engem

A kétféle forrásnyelvre visszavezethető latin szöveg itt ismét eltér egymástól,
ahogy ez jól kivehető a magyar fordításokból is. A héberből fordított latinban Dominus
sustentavit me szerepel, a sustento ’fenntart, támogat, segít, oltalmaz, megőriz’ jelentésű
szó alapján ez megfelel a protestáns fordításoknak. Míg a görög alapján készült latin
szövegben Dominus suscipiet me-t olvashatunk, mely összefüggésben van a negyedik vers
susceptor alakjával is (l. ott suscipio ige). Az engem fogad kifejezés ’oltalmazó, megtartó,
óvó’ jelentésében ma már nem ismeretes, bár a befogad, elfogad valakit kifejezésekben
érezhetjük ezt a jelentésárnyalatot.
Az első versek héber rabbim ’sokan’ ismétlésére játszik rá a hetedik vers héber
rebibó, vagyis ’sok ezernyi’ szava. Ezzel a fokozással hatalmas tömeggé nő az ellenség,
mely teljesen körülveszi a zsoltárost, de még ezzel szemben is biztosan állhat a hívő
ember. Egy érdekes mondattani jelenségre kell itt felhívni a figyelmet, minden fordításban
mellékmondatos szerkesztésű a vers, egyedül Káldi használ igeneves szerkezetet. Ez azért
szembetűnő, mert a mellékmondatos (analtikus) szerkesztésmód lenne az előre mutató
irány (minden modern fordításunkban is ez szerepel), Káldi szöveghű fordítási attitűdje
nem engedte meg ezt a változtatást.
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non timebo milia populi circumdantis me (gör.)
non timebo milia populi quae circumdederunt me (héb.)

Zsolt 3,7
DöbrK. 17.

Nepnek ezeretòl sem filek kik engem korn l v ttek :

KeszthK. 4.

Nem felek nepnek ezeretwl / kÿk engem meg kernekeztenek

KulcsK. 4.

Nem felek nepnek ezeretwl, kÿk engē meg kernekeztenek

Székely

Nem felxc en tiÅ eÅÅer nept×l : kic en kxrù×llem leſelkxdnec en ellxnnem.

Heltai

Nem félec ſoc ezzer népektxl: kic kxres kxrny×l reám támadnac.

Károli

Nem félec ſoc ezer néptŏl, melly minden felŏl megkŏrnyekŏzŏtt engemet.

BatthyK. 211.

Nem felek ſzaz ezer neptxl kic kxrxs kxrńÕl ellenem tamattanac :

Káldi

Nem félek az engem kôrnyǔl-vevô népnek ezeritǒl:

A modern fordítások mellékmondatos szerkesztésmódja a héber forrásnyelvi
előzmény szövegkövetése:
IMIT

Nem félek a népnek tízezreitől, kik köröskörül nekem szegültek.

Biblia 1932

Nem félek az ezernyi néptől, Mely köröskörül reám tör.

Biblia 1973

Nem félek a nép ezreitől, ha ellenségesen körülvesznek.

Biblia 1908 Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
Biblia 1990

Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem.

A mellékmondatos és igeneves szerkesztés szinonimája egymásnak („[k]özelazonosság a referencia világában és megkülönböztetés a nyelvi megformálás, a prezentáció
síkján” HAADER 2000b: 57). A „korai kódexek (főként a MünchK.) igeneves szerkezeteit a
későbbiekben (sokszor már a későbbi kódexekben, de néha csak a középmagyar
fordításokban) mellékmondatos szerkesztés váltja fel” (i. m. 57–58), ez pedig „megfelel a
szerkesztésmódokra nézve a nyelvi változások általános szintetikus → analitikus
irányvonalának, miközben a mondattani változások természetének megfelelően az
igeneves szerkesztésmód is tovább él” (Haader 2008: 258). Ennek az egymás mellett
élésnek példája a fenti vers szerkesztése.
Az utolsó szerkezeti egységben (a 8–9. versben) a szabadításért, segítségért való
könyörgés következik (KeszthK. 4: ÿdwezeh, Károli: tarcz meg, BatthyK. 211: ſegel’ meg,
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Káldi: ſzabadíts-meg), persze ez burkoltan jelen van a zsoltár egészében. Itt ismét a
perfectumi igealakokkal találkozhatunk, bár korai fordításaink ezen a helyen nem
mindenhol fordítanak múlt idővel. A mai katolikus fordításban így olvashatjuk: „Hiszen
minden ellenségemet arcul verted, és a leselkedők fogait kitörted”. Isten arcul, pontosabb
fordítás szerint állon (l. IMIT Biblia: „Mert állkapcson ütötted mind az ellenségemet”) üti,
vagy inkább ütötte az ellenséget. Ebben a versben azonban ismét találunk eltérést a kétféle
latin és így a magyar szövegek között. Ez megmagyarázza azt is, hogy korai
fordításainkban miért nem jelenik meg az ellenség arca vagy állkapcsa: a görögre
visszamenő latin szövegből ugyanis ez teljesen kimarad: quoniam tu percussisti omnes
adversantes mihi sine causa. A sine causa ’ok nélküli’-t, vagy ’alap nélküli’-t jelent, tehát
eszerint a zsoltárossal szemben „oktalanul”, ok nélkül állnak ellenségei. Pontosan ez
szerepel a kódexekbeli fordításainkban és Káldinál, míg a héber alapú latin szövegben
benne van az ’állkapocs’ jelentésű szó, csak arcnak fordítva.

Zsolt 3,8
DöbrK. 17.
KeszthK. 4.
KulcsK. 4.

percussisti omnes adversantes
mihi sine causa (gör.)
minden oktalan velem
Ingerked ket verel
mÿnden oktalan een welem
ÿngerkedeth meg werel
mÿnden oktalan een velem
ÿngerkedeketh, meg verel

te vęrxd arcÅul minden

Székely

ellenſigimxt
te ×ttxttęl artÅul minden
ellenségimet
verd artzúl minden én
ellenſégimet
minden ellenſegimet te czapdoſod
arczul

Heltai
Károli
BatthyK. 211.
Káldi

percussisti omnium inimicorum
meorum maxillam (héb.)

te verted-meg mind az oknélkûl-valo ellenkezǒmet

Ennek a versnek négy tagmondata között kapcsolatos, magyarázó, kapcsolatos
viszony ismerhető fel, igemód használatban két felszólító módot két kijelentő mód követ:
KulcsK. 4: „tamadÿ feel wram ÿdwezeh engemeth een Istenem Merth the mÿnden oktalan
een velem ÿngerkedeketh, meg verel ees meg tered bÿneseknek fogaÿth”; Székely: „Keľ
fel Vram, ęs tarcÅ meg engemet en iſtenxm, mert te vęrxd arcÅul minden ellenſigimxt: es aÅ
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hitetlenxknek fogokat eģbe rontod”. A vers hosszúsága, így nagyobb variabilitási
lehetősége ellenére (a fenti lexikai eltéréstől eltekintve) igen egységes képet mutat
párhuzamos zsoltárfordításainkban, csak Károli fordítása tér el a többitől („Kely fel Wram,
tarcz meg engemet én Iſtenem, verd artzúl minden én ellenſégimet, fogait ellenſégimnec
ronts ŏſzue”), ahol négy felszólító módú ige áll a négy, egymással össze nem kapcsolt
tagmondatban.
Az utolsó vers az ún. doxológia vagy áldásmondás és Isten dicsőítése. A segítséget
a zsoltáros most már nemcsak magára, hanem Isten egész népére kéri. Itt ismét a 3. és 7.
versből már ismert és ott tárgyalt latin salus tér vissza különböző formákban. Az eddigi
panasz és bizonyságtétel után egyes elemzések szerint itt egy pap vagy egy kórus hangja
szólal meg:

Zsolt 3,9

Domini est salus et super populum
tuum benedictio tua (gör.)

DöbrK. 17.
KeszthK. 4.
KulcsK. 4.

Domini est salus super populum
tuum benedictio tua semper (héb.)

–
Idwesseegh wre / ees the nepeden
the aldomasod
IIdwesseg wre, ees the nepeden te
aldomasod.
AÅ vriſtene aÅ meg tartas : ęs aÅ te
nepeden vaģon aÅ te aldaſod.
Chac az WRnál vagyon á ſegitség:
Es á te népedre valo áldomáſſod.
Az Wré a ſzabaditás, és az te
népeden vagyon az te áldáſod.
Az Iſtennel talaltatik ſetetſeg [!] :
Es az te aldaſod az te nepede.

Székely
Heltai
Károli
BatthyK. 211.
Az Úré a’ ſzabadítás: és a’ te
népeden a’ te áldáſod.

Káldi

A DöbrK.-ből érdekes módon kimaradt ez a vers, esetleg egy eltérő forrásra is
utalhat ez a jelenség, melyből szintén hiányozhat a doxológia. Mai fordításainkban a
következőképpen szerepel:

IMIT

Az Örökkévalóé a segítség, népedre az áldásod!

Biblia 1932

Az Úrtól jő a segítség, Legyen áldásod népeden!

Biblia 1973

Az Úrnál a segítség, legyen áldásod népeden!
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Biblia 1908

Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod.

Biblia 1990

Az ÚRtól jön szabadítás. Legyen áldásod népeden!

Sokféle besorolásba beleillik a 3. zsoltár, nevezhetjük panaszéneknek, reggeli
imádságnak, segélykérésnek, egy helyen a kiáltó zsoltár megnevezéssel is találkoztam (l.
ABLONCZY 2004: 12), de mégis leginkább az egyre mélyebb bizalom olvasható ki belőle.
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Bizalom az élet ösvényén (16. zsoltár)
A 3. zsoltárhoz hasonlóan a 16. zsoltár is egyéni panaszének, „de már a 2. verstől kezdve
egyre inkább a bizalom-motívum lép előtérbe, ezért a zsoltárt bizalom-zsoltárnak
nevezhetjük” – írja a Jubileumi kommentár (KARASSZON 1995: 551). De az ún.
Magyarázatos Károli Biblia is erről beszél: „Imádság a biztonságért […], melyben az Úr
védelméért könyörög a halál fenyegetésével szemben. A bizalom zsoltárjának is lehetne
hívni” (Magyarázatos Károli Biblia 2001: 753). A The New Interpreter’s Bible is erre hívja
fel a figyelmet: „Psalm 16 is usually classified as a psalm of confidence/trust” (NIB 1996:
736).
A zsoltár feliratában ez szerepel: מכחם, átírással miketám, melyet az IMIT Biblia
egyszerűen dalnak fordít. A Pollák-féle héber–magyar szótár ’kellemes dallam, emlék-irat,
-ének’ magyar megfelelőket adja hozzá (POLLÁK 1881: 195). A miktám pontos értelmét
nem ismerjük, vitatott, hogy az arab katama, vagy az akkád katāma szavakkal összefügg-e.
Ezek jelentése ’befed’, emiatt szokták elfedező, bűnért való jóvátételnek vagy egyszerűen
engesztelő zsoltárnak nevezni az ilyen feliratú zsoltárokat, a későbbi héberben pedig
’epigrammá’-t, ’véset’-et jelentett (l. ARCHER 2001: 534). Luther aranykincs-nek,
aranyékszer-nek (goldenes Kleinod) mondja a ketem ’arany’ szóból származtatva (l.
RAVASZ 1993: 46). A Septuaginta fordítása pedig sztēlografia ’oszlopfelirat’, ennek átvitt
értelme, hogy olyan költeményről van szó, melynek érvényessége szilárd és tartós (l.
KARASSZON 1995: 551). Káldi 16. zsoltárának feliratában megtaláljuk az utalást erre a
görög szóra, hisz ezt írja: „A’ Jel-oſzlopi irás ô-magának Dávidnak”. Kódexbeli
fordításaink itt is kihagyják a feliratot, míg a protestáns Székely István felirata így hangzik:
„Draga kô gyanant valo eneke Davidnac”, Heltainál pedig ez szerepel: „Dauidnac arannyas
ékeſsége”. Székely, Heltai és Károli hosszasan beszélnek a zsoltár summájáról is, Károli
például így: „Dáuid az Iſten Anya ßent Egyházánac tagia léuén, kônyôrôg Iſtennec mind ô
magánac ſ mind az Anya ßent Egyházanac meg tartáſáért, Chriſtus az mi kôzbe iáronc az
Dáuid ßemélyében halála elôtt kônyôrôg hogy meg oltalmaßtaſſéc, meg ßabatísaſſéc és
meg diczôiteſſéc”.
NAFTALI KRAUS a 16. zsoltárról elmondja, hogy héber szövegét gyakran szokták
temetéseken és egyéb gyászszertartásokon idézni (KRAUS 1999: 67), de ami ennél
fontosabb, azt írja, hogy „a második mondattól a zsoltár olyannyira érthetetlen; annyi
burkolt célzást tartalmaz és oly nagy mértékben ellentmondóan értelmezhető, hogy a
fordítása szinte a lehetetlennel határos” (uo.). Ugyanerre hívja fel a figyelmet PÁLFY
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MIKLÓS is, szerinte a zsoltár „szövege helyenként […] annyira romlott, hogy megbízható
és kötelező fordítását adni nem is lehet” (PÁLFY 1964: 38). A fordítási nehézségek a 3., de
még inkább a 4. versben a legszembetűnőbbek (l. ott).
A zsoltár úgy kezdődik, mint egy szabályos panaszének: felszólító móddal,
imperatívuszos formában szólítja meg Istent, hogy segítséget, megtartást kérjen tőle:
KeszthK. 23: Tarcz meg engemeth, BatthyK. 222: Oeriz meg engemet. A mondat eleji ige a
könyörgést, a kétségbeesést hangsúlyozza: megtartást kér a DöbrK., KeszthK., KulcsK.,
Székely István, Károli és Káldi, megőrzésről beszél a BatthyK. és Heltai Gáspár. Az
egymással szinonim kifejezések itt az eltérő fordítói választásokból adódnak. Ezt az első
tagmondatot egy okhatározói mellékmondat követi, bár egyik fordításban sem szerepel
utalószó, de az alárendelésre a főmondat felszólító módja utal: „Ha a főmondatban nincs
utalószó, a tartalmi folytatás szükségességét (a szorosabb viszonyt) még mindig
mutathatják grammatikailag is megragadható főmondatbeli szerkesztésmódok” (HAADER
2000a: 511).

Zsolt 16,1
DöbrK. 31.
KeszthK. 23.
KulcsK. 23.
Székely
Heltai
Károli
BatthyK. 222.
Káldi

conserva me Domine quoniam in te speravi (gör.)
custodi me Deus quoniam speravi in te (héb.)
VRam tarL meg engem ·
mert te benned remenkettem ·
Tarcz meg engemeth wram
merth remenkettem the benned
TArcz meg engemeth wram
merth remenkettem the benned
TArcÅ meg iſten engemet :
mert en te benned reminſigxmxt vettxttem.
yriz meg engemet, Wr Isten,
Mert te benned bizom:
TArcz meg engemet Iſten
mert én te benned bizom.
Oeriz meg engemet en Iſtenem :
Mert te benned remenlek.
TArts-meg engem Uram,
mert benned bíztam.

A zsoltár második verse egy idéző mondattal kezdődik (alaptagjáról, a latin dixi
praesens perfectum alakjáról és magyar fordításáról l. „A latin hatás korai
bibliafordításainkban egy latin igeidő tükrében” c. fejezetet). Heltainál (mint a 3.
zsoltárban) és Károlinál az eſÅt szövegtani fogalomként kataforaként szerepel.
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Zsolt 16,2
DöbrK. 31.
KeszthK. 23.

KulcsK. 23.

dixi Domino Dominus meus es tu
quoniam bonorum meorum non
eges (gör.)
en mondam vrnac te en istenem vag
· mert en iommal zikes nem vaģ
mondottam wrnak the wagÿ een
ÿstenem merth een ýozagommal
zÿkes nē wagÿ
mondottam wrnak the wagÿ een
ÿstenem, merth een yozagomal
zÿkes nem wagÿ

Mondad (en lelkem) aÅ vrnac, en
vram vaģ te: aÅ en iom te neked
ſemmit nem haßnal.
EſÅt mondom az Wrnac: En Iſtenem

Székely

vagy te: Minden ióm chac te txled
vagyon
Mond eſÅt WRnac (ô én lelkem,) En
WRam vagy te, jóllehet ſemmi én
tŏlem nem ſÅármazhatic melly
néked haſÅnálna
Monģad oh en lelkem az Iſtennek en
Uram vaģ te : Es az en
iauaimnelkÕl nem ſzÕkxlkxdxl

Heltai

Károli

BatthyK. 222.

Káldi

dicens Deo Dominus meus es tu
bene mihi non est sine te
(héb.)

Mondék az Úrnak: Én Iſtenem vagy
te, mert javaim-nélkûl nem
ſzǔkôlkôdôl.

Ha megnézzük a párhuzamos helyek fordításait, akkor először a mondatszerkezet
forrásnyelvekre visszavezethető kettéválása a legszembetűnőbb. A görögre visszamenő
latin szöveg quoniam kötőszó miatt az első oszlop mert kötőszavas tagmondatai születtek,
melyekből kilvasható egy oksági viszony. A héber alapszövegre támaszkodó fordítások e
nélkül folytatják a többszörösen összetett mondatot. A kötőszó nélküli és az és kötőszavas
(l. BatthyK.) viszonyban is benne érezhető az okság (a BatthyK. a kötőszó kivételével
szinte teljesen meg is egyezik Káldi fordításával). A Károlinál szereplő jóllehet kötőszó
viszont más fajta értelmezést követel. A jóllehet összetett szó az azonos (ráhagyó vagy
megengedő) funkcióban gyakran egymás mellett álló jó melléknév és a lehet ige
mondatbeli tapadásával keletkezett (TESz.). Eredetileg egy alanyi mellékmondat
főmondataként használták. Károlinál egy fonák oksági viszonyt vezet be: „En WRam vagy
te, jóllehet ſemmi én tŏlem nem ſÅármazhatic melly néked haſÅnálna”. A megengedő sajátos
jelentéstartalom miatt a fordításnak többet kell „magyarázkodnia”, még egy tagmondattal ki
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kellett egészíteni az összetett mondatot. Egy másik különbség, hogy a görög alapú

Vulgatában az egeo latin ige szerepel, mely ’szűkölködés’-t és ’szükség’-et jelent, ezek elő
is kerülnek az ebből való fordításokban, míg a héber alapúakból teljesen kimaradnak.
A mai olvasó félrefordításnak, de legalábbis nehézkesnek érezheti a régi
szövegeket, főként így egymás mellé állítva a párhuzamos helyeket. Itt a zsoltáros arról
beszél, hogy számára Isten nem egyszerűen az egyik jó, hanem az egyetlen és legfőbb. Ezt
a mai modern fordítások is eltérő módon adják vissza, az új katolikus fordítás igen messze
megy a költői szabadságban (l. Biblia 1973). Ha megnézzük a mai fordításokat, akkor
leginkább Heltai szövegét ismerhetjük fel bennük.

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973
Biblia 1908
Biblia 1990

Mondtam az Örökkévalónak: Uram vagy, javam
nincsen rajtad kívűl.
Mondom az Úrnak: Te vagy az én Istenem,
Náladnál nagyobb javam nincsen.
Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy
boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!”
Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te;
feletted való jóm nincsen.
Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram,
rajtad kívül nincs, ami jó nekem.

A modern fordításokban már nem szerepel a görög és az abból készült latin
szövegre visszavezethető mert kötőszavas magyarázat. Az IMIT Bibliához hasonló
megoldást választ egy angol nyelvű Biblia is: „You are my Lord; apart from you I have no
good thing” (Student Bible 1992). Luther fordítása azonban így hangzik: „Ich habe gesagt
zu dem HERRN / du bist ja der HERR / Ich mus umb deinen willen leiden.”
A harmadik, de még inkább a negyedik versek azok, melyeknél a legeltérőbb
fordításokat találjuk, ráadásul ezek a régies nyelvezet miatt néhol alig érthetőek.

Zsolt 16,3

DöbrK. 31.

KeszthK. 23.
KulcsK.
23–24.

sanctis qui sunt in terra eius
mirificavit mihi: omnes
voluntates meas in eius (gör.)
Meľ zentek f ldeben vadnac ·
minden akaratimot Lvdasiťa
bennec
Zentekbe kÿk vannak w feldeben
chodaſeÿtÿa mÿnden een
akaratomath w bennek
Zentekbe kÿk wannak w
feldeben chodaseÿtÿa mÿnden
een akaratomath w bennek
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sanctis qui in terra sunt et magnificis
omnis voluntas mea is eis (héb.)

Az ßentekhez vaģon ennekem minden
akaratom, kic aÅ fxldxn vadnac : ęs

Székely

aÅkic ioßaggal dicÅiretxſſxc.
A SÅentekhxz, kic é fxlden vadnac, es á
iámborokhoz vagyon minden keduem
Hanem a ſÅenteknec kic wz fŏldŏn
vadnac, és az bǒczǔleteſſeknec, kikben
vagyon minden én gyǒnyǒrǔſégem.
Hanem az ſzentek kic ez fxldxn
lakoznac: Es az erxſſek az kikben
nekem minden ģxńxrÕſegem vaģon.

Heltai
Károli

BatthyK. 222.

A’ ſzentekben, kik az ô fǒldén
vannak, chodálatoſsá tette
minden akaratimat

Káldi

A két eltérő, talán kicsit más jelentéssel is bíró szövegvariáns a mai modern
fordításokban is mutatja ezt a kettőséget.

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973
Biblia 1908
Biblia 1990

A szenteknek pedig, kik az országban vannak,
és a dicsőknek, kikben egész kedvem van:
A szentekkel, kik országában vannak,
Csodálatosan kielégíti minden óhajtásomat.
A „szentekhez” pedig, kik a földön élnek:
„Ti kiválóak, minden kedvem tibennetek telik!”
A szentekben, a kik e földön vannak
és felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem.
A szentekben, akik a földön élnek,
és a dicsőségben telik minden kedvem.

Kik is ezek a szentek, BatthyK. 222: kic ez fxldxn lakoznak, vagy KeszthK. 23: kÿk
vannak w feldeben? Valódi szentekről van szó? Esetleg angyalokról, akikhez a zsoltáros
hasonlítani szeretne? De lehet, hogy a földi hívek gyülekezetét jelenti? NAFTALI KRAUS az
ősapákról is beszél, akiknek az érdeme, hogy mi vagyunk (KRAUS 1999: 68). Ő így fordítja
ezt a verset: „A szenteké vagy, kik a földön élnek, és a nagyoké, akikben minden kedvem
telik” (KRAUS 1999: 66). Annyi biztos, hogy a héber szövegben szerepel egy és kötőszó,
talán ez az egyik meghatározó része a mondatnak, hisz három korai kódexünkből és a
Káldi-féle Bibliából – természetesen a forrásnyelvre visszavezethetően – ez a kötőszó
kimarad, melynek következtében a vers két részét nehezen tudták összeilleszteni, nem
találták az összefüggést, így akár súlyos értelmezési hibát, de mindenesetre
többértelműséget is felfedezhetünk ezen a helyen. Károli marginális jegyzetet fűz ehhez a
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vershez: „Nemellyec így kapczollyac ez harmadic verſet az elſxhxz, Tarcz meg engemet az
ſÅentekért kic ez fxldxn vadnac.” A fenti korpuszban azonban ehhez hasonlót sem találunk,
a többféle nehézkes fordításra viszont ez a széljegyzet is bizonyíték.
A vers egy héber szövegromlást is feltételez: ha a héber mássalhangzókat másképp
választanánk el, és a héber kol ’mind’ helyett bal ’nincs’ szót olvasnánk, akkor a jelentés
épp az ellenkezőjére változna: „Haszontalanok mindazok a szentek, akik a földön vannak,
és a hatalmasok; nincs gyönyörűségem bennük” (l. KARASSZON 1995: 551). Így a szentek
azok a bálványok lennének, amikről a következő versben olvashatunk, akiket csak a
pogányok tisztelnek. Nehéz lenne ezt eldönteni, de ha a Zsoltárok könyve előtt szereplő
Jób könyvét vesszük kezünkbe, akkor itt két helyen is találkozhatunk olyan szentekkel,
akikhez az ember hiába fordul („Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez
fordulsz?” Jób 5,1), és akik nem méltók a bizalomra („Hiszen még szentjeiben sem bízhat,
a menny sem elég tiszta szemében.” Jób 15,15). Ha egyetértünk a zsoltármagyarázónak is
nevezett KARASSZON DEZSŐ ez utóbbi feltevésével, akkor a 3. és 4. versek negatív
hitvallástételei a zsoltárnak.
A negyedik vers értelmezése és magyar megfogalmazása még az előbbinél is
bonyolultabb lehetett, főként korai fordítóink számára. Ezek elemzése előtt nézzük meg,
mit ír a két héberből fordító változat. Judaikus fordítások:

Naftali Kraus fordítása

IMIT Biblia

Sok a fájdalmuk azoknak, kik más (isten) után
futnak. Nem öntök azoknak italáldozatot, véres
az: még nevüket sem veszem ajkamra.
Sokasodnak azoknak fájdalmai, kik más isteneket
cserélnek; nem ontom véres ontóáldozataikat és
nem veszem neveiket ajkaimra.

A negyedik verset hosszúsága és bonyolultsága miatt három részre osztva tettem
táblázatba, mindegyik részből egy-egy kulcsszót kiemelve, azt vastagon szedve, hogy
könnyebben követhető legyen az elkülönülés:

Zsolt 16,4a
DöbrK. 31.
KeszthK. 23.
KulcsK. 24.

multiplicatae sunt infirmitates
eorum postae adceleraverunt (gör.)
nekik betegsigek meg sokasvla ·
az vtan serenkedenek ·
Sokasulanak w betegsegek annak
wtanna megh gÿorsulanak
Sokasulanak w betegsegek, annak
wtanna meg gÿorsulanak
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multiplicabuntur idola eorum post
tergum sequentium (héb.)

Meg ſokaſſodnac aÅoknac ńomoruſagoc
kic ſyetnec aÅ baluańokhoÅ:
Meg ſokaſodgyéc azzoknac
keſſer×ségec, á kic az idegenekhxz
ſietnec.
Meg ſokaſodnac azoknac bánattyoc kic
máshoz ſietnec:
Meg ſokaſulnac azoknac az x banatťok
az kic idegen Iſten utan futnac:

Székely
Heltai
Károli
BatthyK.
222.
Meg-ſokaſodtak az ô nyavalyájok:
az-után ſiettek.

Káldi

A görög forrásra visszavezethető szövegből történt fordításokban kérdéses, hogy
kikről is van szó igazából, kikre vonatkoznak az utalások (pl. Ǫ nekik, az vtan, az-után). A
protestáns fordításokban a bánat „megsokasulása” azokra vonatkozik, akik idegen Iſten
utan, idegenekhxz, baluańokhoÅ vagy máshoz ſietnec vagy futnac (az IMIT Biblia is más
isteneket ír), a Vulgata hebraica szövegében szereplő idolum ezeket a ’bálványokat’ jelenti.
non congregabo conventicula non litabo libamina eorum de sanguine
eorum de sanguinibus (gör.)
(héb.)
En kez ģòlekeseseket verb l
DöbrK. 31.
meg nem g item.
Nem geÿtem ezwe wnekÿk
KeszthK. 23.
gÿwlekezeseketh veerbelel,
Nem gÿewtem ezwe wnekÿk
KulcsK. 24.
gÿwlekezeseketh veerbelel,
en pedic nem aldoÅoc aÅ × aldoÅatťoc
Székely
ßerint vęrrel,
Heltai
Nem áldozom az x véres áldozattyokat:
Nem áldozom azoknac véres
Károli
áldozattyockal,
BatthyK.
Nem aldozom azoknac verrel valo
222.
aldozatťokkal
Nem gyǔjtôm-egybe az ô véres
Káldi
gyûlekôzeteket:
Zsolt 16,4b

A zsoltáros itt elhatárolja magát az idegen népek bálványainak való véres
áldozásoktól, mely az Ószövetség törvényei szerint súlyos bűn. Ma már a katolikusok is
áldozat-nak fordítják a latin congregatio ’társulat, gyülekezet’ jelentésű szót: „non
congregabo…

»nem

gyülekezeteikben),

veszek

nevüket

részt

sem

véres

veszem
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áldozataikban
ajkamra«”

–

(szó
írja

szerint:

CSÁSZÁR

véres
JÓZSEF

Zsoltároskulcsában (CSÁSZÁR 1939: 29). Ez a fordítási mód azonban a fentiek szerint még
nem volt hagyomány legkorábbi fordításaink, de még Káldi idejében sem.

nec memor ero nominum
eorum per labia mea (gör.)
en aiakim altal nevekr l sem
DöbrK. 31.
emlekezem.
sem emlekezem w newekrel
KeszthK. 23.
een aÿakÿmnak mÿatta
sem emlekezem w nevekrel,
KulcsK. 24.
een ayakÿmnak mÿatta
Zsolt 16,4c

ſem nem veßem az ×neueket aÅ en
aiakimra.
az x neueket ſem emlitem az én
áiakimmal.
fel ſem veſÅem azoknac neuŏket az én
aiakimra.
es azoknac neueket az en aiakimra fel
nem veſzem.

Székely
Heltai
Károli
BatthyK.
222.
Káldi

neque adsumam nomina eorum in
labiis meis (héb.)

ſem meg nem emlekezem az ô
nevekrǒl az ajakimmal.

Az elkülönülés a vers utolsó részében is feltűnő, hisz a latin memor ige ’emlékezik’
jelentésű, míg a héberből fordított latinban az adsumo ’magához vesz, felvesz, elfogad’
jelentésű ige jelenik meg, és a magyar protestáns fordításokban is ez szerepel.
A Jubileumi kommentár szerint az 5. verstől jön a hitvallás pozitív része. Az igazi
bizalom kifejeződése is ezektől a versektől lesz érezhető. Először lévitahitvallásnak tűnhet
ez a vers, hisz jól tudjuk az Ószövetségből, hogy Lévi törzsének tagjai nem részesülhettek
a hétévenkénti földbirtokok elosztásából, „mert csak Lévi törzsének nem adott örökséget”
(ti. Mózes): „Izráel Istenének, az ÚRnak tűzáldozatait kapta örökségül az ígéret szerint”
(Józs 13,14). Így érthető a DöbrK. 31–32: „Vr en r ksegemnek reze es en poharomnac te
vaģ ki Nekem en er ksegemet meg adod”. Az IMIT azonban mérő kötelekről beszél, mely
a földek újraelosztásakor került elő. Izrael népe úgy gondolt az ő Istenére mint örökségére
és jutalmára. A mérő kötél kifejezésre korai bibliafordításainkban még nem volt
hagyományos, állandósult kifejezés: DöbrK. 32: dragagba kotelek, KeszthK. 23:
Nawalÿak, Székely: oßtaſnac kxtelei, Heltai: réſÅem, Károli: njláſom, BatthyK. 222:
ſorſomnak kxtelei, Káldi: kôtelek. Igaz, a mai fordításokban sincs állandó, megszilárdult
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szókapcsolatunk e fogalomra: Biblia 1932: mérőzsinór; Biblia 1973: mérőláncom; mai
protestáns fordításokban: részem – ahogy ez Heltai Gáspárnál is szerepelt már.
A forrásnyelvekre visszavezethető mondatszerkezeti eltérés ebben a versben is két
részre osztja a hagyományt:

Zsolt 16,5
DöbrK.
31–32.
KeszthK. 23.

KulcsK. 24.

Dominus pars hereditatis meae et
calicis mei tu es qui restitues
hereditatem meam mihi (gör.)
Vr en r ksegemnek reze es en
poharomnac te vaģ ki Nekem en
er ksegemet meg adod
Vr een ereksegemnek reze ees een
poharomnak the wagÿ kÿ meg adod
een ereksegemeth ennekem
Vvr een ereksegemnek reze, ees een
poharomnak, te wagÿ kÿ meg adod
een ereksegemeth ennekem

Dominus pars hereditatis meae et
calicis mei tu possessor sortis meae
(héb.)

AÅ vr aÅ en xrxkſigemnec, ęs aÅ en
poharomnac reße : te tartod aÅ en
ſorſomot.
Az Wr az én xrxkségemnec, es
poháromnac réſÅe: Te óltalmazzod

Székely

Heltai

[!] az én xrxkségemet
Az WR az én ǒrǒkſégemnec és
poháromnac réſÅe, te tartod az én
réſÅemet

Károli

BatthyK. 222.

Káldi

Az xrxcke valo Iſten az en
reſzemnek es poharomnac iutalma :
Te uaģ Iſten ki az en ſorſomat
tamaſztod.
Az Úr az én ôrôkſégem és pohárom
réſze: te vagy, a’ ki meg-adod az én
ôrôkſégemet nékem

Az elkülönülés oka ismét a latinban szereplő plusz tagmondat és kötőszava, mely a
mai fordításokban már nem szerepel. Észre kell vennünk, hogy Székely István fordítása és
a mai IMIT szöveg teljesen megegyezik egymással.

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973

Az Örökkévaló osztályomnak és serlegemnek része;
te tartod az én sorsomat.
Az Úr az én örökségem és kelyhem osztályrésze,
Te adod vissza örökségemet.
Uram, örökrészem és kelyhem,
te tartod kezedben sorsomat.
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Az Úr az én osztályos részem és poharam;
te támogatod az én sorsomat.
URam, te vagy osztályrészem és poharam,
te tartod kezedben sorsomat.

Biblia 1908
Biblia 1990

Természetesen a továbbiakban is találunk példákat az elkülönülésre a zsoltár
fordításaiban. A 7. versben például a görög alapszövegű fordításokban értelem szerepel
(Káldi: „Áldom az Urat, ki értelmet adott nékem”), míg a protestánsoknál tanács (Károli:
„Aldom az Wrat ki énnékem tanáczot adott”), és ez a különbség a mai szövegeknél is
ugyanígy megmaradt (gör.: benedicam Domino qui tribuit mihi intellectum; héb.:
benedicam Domino qui dedit consilium mihi):

Biblia 1931

Áldom az Urat, ki ezt megérttette velem

Biblia 1973

Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem

Biblia 1908

Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nekem.

Biblia 1990

Áldom az URat, mert tanácsot ad nékem.

A zsoltáros még az éjszaka csendjében is hallja a belső hangot, mely feddi (DöbrK.,
Káldi), háborgatja (KulcsK., KeszthK.), tanítja (Székely, Károli, BatthyK.), oktatja
(Heltai). A héber nyelv ezt a hangot a belső szerveknek, az ember bensőjének tulajdonítja,
a magyar fordításokban ezért találjuk itt a DöbrK. 32: aģikim, KulcsK. 24: weseÿm, Károli:
belſǒ tagaim kifejezéseket.
A nyolcadik versben arról a valódi bizalomról olvashatunk, hogy a zsoltáros
„mindig maga előtt tartja az Urat, mindig abban a bizonyosságban él, hogy Isten jelen van,
fogja kezét, a jobbján áll s ezért nem ingadozik” (PÁLFY 1964: 41). Ezek a képek a 121.
zsoltárban majd ismét visszatérnek. Érdekes mondattani összevetést tehetünk, ha a vers
első felét vizsgáljuk meg az egyes fordításokban:

Zsolt 16,8a

providebam Dominum in conspectu meo semper (gör.)
proponebam in conspectu meo semper (héb.)

DöbrK. 32.

Mindenkor el ttem vrra nizek vala

KeszthK. 24.

Vetem wala een elembe een vramath mÿndenkoron

KulcsK. 24.

Vvetem vala een elembe een wramath mÿndenkoron
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Székely

Vettxttem aÅ vrat mindenkort en elxmbe

Heltai

Az Wr mindenkoron az én ſÅinem elxt vagyon

Károli

SÅŭntelen az WRrá néztem

BatthyK. 223.
Káldi

Az xrxcke valo Iſtent mindenkoron en elxmben tamaſztom
Nézem vala ſzemem-elôtt az Urat mindenkor

A 8. vers a) része arra lehet bizonyíték, hogy mennyire kötetlen a magyar nyelv
szórendje, valamint arra is, hogy a latin szórend nem mindig volt kötelezően követendő
vagy inkább követhető a magyar fordításokban. Az itt szereplő négy mondatrész a mondat
bármely helyén előfordulhat, ez alól csak az állítmány kivétel, mely a vers elején vagy
végén szerepel. A négy mondatrész (állítmány, időhatározó, helyhatározó és tárgy) közül
Károlinál hiányzik az elvont helyhatározó (elǫttem; ſzemem-elôtt), pedig az IMIT Biblia is
fordítja: „Az Örökkévalót mindig magam előtt tartottam” (a szórendről l. még „A
bizalomzsoltárok stilisztikája” c. fejezetet).
Szintén ebben a versben olvashatjuk, hogy az Úr a hívő ember jobbján (régi
alakjában DöbrK. 32: iogom fel l) áll, hogy az mindig biztonságban érezhesse magát. A
biztonságra, vagy inkább mozdulatlanságra utaló igék közti különbséget már nem a
forrásnyelvekben, hanem a fordítói szabadságban kell keresnünk. A latin szöveg (gör.:
quoniam a dextris est mihi ne commovear; héb.: quia a dextris meis est ne commovear)
commoveo ’mozgásba hoz, megmozgat’ jelentésű igéjét a következő magyar igekötős
igékkel adják vissza az egyes fordítások: DöbrK. 32: meg ne indul’ak, KulcsK. 24: le ne
essem, Székely: el nem ißamkodom, Heltai: el ne essem, Károli: meg nem mozdîtatom,
BatthyK. 223: meg ne indull’ac; Káldi: meg ne mozdúllyak. A mai fordítások még jobban
kiszélesítik ezt a jelentéskört: nem tántorgok (IMIT), meg ne inogjak (katolikus
fordítások), meg nem rendülök (protestáns régi fordítás, Biblia 1908), nem tántorodom meg
(protestáns új fordítás, Biblia 1990).
A következő vers három olyan dolgot nevez meg, melyek a hívő ember örömét
írhatják le, ezek a régi zsoltárfordításokban a következők:
DöbrK. 32.
KeszthK. 24.
KulcsK. 24.

ròle en zivem

en ńeluem rvende

een zýwem meg
wÿdwla
een zÿwem meg
wÿdwla

erewle een nÿelwem
erwle een nÿelwem
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en testem es remensegbe
ńvgozik
een teſtem nÿwgozÿk
remensegbe
een testem nÿwgozÿk
remensegbe

xrxle aÅ en ßiuem

vigada aÅ en
dicziretǒm

Heltai

xruendez az én
ſÅ×uem

vigad az én nyeluem

Károli

ǒrǔlt az én ſÅiuem

BatthyK.
223.

xr×l az en ſziuem

Székely

Káldi

ôrvendezett a’
ſzivem

ŏruendez az én
nyeluem
xruendez az en
ditſxſegem
vígadott a’ nyelvem

en teſtomis lakoÅic
batorſaggal
én testemis bátorsággal
nyugſÅic
én teſtemis bátorſágban
nyugſÅic
en teſtem is naģ
bizodalomban ńugſzik
a’ teſtem-is reménſegben
nyugſzik

„Az antik ember felsorolja belső szerveit, ha lelki magatartását akarja megjelölni.
És a szívvel együtt gyakori az ÓT-ban a vesék megemlítése is, amelyeket csak Isten tud
megvizsgálni” – írja PÁLFY MIKLÓS (PÁLFY 1964: 41), ez pontosan ráillik a 9. vers hármas
felsorolására. Az első helyen ebből a szív áll. A második helyen a latin és a görög
szövegben a magyar nyelv szó megfelelője található (lat. lingua; gör. γλωσσα), ezt
használják ómagyar fordításainkban és Káldinál is ezt találjuk. A héberben pedig kbd, ami
lehet kābōd átírással ’dicsőség, tisztelet’ és kābēd átírással ’máj’ jelentésű is. A Batthyánykódex és Székely István az előbbit választották, a mai fordítások viszont a héber ’máj’
jelentéssel körülbelül egyenértékű magyar lelkem kifejezést használják. Ezek után azonban
kérdésessé válik, hogy Károlinál és Heltainál hogyan szerepelhet a csak latinban és
görögben meglévő nyelv, mikor az eddigiek alapján Károli forrásnyelvként főként a hébert
vette alapul, ebben valószínűleg az ismert hagyománynak, esetleg a szóbeliségnek is
szerepe lehetett. Ezután pedig harmadikként a test megpihenése, megnyugvása jelenti a
hívő ember örömét. Székely, Heltai és Károli bátorság-ról beszélnek, míg Káldi visszatér a
kódexek megoldásához és reménység-et ír, a BatthyK. pedig egyetlenként bizodalm-at.
A 10. vers a halálból való megszabadulás bizodalmát írja le, az eltérő
forrásnyelvekre való tekintet nélkül ennek kifejezése igen egységes képet mutat. DöbrK.
32: „Mert en lelkem pokolba meg nem hagad”, akárcsak Káldi: „Mert a’ lelkemet
pokolban nem hagyod”; kicsit eltérő szórenddel KeszthK. 24: „Merth nem hagýod een
lelkemeth pokolba”, ugyanígy a KulcsK., Székely és Heltai. Károli és BatthyK. azonban
pokol helyett koporsóról beszélnek, Károli: „Mert nem hagyod, az én lelkemet az
koporsóban”, a BatthyK. még többet változtat: BatthyK. 223: „Mert nem hagod az en
teÑtemet az koporsóban”. A vers második felében a Vulgatában corruptiō vagyis
’romlottság, megrontás’ olvasható, melyet így adnak vissza korai fordításaink: DöbrK. 32:
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rothatsagot, KulcsK. 25: rothadatossagoth, Károli: rothadáſ, BatthyK. 223: rothadaſt. Itt a
héber sht gyök, a sahat ’megront, megrothaszt’ jelentésű szó áll, mely az elmúlásra
vonatkozik, de az Újszövetségben Jézus halálát értik alatta. Bár a zsoltárokban ez nem
jövendölés Krisztus feltámadására, de Székely István megérez valamit a héber jelentésből,
és a lexikai választással egyértelműen krisztológiai értelmezést ad a versnek: „ſem nem
engeded hoģ aÅ te ßented txreteſt laſſon”
Az utolsó versben már sokkal egységesebb képet mutatnak fordításaink. Itt beszél a
zsoltáros az élet útjáról (gör.: via) vagy ösvényéről (héb.: semita), mely nem csupán
’ösvény’-t, ’gyalogút’-at jelent, hanem a Biblia képes nyelvében, átvitt értelemben ’életút’at, ’életösvény’-t, sőt a bibliai értelemben vett ’keskeny út’-ra is alkalmazzák, az ember
életét és egész életvitelét érthetjük alatta. Ez az az út, melyen az embert az Úr gondviselése
vezeti, melyen Isten parancsolatai szerint jár, az ő törvényeit betartva (l. HAAG 1989:
1885h).
Majd az Isten színe előtt lévő öröm teljességéről a következő igen eltérő
megoldásokat olvashatjuk. Hol a szórend, hol a szóválasztás miatt tűnik teljes kavalkádnak
korai szövegeink párhuzamos idézése:

adimplebis me laetitia cum vultu tuo (gör.)
Zsolt 16,11b
DöbrK. 32.

plenitudinem laetitiarum ante vultum tuum (héb.)
vigasaggal engem te orcaddal meg t ltesz

KeszthK. 24.

meg teltez engemeth vÿgasagal the zÿneddel

KulcsK. 25.

meg teltez engemeth wÿgasagal the zÿneddel

Székely

vigaſagnac elegſige vagon te elxtted

Heltai

á te ortÅádnac elxtte xrxmnec bxségét

Károli

elégſéges ŏrŏm vagyon te elŏtted

BatthyK. 223.
Káldi

vigaſſagnac elegſege uagon az te orczadnac elxtte
ôrômmel bé-t%lteſz engem a’ te orczáddal

Ez a hely egészen a modern fordításokig változatos képet mutat:
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IMIT

örömök bősége van színed előtt

Biblia 1932

Színed előtt örömmel töltesz el engem

Biblia 1973

Színed előtt az öröm teljessége

Biblia 1908

teljes öröm van tenálad

Biblia 1990

teljes öröm van tenálad

Míg az utolsó tagmondat hagyományozódása szinte egyenesen vezet mai
Bibliáinkig:

delectatio in dextera tua usque in finem (gör.)
Zsolt 16,11c

decores in dextera tua aeternos (héb.)

DöbrK. 32.

te iogod fel l mind vegig ģ ń rk des vaģon

KeszthK. 24

gýenerwsegek the yogod felel mÿnd erekke

KulcsK. 25.

gÿenerwsegek the ÿogod felel mÿnd erekke

Székely

ęs ģxńxrxſigec vadnac aÅ te iobodon xrxcke

Heltai

Es gyxnyxr×ségxket á te ióbodon mind xrxcké.

Károli

és gyǒnyǒrǔſégec vadnac az te iobbod felǒl mindenkor

BatthyK. 223.

es az te iob kezedben ģxńxrÕſegek uadnak mind xrxcke

Káldi

a’ te jobb kezedben mind végig gyônyôrûſégek vannak

IMIT

kellemetesség a te jobbodban mindétig

Biblia 1932

És jobbodon mindvégig gyönyörűségem leszen

Biblia 1973

s jobbodon a gyönyörűség mindörökké

Biblia 1908

a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké

Biblia 1990

örökké tart a gyönyörűség jobbodon

Ez az örök érvényű bizalom a 23. és a 121. zsoltárok doxológiájában is visszatér.
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Bizalom a halál árnyékának völgyében is (23. zsoltár)
A 23. zsoltár a legtöbbet idézett részei közé tartozik nemcsak a Zsoltárok könyvének,
hanem az egész Bibliának is. Sok filmben találkozhatunk vele, legtöbbször a sír mellett
elmondott imádságként. A The New Interpreter’s Bible pontosan arra hívja fel a figyelmet,
hogy nem szabadna ezt a zsoltárt csak a gyászszertartások szövegének tekinteni, mert
mindennapi mondanivalója van a ma embere számára is (l. NIB 767).
A 23. zsoltár műfaját tekintve a bizalomzsoltárok közé sorolható, olyan panaszének
(akárcsak a 3. és 16. zsoltárok), melyben csak utalásszerűen jelenik meg panasz azzal
kapcsolatban, hogy a zsoltárosnak ugyan oka lehetne félelemre, ezt azonban rögtön el is
oszlatja Istenbe vetett bizalma.
A zsoltárt felirata szerint Dávid király írta. Az itt szereplő le- prepozíciónak több
jelentése lehet. A 23. zsoltárban található mizmōr le david esetében birtok birtokos
sorrendben: ’zsoltár Dávidé’, vagyis a prepozíció a birtokoshoz kapcsolódik. Ez jelentheti
az általánosan elfogadott fordítás szerint, hogy ’Dávid zsoltára’, jelentheti, hogy ’Dávid
utódaitól, Dávid házából származó zsoltár’, de ugarit párhuzamra, az Akhatnak, Baalnak,
Keretnek címzett énekek mintájára jelenthetné azt is, hogy ’Dávidé’, a ’dávidi
gyűjteményhez tartozó zsoltár’-ról van szó (l. KARASSZON 1995: 541). A 23. zsoltárt
valóban Dávidnak tulajdoníthatnánk, hisz a Biblia szerint Dávid fiatal korában pásztorként
szolgált apja házánál („Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van
még a legkisebb – felelte ő –, de ő éppen a juhokat őrzi” ISám 16,11a), tehát jól ismerte a
zsoltárban leírt idilli pásztoréletet. Dávid szerzősége ellen szól viszont a hatodik vers, mely
az Úr házát említi, ami a jeruzsálemi templomot jelentheti, ez a templom pedig nem állt
még Dávid király idejében.
A zsoltár két metaforát bont ki, bár egyes értelmezések szerint három részre oszlik
a hat vers. Isten mint pásztor (1-4. vers) és mint vendéglátó (5-6. vers) jelenik meg
előttünk, ezek közé ékelődne a vezető szerep. Az ókori keleti népeknél a pásztorkodás
gyakori foglalkozás volt. Mivel a nyáj nagysága határozta meg a családok vagyonát, ezért
nemcsak fizetett szolgák, hanem maguk a családtagok is pásztorkodtak nyájaik mellett.
Babilóniában a királyt is a népek pásztorának nevezték. A pásztor képe a gondoskodás
fogalmával kapcsolható össze, így érthető, hogy Izrael népe is gyakran nevezte magát
nyájnak, amit Isten mint pásztor igazgat.
Az első versben a zsoltáros a héber eredetiben azt írja: Isten pásztor, nominális
állítmányt használ, míg a latinban egy ige szerepel állítmányként: Dominus reget/pascit me
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’az Úr legeltet engem’. A forrásnyelvi szövegek eltérése két csoportra osztja a fordítási
hagyományt. A görögre és héberre visszamenő latin fordításban a következő táblázat két
oszlopának fejcímét olvashatjuk:

Zsolt 23,1
DöbrK. 46.
KeszthK. 41.
KulcsK..43.
Székely
Heltai
Károli
BatthyK. 232.
Káldi

Dominus reget me (gör.)
Úr bir engem
Vr bÿr engemeth
VVr bÿr engemeth

Dominus pascit me (héb.)

Az vr aÅ en paßtorom
Az Wr az én páſÅtorom
Az Wr az én páſÅtorom
Az Úr legeltet engemet
Az Úr igazgat engem

Vizsgáljuk meg tüzetesebben a forrásnyelveket: a görög nyelvre visszamenő latin
fordítás rego igéjének jelentései a következők lehetnek: ’irányít, vezet, igazgat’;
’meghatároz’; ’szabályoz’; ’kormányoz, uralkodik’ és ’vezényel’. A Septuagintában itt a
Κύριος ποιμαίνει με, átírva küriosz poimainei me szerepel, a poimainei ige jelentései
viszont ’legeltet, nyájat őriz, óv, oltalmaz, gondoz’. A héber szövegben  ֹרהוהײעegyszerű
átírással JHWH (=Adonai) roî, ’Úr pásztorom’, tehát egy ’pásztor’ jelentésű, névelő
nélküli, birtokos személyjeles főnevet találunk, de ugyanez a szó ’őr’-t is jelent. A Biblia
eredeti nyelveivel foglalkozó fejezetben említett héber nyelvvel kapcsolatos nehézségekre
találhatunk itt konkrét példát, hisz a héber nyelv magánhangzókat fel nem tüntető írásképe
miatt több olvasata is lehet egy-egy szövegnek, mely komoly jelentésbeli eltérésekhez is
vezethet, és ez az egész Ószövetségre kiható szöveghagyományozódási problémákat okoz.
Itt például a héber szó nomenverbumi tulajdonságából ered, hogy nemcsak ’pásztor’-t,
hanem akár ’pásztorkodás’-t is jelenthetne, magyarul olyan igei értelemben, hogy
’pásztorkodik’. A héberből fordított latin szövegben, valamint a Nova Vulgatában (1979)
a pasco ige egyik alakját látjuk, mely ’legeltet’; ’táplál, nevel, tart’; ’növel’ és
’gyönyörködtet’ jelentésű, LIPTAY GYÖRGY Zsoltároskulcsa szerint jelenthetné még, hogy
’vezet’ vagy ’kormányoz’ a Úr.
Ómagyar kódexeinkben egy egyszerű birtoklást kifejező igét találunk a
fordításokban: Döbr. 46: Úr bir engem; KeszthK. 41:

Vr bÿr engemeth. Ezek

magyarázatához segítségül hívhatjuk a TESz.-t, mely szerint a bír ige ’birtokol’ jelentésén
kívül ’uralkodik valakin’ jelentésű is lehet, Nyelvtörténeti szótárunk is említést tesz a rego
ige bír-ként való fordításáról: Virginia-kódex: „Nem akaryuk azt, hogy mynketh te biry”;
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Weszprémi-kódex: „Vinek xttet Pilatushoz, ki akaron bir vala Jerusalemmel a czazar
vtan”. Káldi egy évszázaddal később visszatér a kódexek igei megoldásához: az Úr igazgat
engem. (Vö. még Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versének első sorával: Az
Úristen őriz engem.) Nem is tehetett mást, hisz a Tridenti zsinat határozata alapján a
kötelező alapszöveg a latin maradt. Itt is nyilvánvalóvá válik, hogy Káldi és a korábbi
katolikus fordítások biztos, hogy egy görögből fordított szövegvariánst használtak
kiindulásként.
A protestáns fordításokban már ekkor megjelenik a ma is ismert sor, Károli: Az WR
az én páſÅtorom. A Batthyány-kódex itt látszólag inkább a Vulgata szövegét követi (az Úr
legeltet engemet), és bár ahhoz hasonlóan igei állítmányt használ, de megmarad a
pásztorkodás fogalomkörénél (l. korábban a héber nyelv nomenverbumairól írottakat).
A mai bibliafordításokban már egységesen a pásztori képpel találkozunk:

Biblia 1932 Az Úr az én pásztorom, Semmi sem hiányzik énnekem.
Biblia 1973

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt.

Biblia 1908

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Biblia 1975

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

Az első versben, a héber és a héberre visszamenő latin szövegben nincs kötőszó
(Isten pásztorom, nem szűkölködöm). Erről a versről KÖHLER zürichi professzor külön
tanulmányt írt (idézi KARASSZON 2003: 199 és KRAUS 1972: 188). Ő hívja fel a figyelmet
arra is, hogy az első tagmondat nominális állítmányú, mellékmondati szórendű két szó a
héber eredetiben, melyek közül a második helyen álló pásztor az állítmány, az első helyen
álló Úr az alany. KÖHLER arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen mellékmondatról
lehet itt szó. Ha időhatározóiról, így hangozna: Ameddig az Úr a pásztorom, nem
szűkölködöm. Ez azonban ellentmondana annak, hogy mindig az Úr a pásztorunk.
Feltételes mellékmondat sem lehet (Ha az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm), mert itt
határozott állításról van szó. Végül KÖHLER okhatározói mellékmondatról beszél: Mivel az
Úr a pásztorom, nem szűkölködöm. Székely István is oksági viszonyt ismer fel,
következtető utótagú mellérendelést használ már 1548-ban, amikor azt írja: AZ vr aÅ en
paβtorom: aÅert ſemibe meg nem foģatkoÅom; talán az ő nyomdokain Károli is ezt a
megoldást választja. Tehát a második tagmondatba tették a következtető kötőszót, ezzel a
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magyar stílushoz alkalmazkodtak jobban, hisz „a magyar költői stílus szépségét nagy
mértékben rontaná az, ha a költeményt »mivel«-lel kezdenénk” (KARASSZON 2003: 200).
De milyen összetett mondattal van itt dolgunk? Abból indulhatunk ki, hogy az
oksági viszonyú mondattípusokat sokszor állítják párhuzamba egymással még ma is, az
ómagyar korban pedig még nehezebb elválasztani ezeket, például a kifejezőeszközök
hiánya miatt. Először vegyük magunk elé Székely István és Károli fordításait. Az oksági
viszony tartalmi szempontból ok–okozat sorrendű, aszerint pedig, hogy lazább vagy
szorosabb okságot fejez ki, lehet következtető mellérendelés vagy okhatározói alárendelés.
Ezeknek a mondatfajtáknak a szétválása az ómagyar korban kezdődött, és a
középmagyarban is még javában tartott. Éppen „az oksági viszonyok szorossági
fokozatainak nyelvi formában is kifejeződő megkülönböztetési igénye okozta, hogy alá- és
mellérendelő szerkesztésmódú tagmondategyüttesekre hasadt a rendszer” (HAADER 2003:
542). Alárendelés esetén azonban az első tagmondatnak kötőszót kellene tartalmaznia, de
itt a második tagmondatban találunk kötőszót, így egyértelműsíthető a mellérendelés, a
következtető viszony.
A többi fordítás és kötőszavára ezután már könnyebb megtalálnunk a választ. A
Septuagintára visszamenő Vulgata szövegében egy et kötőszó áll. De itt érdemes
figyelembe venni a következtető mellérendelés eredetét is. A következtetés ugyanis „a
kapcsolatos viszonyból fejlődött, abból a fajtájából, amelyben a tagmondatok időbeli
egymásra következtetésén túl a két tagmondat között oksági kapcsolat is teremtődött”
(HAADER 2003: 557). Az időbeli egymásra következés egyértelmű: először az Úr bír
engem, tehát tulajdonává válok vagy uralkodik felettem, majd ezután semmi
fogyatkozásom nem lesz.
Székely és Károli bármelyik forrásnyelvből is indultak ki, magyar fordításukban
explicitté tették az azért kötőszóval a két tagmondat közötti oksági viszonyt, amit a
katolikus fordítások (a görög szövegre visszamenő Vulgata mintájára) az és kötőszóval
fejeznek ki. Ebben is benne érezhetjük a laza oksági viszonyt ugyanúgy, mint a mai
fordításokban, melyeknél mindenhol hiányzik a kötőszó (akárcsak Heltainál), a
következtetés azonban így is kiolvasható belőlük. 5
WAARD és NIDA funkcionális ekvivalenciáról szóló könyvükben még egy
érdekességre felhívják a figyelmet az első verssel kapcsolatban (WAARD–NIDA 2002: 11).

5

A kognitív nyelvészet ikonicitás fogalma is magyarázatot ad a jelenségre, hisz amikor a tagmondatok
sorrendje időbeli „előtte/utána”-viszonyt fejez ki, akkor ez egyértelműen előhívja az ok-okozat, ok és
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Ezen a helyen a legújabb angol fordítások többsége a want szót használja (The LORD is my
sheperd, I shall not be in want. Student Bible 1992), pedig a want ma már nem jelent
’szűkölködést’, inkább ’vágyakozást’. Így nem csoda, ha sokan úgy értelmezik ezt a verset,
hogy ’az Úr az én pásztorom, aki után nem vágyakozom’ – ez pedig szöges ellentétben áll
a valódi mondanivalóval, sőt inkább a vágyak hiányával a buddhista tanokhoz közelít. A
NIB a következő megoldást ajánlja: I shall lack nothing. A to lack jelentése szintén
’hiány’, de a mai angol ember számára így sokkal egyértelműbb. Egy magát „basic
english”-nek nevező fordítás viszont ennél is egyszerűbb megoldást talált erre a fordítási
problémára: „The Lord takes care of me as his sheep; I will not be without any good
thing.” Így sem a fogyatkozás, sem a hiány, sem a szükség szavak nem szerepelnek,
egyszerűen csak ’nem vagyok semmi jó dolog nélkül’, ami azért kérdéses, hogy megfelel-e
NIDA funkcionális ekvivalencia fogalmának.
Fontos itt megemlíteni, hogy a héber nyelv nem tesz különbséget jelen, múlt és
jövő idő között, ezen a nyelven csak perfekt és imperfekt cselekvéseket fejezhetünk ki
(WLADÁR 1969: 19). A vers második tagmondatának jövő idejű alakjai a latinból (és a
görögből) eredeztethetők, ahogy ezt a latin forrásnyelvű szövegekben találjuk: KeszthK.
41: fogÿathkozasom nem lezen. Az angolban több különböző fordításban is jövő idő
szerepel: „I shall not want”; „I shall not be in want”; „I will not be without any good
thing”; németben szintén jövő idővel: „Mir wird nichts mangeln”. A magyar nyelv, a
legtöbb finnugor nyelvvel egyetemben (a héberhez hasonló módon) jelen idővel is ki tud
fejezni jövő időt, így a nem szűkölködöm kijelentés nemcsak a jelen pillanatra utal, hanem
magában hordozza a jövő reménységét is.
A második tagmondatban a legtöbb fordításban a fogyatkozom ige vagy a
fogyatkozásom van főnévi szerkezet szerepel. A fogy ige valószínűleg finnugor eredetű
szavunk, több jelentése közül itt a ’tömegéből, mennyiségéből veszít’ vagy ’apad, csökken’
értelmezéseket kell figyelembe vennünk. Szenczi Molnár zsoltárparafrázisában is ezt a
fordulatot használja, amikor azt írja, hogy „azért semmiben meg nem fogyatkozom”. Káldi
így fordít: „és ∫emmi heával nem lé∫zek”. A hiány, hiányos, híján szavaink valószínűleg
szintén ősi örökségeink az ugor, esetleg a finnugor korból. Rendkívül gazdag szócsaládról
van szó (hiú, híja, hiába, hiányos, hitvány, hivalkodik), melynek tagjai mind az ’üres,
üresség’ jelentésű hiu szóra mennek vissza, mely legrégibb szövegemlékünkben, a Halotti
beszédben is megtalálható sajátos, egyszeri olvasatban (ún. hapax legomenon) így: „Heon
következmény kapcsolatot is. Így a kötőszó nélküliség – az időben egymásra következő tagmondatok esetén
– ugyanúgy kifejezheti a következtető oksági viszonyt, nincs szükség hozzá külön jelölőre (l. PUSCH írásait).
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tilutoa wt ig fa gimilcetvl”, ami itt annyit jelent, hogy ’csupán egy fa gyümölcsétől tiltotta
őt’ (ti. Ádámot Isten). A mai katolikus fordításokban még megtalálható ennek a fordításnak
a nyoma („nem szenvedek hiányt”, „semmi sem hiányzik énnekem”), míg a modern
protestáns fordításokban Heltai Gáspár szövege él tovább („ſemmibe nem ſÅ×kelkedem”),
régi és új fordításban egyaránt így: nem szűkölködöm.
A következő versek bontják ki teljesen a pásztor metaforát. A pásztor feladata,
hogy megfelelő legelőt és ivóvizet biztosítson a nyájnak. Isten is ilyen gondoskodó
pásztora az ő népének, aki iránt teljes bizalommal lehet a nyáj. Keleten a pásztor nem a
nyáj mögött ment, hanem előtte, hogy minden veszedelmet és támadást el tudjon hárítani.
Ehhez különböző eszközöket használ, melyekkel a jó úton tartja nyáját.
A második és harmadik versek tagmondatai között kapcsolatos a mellérendelés, és
ez jellemző a zsoltár legtöbb versére és a versek közötti viszonyra is. Itt megint egyezik a
protestáns fordítások (Székely István, Heltai Gáspár, Károli Biblia, Batthyányi-kódex)
szövege, ezekben ugyanis megjelenik az és kötőszó (Székely Istvánnál így: 2. vers:
„Gxnxr×ſiges ęs f×ues heĺeken ingemet le fekxt: ęs kyes viÅec melle viβen engemet”; 3.
vers: „AÅ en lelkemet hatra hoÅÅa: ęs viſeli aÅ igaÅſagnac xſuinin az × neueert”), míg az
ómagyar fordításokból és Káldi Bibliájából ez kimarad, a mellérendelés azonban így is
egyértelmű a gondolatritmus miatt, KeszthK. 41–42: „eeltete feldnek helÿen, oth engemeth
zerze Eeltetew vÿzen fel newele engemeth”. Az itt megjelenő idilli képet sokféle szinonim
jelzővel fordították: Székely: Gxnxr×ſiges ęs f×ues heĺeken, BatthyK. 232: ſzepſegÕ
meſzxkxn, valamint KeszthK. 42: Eeltetew vÿzen, Székely: kyes viÅec, BatthyK. 232:
czorgo viſzekhxz, Helta: h×ues vizzec. Az eltérő fordítások oka itt a fordítói szabadság,
mely a legkülönbözőbb megoldásokat eredményezte.
Ebben és a következő versben mindegyik fordításban „rejtett alannyal” találkozunk,
de így is egyértelmű, hogy az Úr végzi munkáját a jó pásztorhoz méltóan, minden itt
felsorolt cselekedetének oka pedig a harmadik vers végén válik explicitté: KulcsK. 43: w
neweerth, BatthyK. 232: az ô neueiert.
A Vulgata a második és a harmadik versben praesens perfectum igealakokat
használ, melyek magyarra múlt idővel fordítandók (részletesen l. az erről „A latin hatás
korai bibliafordításainkban egy latin igeidő tükrében” c. fejezetet), Káldi így is tesz: „a’
legeltetés helyére helyheztetett engem. A’ meg-elégités vize-mellett nevelt”. Múlt időt
használ ott, ahol a héber szövegre építő protestáns fordítások jelen időt, Károli:
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„Gyǒnyǒrǔſéges és fǔues helyeken legeltet engemet, és kies vizec mellé viſÅen engemet”.
A kódexekben szintén múlt időben fordították ezeket a sorokat a Vulgata szövegére építve,
KulcsK. 43: „eeltete feldnek helÿen, ooth engemeth zerze. Eeltete wÿzen feel newele
engemeth een lelkemeth meg forde’ta”. Itt még egy régi, ún. -á/-é jeles múlt idővel
találkozunk. Ez a fajta múlt idő azt a folyamatosságot fejezi ki, melyről itt a zsoltáríró is
beszél. Egymás utáni cselekvésekről van szó: először a földről, a vízről, majd a hívő ember
lelkéről gondoskodik a jó pásztor, és ez a múlt idő azt a prófétai perfektumot fejezi ki,
melyről a 3. zsoltárban már volt szó.
A harmadik vers elején a régi fordítások többletjelentést hordoznak a ma olvasható
szövegekkel szemben. A héberből fordított latin szöveg a refecit, vagyis reficio igét
használja, melynek jelentése ’felfrissít, megerősít, felüdít’. Ómagyar kódexeinkben
viszont: KeszthK. 42: een lelkemeth meg fordeÿta szerepel, hisz a görögből fordított
Vulgata szövegében itt a convertit, vagyis converto igét találjuk, melynek pontosan ez a
jelentése (’megfordít, odafordít, megváltoztat’). Székely István szintén ezt az ’ellentétes
mozgás’ jelentést használja az en lelkemet hatra hoÅÅa kifejezéssel. A további fordítások
már közelebb állnak a mai szóhasználathoz: Károli: az én lélkemet meg vidamĭttya;
BatthyK. 232: az en lelkemet meg eleuenitette; Káldi: a’ lelkemet meg-térítette. Heltai ezen
a helyen is eltér a hagyománytól, szórendjével a vers állítmányára helyezi a hangsúlyt és
egy igen kifejező igét talál, hogy elgondolkodtasson: Meg vyittya az én lelkemet. A mai
Bibliák a régi protestáns fordítást kivéve (itt: lelkemet megvidámítja szerepel) úgy
fordítanak, mint az IMIT Biblia: lelkemet felüdíti.
A lélek szó a héberben (nefes – l. részletesen 3. zsoltárnál) és a latinban (anima)
nem egyszerűen ’az emberi életnek és személyiségnek testtől független (anyagtalan)
hordozója’ jelentésű. Mindkét nyelvben a lélek felüdítése az egész élet megújulását
hordozza magában. A héber (sub) és a latin (reficio) igék pedig egy visszafelé irányulást is
magukban rejtenek (’visszafordul, visszatér’), de nemcsak a valódi rossz útról való
visszatérésre kell itt gondolnunk, hanem belső, magatartásbeli változást, tehát akár
megtérést vagy újjászületést is érthetünk alatta (l. PÁLFY 1964: 56 és l. Heltai fordítását).
Ezt a jelentést közvetítik a kódexekben olvasható fordítások: például Káldinál a’ lelkemet
meg-téritette kifejezés is erre utal. A tér ige műveltető képzős térít alakja jelenik itt meg,
melynek alapjelentése a már említett irányváltoztatással függ össze (’visszaterel’,
’valakihez fordul’, ’az eredeti iránytól eltérő irányba fordít’), de már 1508-ból ismerjük a
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térít igének egy mai jelentését is: ’valamely vallásnak megnyer’, így Káldi szövege
többletjelentést hordoz a mai, modern fordításokhoz képest.
A vers második felében arról a bizonyosságról olvashatunk, mely szerint a pásztor
az ő nyáját, így Isten is az ő népét az igaſſágnac ǒſuénin (Károli) vezeti (a latin semita
jelentéséről l. részletesen 16. zsoltár elemzésénél), mindezt az Úr nem saját hasznáért teszi,
hanem neve dicsőségéért, KeszthK. 42: w newerth, IMIT: az ő neve kedvéért.
A negyedik versben egyes szám első személyből második személybe vált át a
zsoltáríró, Isten megszólításával még személyesebbé téve a továbbiakat. Az igaz út nem
mindig könnyű, és nem mindig veszélytelen. A pásztor a hegyekkel körülvett, sötét
völgyekben is hűségesen vezeti nyáját, jóllehet bármelyik szikla mögül támadás érheti
őket. Erre a veszélyes, sötét árokra használja a héber a calmávät, calmávet szót, melyre
már a legkorábbi fordításokban a ma ismert kifejezést használták: KulcsK. 43: halaal
arnekanak kezepette; Székely: halalnac arnekos vxlģen; Heltai: halálnac árnyékánac
vxlgyében.
A legtöbb bibliai szólásokat, frazémákat vizsgáló cikk és szólásgyűjtemény csak a
Siralom völgye kifejezéssel foglalkozik, mely minden valószínűség szerint egy földrajzi
név volt (TÓTH 1982: 91). A névből is kitűnik, hogy a szenvedések mélységét jelölték és
jelölik még ma is vele, de „pesszimista látással ezt a világot is, amelyben élünk, siralom
völgyének nevezik” (CSIZMADIA 1990: 59). A 84. zsoltárban olvashatjuk: „Ha a Siralom
völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával”
(Zsolt 84,7). A Vulgatában vallis lacrimarum alakban találkozunk vele, de Károli így
fordítja: víz nélkül való völgy. A Kulcsár-kódexben ſyraſnak velgyebe alak szerepel,
Káldinál

pedig

könnyhullatások

völgyéről

van

szó.

Szenczi

Molnár

Albert

zsoltárparafrázisaiban jelenik meg először a siralom völgye kifejezés (l. CSŰRY 1940: 239),
és innen „került be az 1908-as Károli-revízió szövegébe is” (A. MOLNÁR 2009: 62).6
A halál árnyékának völgyével, az előbbihez hasonló kifejezéssel viszont nem
foglalkozik a szakirodalom, esetleg néhány Bibliai lexikon tesz róla említést, pedig itt is
ugyanúgy tükörfordításról van szó. Talán a 23. zsoltár 4. verse a fogalom legközismertebb
előfordulása: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te
velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem” (Zsolt 23,4).

6

A völgy fogalmának bibliai, egyetemes és magyar irodalombeli jelentésköréről l. részletesebben CS.SZUHÁNSZKY 2012: 441–442.
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Ha megvizsgáljuk a héber calmávet szóalakot, akkor láthatóvá válik korai
fordításaink

bizonytalanságának,

a

többféle

szórendnek

és

az

eltérő

birtokos

személyjelezéseknek az oka, hisz eredete, pontos jelentése vitatott. A NIB az alapszót
jelentések összetételének veszi: „It appears to be a compounding of meaning »shadow«
and »death«” (NIB 768). A HAAG-féle Bibliai lexikon szintén erről beszél az árnyék
címszó alatt: „az Újszövetségben a héber salmavet (tkp. sötétség) népetimológiával
szétbontva (sel ’árnyék’ és mavet ’halál’), ill. úgy él tovább, ahogy a LXX görögül
visszaadja (szkia tanaton ’halál árnyéka’)” (HAAG 1989: 96). De a mai héber nyelvtanok
szerinti elfogadott nézet, hogy a héberben összetett szó nem létezik, a calmávet helyesen
kiolvasva calmút lenne, hisz a héber w hosszú magánhangzót is jelölhet. TÓTH KÁLMÁN is
az akkád calmut megfelelőjeként írja le (TÓTH 1982: 48), melynek jelentése szintén ’sűrű
sötétség’. JAKUBINYI GYÖRGY viszont arról számol be a héber calmávet-tel kapcsolatban,
hogy „ma már a tudósok megegyeznek abban, hogy nőnemű többesszámú szó lehet, s ez
esetben a »celem« szóval függ össze, amelynek jelentése: homály, árny” (JAKUBINYI 1995:
78). Az IMIT Bibliája (1997) már így fordítja a kifejezést: homálynak völgyében. Pedig a
calmávet nem egybeírt birtokos szerkezet, hanem a JAKUBINYItól is idézett celem akkád
eredetű variánsa, melyek jelentése valóban ’árnyék, sötétség, homály’.
A legújabb kutatások alapján tehát a helyes fordítás a homályos völgy, homálynak
völgye lenne, de ahogy látni fogjuk, ötszáz éves írásbeli, és talán sokkal régebbi szóbeli
keresztény hagyomány a frazéma téves fordítása így: halál árnyékának völgyében. Persze
az is természetes, hogy a sötétség, homály képéhez a halál fogalma is társul. A frazéma
fordításának bizonytalansága más nyelvek Bibliáiban is előkerül. Az egyik angol
fordításban megjelenik a halál sötét völgyének képe (the valley of the shadow of death,
KJB 1611, King James Bible – Jakab király Bibliája), míg egy másik revideált, magát
Basic Englishnek nevező, hagyományos angol nyelvű Bibliából ez kimarad: the darkest
valley (BBE 1965). Luthernél is a héber szöveg sötét, komor völgye van lefordítva: im
finstern Tal (Luther 267).
A Vulgata gör. szövegében az in medio umbae mortis alak szerepel, mely
kódexeink szövegében és természetesen a Vulgatához ragaszkodó Káldi fordításában is
megtalálható. Míg a Nova Vulgata az 1900-as években a legkorábbi forrásnyelvhez
visszatérve, a héber calmávetet összetett szónak tekintve az in valle umbrae mortis alakot
használja.
Kérdés tehát, hogy milyen idegen nyelvi előzmény alapján jutottak korai
bibliafordítóink a halál árnyékának völgye megoldására. Ugyanezt a jelzős szerkezetet (a
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völgy alaptag nélkül) a Bibliában több helyen is megtalálhatjuk (például Jób panaszában:
„Vegye birtokba sötétség, a halál árnyéka, lakozzék rajta felhő, nappal is sötétség tegye
rémessé” Jób 3,5; és Ézsaiásnál: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A
halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog” Ézs 9,1). Ezek a mai, újfordítású
Bibliákban is megmaradtak a halál árnyéka formánál.
Nézzük meg, mit találunk legkorábbi, 16–17. századi bibliafordításainkban a 23.
zsoltár 4. versében, ennek a frazémának a fordításakor, a felekezeti különbségek
kiemelésével:

DöbrK. 46.

halalnak arńika k zepin

KeszthK. 42.

halal arnekanak kezepette

KulcsK. 43.

halaal arnekanak kezepette

Székely

halalnac arnekos vxlģen

Heltai

halálnac árnyékánac vxlgyében

Károli

halálnac árnyékánac vŏlgyében
halal vxlģe arńekaban

BatthyK. 232.
Káldi

halál árnyéka k"zepett

A táblázat alapján feltűnő korai fordításaink felekezet szerinti elkülönülése. Ha
megnézzük ezt a korpuszt, akkor jól látszik, hogy kétféle fordítói hagyományról van szó,
egyrészt a görög alapú latin szöveg fordítása: halál árnyékának közepette típusa, másrészt
a halál árnyékának völgyében a héberre visszamenő fordításoknál.
A Vulgata gör.: in medio umbae mortis latin alakjának szövegkövető fordítása
alapján a kódexek háromszavas frazémája honosodott meg. A latin umbra ’árnyék’-ot,
’sötétség’-et, ’homály’-t jelent, de többes számban a ’holtak árnyai’-t és az ’alvilág’-ot is
értik alatta. Ezekben tehát egységesen meg sem jelenik a völgy szó, de megjelenik helyette
a medio miatt a közép, közepette. A halál árnyéka a halál közelségét, veszedelmét jelenti,
melynek közepette sem fél a zsoltáríró, hisz Isten vele van. Káldi a 17. század elején
visszatér a kötelezően követendő Vulgata latin szövegéhez és a kódexek gyakorlatához:
halál árnyéka k"zepett.
Székely István Zsoltároskönyvével új fordítási-hagyomány indul el. A fordító más
forrásszöveget tartott a kezében, melynek hatására megjelenik a téves völgy szó is a
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protestáns szövegekben. A fordítónak vagy ismernie kellett valahonnan a calmávet téves
összetett szói értelmezését, vagy olyan forrásszöveget kellett a kezében tartania, melyben
az árnyék, a völgy és a halál szavak explicit módon szerepeltek.
A vizsgált birtokos szerkezet jelöltség/jelöletlenség szempontjából a korpuszban
szereplő kilenc előfordulásban hat esetben eltérő. A második és harmadik forrás
megegyező formája a Keszthelyi (1522) és Kulcsár- (1539) kódexek rokonságával
magyarázható. Heltai Gáspár fordítása pedig a zsoltárnak ezen a helyén is jól láthatóan
tovább hagyományozódott Károli Bibliájának szövegében.
Tüzetesebben megvizsgálva legkorábbi bibliafordításainkban ezt a helyet, láthatjuk,
hogy a kódex-előfordulásokban is már egy láncolatos birtokviszonyt találunk. A
Döbrentei-kódexben (halalnak arńika kǫzepin) az első birtokos jelző a -nak/-nek ragos, a
Keszthelyi és Kulcsár-kódexek szövegében (halal arnekanak kezepette) pedig a második
birtokos jelző jelölt. Benczédi Székely István Zsoltároskönyvében (halalnac arnekos
vxlģen) a halálnak a völgyéről van szó, mely egy minőségjelzővel bővül, ez egy árnyékos
völgy (a héber birtokos szerkezeteket gyakran minőségjelzővel fordítják magyarra). Heltai
először, és az ő nyomdokain Károliék is, szinte már túlságosan is kihangsúlyozzák a
többszörös birtokviszonyt: mindkét birtokosszón kiteszik a ragot (halálnac árnyékánac
vŏlgyében), ezzel is élesen elhatárolódnak előzményeiktől, és nyomatékot adva a
szerkezetnek, elindítanak egy több száz éves fordítói hagyományt. A Batthyány-kódex nem
halad a hagyomány útján, a halál árnyéka frazéma két szava közé szúrja be a csak a héber
szövegben szereplő völgy kifejezést. Tehát itt a halálnak lesz völgye, és annak lesz
árnyéka. A szavak felcserélése utalhat bizonytalanságra, fordítói szabadságra vagy egy
mára elfeledett másik korai fordítási hagyományra is. Ez utóbbit támasztja alá egy 18.
századi protestáns fordítás is: Komáromi Csipkés Györgyé (halál völgye árnyékában
1685/1717), akiről Márkus megjegyzi, hogy ő „– a XVII. századi ortodoxia
szemléletvilágának megfelelően – az eredeti szöveg nyelvtani szerkezeteit is ihletettnek
tartotta” (MÁRKUS 2008: 86), tehát hívebbnek tartva egy másik hagyomány szórendjét, azt
követi, szemben a Vizsolyi Biblia családjával, mely máig tovább él.
A forrásokra visszavezethető eltérés a kérdéses frazéma átültetésében a modern
fordításokban is szerepel. Bár a mai katolikus fordításokból hiányzik a közép, közepette
kifejezés, de a kétszavas fordítás megmaradt. Az 1930-as évekbeli régi katolikus fordítás
az eredeti nyelv téves összetett szói jelentését használja: halál árnyéka (régi katolikus
fordítás, Biblia 1932). A Nova Vulgata latin szövege teljesen át is tér a félreértett héber
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szövegre: in valle umbrae mortis, de ez egyik magyar katolikus fordításban sem jelenik
meg. Az új katolikus fordítás a modern kutatások szerinti sötét/komor völgy kifejezést
használja (ahogy az IMIT is teszi). A protestáns fordítások esetében ezen a helyen viszont
biztosan a Károli Biblia, benne Heltai fordításának több száz éves fordítási hagyománya él
tovább, mind az úgynevezett régi, mind pedig az új protestáns bibliafordításokban.

Biblia 1932

Járjak bár a halál árnyékában

Biblia 1973

Ha sötét völgyben járok is

Biblia 1997

Járjak bár a halál árnyékában

Biblia 1908

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is

Biblia 1975

Ha a halál árnyéka völgyében járok is

Biblia 1990

Ha a halál árnyékának völgyében járok is

(Biblia 2012

Ha sötét völgyekben járok is)

Biblia 2014

Ha a halál árnyéka völgyében járok is

IMIT

Ha járok is homálynak völgyében

Magyarázat: a protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának szövegéből
2012-ben megjelent a Reformátusok Lapjában a 23. zsoltár tervezett szövege, melyben
ezen a helyen sötét völgyekben szerepel, a 2014-es kiadásban (RÚF) azonban már a halál
árnyéka völgyében került bele, ezt a változtatást mégsem akarták megtenni a revideálók, így
megmaradt a 450 éves egyházi nyelvi elemet átörökítő frazéma.
A vers második felét így olvashatjuk:

Zsolt 23,4

Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt (gör.)
Virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me (héb.)

DöbrK. 46.

Te vesz d es te istapod · azok vigaztalnak engemet

KeszthK. 42.

Te wezed ees the ÿstapod wk engemeth meg vÿgastalanak

KulcsK. 43.

The wezed ees the ÿstapod wk engemeth meg wÿgastalanak

Székely

aÅ te veββxd, ęs aÅ te botod vigaÅtalnac ingemet

Heltai

A te veſÅxd es á te páltÅád: azzoc vigaſÅtalnac engemet

Károli

Az te veſÅſÅǒd és az te botod vigaſÅtalnac engemet.
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BatthyK. 232.
Káldi

Az te paſztori veſſzxd es iſtapod : Azoc engemet meg vigaſztalnak.
A’ te veſzſzǒd, és pálczád, azok vígaſztaltak engem.

A szókészletet vizsgálva látszik, hogy az istáp szó eltűnt korai fordításainkból
(később az IMIT fordításába visszakerült). Az istáp 1356. évi helynévi adatként szerepel
először írásban nyelvünkben (TESz.), középfelnémet eredetű, kezdetben ’bot, vessző;
jogar, püspöki pásztorbot’ jelentésű, éppen mint a 23. zsoltár szövegében szereplő egyéb
szinonimák. Később (egy adatolt 1508-as előfordulásban már) ’valakinek nyújtott segítség,
gyámolítás, oltalom, támasz’ vagy magát a ’támaszt, gyámolítást nyújtó személy’-t
jelentette, gyakran szókapcsolatokban (TESz., ÉKsz.2). A mára elavulóban lévő szó
jelentésváltozása korán megkezdődhetett, ezért a kódexek fordításai után kiszorult a 23.
zsoltár szövegéből, hisz nem illett az ott meglévő szinonimasorba: vessző, bot, pálca. Az,
hogy visszakerült az IMIT fordításba, azért lehetséges, mert ott már nem ismerjük első
jelentését, hanem a ’segítség, oltalom’ többletjelentést értjük alatta, tehát ennek ott már
stilisztikai értéke van, archaikus és ezért illik a szent irat szövegébe. Székely és Károli
kivételével a többi helyen mellékmondatot találunk ezen a helyen a fordításokban, de ez az
eltérés nem vezethető vissza a forrásnyelvek különbségére a latin alapján, hisz abban csak
az igék különböznek egymástól.
A negyedik vers első felében egy többszörösen összetett mondatot találunk. A
második tagmondat a főmondat, DöbrK. 46: gonost sem filek, melynek két alárendelt
tagmondata van, egy előre helyezett megengedő: es ha en halalnak arńika kǫzepin iarnik,
és egy okhatározói: mert te en velem vaģ. A vers halmozott kötőszókkal kezdődik:
Zsolt 23,4
DöbrK. 46.

Nam et si (gör.)
Sed et si (héb.)
Mert es ha

KeszthK. 42.

Merth ees ha

KulcsK. 43.

Merth, ees ha

Székely

Męg hoģ ha

Heltai

Es ha […] is

Károli

Męg ha ſÅinte […] is

BatthyK. 232.
Káldi

Sxt ha […] (ſem)
Mert, ha […] is
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A megengedő szerkezet kötőszavának változását kísérhetjük itt nyomon. A latin
szöveg halmozott kötőszavai: sed et si ’de és ha’ vagy ’de is ha’ jelentésűek. Az ómagyar
szövegekben szereplő es, ees a ha… is kötőszótársulás második tagja, szórendi helyük a
mai olvasó számára szokatlan, pedig csak következetesen a latin mintát követi. A
halmozott kötőszók ezen kívül szövegtovábbító szereppel is bírnak: „a kohézió erősödött,
felolvasáskor ez az eszköz is fenntartotta a figyelmet, jelezte újra meg újra, hogy a szöveg
folytatódik” (GALLASY 2003: 566).
A sajátos jelentéstartalmú megengedő mellékmondatnak egy időhatározásból
alakult változatával találkozhatunk, melyben érezhető egyfajta oksági viszony is: de itt
„nem a szabályos ok-okozati viszony működik, hanem egy ok-visszájára fordult okozat”
(HAADER 2003: 547). Az elvárható esemény, történés ellentéte következik tehát be: Heltai:
„Es ha valahá iárandoc á halálnac árnyékánac vxlgyében is, nē felec veſÅedelemtxl”. Itt
egy ún. -and/-end jeles jövő idő szerepel, mely feltételességet is érzékeltet: KulcsK. 43:
ÿarandok; Székely: iarandoc; BatthyK. 232: el budoſandom. Beszélt nyelvben e helyett a
jövő idő helyett már korábban is egyszerű jelen időt használtak, ahogy ezt írásban már
Károli és Káldi is teszi, Károli: az halálnac árnyékánac vǒlgyében iárokis, Káldi: a’ halál
árnyéka kôzepett járok-is.
Még ezen a félelmetes helyen is (akár völgy, akár árnyékos részről van szó), nem
fél a zsoltáros Székelynél gonoβtol, Heltainál veſÅedelemtxl. A latin szövegek malum
főnevét (’baj, csapás’), hol egyes, hol többes számban fordítják magyarra, tehát néhány
helyen gonosztól, máshol pedig gonoszoktól való félelem olvasható. Talán itt a többség
előreutalás a valóban többes számban szereplő latin hostium főnévre (’ellenségek,
idegenek’). A modern katolikus és protestáns Bibliák már bajnak fordítják a latin szót:
Biblia 1973: „nem félek a bajtól, hisz te velem vagy”; Biblia 1990: „nem félek semmi
bajtól, mert te velem vagy”. Az utolsó, okhatározói mellékmondat a különböző
fordításokban szinte teljesen egységes képet mutat legrégebbi fennmaradt szövegünktől
kezdve, DöbrK. 46: mert te en velem vaģ.
Az 5–6. versek a zsoltár második szerkezeti egységét alkotják. Az Úr itt mint
vendéglátó, házigazda jelenik meg. A zsoltáríró terített asztal mellett ül, ellenségei előtt.
Az ókorban a házigazdának szükség esetén meg is kellett védenie vendégét, hajlékában
nem érhette veszedelem a látogatót (l. „De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit,
mivel hajlékom oltalma alatt vannak!” IMóz 19,8). A fej olajjal való megkenése szintén
azokra a bibliai korokra utal, amikor a gazda feladatához hozzátartozott az is, hogy az
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étkezésre érkező vendég haját illatos olajjal megkenje (l. Jézus így panaszkodik a farizeus
házánál: „Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat” Lk
7, 46). Az ötödik vers utolsó képe, a csordultig teli pohár az Úr jelenlétében való teljes
felüdülés, abban való megnyugvás állapotát jelentheti.
Talán az ötödik vers fordításai térnek el egymástól a leginkább, de itt nemcsak a
fordítói szabadság, a költői képzelet az oka a különbözőségeknek, mint a második versben,
hanem az eredeti szövegek értelmezéseiben is eltérnek egymástól a fordítások, ez a modern
szövegeken is látszik:

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973
Biblia 1908
Biblia 1975

Terítesz számomra asztalt, szorongatóimnak előtte,
bekened olajjal fejemet, serlegem telistele.
Asztalt terítesz számomra azok előtt, kik szorongatnak engem;
Olajjal kened meg fejemet, S mily pompás az én üdítő kelyhem!
Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt;
elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

A Vulgata coram me kifejezésének több fordítása is lehetséges: ’én előttem’,
’velem szemben’ vagy ’szemem előtt”. A zsoltárfordítások legtöbbjében DöbrK. 46: en
el mbe olvasható. Talán értelmezési hiba, talán a bensőségesebb kép kifejezésére való
törekvés az oka, hogy a Keszthelyi és a Kulcsár-kódexekben the eleted szerepel. A
németben vor mir, az angolban for me vagy befor me, míg a héberben egy ’nekem,
számomra’ jelentésű szóval találkozunk, így a Batthyány-kódex fordítása áll legközelebb
az eredetihez, BatthyK. 232: aſztalt keſziteſz ennekem. Az asztal a zsoltáríró nyomorgatói,
háborgatói, ellenségei előtt áll, míg az újfordítású Bibliákban az ellenség szeme láttára
teríti azt meg Isten.
Az ötödik vers első felében egy kötött határozói mellékmondatot találunk minden
korai fordításunkban, kivéve Heltainál (Te kéſÅites aſÅtald [!] én elxttem ellensegimnec
látára). Mindegyikben megegyezik az utalószó is: egy veláris hangrendű főnévi mutató
névmás ragozott alakban, névutóval: DöbrK. 46: azok ellen, KulcsK. 43: azoknak ellene
stb. Az alaptag mindenhol ige, de nem mindenhol ugyanaz. Ez a vers így szép példa arra,
hogy korabeli bibliafordítóink mennyire tisztelték az eredeti szövegeket, szakrális voltuk
miatt is, hisz attól még a szórend tekintetében sem volt szabad eltérni a kezdetekkor.
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Az ötödik versben ismét rejtetten az Úr cselekszik, a vers második fele egyszerű
kapcsolatos mellérendelő összetett mondat. Ennek a versnek az utolsó mellékmondatában a
vendéglátó, jó házigazdához híven, telitölti a zsoltáríró poharát. Mindegyik korai
fordításunk a héber és latin ’serleg’ jelentésű szó helyett a pohár kifejezést használja. A
protestáns fordításokban Székelynél és Károlinál igei állítmányt találunk: Székely: en
poharomot bxſigeſen meg txltxd; Károli: meg tŏlted az én poháromat bŏuſégeſſen. A többi
helyen azonban névszói (melléknévi) állítmány szerepel, úgy mint a latinban, és a héberből
való IMIT fordításban: DöbrK. 46: meľ fińes engem rezegeit pohar; KulcsK. 44: een
wÿgaztalo poharom ÿgen thÿzta; BatthyK. 232: Az en meg reſzegitx poharom de las mel’
dragalatos; Káldi: az én réſzegit" pohárom melly jeles; IMIT: serlegem telistele. Heltai
fordítását pedig a két hagyomány között, átmenetként lehetne elhelyezni: Az én pohárom
bxuen vagyon txltue.
A 16–17. századi fordítások szövegében nem mindenhol a megken ige szerepel az
olajjal való bekenés vagy megkenés kifejezésére: DöbrK. 46: en femet meg k vereityd;
Székely: meg hiÅlalod aÅ olaiba aÅ en femet; Károli: meg hizlalod olajjal az én feiemet;
BatthyK. 232: Ell kxuerited feiemet olaiual; Káldi: Meg-źírosítottad olajban a’ fejemet.
Ezekre a fordításokra talán leginkább a hízik ige etimológiáját hozhatnánk fel
magyarázatul. A hizlal régiségbeli ’felüdít’ jelentésének létrejötte azon alapult, hogy a
beteg, gyenge, lesoványodott ember hízása, kövéredése a jó egészségi állapot
helyreállítását, a felüdültség, frissesség érzését vonja maga után (TESz.). Ugyanígy a
kövér, kövérít szavaknak is megtaláljuk a régiségbeli pozitív jelentéseit: kenyere kôvér
lészen; kôvér eledellel meghizakottál, diszno kôvére (NySz.). De természetesen utalhatnak
ezek a hasonló jelentésű igék az olajjal bekent fej zsíros voltára is. Az olajjal való
megkenés nemcsak felüdítést jelentett, hanem megbecsülést is, sőt Izraelben a királlyá
választás szertartása is magában foglalta ezt a folyamatot.
A 6. versben már nem beszél a zsoltáríró veszélyről, csak az isteni irgalmasságról,
melyet megint kötőszóval kapcsol az előzőekhez, a kódexekben és Káldinál és kötőszót
találunk, Székelynél egy nyomatékosító biÅońaual szerepel, Heltainál halmozva de annac
felxtte olvasható, Károlinál sǒt męg bizonnyal, e kettő az előzőekhez képesti fokozást
fejezik ki. A Batthyány-kódexből kimarad a kötőszó. Ez itt már az igazi, feltétel nélküli
bizalom Isten iránt. A héber tôb ( )טוֹבés hesed ( )חםדfogalmakat a héber IMIT Biblia jóságnak és szeretet-nek fordítja. CZESLAW MILOSZ éppen a héber hesed szó kapcsán jegyzi
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meg, hogy bizonyos szavaknak nincs pontos megfelelőjük a modern nyelvekben.
Lengyelre például könyörületnek, kegyelemnek, kegyességnek fordítják és főként Isten és
Izrael kapcsolatára vonatkozik (MILOSZ 1989: 350). Az angol fordítások is nehezen
birkóznak meg a fogalommal, a legmodernebb szövegek loving kindness-nek mondják,
míg Jakab király Bibliájában a steadfast love alakkal találkozunk. A latin szöveg a ’jóság’
(benignitas) és ’irgalom, könyörületesség’ (misericordia) jelentésű elvont főneveket
társítja Isten képe mellé. Míg a kódexek fordítói „csak” Isten irgalmasságát említik meg,
addig Székely Istvántól kezdve két tulajdonság jelenik meg Isten jellemzőjeként (Székely:
aÅ te io voltod, ęs keģelmeſſiged; Károli: az te ió vóltod és irgalmaſſágod). Káldi azonban a
korai fordításokhoz hasonlóan csak irgalmasságról beszél: a’ te irgalmaſságod k"vet
engem. Ennek oka ismét a forrásnyelvekre vezethető vissza, a görögből fordított zsoltárban
csak egy tulajdonság (misericordia), míg a héberből való fordításban kettő jelenik meg
(benignitas et misericordia) a latin szövegben.
A német (Güte, Huld, Gutes, Barmherzigkeit) és angol (godness, love,
lovingkindness, mercy, blessing) szavak is ezt a fogalomkört járják körbe. Nehéz lenne
pontosan meghatározni, hogy mely elvont főneveket találjuk ezen a helyen. Annyi
bizonyos, hogy ugyanezek a fogalmak jelennek meg a 106., 107. és 118. zsoltárok első
verseiben mint a hálaadás okai: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart
szeretete!” Az IMIT Biblia viszont így fordítja: „Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert
jóságos, mert örökké tart a kegyelme.”
Ugyanezen versben a latin subsequetur ’követ, utána megy’ jelentésű igét találjuk a
magyar fordításokban, míg a héber jirdöféni ige (rdf) szó szerinti jelentése ’üldöz’. Vannak
fordítások, melyek ez utóbbi jelentést használják, arra hivatkozva, hogy az ember gyakran
nem tudja, mi a jó neki, és elutasítja vagy menekül az isteni jó elől, ezért kéri a zsoltáros,
hogy a házigazda ne vegye tekintetbe az ellenszegülését, hanem üldözze a jóval. A mai
fordítások a kísér, követ, vezet, velem jár igéket használják, elhagyva az ’üldöz’
jelentéskörét, ugyanúgy mint az idegen nyelvű fordítások, a németben a folgen igét, az
angol fordításokban pedig a follow-t, míg az amerikai angol szövegben egy egyszerűbb be
with me alakot találunk. A Kulcsár- és Keszthelyi kódexekben – egyedi módon – felszólító
mód jelenik meg ezen a helyen, KulcsK. 42: ÿrgalmassagod kwuessen engemeth.
A vers második felében viszont más fordításokban is megjelenik a felszólító mód.
Ahol találkozunk a felszólító móddal, ott egy kérdéses vers eleji hogy kötőszó is feltűnik,
így: DöbrK. 46–47: „Es te irgalmad. en iltemnek minden napian Engem k vet Es hoģ
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napoknak hozzusagaig en vrnak hazaban lakozzam”. Gondolhatunk arra, hogy az első
tagmondatból hiányzik az utalószó: azért követ irgalma, hogy az Úr házában lakjam hosszú
ideig – így egy célhatározói alárendelésről lenne szó. De lehet, hogy egy bonyolultabb
szövegszerkezeti kötőszóról van szó. Itt csak alakilag jelenik meg a felszólító mód,
funkciójában ez óhajtó mondat, de még inkább kívánó modalitású. Cselekvő igével
kifejezve itt egy megvalósítható óhaj jelenik meg: lakozzam (l. DöbrK., BatthyK.), lakjam
(Káldi).
A zsoltár a templom képével zárul. A templom itt nemcsak az épületre, hanem az
Istennel való hűséges viszonyra is utal. A héber szöveget pedig nemcsak a ’lakik, lakozik’
jelentésű habitabo latin igével lehetne fordítani, a héber szó ugyanis ’élek’ és ’ülök’
jelentésű is, de fordítható lenne úgy is, hogy: „visszatérek az Örökkévaló házába” (KRAUS
1999: 119). A latinban szereplő két időhatározó omnibus diebus vitae meae

és a

longitudine dierum pedig igazából nemcsak a ’hosszú időtartam’-ot vagy ’hosszú napok’-at
jelenti, ha hűek akarunk lenni az eredeti szöveghez, hanem egy ’teljes’ vagy ’hosszú élet’et is. Ezt a jelentést jól megragadják korai fordításaink, lássuk a fordítási hagyomány
alakulását ebben a doxológiákban gyakori kifejezésben:
omnibus diebus vitae meae

longitudine dierum

iltemnek minden napian

napoknak hozzusagaig

KeszthK. 42.

mÿnd een eletembe

mÿnden napon

KulcsK. 43.

mÿnd een eletembe

mÿnden napon

minden eletxmnec ideiebe

hoÅÅu ideig

Heltai

tellyes eletembe

veghettettlen ideig

Károli

életemnec minden ideiébe

hoſÅſÅu ideiglen

BatthyK. 233.

Eletemnek minden napiaiban

Ideimnek minden hoſſzuſagaban

Káldi

életemnek tellyes napjaiban

hoſzſzu ideig

Zsolt 23, 6
DöbrK.
46–47.

Székely

A párhuzamos helyeken az látszik, hogy a szöveghagyomány ebben a bibliai
frazémában még nem állapodott meg korai fordításainkban, de látszik, ahogy az egyes
szófordulatok legjobbját keresik fordítóink, és ebben alapot jelenthetett nekik a korábbi
szövegek hagyománya és a szóbeliség.
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A bizalom párbeszéde (121. zsoltár)
A 120–134. zsoltárokat zarándokénekeknek szokták nevezni, ezek feliratában mindenhol
szerepel a héber sir hammacalót ( )שיר המעלותkifejezés, melyet az IMIT Biblia vagy úgy
fordít, hogy ének a zarándoklásra, vagy úgy, hogy zarándoklás éneke. A Jubileumi
kommentár szerint a macalá-nak többféle értelmezése is lehet. A Pollák-féle héber–magyar
szótár alapján ’vonulás, menet’ és ’lépcső’ jelentésű. Ez a szöveg lépcsőzetes szerkezetére
is utalhat, mert sok versben ismétlődik az előző vers valamely sora. A ’lépcső’ jelentésből
kiindulva a templomba való 15 lépcsőfokon elénekelendő 15 zsoltárról is lehet itt szó. De
történelmi értelemben a babiloni fogságból hazatérők énekének is tartják őket. A macalá
főnévben a cáláh igegyök található, ami ’emelkedettség’-et jelent, ezért Luther például Lied
in höhern chor-nak, vagyis ’magas hangú kórusnak szánt zsoltár’-nak nevezi (l. TÓTH
1982: 101). A Vulgata és a Septuaginta canticum graduum-nak fordítja a feliratokat,
melyet Székely Istvántól kezdve így adtak vissza magyarul: Garadicznac ineke (Székely);
Garáditsok éneke (Káldi). A legvalószínűbb értelmezés viszont, hogy a jeruzsálemi
zarándoklat alkalmával énekelték ezeket a zsoltárokat az utazók, főként útjuk utolsó
szakaszában, amikor a templomhegyre vonultak fel.
Ezen zarándokút több hegy mellett

is elvezetett, melyek ősi kánaáni

kultuszhelyeknek számítottak, és segítették a tájékozódást is. Ezek felé tekint a zsoltáros az
első versben. NAFTALI KRAUS azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a ’hegyek’ jelentésű
héber Hárim és a ’szülők’ jelentésű Horim, csak egy magánhangzóban tér el egymástól (és
ahogy arról már többször is szó volt, az óhéber szövegekben a magánhangzókat nem is
jelölték), így tehát arra is gondolnunk kell, hogy a szülők vagy ősatyák felé kell tekinteni,
és tőlük kell tanulnunk, a hegyek így lehetnek a szülők is, akiknek érdemükben jön a mi
segítségünk (KRAUS 2000: 319).
A szem hegyek felé való felemelése könyörgő tekintetre utal, mely az imádság
mozdulata, ebből rögtön következik, hogy a hegyek fölé kell nézni, hisz Isten a
magasságban lakik, l. „Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos
lelkűvel is!” (Ézs 57,15), a 123. zsoltár is hasonló képpel indít: „Hozzád emelem
tekintetemet, aki a mennyben laksz!”
A zsoltár kezdete elég egységes képet mutat korai fordításainkban, legtöbb helyen
(alany,) állítmány, tárgy, helyhatározó sorrenddel találkozunk – a Batthyány-kódexben
nem szerepel ez a zsoltár – (KeszthK. 354: Een fel emelem een zemeÿmeth hegÿekre;
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Székely: FEl emelxm aÅ en ßemeimet aÅ heģekre), a Döbrentei-kódexben a mondat eleji
szórend – mint oly sok esetben – fordított (DöbrK. 204: EN zemimet fel emelem heģekre),
Káldinál viszont az irány kerül hangsúlyos helyre, ami egyedi, máshol nem fordul elő
(Káldi: A’ hegyekre emeltem ſzemeimet) és csak itt, valamint Károlinál szerepel múlt idő
(Károli: FEL emelém az én ſÅemeimet az hegyekre), melynek magyarázatát l. a latin
praesens perfectumról szóló fejezetben.
Az első vers második felében a kérdő és vonatkozó névmás homonímiája miatt
kétértelműséget érezhetünk. Korai zsoltárfordításaink legtöbbjében kérdő névmás szerepel
ezen a helyen (DöbrK. 204: honnet i ne en nekem segedseg, KeszthK. 354: honnan ÿw
ennekem segedelm), kivéve Székely Istvánnál (onnaton × ennekem ſegetſigem) és Káldinál
(onnét jǒ nékem ſegétség), ahol mutató névmás áll a tagmondat elején. Ha kérdésként
tekintünk erre a sorra, akkor a második vers a válasz rá (l. „Honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön”). A modern fordításokban is megvan ez a kettőség, idővel
mindkét hagyomány a kérdőszós formát választotta:

IMIT

honnan jön segítségem?

Biblia 1932

Onnan jő az én segítségem

Biblia 1973

honnan jön segítség számomra?

Biblia 1908

onnan jön az én segítségem

Biblia 1990

Honnan jön segítségem?

A második versben a teremtő Isten segítségének bizonyosságáról beszél a zsoltáros.
Bár nincsenek lényeges eltérések az egyes fordítások között, de érdemes segítség főnevünk
alakváltozatait végigkísérni az első két vers fordításváltozataiban:

1. vers

2. vers

DöbrK. 204.

segedseg

segedem

KeszthK. 354.

segedelm

segedelmem

KulcsK. 324.

segedelm

segedelmem

Székely

ſegetſigem

ſegetſigem

Heltai

ſegitſégem

ſegitſégem

Zsolt 121
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Károli

ſegitſégem

ſegitſégem

Káldi

ſegétſég

ſegétſégem

Ma már a Döbrentei-kódex-beli változat (segedem: szótő + birtokos személyjel)
teljesen ismeretlen, a Halotti beszédben megtalálható ez az alak (legyenek neki segéd).
A másik két kódexünkbeli forma régies, a többi viszont ma is használatos alakja e
főnevünknek. Megvizsgálhatjuk a szó birtokos személyjelezését: a görög alapú
szövegekben ugyanazt a lexémát használják ugyan a két versben (ahogy ezt a latin is teszi:
auxilium), de az első versben toldalék nélkül, a másodikban egyes szám első személyű
birtokos személyjellel, a Döbrentei-kódex azonban az első versben nem a segéd/seged
alakot használja, hanem itt az időben előbbre mutató segedseg szerepel. A héber alapú
fordításokban a két versben következetesen ugyanaz a lexéma ugyanazzal a toldalékkal
fordul elő.
A világot teremtő Úr megnevezése a következőképpen alakul: DöbrK. 205: ki
meńńet es f ldet t t, KeszthK. 354: kÿ teremtette menÿeth ees feldeth, Heltai: ki chinalta
mind a’ mennyet s’mind a’ fxldet, Károli: ki teremtette az mennyet és az fŏldet, Káldi: ki a’
mennyet, és fǒldet teremtette. Egyedi módon csak Székely István cseréli fel a frazéma
szórendjét: Székely: ki fxldet meńet terxmtxtte. A latin fundasti fordítására három
különböző lexémát használnak a korai magyar fordításokban. Más helyen a zsoltárokban
ezekhez még két lexéma társul: DöbrK.: allattal és Káldi: fondáltál. Lásd 8. zsoltár 4.
verse: DöbrK. 23: holdot es

Lyllagokot

kiket te allattal, KeszthK. 11: holdoth ees

chÿllagokath kýketh the teremtettel, Székely: az hodat, es az czilag’okot kiket te czenaltal,
Heltai: A hódat es á chillagokat, mellyeket te chináltál, Károli: az Holdot és az czillagokat,
mellyeket te teremtettél, BatthK. 218: az holdot es czillagokat mell’eket czinaltal, Káldi: a
hóldat és a csillagokat, mellyeket te fondáltál.7
A következő verstől mintha egy másik hang szólalna meg a zsoltárban. Eddig talán
a templomból elinduló zarándok hangját hallhattuk, most pedig a pap ad választ az aggódó
kérdésre: Honnan jön segítségem? A zsoltár képei is arra utalnak, hogy itt egy útra készülő
emberhez szólnak a sorok biztatásképpen: az „Úr nem engedi, hogy lábad megtántorodjék”

7

Ebben a kitérő példában a vonatkozó névmási kötőszók változására is példát találunk: a ki és a mi/mely
formai változatok voltak az ómagyar korban és még a középmagyar kor elején is (l. latin qui, quae, quod
jelentéseit). „A mely és a mi csak ritkábban fordult elő, általában nem személyek vonatkozásában. A formai
változatok tagjai között a középmagyar korra lendületet vesz a differenciálódás: a ki kezd lefoglalódni a
+személy jegyű szókra, míg a –személyek esetében fokozatosan visszább szorul” (DÖMÖTÖR 2003: 451),
ahogy a példában látszik is, Heltai fordításában húzható meg a határ.
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(3. vers); nem alszik, nem szunnyad (4. vers), jobb kezed felől áll (5. vers), vigyáz rád éjjel
és nappal (6. vers) stb.
A harmadik versben az igemódok használatában térnek el egymástól a fordítások.
A görög alapú latin szövegeket felhasználó fordításokban felszólító móddal találkozunk
(DöbrK. 205: „Te labadot ne aģģa indvlasra : es ne zǔń ģģ n”, KeszthK. 354: „Ne agýa
ÿndwlasra the labadath. sem el ne alwgÿon”, Káldi: „Ne chuſzamodtaſsa-meg a’ lábadat: ſe
ne ſzunnyadozzon”) ezzel egy jövő időre vonatkozó reménységet fejez ki a zsoltáros. A
héber alapú fordításokban viszont kijelentő mód jelen idő szerepel (Székely: „Nem haģa az
te labadot el tantorodni : ſem el nem alußic”, Heltai: „Nem hadgya eliſÅſÅamodni a’ te
labodat: el nem aluſÅic”, Károli: „Nem engedi hogy az te lábad eleſſéc: nem ſzunnyad”),
mely sokkal inkább a jelenben is meglévő teljes bizodalmat mutatja. A modern
fordításokban csak a régi katolikus szövegben szerepel felszólító mód, a többi helyen
kijelentő móddal találkozunk. De feltűnő és érdekes eset, hogy az IMIT fordítás a héber
szöveget felszólító móddal fordítja, így a csak „katolikus” hagyományban meglévő formát
támasztja alá (IMIT: „Ne engedje ingadozni lábadat, ne szunnyadjon a te őriződ!”).
A zsoltáros bizonytalanságának leírására különböző kifejezéseket használnak a
fordítók: DöbrK. 205: labadot ne aģģa indvlasra, KeszthK. 354: Ne agýa ÿndwlasra the
labadath, Székely: Nem haģa aÅ te labadot el tantorodni, Heltai: Nem hadgya
eliſÅſÅamodni a’ te labodat, Károli: Nem engedi hogy az te lábad eleſſéc, Káldi: Ne
chuſzamodtaſsa-meg a’ lábadat. Az indul, indulás szavaink alapjelentése a ’nyugalmi
helyzetből való kimozdulás’, de jelenthetik a ’valamely helyről való hirtelen elmozdulás’-t
is (vö. azonos tövű inog), ezt nem hagyja a zsoltáros Istene. Sokkal érdekesebb tántorodik
igénk etimológiája, ez valószínűleg a támogat, támaszt alapszavából jöhetett létre. A
jelentéstani viszony érdekesen alakult: a tántorgó egyén csak magát támogatva, a környező
tárgyakhoz támaszkodva képes járni, tehát eredetileg a támaszkodó járásra vonatkozott,
majd végül, ahogy ma is ezt érezzük a jelentésében, sokkal inkább a támaszték nélkül való
dülöngélésre használjuk tántorog igénket (az új fordítású protestáns Bibliában is ez
szerepel: nem engedi, hogy lábad megtántorodjék). A Heltainál szereplő eliszamodik igénk
régi fordítású Bibliákban sokszor szerepel. A láb eliszamodása ’elcsúszás’-t, ’elsikamlás’-t
jelent, de átvitt értelemben ’szép csendesen elszökik, odébb áll’ jelentése is van. A
Káldinál előforduló csuszamodik alapszava csúszik igénk. Hangutánzó eredetét rögtön
érezhetjük rajta, alakja a csúszással, csoszogással kapcsolatos hangképzetet jeleníti meg. A
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tántorodik jelentéséhez közel áll a mai katolikus fordítások változata is: nem engedi, hogy
botladozzék lábad.
A 121. zsoltárban hatszor ismétlődik meg az őriz, őriző (héber  שמרsāmar) fogalma
Istenre vonatkoztatva, a latinban négyszer custodit, kétszer custodiat formában, melyeket a
görög alapú latin szövegből 100%-ban igével fordítottak. Heltainál szintén hat ige szerepel,
de csak nála ékelődik a sorba a meg őriz ragozott alakjai közé egy másik lexéma: meg
óltalmaz. Székelynél és a Károli Bibliában főnevek is találhatók a sorban, mely maga után
vonja a kissé eltérő mondatszerkesztést, például a 3. versben igei forma esetén alanyi
alárendelő mondattal találkozunk: KeszthK. 354–355: el ne alwgÿon kÿ erÿz tegedeth; az
őriző főnévvel való fordítás esetén egyszerű mondattal: Székely: ſem el nem alußic aÅ te
xriÅxd. Az 5. versben a mondatszerkezet nagyon hasonló a kétféle szófajú szóval, a
különbség csak abban áll, hogy igei vagy névszói állítmány van e mondatban: KeszthK.
355: Vr erÿz tegedeth és Székely: AÅ vr aÅ te xriÅxd. Lexikai eltérések tehát nincsenek
(Heltai kivételével), esetleg a szófajban különböznek az egyes alakok, l. a táblázatot:
vastagon szedve: igék; szürkével szedve: főnevek.

Zsolt 121
DöbrK.
205.
KeszthK.
355.
KulcsK.
325.

3. vers

4. vers

5. vers

7.a vers

7.b vers

8. vers

riz

rizi

riz

riz

rizie

rizie

erÿz

erÿzÿ

erÿz

meg ewrÿz

meg erÿzÿe

erÿzÿe

erÿz

erÿzÿ

erÿz

meg ewrÿz

meg erÿzÿe

erÿzÿe

Székely

xriÅxd

xriÅi

xriÅxd

meg xriÅ

meg xriÅi

meg xrizi

meg xriz

meg óltalmaz

meg xrizi

meg xrizi

Heltai

meg xriz meg xrzi

Károli

ôrizôd

ŏrizŏie

ŏrizŏd

meg ŏriz

meg ŏrizi

meg ŏrizi

Káldi

ǒriz

ǒrizi

ǒrizi

meg-ǒriz

ǒrizze-meg

ǒrizze-meg

A 4. versben olvasható „nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője” esetén a nagyobb
lexikai választék, a sok szinonima ellenére is következetesen e két lexémával fordítanak a
magyar szövegek, eltérést a szórendben is csak a korábbi források mutatnak, bár Székely
megoldása kilóg a sorból:
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Zsolt 121,4
nem zvńod sem alozek

DöbrK. 205.
KeszthK. 355.

nem alwthel sem el nem zenderedÿk

KulcsK. 325.

nem alwth el, sem el nem zenderedÿk

Székely

nem alußic ſem akar alunni

Heltai

nem ſÅunnyadoz, el ſem áluſÅic

Károli

nem ſÅunyad és nem aluſÅic

Káldi

nem ſzunnyadoz ſem nem aluſzik

Viszont igen feltűnő lexikai eltérés fordul elő az 5. versben:

Zsolt 121,5
DöbrK. 205.

Dominus protectio tua
vr te oltalmad

KeszthK. 355.

wr the oltalmad

KulcsK. 325.

vr the otalmad

Székely

aÅ vr aÅ te arńekod

Heltai

az Wr te árnyékod

Károli

az WR te néked árnyékod

Káldi

az Úr a’ te óltalmad

A latinban mindkét helyen Dominus protectio tua szerepel, vagyis az ’Úr a te
oltalmad’, ezt olvashatjuk az első oszlopba írt fordítások mindegyikében. A héberben itt egy
főnév áll ()צל, melynek két jelentése van a Pollák-féle héber–magyar szótárban: a) árnyék,
mint a múlandóság jelképe és b) mint az oltalomnak jelképe. A régi protestáns szövegekben
ezért található az árnyék kifejezés, ahogy az az IMIT szövegében is szerepel: „az Örökkévaló
a te árnyékod”, bizonyos angol és német fordításokban is megjelenik az ’árnyék’ jelentés
(shade, Schatten – ezt használja Luther is). A modern katolikus fordítások az igei megoldást
választják, az új protestáns fordítás viszont a régi katolikus hagyomány mellett dönt:
Biblia 1932

az Úr oltalmaz téged

Biblia 1973

az Úr védelmez

Biblia 1908

az Úr a te árnyékod

Biblia 1990

az ÚR a te oltalmad
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A vers végén olvasható jobb kezed felől álló Úr egységes az egyes fordításokban
(DöbrK. 205: te iog kezeden, KeszthK. 355: the ÿob kezeden, Heltai: a’ te iob kezed felxl,
Károli: az te job kezed felŏl vagyon, Káldi: a’ te jobb-kezednél), Székely István azonban
félreértelmezi ezt a képet: az û kezebe az te iogod. A bizalom motívuma marad azonban
így is ez a frazéma, akár az ezután következő versek leírásai.
A 6. vers az éjjel-nappal őrző Istent mutatja be, de a szakasz első fele a
legkülönfélébb módokon írja le a nappal szembeni védelmet, nincs két egyforma fordítás,
csak a kódexekben szerepel ugyanaz az ige, mint a Károli Bibliában, míg a második
szakasz – talán egyszerűsége miatt is – teljesen egységes képet mutat:

per diem sol non uret te (gör.)

neque luna per noctem (gör.)

per diem sol non percutiet te (héb.)

neque luna per noctem (héb.)

DöbrK. 205.

Nap estig · nap nem eget tedeg [!] ·

es hold sem etaltal

KeszthK. 355.

Nappal nap meg nem egeth tegedeth

ſem hold eÿel

KulcsK. 325.

Nappal nap meg nem egeth thegedeth,

sem hold eÿel

Székely

Nappal aÅ nap heuſige nem yr tigedet :

ſem eiel aÅ hood.

Heltai

Nappal meg nem bánt tégedet a’ veréfény:

ſem éyel a’ hód.

Károli

Nappal az nap tégedet meg nem éget:

vagy az hóld éijel.

Káldi

Nappal a’ nap nem sût téged,

ſem a’ hóld éjjel.

Zsolt 121,6

Itt még a modern fordításokban sincs konszenzus:

IMIT

Nappal nem ver téged a nap,

sem éjjel a hold.

Biblia 1932

Nem árt neked nappal a nap,

Sem éjtszaka a hold.

Biblia 1973

Nappal nem éget a nap,

s éjjel nem árt neked a hold.

Biblia 1908

Nappal a nap meg nem szúr téged,

sem éjjel a hold.

Biblia 1990

Nem árt neked nappal a nap,

sem éjjel a hold.

A 7. vers ezzel szemben korai fordításainkban teljesen egységes, még a szórend is
szinte azonos mindenhol. A csak az igemód-használatban fellelhető eltérés a 3. vershez
hasonlítható:
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Zsolt 121,7

Dominus custodit te ab omni malo custodiat animam tuam Dominus
(gör.)
Dominus custodiet te ab omni malo custodiat animam tuam (héb.)

DöbrK. 205.

Vr teged minden gonoztol riz. rizie vr te lelkedet

KeszthK. 355.

Vr meg ewrÿz tegedeth mÿnden gonoztwl, wr meg erÿzÿe the lelkedeth

KulcsK. 325.

Vvr meg ewrÿz tegedeth, mÿnden gonoztwl, vr meg erÿzÿe the lelkedeth

Székely

Az vr meg xriÅ tigedet minden gonoßtul: × meg xriÅi aÅ te lelkedet

Heltai

Az Wr meg óltalmaz tégedet minden gonoſÅtól: meg xrizi a’ te lelkedet

Károli

Az WR meg ŏriz tégedet minden gonoztól: meg ŏrizi az te lelkedet

Káldi

Az Úr meg-ǒriz téged minden gonoſztól: ǒrizze-meg az Úr a’ te lelkedet

Az utolsó versben egy érdekes szórendi eltérést találunk, mely ismét a
forrásnyelvekre vezethető vissza. A héber eredetiben ’kimenetel’ és ’bemenetel’ vagy
’bejövetel’ sorrendben olvashatjuk az igéket, amit az IMIT Biblia így fordít: „Az
Örökkévaló megőrzi mentedet és jöttödet”, a héber alapú szövegek szintén: Székely: „AÅ
vr meg xriÅi aÅ te kimeneſedet ęs be meneſedet”, Heltai: „Az Wr meg xrizi a’ te
kéménéſedet es beixuéſedet”, Károli: „Az WR meg ŏrizi az te ki meneteledet és bę
meneteledet”. A görögben és a latinban viszont felcserélődik a sorrend: „Dominus
custodiat introitum tuum et exitum tuum”; DöbrK. 205: „Vr rizie be mentedet: es ki
menesedet”, KeszthK. 355: „Vr erÿzÿe the bel menesedeth ees kÿ ÿwuesedeth”, Káldi: „Az
Úr ǒrizze-meg bé-meneteledet, és ki-jôveteledet”.
A modern fordításokban az új protestáns fordítás a katolikus fordítások gyakorlatát
veszi fel:

IMIT

Az Örökkévaló megőrzi mentedet és jöttödet, mostantól mindörökké!

Biblia 1932

Megőrzi az Úr jártadat-keltedet Most és mindenkoron.

Biblia 1973

Az Úr megőriz jártadban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.

Biblia 1908 Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!
Biblia 1990

Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Az Ószövetségben még kétszer fordul elő ez a „be-, ki-” sorrend, mindkétszer
katonai szövegösszefüggésben: ISám 29,6 (Ákhis Dávidnak): „Él az Úr, hogy te becsületes
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vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba”, és IISám 3,25
(Joáb a királyhoz, Dávidhoz): „Ismered-é Abnert, a Nér fiát? Csak azért jött volt ide, hogy
megcsalhasson és kikémlelje a te kijövésedet és bemenésedet.” A Magyarázatos Károli
Biblia arra hívja fel a figyelmet, hogy a 121. zsoltárban az 5Móz 28,6-hoz hasonló jelentést
kell feltételeznünk, ahol azonban a sorrend megfordul: „Áldott leszesz bejöttödben, és
áldott leszesz kimentedben”.
Mit is jelenthet ez a mellérendelő szókapcsolat, melyet ma így fordítanak:
jártodban-keltedben? Ha arra gondolunk, hogy a jeruzsálemi zarándoklatok alkalmával
énekelték vagy mondták ezt a zsoltárt, akkor jelentheti a templomtól való búcsút és az oda
való visszatérést, illetve az oda- és a hazautazást. De ahogy a The New Interpreter’s Bible
mondja: „vv. 7-8 expand the journey concept to the whole of life” (NIB 1996: 1180), tehát
itt az egész életre ki kell terjeszteni az értelmezést, így pedig a jártodban-keltedben azt
jelentheti, hogy ’mindig és mindenben, amit teszel, megőriz az Úr’. Az egész életre szóló
bizonyossággal, a most és mindenkor érzetével fejeződik be ez a bizalomzsoltár is,
melynek kifejezőeszköze a következőképpen alakult ki régi bibliafordításainkban:

Zsolt 121,8

amodo et usque in aeternum (gör.)
ex hoc nunc et usque in saeculum (héb.)

DöbrK. 205.

matol fogvan. mind r kre

KeszthK. 355.

mýnd eddÿg ees mÿnd erekke

KulcsK. 325.

mÿnd eddÿg es mÿnd erekke

Székely

moſtantul fogua mind xrxkke.

Heltai

moſtantól fogua mind xrxcké.

Károli

moſtantul fogua mind ŏrŏcké.

Káldi

moſtantól-fogva és ôrôkké.

Akárcsak a 23. zsoltár doxológiájánál, ez is egy állandósult szókapcsolat, hiszen
gyakran visszatérő frazéma ez a Bibliában. Jól látszik, hogy Káldi már a protestáns
hagyományból ismert fordulatot használja fel az et miatt és kötőszóval. Mindenesetre ez a
doxológia szép befejezése a bizalomzsoltárok sorának, a táblázatokból kiolvasható a
bibliafordítási hagyomány 150 éves magyar alakulástörténete.
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A latin hatás korai bibliafordításainkban egy latin igeidő tükrében
A kereszténység felvételével megjelenő latin nyelv Magyarországon kezdetben, bár
„csupán kulturális csatornákon” érte el egész Európát a középkorban (l. E. ABAFFY 1983:
113), a magyarral egymás mellett élt. Röviden és összefoglaló jelleggel azt mondhatjuk,
hogy a szóbeliségben természetesen a magyar nyelv megmaradt, írásban viszont a latin vált
általánossá. A két nyelv közötti tolmácsolás mindennapi tevékenység volt. A bibliai
részeket emlékezetből fordíthatták, körülbelüli szabad átültetések hangozhattak el például a
prédikációk keretein belül (már a 11. századtól). Később ott, ahol erre olvasói igény is
támadt, elkezdik lejegyezni ezeket. Sokáig a latin bibliai szövegek tolmácsolása szóbeli
hagyomány

volt,

begyakorlott

fordításokkal,

melyeknek

legalább közismertebb,

gyakrabban használt fordulatai állandósultak élőszóban (a „második szóbeliség”-ben l.
TARNAI 1981

és

1984).

Nemcsak

szavaknak,

szókapcsolatoknak,

grammatikai

szerkezeteknek voltak iskolai fordítási hagyományai, hanem a szövegszerkesztésnek is
megvoltak a latin mintái, amit követhettek.
A latin befolyás, mintakövetés tehát egyértelmű. Írásbeliségünk elindítója is a latin
nyelv volt, „a magyar is a latintól eltanult formákkal és szerkezetekkel vált irodalmivá […]
amit azonban készen kap az idegen nyelvből: ez egyes szavak rendjét, viszonyítását,
mondattá fűzését, a mondatok, majd az egész szakaszok egymásba kapcsolását, vissza és
előre utalását: azt gondolkozás nélkül átveszi, elfogadja. Szövegezési terve nincs; nincs is
rá szüksége, átadja azt neki, reátukmálja a latin” (HORVÁTH 1931: 261). Ennek az
időszaknak szülöttei első rendszeres és liturgiai célú bibliafordításaink (ezen átmeneti
időszakról részletesebben l. „Az egységesülés, normalizálódás és a hagyomány 15–17.
századi bibliafordításainkban” c. fejezetet).
Legkorábbi fennmaradt bibliafordításaink tehát a szóbeliségből az írásbeliségbe
való átmenet időszakában, a szóbeliségből kinőve, valamint a latin írásbeliség mintáin
elinduló magyar nyelven íródtak. Fordításirodalomról lévén szó egyértelmű az idegen
nyelvi (forrásnyelvi) hatás, hisz a latin grammatikai formákat kötelező volt megfeleltetni a
magyar alakokkal, a latin a magyar grammatikai rendszerre is hatással volt: az igemódok
és igeidők használatára, „sőt egyes összetett igealakok esetében azok kialakulására is”
(E. ABAFFY 1983: 114), és a latin szövegszerkesztési minta is adott volt. Gyakran
negatívan értékelik, hátráltatóként tüntetik fel ezt a minden nyelvi szintet elérő latin hatást,
de talán sokkal fontosabb lenne ennek pozitív oldalát állítani előtérbe.
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Saját korpuszomban egy latin igeidőt vizsgáltam a tekintetben, hogy a magyar
megfelelések mennyire szabályosak, következetesek, ezen eredményekből tehetünk-e
megállapításokat az igeidő funkcióiról, a választás fordítási, teológiai, értelmezési és akár
pragmatikai hatásáról. A latin igeidő kérdésében korpuszomból a kódexeket és Káldi
fordítását érdemes magunk elé venni, hisz ezek biztosan latin forrás alapján készültek.
Most mégis a többi forrást is ezek mellé állítom, hisz itt is hathatott a korábbi idők
bibliafordítási hagyománya, azon keresztül pedig a latin nyelv.

A latin praesens perfectum igeidő magyar megfeleltetése
A legkorábbi magyar nyelvtanok tanúsága szerint a latin nyelv tanításakor minden latin
igeidőnek magyar igeidőt próbáltak megfeleltetni. Ezen következetes egyezések okát a
bibliafordítások hatásának, valamint a korabeli literátus réteg magas fokú latin
műveltségének tulajdonítják. E. ABAFFY ERZSÉBET a következő megfelelésrendszert közli
(1983: 115–116):

praesens imperfectum

Ø : ír

praeteritum imperfectum

Ø + vala : ír vala

futurum imperfectum

Ø : ír

praesens perfectum

-á/-é vagy -t jeles múlt : íra, írt

praeteritum perfectum

-t + vala : írt vala

futurum perfectum

-nd jeles jövő : írand

BÁRCZI GÉZA is megemlíti, hogy az „igeidők használatát illetően kétségtelen, hogy
a kódexek nyelvében meglehetősen szabályos a használatuk […] A négy fontos múlt idő
használatában világos következetesség látható. Egyiket a másik helyett nem lehet használni
(csekély számú kivételt nem számítva)” (BÁRCZI 1990: 69). Ezek ellenére is felhívja a
figyelmet arra, hogy a latin és a magyar igeidők szabályos, következetes megfeleltetése
nem biztos, hogy kizárólag a latin nyelv befolyásának köszönhető (l. i. m. 70). A régi
magyar nyelv igeidőkben való gazdagsága független a latintól, és bizonyára mindnek
fontos funkciója volt, ha használták ezeket a formákat, és fenn is maradtak évszázadokon
keresztül. Ezzel kapcsolatban É. KISS KATALIN „állítólagos latin hatásról” beszél (É. KISS
2005: 430). Az bizonyos, hogy a magyar összetett igeidők nem latin hatásra alakultak ki,
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de fennmaradásuk a bibliafordításoknak (is) köszönhető, a latin forrásnyelv és a fenti
megfelelésrendszer nélkül előbb veszítették volna el funkciójukat.
Azt gondolhatjuk, hogy latinból való fordításról lévén szó, kódexeink igeidőhasználata következetesen követi a fent közölt megfeleltetéseket. De nem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy ezek legkorábbi zsoltárfordításaink (az Apor-kódex a már
korábban említettek miatt kimaradt korpuszomból), így fordítási nehézségek érződhetnek
rajtuk.
A latin praesens perfectum igeidő vizsgálatával kapcsolatban a szakirodalom azt
mondja, hogy a magyar fordításokban ezt az elbeszélő múlttal és a befejezett múlttal adják
vissza. Tehát az elemzés középpontjába állított kérdés egy fontos egyedi sajátságot mutat a
többi latin igeidőhöz képest, amennyiben rendszeres választási lehetőséget kínál a fordítók
számára. A két magyar igeidővel kapcsolatban BÁRCZI a következőket írja: „az elbeszélő
múlt és a befejezett múlt eléggé következetes szétválasztása nem lehet a latinnak az
utánzása, minthogy a latinban nincs két külön igeidő ezek megkülönböztetésére. A
praesens perfectum mindkét magyar igeidőnek megfelel, és a magyar fordítók kizárólag
saját nyelvérzékükre voltak utalva a kettő megkülönböztetésekor” (BÁRCZI 1990: 70).
Később hozzáteszi, hogy „[r]endkívül tanulságos volna összeállítani mindazokat az
eseteket, amikor a magyar időhasználat eltér a latin eredetitől” (uo.). E két utóbbi állítást
felhívásnak tekintve, ti. a fordítók „saját nyelvérzékének” megismerését és a szabályostól
való eltérések összegyűjtését tűztem ki célul e fejezet megírásakor, hogy az így levonható
tanulságok tovább vezessenek más nyelvi szintek és egyéb tudományterületek felé.
A latin praesens perfectum fordításánál tehát két magyar múlt idő (-á/-é vagy -t
jeles) jöhet számításba, melyet (és erről kevés helyen esik szó) a latin igeidő két fő
funkciójával (egyes latin nyelvkönyvekben aspektusnak nevezve) állíthatunk párhuzamba:
1) a perfectum historicum olyan múltbeli eseményt ír le, melynek nincs hatása a jelenre,
egyszeriséget, befejezettséget fejez ki, ez a latinban használt egyik leggyakoribb jelölője a
múltbeli cselekvéseknek (l. M. NAGY – TEGYEY 1992: 204; NÉMETH 2003: 147; FERENCZI–
MONOSTORI 2003: 26); 2) a perfectum logicum múltbeli cselekvést fejez ki, de ennek
eredménye, következménye hangsúlyozottan a jelenben is fennáll és folyamatban van, a
jelenben is érvényes cselekvést jelöl (uo.). Ezeket kiegészíthetjük még két funkcióval,
melyek kevésbé ismertek: 3) a perfectum gnomicummal kifejezhetők általános érvényű
igazságok, tanítások is (például szólásokban, közmondásokban), de ilyenkor a megelőző,
múltbeli tapasztalatot hangsúlyozzuk vele (M. NAGY – TEGYEY 1992: 205; NÉMETH 2003:
147); 4) a perfectum propheticum, vagy ahogy a zsoltárok vizsgálatánál említettük prófétai
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perfektum, melynek használatakor a próféták váradalmaikról úgy beszélnek, mint egy már
megtörtént eseményről (l. RAVASZ 1993: 24).
A két fő funkció meghatározása összecseng a magyar múlt idők leírásaival. „Az
-á/-é jeles, elbeszélő múlt idő […] a múltban megtörtént eseményt, valamely
eseményláncolat egy-egy láncszemét fejezi ki anélkül, hogy a beszélő a jelennel
kapcsolatba hozná. Független ez az igeidő a cselekvés tartós vagy mozzanatos, befejezett
jellegétől is” (E. ABAFFY 1983: 139). „Nem utal sem arra, hogy valami a múltban előbb
vagy később történt (az események közti eligazodást az elbeszélt történések egymásutánja
biztosítja)” (E. ABAFFY 1992: 153). Ugyanezt írja SÁROSI ZSÓFIA is: „az elbeszélő múltat a
jelennel kapcsolatban nem álló, a múltban befejeződött cselekvés, történés elmesélésére
használták” (SÁROSI 2003a: 152), máshol kiemeli, hogy fő funkciója a „múltbeli
események elbeszélése” (i. m. 153). É. KISS KATALIN „Az ómagyar igeidőrendszer
morfoszintaxisáról” című tanulmányában ezt az igeidőt nevezi egyszerű múltnak, mely
aspektus nélküli (É. KISS 2005: 423). Alakja két helyről, egymást megerősítve
származtatható: az alapnyelvi eredetű -Ç jeles múltból és a folyamatos melléknévi
igenévképző átértékelődéséből.
A másik, -t jeles múlt történetileg a cselekvés, történés eredményét jelentő
befejezett melléknévi igenévből alakult ki, ez az „állapotot, következményt kifejező -t jeles
múlt viszont a jelenre nézve is fontos információkat közöl” (E. ABAFFY 1983: 150) és
„általában az élő beszéd múlt ideje” (E. ABAFFY 1992: 154). SÁROSI ezzel kapcsolatban azt
írja, hogy a „-t jeles múlt idejű igealak értelemszerűen kezdetben a cselekvés, történés
eredményét, a létrejövő állapotot jelölhette, s később vonódott át a jelentése magára a
cselekvésre, történésre” (SÁROSI 2003a: 152), majd később kiegészíti, hogy „a jelenre
befejezett cselekvés jelölése, illetve később (a jelenben folyó vagy élőbeszédet tolmácsoló)
párbeszédek” múlt idejének kifejezése a fő funkciója (i. m. 153). É. KISS cikkében ez az
igeidő a befejezett jelen, hisz „olyan múltbeli szituációk leírására szolgál, melyeket a jelen
szemszögéből nézünk. A referenciaidő (azaz a beszélő perspektívája) mind a múltbeli
szituációt, mind a jelent magába foglalja” (É. KISS 2005: 423). SZENTGYÖRGYI is
hasonlóról ír: „A hús sült (ti. van) féle szerkezetek állítmánya […] nem múlt, hanem
b e f e j e z e t t j e l e n idő! (Ebben a fázisban ugyanakkor még nem beszélhetünk teljes
értékű igeidőkről, hiszen állítmányi szerepben nem verbum finitumokat találunk.)”
(SZENTGYÖRGYI 2014a: 261). Az aspektusok rendszerének komplex igeidőrendszerré
formálódásában talán éppen a -t igenév képzőnek időjellé vállása a legfontosabb esemény:
„[a] befejezett melléknévi igenév (jelen idejű állítmányként is) a cselekvés, történés
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következményeként beálló állapotot (status) jelölte: A hús sült ’megsült’ (igenév). A
továbbiakban az állítmány egyenlő súllyal kezdte jelölni az állapotot és magát az azt
előidéző cselekvést, történést is: A hús sült ’sült és megsült’ (ige és igenév)” (uo.).8
Azt gondolhatnánk, hogy a latin funkciók és a magyar múlt idők között
következetes a megfelelés, ez azonban nem így van, hisz már a párhuzamos
kódexfordításokban sem egyértelmű ezen latin igeidők magyarra való átültetése. Nagyobb
korpuszt vizsgálva néhol már-már véletlenszerűnek tűnnek a választások a kétféle múlt idő
között, melyek közé gyakran kérdéses jelen idejű alakok is keverednek. BÁRCZI szerint az
említett „két múlt idő szintaxisában a latin nyelv hatásának nem lehetett szerepe, minthogy
a latin nem tesz különbséget a két szemlélet között, hanem nyilván a latintól független
belső magyar fejlődéssel állunk szemben” (BÁRCZI 1963: 165). Ugyanezt írja E. ABAFFY
is: „[a]z igeidők funkciójának ez a megoszlása teljesen belső magyar fejlemény, független
a latintól, mely mindig praesens perfectumot használ” (E. ABAFFY 1992: 154).
Máshol előkerül e kétféle magyar múlt időnek egy másik elkülönítési lehetősége:
nagyobb korpuszon végzett vizsgálatok alapján a -t vagyis befejezett múlt elsősorban a
közvetlen megnyilatkozásokban, élőbeszédben, 3. személyű történetmeséléskor, az -á/-é,
történeti múlt pedig a (személytelen) elbeszélésekben jelentkezik, és a „közvetlen élő
beszédet tükröző szövegekben, pl. párbeszédekben és levelekben az -á/-é jeles múlt a
közelmúltat fejezheti ki” (E. ABAFFY 1992: 153). „A kódexek fordítási gyakorlatában
tudatos eljárásnak kell tekintenünk, hogy az elbeszélésekben oly következetesen
igyekszenek ragaszkodni az -á/-é jeles múlthoz” – írja E. ABAFFY ide is vonatkoztatható
magyarázata (E. ABAFFY 1983: 150). A kérdés most már az, hogy a zsoltárok ilyen
értelemben mely csoportba sorolhatók. E. ABAFFY vizsgálta az -á/-é és a -t(t) jeles múlt
arányait ómagyar korpuszon, ennek ismertetésekor kiemeli: „[a] források közül azonban ki
kellett hagynunk a zsoltárokat (AporK., FestK., KeszthK. és KulcsK.), bennük e múlt idők
elemezhetetlenül keverednek: hiszen az Istenhez közvetlenül szóló, kérő, imádkozó,
dicsérő szövegükhöz a -t(t) jeles múlt idő áll közelebb, de amikor a szerző Istennek
jóságáról áradozva vagy az ellenség gonoszságáról panaszkodva sorjáztatja tetteiket, a
magyar fordító gyakran az ennek megfelelő elbeszélő múlttal él” (E. ABAFFY 1992: 155).
A probléma felvetése tehát már korábban megszületett. Valószínűleg az egyes eseteket
önállóan kell megvizsgálni az egyes funkciók, csoportosítások és jelölések szempontjából,
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Az aspektus valamint a praesens perfectum egyik funkciójának kapcsolatáról l. bővebben
„A bizalomzsoltárok stilisztikája” c. fejezet 2. pontját.
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vagy a forrásnyelvi közlés, a latin funkció és az ezt átültetett magyar forma, magyar
jelentés megfeleltetései közötti összefüggésben.
A statisztikai adatokat szemléletesebbé téve a négy vizsgált bizalomzsoltárt
kiegészítettem az első 15 zsoltárral. Mivel a jelen fejezetben egy latin igeidőt vizsgálok a
latin nyelvű zsoltárokat véve alapul, ezért ez a szám a héber számozás szerint az első 16
zsoltárt jelenti. A már részletesen vizsgált bizalomzsoltárokban (3., 16., 23. és 121.)
összesen 28 esetben fordul elő praesens perfectum a Vulgata szövegében, ami most a
kiterjesztett korpuszon kiegészült további 129 alakkal (ezek között a 3. és 16. zsoltár
átfedésben van), így összesen 138 praesens perfectum formát vizsgálhattam.
Nem szabad elfelejtenünk „A forrásnyelvi szövegek kérdése” című fejezetben
írottakat, hiszen a mai latin szövegek már sok-sok revideáláson, jobbításon vagy inkább –
semleges kifejezéssel szólva – változtatáson mentek keresztül. Nehéz kiválasztani azt a
szövegvariánst, melyhez legközelebb állnak 16. századi fordításaink forrásai, hiszen ebben
az időben a Vetus Latinának több változata is közkézen foroghatott, melyek közül a
valóban használt forrásszöveg kiválasztása attól függött, hogy milyen szöveg volt épp
elérhető a fordító számára, de mindenképp egy görögre (a Septuagintára) visszamenő
alapot kell kiindulópontnak tekintetünk. Ha pedig pontosan nem tudhatjuk, hogy
legkorábbi fordítóink melyik eredeti szöveget tartották a kezükben, akkor az itt leírtak egy
része csak feltevés-jellegű, bár nem csupán spekuláció, de néhol esetleges, kérdőjeles
eredményeket ad.
Mielőtt a kódexek néhol már-már véletlenszerűnek tűnő igeidő-választásaira
rátérnék, Káldi György bibliafordításának néhány jellegzetességére szeretném felhívni a
figyelmet. A jezsuita Káldi György a 17. század elején készítette el bibliafordítását,
melyben sokszor hagyatkozott a kódexek psalteriumaira, legtöbb helyen visszatért az ekkor
már egy-másfél évszázados fordításokra, de csak a legtökéletesebb szöveghűségre való
törekvés jegyében. Nála a következőkben megvizsgált praesens perfectum múlt idős
megfeleltetése 97%-os, míg a DöbrK.-ben 91%, a KeszthK.-ben és KulcsK.-ben 87%-os.
Káldi a vizsgált 138 praesens perfectum alak közül 126 esetben -t jeles múlt idővel
fordít (a fennmaradó 12 esetben használt egyéb igeidők is szabályosak, következetesek és
megmagyarázhatók, l. alább). A -t jeles múlt idő ilyen nagyarányú használata alátámasztja
a magyar múlt idő kifejezésrendszerének nyelvtörténeti változását, ti. az -á/-é jeles múlt
fokozatos kikopását, eltűnését a nyelvből, de mindenképp fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy Káldi mennyire újító, úttörő volt ebben a tekintetben a 17. század elején.
Következetes, előre mutató nyelvi anyaggal dolgozott, olyan fordítást adva ezzel az
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utókornak, mely nemcsak bibliafordításként számottevő, hanem többek között ezen
markáns nyelvhasználati jellegzetessége miatt nyelvtörténeti korpuszként, nyelvi
anyagában is újító.
A latin praesens perfectum magyar megfeleltetései
DöbrK.
-á/-é
1. zsoltár
2. zsoltár
3. zsoltár
4. zsoltár
5. zsoltár
6. zsoltár
7. zsoltár
8. zsoltár
9. zsoltár
10. zsoltár
11. zsoltár
12. zsoltár
13. zsoltár
14. zsoltár
15. zsoltár
23. zsoltár
121. zsoltár
Összesen:

6
5
3
1
3
5
18
2
4
1
7
1
7
4
1
68

-t
4
1
1
2
2
3
7
7
6
3
1
2
2
5
3
2
1
52

jelen

2

1
1
4
2

1
1
12

KeszthK. és
KulcsK.
-á/-é -t jelen
5
6
1
8
4
1
1
2
3
4
4
8
1
7
10
7
11
1
5
1
3
1
1
2
1
4
6
4
1
7
3
1
6
1
1
1
60
57
16

Káldi
-á/-é
1

4
1
1
1

8

-t
4
6
8
5
2
7
14
7
25
7
4
3
9
6
10
7
2
126

jelen
1

1

1
1

4

Ahogy a táblázatból is kitűnik, a két múlt és a jelen idő megoszlása nem egyezik
még az első két oszlop adatai között sem, pedig egyes nézetek szerint a Döbrentei-kódex
valamint a Keszthelyi és a Kulcsár-kódex zsoltárfordítási hagyománya egymásra épül (l.
például BOROS 1903). Sőt, ahol a számok, a statisztika megegyezik (például 15. zsoltár
esetén) ott sem ugyanazon versekben fordulnak elő a különböző múlt idők. Ez felveti a
kérdést, ha a zsoltárok egy ősre mennek vissza, akkor miért változtattak az igeidőkön a
fordítások lejegyzésekor.
A korpusz kiszélesítésével a nevezett latin igeidőn azt vizsgáltam, hogy a táblázat
eltéréseiből vagy épp feltűnő egyezéseiből milyen következtetéseket lehet levonni, melyek
aztán tovább visznek minket nemcsak az igeidő funkciói felé, hanem a választás fordítási,
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teológiai, értelmezési, pragmatikai okai és hatásai irányában is. Mindkét lehetőség (ti. a
következetes egyezések, a teljesen szabályos megfeleltetések és a követhetetlenül
szabálytalan,

eltérő

párhuzamos

fordítások)

mögött

felfedezhetünk

olyan

fordításpragmatikai okokat, melyek vizsgálata mellett nem mehet el a nyelvtörténész szó
nélkül. Néhány konkrét példát szeretnék tehát bemutatni a fentiekre, melyekkel
megvilágítanám a nyelvtörténeti adat vizsgálati nehézségeit is, az esetlegességeket, a
választás és tényközlés dilemmáit.
A) A perfectum historicum funkció mint eseménylánc. – Ahogy arról már a
bizalomzsoltárok között volt szó, a 3. zsoltár 6. verse egy eseménysorozatot ír le: e vers
alapján szokták ezt a zsoltárt reggeli imádságnak nevezni, hisz itt esti és reggeli
megszokott, mindennapi cselekvéseket sorol fel a zsoltáríró. A Vulgata szövegében (ego
dormivi et soporatus sum et exsurrexi) két indicativus praesens perfectum alak között egy
befejezett melléknévi igenevet találunk. Nézzük a kódexek és Káldi fordítását:

Zsolt 3,6

ego dormivi et soporatus sum et exsurrexi (gör.)

DöbrK. 17.

En el alvm es el baģadek : […] es meg fel tamodek

KeszthK. 4.

Een almath wek ees el bagÿadek, ees fel tamadeek

KulcsK. 4.

Een almath wek ees el bagÿadek,, ees ees [!] fel tamadek

Káldi

Én aluttam, és mély álomban vóltam: és fel-kǒltem

A kódexek mint egy eseménylánc egy-egy láncszemét írják le a cselekvésmozzanatokat, felismerve a perfectum historicum funkciót. Káldinál – a fentebb már
említettek miatt – -t jeles múlt idő szerepel, így nála teljesen elmarad a latin funkciók és
magyar múlt idők összetalálkoztatása, azok megkülönböztetése.
A héber eredetiben szintén perfektív igék állnak, a protestáns fordítások mégis jelen
időt használnak, ez alól csak Székely István a kivétel, aki a kódexek hagyományát
folytatja:

Zsolt 3,6

ego dormivi et soporatus sum eviglavi (héb.)

Székely

En le fekûuem, es el aluuam, es fel ſerkenec
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Heltai

En lefeksÅem es elalosÅom, es ismet felkelec

Károli

En lefekſÅŏm el aluſÅom, és fel kelec

BatthyK. 211.

En le fekÕſzxm el aluſzom es fel ſerkenek

A 7. zsoltár 15. és 16. versében is találkozunk ezzel a funkcióval:

Zsolt 7,15

ecce parturiit iniustitiam et; concepit dolorem et peperit
iniquitatem (gör.)
ecce parturit iniquitatem et concepto dolore peperit mendacium
(héb.)

DöbrK. 22.

Ime hamossagot zile banatot fogada es zile iktelenseget

KeszthK. 11.
KulcsK. 11.
Székely

Im nemzeth hamÿssagoth ees fogada alnoksagoth ees zÿle
kÿgyetlensegeth
IIm nemzeth hamÿssagoth, ees fogada alnoksagoth, ees zÿle
kegÿetlensegeth
Ime nemÅe alnokſagot, fogada banatot,: es ß×le hamiſſagot.
Imé, Hamiſságot fogadot, es nyomorgattással terhxs: es

Heltai

hazugságot ſÅ×l.

BatthyK. 217.

Imé hamisságot gondol, háboruságra igyekezic, és hiába
valóságot czelekeszic.
Ime alnokſagot viſel meheben mert gonoſſaggal eſet terehben :
Es hazugſagot fog szÕlni.

Káldi

Imé hamisságot szült, fájdalmot fogadott, és csalárdságot szült.

Károli

A DöbrK. eseményláncként írja le ezeket az egymást követő negatívumokat,
érdekes módon Székely István is ugyanígy tesz. A KeszthK. és KulcsK. az első igét -t jeles
múlttal fordítja, ami a sorban nehezen magyarázható, hisz ez a cselekvés nem áll szorosabb
kapcsolatban a jelennel, nem fejez ki jobban állapotot, következményt a többinél, nem is
idézetről vagy párbeszédről van szó, tehát a befejezett múlt idő indokolatlannak vagy
véletlenszerűnek tűnik. A negatív fogalmak magyar fordításai is a közeli szinonim
jelentések miatt esetlegesnek tűnnek még akkor is, ha nem az egész korpuszt, hanem csak a
fordítások lexémáit nézzük: iniustitiam (itt a kódexekben és Káldinál egységesen
hamisság), dolorem (bánat, álnokság, fájdalom), iniquitatem (éktelenség, kegyetlenség,
csalárdság), ezek még korai protestáns fordításainkban a gonoszság, hazugság,
nyomorgatás, háborúság, hiába valóság elemekkel egészülnek ki. (Mai fordítások tovább
116

színesítik a sort: IMIT: „Íme vajudik jogtalansággal; bajt fogant és hazugságot szűlt”;
Biblia 1990: „Ha rosszakarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz, és csalódást
szül!”)
A következő versben is egyértelműen események egymásutánjáról van szó (Székely
István igeidő-használata itt ismét egybeesik a kódexek hagyományával):

Zsolt 7,16
DöbrK.
22.
KeszthK.
11.
KulcsK.
11.
Székely

lacum aperuit et effodit eum et incidet in foveam quam fecit (gör.)
lacum aperuit et effodit eum et incidet in interitum quem operatus est (héb.)
Meg nita az vermet es meg vaia tet es bele esek a verembe kit t t vala
Vermeth nÿtha ees meg asa wteth ees eseek az werembe kÿth zerzeth wala
Vvermeth nÿtha, ees meg asa wteth ees esek az werembe, kÿth zerzeth vala
Vermet cÅenala, es meg aſa ×txt:es eſec aÅ veßedelxmbe aÅkit cÅenalt vala.

Heltai

Vermet ássot es meg mélyittet es belx eſsic á verembe, mellyet xmaga chinált.

Károli

Vermet ásott, és mélyen ásta azt, de ö maga esett az verembe mellyet ásott.

BatthyK.
217.
Káldi

Vermet czinalt es meg aſta xtet: es azon veremben eſet az kit maſnac czinalt.
Vermet nyitott, és megásta azt: és a verembe esett, mellyet csinált.

A sort egy latin összetett igealak, az ún. praesens perfectum indicativus passivum
zárja, melyet néha más igeidőkkel fordítanak, itt régmúlttal (l. alább).
Más helyeken is magyarázható a latin perfectum historicum funkció miatti magyar
-á/-é jeles múlt idős megfeleltetés ezen a módon, például a 2. zsoltár minden praesens
perfectum alakja ezzel az igeidővel fordítódik a kódexekben. Események elbeszéléséről
van itt szó, ahol nem is lényeges a történések egymáshoz való időviszonya, csak annyi,
hogy mindez megtörtént a múltban (DöbrK. 15: „Mire z nd linek a nemzetek : es nepek
hysagokot gondolanak F ldikiral’ok el allanak : es feiedelmek egbe gvlinek vrnak ellene :
es kristusnak ellene”). A zsoltár 7. versében a perfectumi igealaknak (latinban, héberben
egyaránt) a befejezettségen kívül plusz jelentése is van: a kimondott szóval a király, akiről
a zsoltár szól, Isten fiává válik (az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az uralkodó, a fáraó
az istenség vérszerinti gyermeke, a zsidó gondolkodáshoz inkább az állt közelebb, hogy a
király Isten földi meghatalmazottja, felkentje).
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Zsolt 2,7

Dominus dixit ad me filius meus es tu ego hodie genui te (gör., héb.)

DöbrK. 16.

Vr monda en nekem : te en fiam vag : en teged ma zililek

KeszthK. 2.

Vr monda nekem the een fÿam wagÿ een teged ma zÿwlelek

KulcsK. 3.

Vvr monda nekem, the een fÿam wagÿ een teged ma zwlelek

Székely

Hirdetem en aÅ serzest hog’
az Vr monda ennekem: te en fiam vag, en ma tigedet s×ltelec.
Az WRnac végezéſse ſÅerént hirdetem, hogy

Heltai
Károli
BatthyK. 209.
Káldi

az Wr eſÅt mondotta ennękem: Te vagy az az én Fiam: Ma ſÅ×ltelec en
tégedet.
Meg beszéllem az Wrnac decretomát, ki
ezt mondá énnekem: En fiam vagy te, én ma szöltelec tégedet.
En ill’en ſzerzeſt hirdetek hog
az Ur ennekem azt monta : Fiam vag te nekem ma ſzÕltelek en tegedet.
Az Úr monda nékem: Én fiam vagy, én ma szültelek téged.

Szépen összecsengenek régi fordításaink, főként, ha a modern fordítások versvégi
változtatásait vesszük figyelembe:

IMIT
Biblia 1990
Biblia 2014

Hadd adok hírt törvényről! Az Örökkévaló szólt hozzám: fiam
vagy, én ma szülőd lettem.
Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy!
Fiammá fogadtalak ma téged!
Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy!
Fiammá tettelek ma téged!

E zsoltárnak nemcsak az igeidő választásai esnek egybe a három kódexben, hanem a
szóhasználatuk, sőt a teljes zsoltár nagy részében a szórend is feltűnő hasonlóságot mutat,
ebből akár a 2. zsoltár hagyományozódott (szóbeliségben élő, sokat használt) szövegére is
következtethetünk.
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B) A perfectum logicum funkció. – Az 5. zsoltárban összesen három praesens
perfectum igealakot találunk (odisti, irritaverunt és coronasti).

Zsolt 5,7
odisti
Zsolt 5,11
irritaverunt
Zsolt 5,13
coronasti

DöbrK.

KeszthK.

KulcsK.

Káldi

19: g'l ltel

6: gÿeleltek

6: Tÿelelted

gyülölöd

7: ÿngerlenek
7: ÿngerlenek
tegedeth
tegedeth
7: megh
19: koronaztal
8: meg koronaztal
koronaztal
19: teged
bozzontanak

boszszontottak
környékeztélmeg

A 7. vers lexémájáról a későbbiekben lesz szó. A következő két esetet azonban a
perfectum logicum funkció kapcsán kell megemlítenünk. A 11. vers vége így szerepel a
fordításokban:

Zsolt 5,11

quoniam irritaverunt te Domine (gör.)
quoniam provocaverunt te (héb.)

DöbrK. 19.

mert vram teged bozzontanak

KeszthK. 7.
KulcsK. 7.

merth ÿngerlenek tegedeth wram ÿsten

Székely

mert engedetlenöc voltac te neked

Heltai

mert ellenkxdnec te veled

Károli

mert engedetlenec te ellened

Káldi

mert boszszontottak Uram téged

Ebben a versben a kódexek igealakjai helyesírásuk miatt nem egyértelműen múlt
idejű formák, elsőként jelen időnek olvashatjuk a régi helyesírás miatt, mely nem tesz
különbséget hosszú és rövid magánhangzók között, így mindenképpen a nyelvtörténészre
van bízva, hogy mely csoporthoz sorolja, esetleg kialakít egy új, bizonytalanságokat
magába foglaló csoportot. A KeszthK. és KulcsK. igealakjának eldöntésében talán
segítségünkre lehet mai nyelvérzékünk: az általános ragozásban a jelen idős alak
ingerelnek, az -á/-é jeles múlt idős forma pedig ingerlének. Ha az utóbbiról levesszük az
ékezetet, akkor az megegyezik a kódexekben található igealakkal. Ott tehát – ebből ítélve –
az -á/-é jeles, általános ragozású forma található. Ha ugyanezt megtesszük a Döbrenteikódex bozzontanak igéjével, akkor első pillantásra is látszik, hogy itt (az ékezetet nem
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számítva) megegyezik a jelen idejű és az elbeszélő múlt idejű általános ragozású forma,
tehát kérdéses marad az igeidő-használat. Csak Székely István és Káldi fordításáról
mondhatjuk egyértelműen, hogy múlt idejű formát használnak.
A 13. versben fontos lexikai eltérést találhatunk a kódexek és Káldi fordítása között
(a 11. versben is eltértek egymástól a lexikai egységek, de ott szinonímákról volt szó).
Ahhoz, hogy Káldi választását alá tudjuk támasztani, a protestáns fordításokat is érdemes
magunk elé venni:

Zsolt 5,13

ut scuto bonae voluntatis coronasti nos (gör.)
ut scuto placabilitatis coronabis eum (héb.)

DöbrK. 19.

Vram minket koronaztal ment kedues payssal

KeszthK. 7.
KulcsK. 8.

Vram mÿkeppen the ÿo akarathodnak werteuel megh koronaztal mÿnketh

Székely

es mint eg paissal körnül vesed ütöt az te kegelmes akaratoddal

Heltai

Es á te ió kedueddel mint egy paysal kxrny×l veſÅed

Károli

az te ió vóltoddal mint egy paissal környül veszed ötet

Káldi

Uram, mint a te jó akaratod paízával környékeztél-meg minket

A Vulgata coronasti praesens perfectum alakjának jelentése ’megkoszorúz,
megkoronáz [minket]’ és csak átvitt értelemben jelenti az itt legtöbb esetben használt
’körülvesz, megkörnyékez’-et. A perfectum logicum egyértelmű, sőt szükségszerű alak, ha
arra gondolunk, hogy a zsoltáros (és a zsoltárolvasó) megkoronázása a jelenre is kiható
múltbeli eseményt jelöl, hisz így benne van a (már) megkapott korona vagy az Isteni
kedues pays (DöbrK.), yo akarath (KeszthK.), kegelmes akarat (Székely), ió kedu (Heltai),
ió vólt (Károli), jó akarat (Káldi) reménysége, bizodalma. Tehát itt a praesens perfectum
befejezett múlt idős magyar megfeleltetése korai zsoltárfordításainkban stilisztikailag és
még inkább teológiailag többletjelentést hordoz magában. Ugyanakkor ebben a
szerkezetben a kódexek -t jeles igealakjairól elmondható, hogy „minden esetben pontosan
érzékelhető a befejezett jelen funkciója: az állapot az elbeszélés jelenében érvényes”
(SZENTGYÖRGYI 2014a: 264).
Feltűnő a 8. zsoltár végig következetesen befejezett múlt idős használata minden latin
alapú fordításban (valamint Károlinál). Istent közvetlenül megszólító zsoltárról van szó,
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tehát közvetlen megnyilatkozásnak, élőszóbeli dícséretnek érződik az egész szöveg az
igeidőhasználat miatt is. BÁRCZI éppen az ilyen esetekben hívja fel a figyelmet arra, hogy
„az a körülmény, hogy maguk a kódexek is az idézett beszédet, melynek életszerűnek
kellett lennie, rendszerint a befejezett múlttal hozzák közelebb a valósághoz, nyilván arra
mutat, hogy az élő beszédben a XV. századra már a befejezett múlt volt az uralkodó múlt
idő” (BÁRCZI 1990: 71). Egy ilyen élőszóhoz közel álló, kérdésekkel teli, lendületes
szöveg a 8. zsoltár.
C) A gnomicum funkció. – A Vulgatában az 1. Zsoltár 1. versében három
indicativus praesens perfectum E/3. alakú ige áll (abiit, setit, sedit), de a héberben is
perfektív igéket találunk ezen a helyen. A kódexek és Káldi következetesen meg is
maradtak a befejezett (az egyszerű) múlt idős fordításnál. Ez a perfectum logicum funkció
lenne, melynek eredménye, hatása a jelenben is fennálló állapotot és következményt fejez
ki, ami érthető is, hisz a zsoltár tartalma is az, hogy ha nem járt valaki a kegyetlenek
tanácsán, nem állott a bűnösök útjába, és nem ült a veszedelmek székébe, az boldog a
jelenben: KeszthK. 1: „Bodog ember kÿ kegÿetleneknek tanachÿaba nem ÿarth ees kÿ
bÿneseknek wthaba nem alloth ees kÿ wezedelemnek zekÿbe nem wlth”. Az, hogy itt nem
folyamatról (historicum) van szó, nem egy eseménylánc elemei a járt, állt és ült, az
egyértelmű volt a kódexek fordítóinak is (l. táblázat: vastagon szedve múlt idővel fordított
alakok, normál betűvel a jelen idejűek).

KeszthK. 1.
és
Székely
KulcsK. 1.

Zsolt
1,1

DöbrK.
15.

abiit

iart

ÿarth

setit

-

sedit

vlt

Heltai

Károli

BatthyK.
207.

Káldi

iart

iár

jár

iar

járt

alloth

allot

ál

áll

all

állott

wlth

vlt

ūl

ül

wll

ült

A protestáns Székely István a kódexekhez hasonlóan múlt idővel fordít, míg Heltai,
Károli és a Batthyány-kódex jelen időt használ, annak ellenére, hogy itt a héberben egy
perfect igealak áll. Talán erre is és a mai fordítások jelen idejére is magyarázat lehet a
praesens perfectum gnomicum funkciója, ezt a boldogmondásokról való ismereteink is
alátámasztják, melyekben rövid, tömör etikai összefoglalásokat olvashatunk. A héberben is
létezik egy jelenre érvényes perfectum szintén az általános igazságok kifejezésére.
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D) Egyéb esetek
a) Az összetett latin igealakok fordítása. – Rögtön az 1. zsoltárban találunk
összetett praesens perfectum (indicativus passivum) igealakot: plantatum est. A vers első
részének fordításait egészében érdemes megvizsgálnunk ahhoz, hogy láthatóvá váljon az
ezzel kapcsolatos probléma, nehézség:

Zsolt 1,3

et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum
(gör.)
et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum
(héb.)

DöbrK. 15.

Es ol’an lezen mikint : fol’o vizek mellet vltetet fa

KeszthK. 1.

Ees lezen mÿkeppen folÿo vÿznek mellette ÿlteteh fa

KulcsK. 1.

EEs lezen mÿkeppen folÿo vÿznek mellette ÿltetheth fa

Székely

Ez ollian lesen mint az felyo vyz mellett plantaltatot fa

Heltai

Ollyan ez, mint á follyo víz mellet ültöttet fa

Károli

Ez ollyatan mint az folyó vizec mellet plántáltatott termő fa
Es oll’an mint az fol’x viz mellet Õltetet elx fa:

BatthyK. 207.
Káldi

És lészen mint fa, melly a vizek folyása-mellett plántáltatott

Feltűnő a fordítások hasonlósága a szóválasztás, az alárendelő mondatok
szerkesztésmódja és a szórend tekintetében (hasonlóra enged következtetni e jelenség, mint
fentebb a 2. zsoltár esetén: hagyományozódott, gyakran elhangzó szövegről lehet itt szó).
Minden szövegben a plantatum est inkább igenévként van fordítva, ez alól csak Káldi
kivétel. Az itt található állítmányi alárendelés főmondatának tartalmilag üres utalószava a
névszói igei állítmány névszói része. A minősítő állítmányi mellékmondat hasonlító
jelentésárnyalattal párosul, melynek változatos kötőszavai (mikont, mykeppen, mint)
megjelennek a forrásokban. A melléknévi mutató névmási utalószó elmarad a KeszthK.,
KulcsK. és Káldi szövegéből, így ezeken a helyeken a főmondat hiányos szerkezetű. Káldi
egyéb módon is átalakítja a mondatszerkezetet: két jelzői alárendeléssel párhuzamos
szerkesztésűvé teszi a verset, így a latin ige magyarul is igeként szerepelhetett a
tagmondatban (plántáltatott).
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Hasonló a 2. zsoltár 6. versének összetett igealakja: constitutus sum. A constituo
jelentései a következők lehetnek: ’összeállít, felállít’, ’hivatalba ültet, rendel’, ’megállapít,
meghatároz’. Itt nehézkesek korai zsoltárfordításaink:

Zsolt 2,6

ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem
sanctum eius (gör.)
ego autem orditus sum regem meum super Sion montem sanctum
suum (héb.)

DöbrK. 16.

En kedeg v zen [!] sion hegen · v tvle zerzet kiral’a vagok

KeszthK. 2.

Een kedeg wagÿok zerzeth kÿralÿ w zenth hegÿen Sÿonon

KulcsK. 3.

EEn kedeg wagÿok zerzeth kÿralÿ w zenth hegÿen sÿonon

Székely
Heltai
Károli
BatthyK. 209.
Káldi

En pedig serzettem az en kiral’omot: az en sentsigemnec
heg’en az Zionon
En kdig megkentem az én királyomat: Sionra az én ſÅent
hegyemre
En pedig választottam az én Királyomat Syonon az én szent
hegyemen
En kediglen az en kiral’omat be ſzallitom: Az en ſzent hegemre
Sionra.
Én pedig királlyá rendeltettem töle Sionon az ö szent hegyén

Itt szintén talán a passzívum miatt kódexeinkben nem ige, hanem igenév szerepel
jelen idővel az összetett igealak helyén, majd a középmagyar fordításokban ez feloldódik,
bár az öt forrásban öt féle igével találkozunk. A forrásszövegekre visszavezethetően még
az is eltér egymástól, hogy a zsoltárosból lett-e király vagy a zsoltáros választotta-e ki a
királyt.
Érdekes a multiplicati sunt két, a multiplicatae sunt egy előfordulása és fordításaik első 15
zsoltárunkban. Csak a kódexek és Károli használja ugyanazt a lexémát a három helyen, a
többi szövegben más szavakat találunk:

DöbrK.
KeszthK.

Zsolt 3,2
multiplicati sunt
16: sokasoltanak
meg
3: Sokasulanak
megh

Zsolt 4,8
multiplicati sunt
18:
megsokasultanak
5: megh
sokasulanak
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Zsolt 15,4
multiplicatae sunt
31: meg sokasvla
23: Sokasulanak

KulcsK.

4: sokasulanak meg 6: meg sokasulanak

24: Sokasulanak

Székely

ſokan vadnac

meg sokasodanac

Meg ſokaſſodnac

Heltai

sockan vadnac

gyxnyxrkxdnec

Meg sokasodgyéc

Károli

meg ſokaſodtanac

meg sokasodnac

Meg ſokaſodnac

BatthyK.

210: ſokan vadnak

213: adod beuseget

222:
Meg ſokaſulnac

ſokaſodtak-meg

meg-gazdagúltak

Meg-ſokaſodtak

Káldi

A görög alapú latin szövegben három ige szerepel, a Döbrentei-kódexben az első
két esetben -t jeles a múlt és csak 15. zsoltárban -á/-é jeles, a KeszthK. és KulcsK.-ben
mind -á/-é jeles, Káldinál természetesen mind -t jeles. A 3. zsoltárban a -t jeles múlt idő
könnyebben magyarázható (DöbrK. 16: „Wram hoģ mire sokasoltanak meg kik engem
ńomorgatnak. sokak mondnak en ellenem”), hisz állapotot, következményt kifejező múltról
lehet szó, melynek a jelenre is hatása van, ezt támasztja alá a következő tagmondat jelen
ideje is.
A 4. zsoltár 7. és 8. versénél nézzük meg a három kódex teljes szövegét:

Zsolt 4,7–8
DöbrK. 18.

KeszthK. 5.

KulcsK. 5–6.

signatum est super nos lumen vultus tui Domine dedisti laetitiam in
corde meo a fructu frumenti et vini et olei sui multiplicati sunt
Vram tezinednek [!] vilaga mi raýtonk iegezven vagon en zivembe
r met attal Gabonanak g m lLyt l 'nekik bor es olay
megsokasultanak
Iegÿezwen wagÿon mÿ raÿtonk the orchadnak vÿlagossaga wram
ÿsten ees adal vÿlagossagoth een zÿwembe
Gabonanak gÿemelchetwl w nekÿk olaÿ ees bor megh sokasulanak
Iiegÿezwen wagÿon mÿ raÿtōk, the orchadnak vÿlogassaga wram
isten ees adal vÿlagossagoth een zÿwembe,
Gabonanak gÿemelchetwl w nekÿk olaÿ, ees bor meg sokasulanak

A két versben két praesens perfectum igealak szerepel, a DöbrK.-ben mindkét
esetben -t jeles a múlt, melynek értelmében a zsoltáros szívében az öröm a jelenre is kihat,
a jelenben is meglévő állapot. Míg másik két kódexünk -á/-é jeles múltja szerint
események egymásutánjáról van szó: Isten arcának világossága után a zsoltáros szívében is
világosság ragyog, majd mások terménye is megsokszorozódik. Régi szövegeinkben ez az
öröm párhuzamban áll a bor és olaj bőségével (megsokasulásával), míg a mai fordítások
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értelmezése már jóval túlmutat ezen: „Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek
bőven van búzájuk és boruk.”
A fentieket összevetve az összetett praesens perfectumok fordítása sem
következetes: előfordul, hogy passzívummal, igenévvel fordítják azokat, de a kétféle
egyszerű múlt idős alak is a helyükre kerülhet.
b) Káldi György jelen idejű fordításai. – Ahogy már fentebb szó volt róla és a
közölt táblázatból is kitűnik, Káldi az első 15 zsoltár fordításakor négy esetben jelen idővel
fordít praesens perfectumos igealakokat, ezek azonban olyan latin igék, melyeknek csak
perfectuma van, ezért gyakran jelen idővel is fordítják őket. Káldi következetesen így is
teszi a novī (’ismer’) és ōdī (’gyűlöl’) latin igék esetén. Közelebbről megvizsgálva az
ezeket tartalmazó verseket gnomicum funkció is érződik rajtuk, melyet a jelen idő még
inkább alátámaszt:

Zsolt 1,5

quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit

DöbrK. 15.

Mert vr igazaknak vtat ismerte es kegetleneknek iart vtok el vez

KeszthK. 1.
KulcsK. 2.
Káldi

Zsolt 5,7
DöbrK.
18–19.
KeszthK. 6.
KulcsK. 6.
Káldi

Zsolt 9,11
DöbrK. 24.

Merth wr ÿgazaknak wtath megh ÿsmerthe ees kegÿetleneknek
wtha el <nem> weez
Merth wr ÿgazaknak wtath meg ÿsmerthe, ees kegÿetleneknek
wtha el weez
Mert isméri az Úr az igazak útát: és az istentelenek úta el-vész.
odisti omnes qui operantur iniquitatem perdes omnes; qui
loquuntur mendacium virum sanguinum et dolosum
abominabitur Dominus
Te mind n Hamissag mivelked ket g'l ltel es mind n
hazugsag bezill ket el veztez
Gÿeleltek mÿndenth ký mÿuelkedeth kegÿetlensegeth ees el
weztez mÿndenth kÿk hamÿsagoth zolnak
Tÿelelted [!] mÿndenth kÿ mÿuelkedeth. kegÿetlensegeth,,
ees el veztez mÿndenth kÿk hamÿssagoth zolnak
Gyülölöd mind, a kik hamisságot cselekesznek: el-veszted
mind, a kik hazugságot szólnak.
et sperent in te qui noverunt nomen tuum quoniam non
dereliquisti quaerentes te Domine
Es mind kik te neuedet ismertec benned remenkegenec · mert
tiged keres ket meg nem hagal
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KeszthK. 13.
KulcsK. 14.
Káldi

Zsolt 10,6
DöbrK. 28.

Ees remenkedýenek the benned mÿnd kÿk ýsmertek the
newedeth merth nem hadtad el wram teged kereseketh
Ees remenkedÿenek the benned mÿnd kÿk ÿsmertek the
newedeth, merth nem hadtad el wram teged kereseketh
Es bízzanak benned a kik ismérik a te nevedet: mert nem
hattad-el a te keresöidet Uram.
Dominus interrogat iustum et impium qui autem diligit
iniquitatem odit animam suam
Vr igazat es kegetlent meg kerdez ki kedeg hamossakot zeret

nn n lelket g'l li
Vr meg kerd ÿgazath ees kegyetlenth kÿ kedÿk zereth
KeszthK. 18.
alnoksagoth gÿwlelÿ w lelketh
Vvr meg kerd ÿgazat, ees kegÿetlenth kÿ kedÿg zereth
KulcsK. 18.
alnoksagoth gÿwlelÿ w lelketh
Az Úr meg-kédezi az igazat és az istentelent: a ki pedig szereti
Káldi
a hamisságot, gyülöli a lelkét.
A protestáns fordításokban, egy kivételtől eltekintve (Székely István egy esetben a
kódexek befejezett múlt idős alakjához hasonló igealakot használ) mindenhol jelen idővel
fordítanak. Az utolsó esetben (10. zsoltár 6. versében) a kódexek is jelen időt használnak,
ezt a lehetséges gnomicum funkció magyarázhatja, hisz általános igazságként szereplő,
visszatérő fordulatról van itt szó.
c) A latin dicō ige praesens perfectumának magyar fordításai. – A latin dicō ige
dixit praesens perfectum alakja hat esetben fordul elő a Vulgatában az első 15 zsoltárban (l.
táblázat). A Döbrentei-kódex és Káldi egységesen mindegyik helyen -á/-é jeles múlt idővel
fordít, a Keszthelyi és Kulcsár-kódexek nem ilyen következetesek. Az összefoglaló
táblázatba a protestáns fordításokat is felvettem, de teljes, hat múlt idős megfeleltetéssel
más forrásban nem találkozunk (a Batthyány-kódexben nem szerepel minden zsoltár). A 2.
zsoltár 7. versében minden szövegben múlt idő áll, csak Heltainál és a Batthyány-kódexben
szerepel -t jeles múlt, a többi helyen elbeszélő múlttal találkozunk. A 9. zsoltár első
előfordulásánál a kódexek és Káldi egységesen elbeszélő múlttal fordít, a következő két
vers (32. és 34.) esetén viszont a Keszthelyi és Kulcsár-kódexekben érdekes módon jelen
idő szerepel (mond). A 13. zsoltárban elbeszélő múltat olvasunk a latin forrású
szövegekben, míg a 15. zsoltárban ismét a KeszthK. és KulcsK. tér el a többitől, ezekben
ugyanis -t jeles a múlt idő. Fel kell figyelnünk arra is, hogy egy kivételtől eltekintve
Székely István megoldásai a kódexek hagyományát viszi ismét tovább, ahogy már oly
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sokszor az igeidők vizsgálata során, ebből pedig latin szöveghagyományra lehet
következtetnük.

Zsolt 2,7
dixit

Zsolt 9,27
dixit

Zsolt 9,32
dixit

Zsolt 9,34
dixit

Zsolt 13,1
dixit

DöbrK.

16: monda

26: monda

26: monda

27: monda

29: monda 31: mondam

KeszthK.

2: monda

15: monda

16: mond

16: mond

20: monda

KulcsK.

3: monda

16: monda

16: mond

17: mond

21: monda

Székely

monda

monda

monda

mong’a

monda

mondad

Heltai

mondotta

mongya

mondgya

mondgya

mondgya

mondom

Károli

mondá

gondollya

mond

mondgya

mondgya

mond

209: monta

–

–

–

–

222:
mong’ad

monda

monda

monda

monda

monda

mondék

BatthyK.
Káldi

Zsolt 15,2
dixi
23:
mondottam
23:
mondottam

A mond közlést jelentő ige ezeken a helyeken idézetet vezet be: van, ahol Isten
szavait olvashatjuk (2. zsoltár), van, ahol a bűnös, esztelen emberét (9. és 13. zsoltár), van,
ahol maga a zsoltáros szólal meg (15. zsoltár). A latin dixit praesens perfectum alak
történeti múltú fordításai a perfectum historicum funkció, az elbeszélő múlt példái
lehetnek, hisz egy eseményláncban valakinek a megszólalását jelölik. A Kulcsár- és a
Keszthelyi kódexben viszont jelen és befejezett múlt idővel találkozunk, ezen kódexek
forrásának leírója valószínűleg mást érzett bele az idéző mondatokba, egyenes beszédnek,
élőbeszédnek tartva a mondanivalót, párbeszédként értékelve azt, ez lehet a magyarázata a
-t jeles befejezett múlt időnek: Zsoltár 15,2 (vagy 16,2): DöbrK. 31: en mondam vrnac te
en istenem vag, KeszthK. 23: mondottam wrnak the wagÿ een ÿſtenem, Káldi: Mondék az
Úrnak: Én Iſtenem vagy te. (Egyes szám 3. személyben nem lehet különbséget tenni a
határozott és általános ragozású írott forma között: monda; ebben a versben azonban egyes
szám első személyű az alak, a DöbrK., valamint Káldi ezért is különbözik. A kódexek
korában „a függő idézet alaptagja határozott és általános ragozású is lehet (előbbi a
gyakoribb)” DÖMÖTÖR 2002: 67; valamint „az egyenes idézettel álló idéző ige a XV.
század előtt jellegzetesen általános ragozású” (uo.). A jelen idejű forma viszont (9. zsoltár
32. és 34. vers) nehezen magyarázható, de ismét fel kell hívni a figyelmet, hogy akár eltérő
forrás is lehet az oka.
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A 3. zsoltár 5. versénél azt gondolhatnánk, hogy hasonló alakkal találkozunk (voce me ad
Domine clamavi), de jobban meg kell néznünk ezt a helyet: Káldi: Az én ſzómmal az Úrhoz
kiáltottam. Itt nem egy idézet bevezetéséről van szó, mert így folytatódik a vers: és meghalgatott engem az ô ſzent hegyérǒl – tehát inkább események egymásutánjaként kell
értelmeznünk az írottakat. A Döbrentei-kódex jelennek fordít (17: En zommal vrra
kaialtoc), majd elbeszélő múlttal folytatja (17: es ǫnnǫn zent heģyrǫl engǫm meg
halgata), tehát a második esetben perfectum historicum funkciót ismer fel. A Kulcsár- és
Keszthelyi Kódexek szintén ezt a funkciót használva, így írnak: KeszthK. 4: Een zomal
wrhoz kayalteek ees engemeth meg halgatha.

A következetlenségek lehetséges okai
A következetlenségek okait is meg kellene találnia a kutatónak, de nehéz egyértelmű
válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyekre a fenti szemelvények között bőven akadt
példa:
I) Bizonyos esetekben mindkét múlt idő megmagyarázható – a 15. zsoltár 11.
versében (vagy Zsoltár 16,11) a következő két megoldást találjuk: DöbrK. 32: Eletnec vtait
nekem esmerthe tòtted, KeszthK. 24: Meg ýelenteed nekem een vtaÿmath. Az első esetben a
befejezett múltban álló ige a jelenre nézve fontos állapotot idéz elő, a további események
kiindulópontjává válik a megismertetett út. A második esetben viszont eseményként írja le
a megismertetés mozzanatát, egy elbeszélés láncszemeként.
II) Esetlegesnek (véletlenszerűnek) tűnik a választás, valamelyik igeidő nehezen
vagy nem is magyarázható. – Ide sorolhatók a dixit különböző fordításai még egy zsoltáron
belül is (l. fent). Ilyenkor akár más forrásra is gyanakodhatunk, és bár jóval kisebb eséllyel,
de másolási hiba is okozója lehet a látszólagos következetlenségnek.
III) Nehézség a helyesírás miatt az igeidők pontos meghatározása (l. fenti B
pontot).
Mindezek után ugyanarra a következtetésre juthatunk, mint E. ABAFFY ERZSÉBET,
aki az összes magyar múlt idő vizsgálata után végül azt írja: „[a] múlt idők használatában
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tehát szigorú következetesség nem várható” (E. ABAFFY 1992: 165). BÁRCZI is olyan
eredményre jut a Szabács viadala (1476) elemzése közben, amellyel megegyeznek saját
következtetéseim: „Hogy az ómagyar kor vége felé az élő beszédben milyen nagy
mértékben keveredtek az igeidők funkcionális szempontból, arra jól rámutat a SzabV
(1476). Ez ugyanis nem latinból fordított munka, hanem eredeti magyar fogalmazvány.
[…] Nos, ebben a forrásban bár több múlt idő előfordul, nyomát sem találjuk annak a
pontos megkülönböztetésnek, melyet a kódexekben látunk az igeidők alkalmazása
szempontjából” (BÁRCZI 1990: 71) „… ez az időhasználat nem következetes a munkában
[…], sőt nagyobbrészt mégiscsak az elbeszélő múlt jut szóhoz, de állandóan keveredve a
befejezett múlttal, mint két teljesen egyenértékű idő. Igaz, mondom, hogy a jelen idő is
igen sokszor feltűnik, s éppen ezért az egész hasonlít az eleven élő beszédbeli
elmondáshoz. Bárhogyan álljon is a dolog, túlságosan kevés ilyen természetű szöveget
ismerünk ahhoz, hogy stiláris szempontból e tényeket meg tudjuk helyesen ítélni” (i. m.
72).
A praesens perfectum fordításakor a két egyszerű múlt idő nem is mindig
következetes használata közé számtalanszor jelen idős alakok is keverednek. Egyszerűbb
lenne megindokolni az igeidőválasztásokat, ha a megfeleltetések nagyobb része egységes
lenne, ha hasonlóan alakulna e három igeidő három korai kódexünkben a zsoltárok
fordítása esetén, de nem így történt. A következetlenségek oka lehet a fordítási
nehézségekre való hivatkozás. Sokszor tartják a kódexek nyelvéről, hogy szövegeik
verejtékes fordítási nyelven íródtak, gyakran érződik rajtuk még a latinnal küzdő
magyarítás, nehézkesek, alig érthetőek, hiányolják belőlük a gördülékenységet. Érdekes
lehet a fenti vizsgálatot további latin igeidőkkel is kiegészíteni, ez is további
fordítástörténeti és hagyományozódási utak felé nyitná meg a lehetőségeket.
A fejezet címében említett latin nyelvi hatásról célom szerint azt szerettem volna
megmutatni, hogy a latin a választott igeidő fordításának tükrében egyáltalán nem „gúzsba
kötője” a magyar nyelvnek, mint ahogy azt oly sokszor felemlegetik. Itt ugyanis választási
lehetősége volt a fordítónak. A kitűzött célok között szerepelt még esetleges okok megtalálása
a következetlenségekre. Eltérő szövegelőzményekre visszavezetni az egyes eltéréseket talán a
legegyszerűbb lehetőségnek tűnik. Emellett még egy okra gondolhatunk, mely tovább vezethet
minket a kutatásban: a fordítás pragmatikai oldalát is vizsgálnunk kell, hisz a forrásnyelv
célnyelvre való átültetése közben a teológiailag kifejezni kívánt értelmet, a mondanivalót a
fordító saját magán is átszűri, az objektív dolgok is szubjektívbe váltanak át még olyan esetben
is, mint amilyen egy szent szöveg, a Biblia fordítása. Egy igeidő kiválasztása a sok közül, mely
129

igeidőnek sajátos funkciója van, többletjelentést ad az adott szövegnek. A választás
eredményeképpen tehát plusz jelentést, eltérő értelemszerkezetet, stilisztikai többletet, teológiai
magyarázatot adtak korai fordítóink legkorábbi zsoltárszövegeinkhez.
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A bizalomzsoltárok stilisztikája
A stílus fogalmának meghatározása
Elengedhetetlen, hogy egy bizonyos keretet állítsak fel, minek alapján és mely irányból
közelítek a zsoltárok stilisztikájának, stílusának vizsgálatához saját kutatásaim során.
Abból a sokak által kérdésesnek tartott meggyőződésből indulok ki, miszerint a
nyelvtudományban helye van a stilisztikának, az esztétikai szempontoknak, hiszen a nyelv
nemcsak gondolatokat, tényeket közöl, hanem érzelmeket, hangulatokat is ébreszt (vö.
ZOLNAI 1957: 5), tehát egyfajta nyelvi többletet képvisel (a stilisztika helyéről a
tudományok rendszerében l. SZAIKSZAINÉ 2007: 75–77). Nézeteimhez a stílus SZATHMÁRI
ISTVÁN fogalom-meghatározásában áll a legközelebb: „stíluson egyrészt a hangoztatásban,
a lexikai és a grammatikai síkon, valamint a szöveg megszerkesztésében jelentkező
többletet, járulékos közleményt értjük. Másrészt a stílust úgy tekintjük, mint a tudatunkban
meglévő nyelvi anyagraktárnak és nyelvhasználati szabályoknak, röviden nyelvi
lehetőségeknek mint variánsoknak a felhasználását, közelebbről ezek meghatározott célú
kiválasztásának, majd elrendezésének az eredményét” (SZATHMÁRI 2008a: 14 és 2008b:
39).
Az érték stílusváltozója szerint a bibliai szövegek, így a zsoltárfordítások is az
értéktelítés kategóriájába tartoznak (l. TOLCSVAI 1996: 145–8). Ez az „írói célnormában és
hatásszándékban azt jelenti, hogy az írói nyelvi horizontban értékesnek ismert,
megformáltságában (pozitív) értéket hordozó nyelvi elemek uralják a szöveget” (i. m. 146),
a nyelvi megformálásban olyan eszközök jöhetnek itt szóba, mint a kifejtő és magyarázó
jellegű mondatok, hasonlatok, metaforák, felsorolások, párhuzamos szerkezetek (vö. uo.).
TOLCSVAInál a stílus meghatározása egy másik irányba indul el, értelemösszetevőről,
viszonyrendszerben keletkező értelemről beszél: „a stílus a megnyilatkozás, a szöveg
megformáltságának módja, amelyet a beszélő és a hallgató egyaránt valamilyen
szociokulturális alapú nyelvi értékrendszerben helyez el, azonosít és viszonyít a többi
értékhez (típushoz)

[…],

értelemösszetevője”

(i.

a stílus ezáltal
m.

50–51).

a szövegnek,

SZIKSZAINÉ

a

a

megnyilatkozásnak

tartalom

és

forma

elválaszthatatlanságával kapcsolatban beszél e fogalomról: „[a] stílus nem különül el
díszítésként a szövegértelemtől, vagyis a szöveg belső összefüggésrendszerétől, hanem
része annak” (SZIKSZAINÉ 2007: 48), vagyis a stílus választás és elrendezés eredménye (l.
i. m. 37).
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A bibliai részletek, azon belül a költői részek (zsoltárok) elemzésekor nem
műelemzésre kell gondolnunk, hisz ebbe beletartozna a mű előzményeinek, értékelésének,
fogadtatásának és hatásának a leírása is. Sokkal inkább stíluselemzésről van szó, mely
ismét SZATHMÁRI szavaival a következőket jelenti: „annak a módszeres vizsgálata, hogy a
költő, író milyen szövegszerkezetet, milyen nyelvi-stilisztikai jelenségeket, illetve milyen
nyelven kívüli eszközöket, továbbá hogyan, milyen funkcióban használt fel mondanivalója
kifejezésére. A stíluselemzés feltárja a stiláris eszközök szerepét […]” (SZATHMÁRI 1994:
58). Ezt a módszert alkalmazva a zsoltárok néhány jellemző stilisztikai eszközét mutatom
be, melyeket történeti horizontba állít a korpusz régisége, valamint a rajtuk végigvonuló
változási irány. 9 Végül saját korpuszomból kiindulva a bizalomzsoltárok jellegzetes nyelvi
kifejezőeszközeit gyűjtöm össze.
A zsoltárok három stilisztikai eszköze a bizalomzsoltárokból vett példákkal
1. Ismétlés és/vagy szinonima. – Ahogy arról már „A zsoltárok költészete és annak
fordítása” című alfejezetben volt szó, a bibliai költészet legjellegzetesebb alakzata a
gondolati párhuzam vagy parallelizmus membrorum. A sémi nyelvekben gyakori az ilyen
ismétlődő párhuzamosság. SZIKSZAINÉ így ír erről: „[a] párhuzamnak a gyökerei a
régmúltba vezetnek […] a formai és tartalmi párhuzamosság az egyik legősibb,
legegyszerűbb alakzat”” (SZIKSZAINÉ 2007: 489). A zsoltárokbeli párhuzamosság mögött
„az ókori Kelet emberének sajátos gondolkozásmódja áll” (KUSTÁR 2004: 214). Ennek az
ősi alakzatnak

mind az

ismétlések,

mind

a szinonimák részei lehetnek.

A

gondolatritmusnak is nevezett jelenség mondatpárhuzamokból áll, „a szerző ugyanazt a
gondolatot

szinonimák

segítségével

és

hasonló

vagy

azonos

mondatszerkezet

alkalmazásával a költemény két sorában, vagy a két részre osztott sor második felében
szándékosan megismétli” (uo.). A gondolati párhuzamok közötti viszony lehet szinonim,
ellentétes (antitetikus) vagy tovább haladó (szintetikus), ekkor az első gondolatot a
második nemcsak megismétli, hanem tovább is fűzi. Ennek „[a] parallelismus membrorum
kiegészítőjének számítható a szórendi párhuzam: alany, állítmány és más mondatrészek
sorrendje, mégpedig többnyire ismétlődő, azonos szórenddel, néha azonban megfordítva,
tükörképszerűen” (BODROG 1963: 37). A következő példákban a magyar bibliafordítók a
9

Mindezt a történeti stilisztika egyik lehetséges vizsgálati irányaként teszem, ahogy arról SZABÓ ír: „A
stilisztikának a stílustörténet mellett van még egy másik diakronikus ága, amit sokan összetévesztenek a
stílustörténettel. Ezt az ágat történeti stilisztikának nevezhetjük. Tárgya egyedi nyelvi elemek, stíluseszközök
kialakulása és változásai, például: hanghatások, szójelentések (szóhangulatok), képalkotások, mondat- és
szövegszerkezetek diakronikus vizsgálata” (SZABÓ 1998: 11–12).
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héber költészet párhuzamos szerkezeteit adják vissza az általuk gondolt leghívebb módon,
akár szinonimákkal, akár szóismétlésekkel élnek.
A szavak stílusértékéről kell röviden szólni az ismétlések vagy szinonimák
használata kapcsán. A szó jelentése és hangzása összekapcsolódik a bibliaolvasó, a Bibliát
hallgató egyéni tudásával az adott szóról, mely minden előforduláskor (nem szükségszerű,
de) változhat (l. TOLCSVAI 1996: 199). A szó stílusértékét ilyen értelemben befolyásolja a
szövegkörnyezet, az ismétlődés mértéke, a szinonimákkal való helyettesítés, a kultúra és a
nyelvspecifikum (vö. uo.). A felekezeti hovatartozás is hatással lehet a szavak
stílusértékének meghatározására: katolikusként olvasva a protestáns fordítást, vagy
fordítva, új jelentések és ezzel új árnyalatok kerülhetnek előtérbe egy-egy zsoltárvers
olvasásakor. Arról nem is beszélve, hogy az előzetes tudás, az elvárási horizont is
befolyásolhatja az értékítéletet, ha egy másik szövegben, melyet nem úgy ismerünk, mint
saját felekezetünkét, esetleg egy nem várt szó bukkan elő, akkor az akár pozitív, akár
negatív irányba is elviheti a szöveg stilisztikai értékét, de legalábbis hangulatát.
Szinonimák használatakor a szavak denotatív, fogalmi jelentése megegyezik, míg a
konnotatív, érzelmi-hangulati hatásuk, például eltérő asszociatív összetevőik miatt
különbözik (l. SZIKSZAINÉ 2007: 294–298). Így tehát szinonimák használata esetén a
szavak stílusértéke biztosan különbözik, de a jelentés sem teljesen egyforma, inkább csak a
jeltárgy, amire vonatkoznak. A szóismétlés ezzel szemben nem játszik ilyen áthajlásokkal,
mégis lehet hangulati hatása ennek is. Expresszívebbé teheti a mondanivalót,
nyomatékosít, felhívja a figyelmet a megismételt szóra, gondolatra, mely mögött így újabb
és újabb jelentések kapcsolódhatnak össze.
A zsoltárok költészetének van valamilyen megmagyarázhatatlan, de mégis
egyszerű; időtlen, de mégis pillanatnyi hatalma. „Úgy tűnik, mintha egyszerűek,
egyértelműek lennének, nem homályosak, bonyolultak, nem élnek szakkifejezésekkel.
Mégis, amint valaki a tanulmányozásukba kezd, hamar rá kell ébrednie, hogy vonzerejükre
nem létezik logikus magyarázat” (BRUEGGEMANN 2008: 5). A szóismétléseknek vagy az
ezt elkerülendő szinonimapárok alkalmazásának is ugyanaz az egyszerű, de mégis hatásos
célja van: a lehető legegyszerűbb módon fokozni az érzelmi intenzitást, ezzel meggyőzni,
tanítani, bátorítani az olvasót.
1.1. A 3. zsoltár elején a héber rabbim ismétlődik, melyet legtöbbször magyarul a sokan,
sokak szóval fordítanak, de kiegészül a sor néhány igével is: DöbrK. 16: sokasoltanak meg;
KeszthK. 3: sokasulanak megh, Károli: meg ſokaſodtanac és Káldi: ſokaſodtak-meg. Itt az
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ismétléseknek sajátos funkciója van: ezzel az eszközzel a panasz feltárásában az ellenséget
teszi még fenyegetőbbé a zsoltáros (Székely: „VRam melľ igen ſokan vadnac aÅ en
haborgatoim : ſokan tamadtac fel en ellennem. Sokan mongàc aÅ en lelkemnec : nincÅen
ſegecÅige ×neki az iſtentxl”). A források mindegyike ugyanazt a lexémát használja, arra,
hogy még kifejezőbbé tegye ezzel a félelem negatív érzését, mely úgy tűnik fontos
összetevője nemcsak a panaszzsoltároknak, hanem azon belül a bizalomzsoltároknak is.
1.2. Szintén a 3. zsoltárban a héber jása (’ )עשיsegítség, segély, oltalom, szabadítás, üdv’
háromszor fordul elő, melyet nem mindenhol fordítanak ugyanazzal a szóval (erről
részletesebben, valamint a szó eredetét, etimológiáját l. az adott zsoltár elemzésénél).
A latin alapú fordítások hívebbek az eredetihez, ugyanazt a lexémát, illetve
egymással rokon elemeket választanak (DöbrK.: iduessege, idwezeyL; KeszthK.:
ÿdweseegh, ÿdwezeh; Káldi: szabadulása, szabadíts-meg, szabadítás), ide sorolhatjuk a
BatthyK.-et is (segitsege, segel’ meg). A héberre visszamenő fordítások ezzel szemben
szinonimákat alkalmaznak (Székely: segeczige, tarcz meg; Heltai: szabadittya, óltalmaz,
segitség; Károli: szabadulása, tarcz meg). Mindkét jelenségnek megvan a maga stilisztikai
többletjelentése. A szinonimák használata a változatosságra való törekvés jegyében
történhet, az egyhangúság és az állandóság elkerülése miatt, „a tartalom más formában
való megismétlése az érzelmi intenzitás és a művészi hatás legfőbb kifejezőeszköze” (M.
NAGY 2003: 149). Az ismétlések viszont épp úgy értéktöbbletet hordoznak, sokkal jobban
érződik bennük a szakrális stíl, és expresszívebb a segítségért való könyörgés.
1.3. A 16. zsoltár 9. versében („Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem”) az öröm
szinonimái a párhuzamos szerkesztésű két tagmondat állítmányaiként „fokozzák a tartalmi
intenzitást, az érzelmi és ritmikai hatást” (M. NAGY 2003: 149). Ebben a versben tehát az
örömöt kifejező igék szinonimasorával találkozunk, melyről M. NAGY ILONA külön
tanulmányt

írt (2003). A versben a következő párosítások szerepelnek korai

zsoltárfordításainkban:

Zsolt 16,9

propter hoc laetatum est cor meum et exultavit lingua mea insuper
(gör.)
propterea laetatum est cor meum et exultavit gloria mea (héb.)

DöbrK. 32.

Azert ròle en zivem es en ńeluem rvende
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KeszthK. 24.

Ezerth een zýwem meg wÿdwla ees erewle een nÿelwem

KulcsK. 24.

Ezerth een zÿwem meg wÿdwla ees erwle een nÿelwem

Székely

EÅert xrxle aÅ en ßiuem, es vigada aÅ en dicÅiretxm

Heltai

Ennec okaért xruendez az én ſÅ×uem, es vigad az én nyeluem

Károli

Annac okaért ǒrǔlt az én ſÅiuem, es ǒruendez az én nyeluem

BatthyK. 223.

Annak okaert xrÕl az en ſziuem es xruendez az en ditſxſegem

Káldi

Ezért ôrvendezett a’ ſzivem, és vígadott a’ nyelvem

Az örül, örvend, örvendez, vidul, vigad szinonimasorból való választás véletlenszerűnek
tűnik még a szigorú fordítók esetében is, több helyen is előkerül a laetor és az exulto a
zsoltárokban (és az egész Bibliában), de a fordításaik nem következetesek. Most csak az
első 25 zsoltárból való öt előfordulást állítottam táblázatba:

Zsolt 5,12
(v. 6,12)
DöbrK. 19.
KeszthK. 7.
Székely
Heltai
Károli
Káldi

laetentur (gör.)
laetentur (héb.)
ròll’enek
erwlÿenek
örülénec
örülnec
örülnec
örüllyenek
Zsolt 9,3
(v. 10,3)
DöbrK. 23.
KeszthK. 12.
Székely
Heltai
Károli
Káldi
Zsolt 13,10
(v. 14,10)
DöbrK. 30.
KeszthK. 22.
Székely
Heltai
Károli
Káldi

exultabunt (gör.)
laudabunt (héb.)
rvendenek
vÿgadnak
diczeködnec
vigadnac
vigadnac
vigadnak

laetabor (gör.)
laetabor (héb.)
ròl k
erwendek
vigadoc
vigadoc
öruendezec
vigadok
exultabit
(gör., héb.)
ruend
erwend
vigad
öruendez
örüllyön
örvendesz
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gloriabuntur (gör.)
laetabuntur (héb.)
diLekednek
dÿchewltethnek
vigadnak
xruendeznec
öruendeznec
dicsekednek

exultabo (gör.)
gaudebo (héb.)
rvendek
vÿgadok
öruendözöc
öruendezec
örülec
örvendezec
laetabitur
(gör., héb.)
r l
wÿgad
örül
vigad
öruendezzen
vígad

Zsolt15,9
(v. 16,9)
DöbrK. 32.
KeszthK. 24.
Székely
Heltai
Károli
Káldi

laetatum
(gör., héb.)
ròle
meg wÿdwla
ôrôle
öruendez
ǒrǔlt
ôrvendezett

Zsolt 20,2
(v. 21,2)
DöbrK. 41.
KeszthK. 36.
Székely

laetabitur
(gör., héb.)
r'l
erwend
ŏrŭl
öruendez
örül
vígad

Heltai
Károli
Káldi

exultavit
(gör., héb.)
rvende
erewle
vigada
vigad
ǒruendez
vígadott
exultabit
(gör., héb.)
rvend
wÿgad
ŏruendŏÅ
örül
öruendez
örvendez

Tanulságok: az öt előfordulás 30 szinonimapárt jelent (a Batthyány-kódex csak a 16.
zsoltárt tartalmazza, ezért kimaradt a statisztikából), melyből 9 esetben az örül : örvend pár
található a fordításokban, 3 esetben pedig ennek inverze, tehát ez a leggyakoribb
szinonimapár (40%-ban ezt használták). Ezt követi az örvend : vigad (inverzével együtt 11
esetben, 37%), örül : vigad (inverzével együtt 7 esetben, 23%). Egyetlen olyan fordítás
van, ahol következetes megfeleléssel találkozunk, ez pedig a DöbrK., mely minden laetor-t
örül-lel, és minden exulto-t örvend-del fordít. Káldi az öt esetből négyszer fordít az örvend
: vigad párral, de nem következetesen, még a sorrend is véletlenszerűnek tűnik. Károlinál
pedig az örül : örvendez pár a leggyakoribb (négyszer ezt használja, egyszer fordított
sorrendben). Ezen a néhány előforduláson vizsgálva a latin alakok magyar megfelelőit nem
juthattam ugyanarra az eredményre, mint M. NAGY ILONA kiterjedt korpusza esetén, de
másik fontos, TARNAIra visszavezetett megállapítására így is példát találtunk, miszerint a
„magyar fordítások nem követik formálisan a latint” (M. NAGY 2003: 156), valamint: „[a]
magyar

fordítás

nem

szinonimakombinációit”
szinonimavariációknak

törekszik
(i.
van

m.
azonos

mechanikusan
161),

utánozni

„[l]átható,

megfelelőjük,

a

hogy

illetve

megfelelő

helyek

különböző

ugyanannak

a

latin
latin

szinonimapárnak eltérő magyar tolmácsolata. A fordítókat a kódexekben nem
befolyásolták az alapszöveg szinonimaváltozatai. A korabeli egyházi nyelv ekkorra már
kialakította a megfelelő magyar kifejező eszközöket” (i. m. 162), tehát „az első leírt adat
már a szóbeliségben végbement »kigyakorlás« eredménye” (i. m. 163).
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Az 5. zsoltárban a protestáns fordításokban három szinonimát is találunk, míg a
másik hagyomány szerint a latin gloriabuntur áll harmadik igeként. A vers első fele a
forrásokban szinte teljesen megegyezik, apró szórendbeli eltérésekkel, Heltaitól kezdve
pedig a reménykedik ige helyett a bízik szerepel. A vers második felében az igék a
forrásokban különböznek, de a szerkezet, a mondatszórend szinte végig megegyezik
(kivétel ez alól a DöbrK., ennek szórendi eltéréseiről részletesebben l. alább).
et laetentur omnes qui sperant in te in aeternum exultabunt et habitabis in
eis et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum (gör.)
Zsolt 5,12
et laetentur omnes qui sperant in te in perpetuum laudabunt et proteges eos
et laetabuntur in te qui diligunt nomen tuum (héb.)
Es kik benned reminkedn[…] mind r'll’enek r kke
DöbrK. 19.
rvendenek es bennek lakozol
Es vala kik te nevedet hirzetik [!] te benned diLekednek
Ees erwlÿenek mÿndenek kÿk remenkednek the benned erekkel
vÿgadnak ees w bennek lakozol
KeszthK. 7.
Ees dÿchewltethnek the benned mÿndenek kýk zeretýk the newedeth
Ees erwlÿenek mÿndenek kÿk remenkednek the benned,
KulcsK. 7.
erekke wÿgadnak, ees w bennek lakozol
Es dÿchewltethnek the benned mÿndenek kÿk zerethÿk the newedeth
Es örülénec mindenec kic te benned reminködnec,
Székely
es öröcke diczeködnec te otalmazuan üköt:
vigadnac te benned kic seretic az te neuedet.
Es xr×lnec minnyáian kic te benned bíznac,
Vigadnac mind xrxcké: Es te meg óltalmazod azzokat,
Heltai
Es te benned xruendeznec azzoc, á kic te Neuedet ſÅeretic.
Es örülnec mindnyáián kic biznac te benned,
Károli
mind öröcké vigadnac az kiket meg óltalmazsz,
és öruendeznec te benned mindnyáián kic szeretic az te neuedet.
Es örüllyenek minnyájan, a kik benned bíznak,
Káldi
örökké vigadnak: és bened lakol.
És dicsekednek benned minnyájan, a kik szeretik a te nevedet,

A modern fordítások is tovább viszik ezt a szinonimasort, mely ezek szerint legrégebbi
bibliafordításainkig nyúlik vissza és az előtte szóban csiszólódott forma miatt talán
évszázadokkal még korábbig:
S örülnek majd mind a benned menedéket keresők, örökké ujjonganak,
megoltalmazod őket és vigadnak benned, a kik nevedet szeretik.
De örüljenek azok, akik hozzád menekülnek, ujjongjanak mindörökké!
Biblia 1973
Oltalmazd őket s add, hogy benned leljék örömüket, akik tisztelik nevedet!
És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké
Biblia 1908 vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik
szeretik a te nevedet.
Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert
Biblia 1990
oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.
IMIT
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1.4. Az ismétlés (vagy repetíció) „mint redundáns elem hírértéket nem hordoz”
(SZIKSZAINÉ 2007: 475), de „a szöveg gyakorisági viszonyai stílusértékképzők” (uo.).
Ennek értelmében a 121. zsoltárt az őriz, őriző (héber  רמשsāmar) hatszori megismétlése
miatt nem unalmasnak, stílustalannak kell tekintenünk, hanem a megingathatatlan bizalom
zsoltárának nevezhetjük a következetes ismétlések állandóságot sugalló stílusértékének
megfelelően. Isten őrizője népének (Izrael őrizője) és az egyes embereknek is (az Úr a te
őriződ), éberen figyel (íme nem szunnyad és nem alszik), megőriz a bajban (minden
gonosztól) és a kétségek között is (nem engedi, hogy lábad inogjon). A 3. zsoltár
szinonimákkal való kifejezései ellenében itt éppen egy olyan zsoltárral találkozunk, ahol
szigorúan hűek maradtak a fordítók a forrásnyelvek eredeti szövegeihez, és azokhoz
hasonlóan megmaradtak a szóismétléseknél, így átültették a gondolati párhuzamokat. A
kevés alaki változtatással visszatérő szavak a szövegkörnyezet hatására módosulnak, így a
zsoltár egyáltalán nem monoton. Az ismétléssel nem pusztán jelentést közvetítünk, hanem
stilisztikai többletet, érzelmi telítettséget fejezhetünk ki: a 121. zsoltár magyar szövegéből
is kiolvasható az Istenbe vetett feltétel nélküli bizalom, hisz ő az Őriző.
Az ismétlések és szinonimasorok más-más formai eszközzel, de mindenképp
többletjelentést adnak a zsoltárokhoz. Sajátos funkciója van az ismétlésnek: kiemel,
hangsúlyoz, de az egyhangúság enyhítésére szolgálnak a kisebb alaki eltérésekkel
visszatérő ismétlések vagy azok más-más szövegkörnyezetbe való behelyezései. Ezzel
fejezi ki a zsoltáros a baj mértékét, de Isten hűséges őriző tulajdonságát is ezzel
hangsúlyozza. A szabadításért való könyörgést is expresszívebbé teszi e két alakzat
bármelyike. A szinonimák használatának egyik funkciója lehet a részletezés a halmozás
alakzatában: „[a] halmozás (kongeriész) a részletezésnek olyanfajta kiterjesztése, amely
egy dolognak több oldalról való láttatását szolgálja árnyalataiban eltérő […] jobbára rokon
értelmű szavak mellérendelő viszonyba állításával az érzelmi hatáskeltés kedvéért”
(SZIKSZAINÉ 2007: 496). Ezért az öröm szinonimáinak halmozása a pozitív érzelmet
árnyalja, érdekes módon évszázadok óta ugyanolyan intenzitással.
2. Egy igeidő mint stíluseszköz (a perfectum propheticum). – A prófétai perfektum az a
jelenség, amikor a próféták a jövőre vonatkozó váradalmaikról már úgy beszélnek, mint
megtörtént, beteljesült eseményről (l. RAVASZ 1993: 24). A panaszdaloknak mint a
zsoltárok egyik legnagyobb műfaji csoportjának fontos része a dicsőítés, ennek
nyelvezetéről a Jeromos Bibliakommentár a következőket írja: „[a] dicsőítés nyelvezete
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rendszerint múlt időben fejezi ki a zsoltáros háláját a már megkapott segítségért. Ennek két
magyarázata ismeretes. (a) Az egész zsoltár akkor íródott, amikor a szorongattatás ideje,
Isten segedelmével már elmúlt” (Jeromos 2002: 806), tehát a hálaadás a már megtörtént
segítségért szól. Vagy egy másik lehetőség szerint „(b) A panaszok és a hálaadás kifejezése
között eltelt időben a zsoltáros megváltó jövendölést hallott (egy prófétától vagy paptól),
amelyben Isten megígérte, hogy megszabadítja […] így a várva várt szabadulás annyira
biztos, hogy Istent úgy lehet dicsőíteni, mintha az már be is következett volna” (uo.).
E fenti meghatározásokból jól látszik, hogy itt a strukturalista nyelvtan beszédideje
és eseményideje felborul, amennyiben arra gondolunk, hogy „[a] múlt idejű eseményre az
jellemző, hogy az eseményidő teljes egészében megelőzi a beszédidőt, a jelen idejű
eseményre pedig az, hogy az eseményidő egybeesik a beszédidővel vagy tartalmazza azt”
(KIEFER 1992: 803–804). A továbbiakban az igeidők valamint az aspektus befolyását
próbálom bemutatni egy stilisztikai eszköz (a prófétai perfektum) leírásában.
2.1. A 3. zsoltár 5. versében így találkozhatunk ezzel az eszközzel: Károli: „En fel szóual
az Wrhoz kiáltottam, és meg halgatott engemet az ö szentségénec hegyérül” (szinte
ugyanez szerepel a DöbrK. és Káldi fordításában). Heltai viszont jelen időt használ: „én
szómmal az Wrhoz kiáltoc: es meg halgat engemet az ö szent hegyéröl”. Az igeidők
különbsége stilisztikailag is befolyásolja a zsoltárverset.
Az aspektusról kell szólnunk, ha a magyar igeidőkben kifejezhető szemléletet
szeretnénk érzékeltetni. Az aspektus, „miként elnevezése is mutatja (lat. aspectus az
aspicio ’szemlél’, ’fontolóra vesz’ igéből) az ige által jelölt cselekvés vagy folyamat
s z e m l é l e t e t jelenti, s az ún. perfektív és imperfektív igék megkülönböztetésében
nyilvánul meg” (PÉTER 2008: 3). A jelölt, múlt idős, perfektív forma „a cselekvésnek
osztatlan teljességében, totalitásában történő szemléletét fejezi ki” (uo.), míg a jelöletlen
imperfektív ige „nem jelzi a cselekvés totalitását” (uo.). Tehát a DöbrK., Károli és Káldi
fordítások múlt idejének jelöltsége és perfektív formája a már megtörtént eseményt írja le a
maga teljességében, míg a jelen időben álló Heltai fordításban e magyar igeidő összetett
jelentését érezhetjük, hiszen a jelen idővel kifejezhetünk folyamatosságot, ismétlődést, de
itt inkább a benne rejlő állandóság hangsúlyozódik (a héber nyelv igeidők nélküliségében a
perfekt és imperfekt aspektusok mögött is sok hasonló többletjelentés húzódhat). Fel kell
azonban hívni a figyelmet az igekötős igére (meghallgat) Heltai második tagmondatában,
ahol az igekötő perfektívvé teszi a jelen idejű igét (l. még alább), ezzel tehát funkciójában
megfelel a héber perfektív igének.
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2.2. A 16. zsoltár utolsó versénél a a görög alapú szövegekben igekötős igét találunk (a
latin praesens perfectum miatt) múlt időben (kivétel ez alól a DöbrK., amely másfajta
szerkesztésmóddal él), míg a protestáns fordításokban jelen idejű igék állnak, de ezeket is
perfektívvé teszi az igekötő.

Zsolt 16,11

corruptionem notas mihi fecisti vias vitae (gör.)
corruptionem ostendes mihi semitam vitae (héb.)

DöbrK. 32.

Eletnec vtait nekem esmerthe tòtted

KeszthK. 24.

Meg ýelenteed nekem een vtaÿmath

KulcsK. 25.

Meg ÿelented nekem een wtaÿmath

Székely

Meg ielenczed ennekem az eletnek ôſuińet

Heltai

Meg mutatod ennekem az életnec útát

Károli

Te tanitaſÅ meg engemet az életnec ǒſuényére

BatthyK. 223.
Káldi

Tudtomra adod nekem az eletnek xſueńet :
Meg-iſmértetted velem az élet útait

Károli fordításán kívül a mondatokban tárgy is szerepel, „a tárgy az aspektus alakításának
egyik tényezője, mégpedig a cselekvések végpontját kijelölő, azt szélesebb értelemben
telikussá (végpontossá) tevő elem” (SZILI 2008: 265). Így a legteljesebb befejezettséget
kifejező fordítás, mely leginkább megfelel a magyar nyelv prófétai perfektumának a
háromszorosan is jelölt Káldi szöveg. SZILI a meg igekötő perfektivitásával kapcsolatos
vizsgálatait még egy dologgal kiegészíti, mely e vers szempontjából teológiai jelentést is
visz az értelmezésbe: „a perfektivitás, a határolókkal megadott »célok« elérése a
cselekvések, történések oly módon történő befejezése avagy megszűnte, hogy azzal
egyszersmind új minőségek, új állapotok jönnek létre” (uo.), tehát a nyelvi szerkezetben az
is benne van, hogy a zsoltáros ezzel az ígérettel egy új állapotba (az élet útja ismeretének
állapotába) kerül.
Ez az egyik hely, ahol a KulcsK. és a KeszthK. szövege eltér egymástól, bár a
KeszthK. másolója talán javítani akarta a betűkettőzést, l. KeszthK. 105. 2. számú
lábjegyzet: „A t betűt szándéktalannak tűnő piros vonal érinti. Egészen azonban az sem
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zárható ki (a KulcsK. 25/3: ÿelented szóalakja alapján), hogy a rubrummal a t után
következő e betűt akarhatta törölni a scriptor, csak az áthúzás egy betűvel előbbre tévedt.”
A két kódex szinte teljes azonossága nem igazán teszi lehetővé azt a feltételezést, hogy itt a
másoló szándékosan más irányba vitte volna a szöveghagyományt.
A csak igekötős formákkal szemben a múlt idővel álló kifejezések természetesen
sokkal expresszívebben fejezik ki a befejezettséget.
2.3. A 3. zsoltár 6. verséről már többször is volt szó, a perfektív vagy imperfektív jelleg
azonban stilisztikailag érdekes, hisz felvetődik a kérdés, hogy a bizalmat a múlt vagy a
jelen idővel való fordítás fejezi-e ki jobban. A jelen idő itt állandóságot, folyton
megismétlődő eseményeket ír le, ugyanígy az Úr oltalma is állandó, folyamatos. A
mondatok belső időszerkezetével kapcsolatban KIEFER ezt úgy fogalmazza meg, hogy a
„folyamatos cselekvés, történés […] abbahagyható, megszakítható és folytatható” (KIEFER
1992: 808), tehát az időszerkezet itt osztható, míg befejezett cselekvés esetén „nem
szakítható meg, nem hagyható abba és nem folytatható: egységes egészet alkot” (uo.).
Tehát a múlt idővel fordító szövegek múlt idejében ott érezhetjük az egyszeriséget, de a
befejezettség miatt ez az egyszeriség egy elért, állandó állapot lett. Míg Károli fordításában
inkább a folyamatosság hangsúlyozódik, így a bizalom a jövő felé is kifejeződik.

Károli

En lefekſÅŏm el aluſÅom, és fel kelec, mert az WR óltalmaz engemet.

Káldi

Én aluttam, és mély álomban vóltam: és fel-kǒltem,
mert az Úr meg-tartott engem.

2.4. A 23. zsoltár 2. versében is ezzel a prófétai perfektummal találkozunk. Káldi ennek
megfelelően múlt időt használ: „a’ legeltetés helyére helyheztetett engem. A’ meg-elégités
vize-mellett nevelt”. A héber szövegre építő protestáns fordításokban jelen időt találunk:
Heltai: „F×ues hellyeken legeltet engemet: es viſÅſÅen h×ues vizzec mellé”; Károli:
„Gyǒnyǒrǔſéges és fǔues helyeken legeltet engemet, és kies vizec mellé viſÅen engemet”.
A 23. zsoltár elemzése során megemlítettem, hogy a magyar nyelv a legtöbb
finnugor nyelvvel egyetemben (a héberhez hasonló módon) jelen idővel is ki tud fejezni
jövő időt. Ha ezt a kijelentést vesszük alapul, akkor a jelen idős fordításban ebben a
versben is benne van a jövő reménysége. A prófétai perfektum a bizalom kifejeződése, hisz
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megtörtént eseményként mondja el a zsoltáros a még meg sem történteket. A jelen idő
viszont állandóságot, állandó ismétlődést is jelenthet, melyből következik, hogy ez a
bizalom magában hordozza a jövőbe vetett hitet (’így lesz ez később is’).
Minden modern fordítás jelen időt használ ma már ezen a helyen:

Pázsitos réteken heverésztet engem, nyugodalmas vizekhez terelget engem.

IMIT
Biblia 1932

Legelőhelyen megpihentet, Üdítő víz mellé vezet

Biblia 1973

zöldellő réteken tanyázhatok. A nyugalom vizéhez terel

Biblia 1908

Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

Biblia 1990

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

A latin praesens perfectum fordításáról már egy egész fejezet szólt, most a prófétai
perfektum jelensége kapcsán a latin igeidő magyar fordítási változatai mögött rejlő
aspektusok segítségével a stilisztikai többletjelentést kerestem. A görögből való latin
szöveg fordításaiban nagy arányban múlt idős formákkal találkozunk, mellyel a
megtörténtséget hangsúlyozzák. Mivel ebben a korszakban több igeidőnk, benne több múlt
időnk is volt különböző funkciókkal, ebből az látszik, hogy a négyféle múlt idő
aspektusbeli eltérése még sokkal jobban érződött a kor embere számára, mint mai
nyelvérzékünkkel. Ezen igeidők eltűnésével például az igekötőknek is több szerep jutott az
aspektus kifejezésében, mint előtte. A magyar jelen idős fordítások viszont összetetten
viselkednek, kifejezhetnek például perfektivitást, ha igekötővel állnak, de jövő időt is, így
reménységről vallanak, hogy valami biztosan megtörténik (a jövőben is). Az igeidőknek
tehát önmagukban is lehet jelentésük, de párhuzamos fordítási szövegeken vizsgálva
összehasonlíthatóvá válnak, bibliai szövegekről lévén szó pedig stilisztikai és teológiai
magyarázatokat is tehetünk a többletjelentések mögé.
3. A mondatszórend stílusképző szerepéről. – Ha egy szöveg stílusáról beszélünk,
akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szórend stílusképző szerepét, főként ha
párhuzamos szövegeket vizsgálunk. Legelső bibliafordítóinkról már elmondtuk, hogy a
forrásnyelvi minta szolgai követése fontos szempont volt a szent iratok fordításakor, hisz
ennek is szent jelentőséget tulajdonítottak. De ahogy más részterületek tárgyalásakor, úgy
most is rá kell mutatnom arra, hogy ez a szoros, szigorú szabály mégsem volt olyan
kötelező érvényű, mint ahogy gondolnánk. Korai zsoltárfordításaink vizsgálata közben
feltűnően sok esetben az egyes szövegek között csak szórendi különbségeket találtam,
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főként igaz ez a DöbrK. és a KeszthK, KulcsK.-ek összehasonlítására. Következetes
mondatszórendbeli eltéréseikből arra következtethetünk, hogy esetleg nem ugyanazon
forrásszövegből készültek.
A szöveg stilisztikáját mindenképp befolyásolja a mondatszórend. TOLCSVAI így
fogalmaz a mondatok stílustartományával kapcsolatban: „a mondatok […] nem pusztán
holisztikus, egészelvűen vesznek részt a stílust létrehozó viszonyrendszerben, hanem
éppen belső strukturáltságukkal, részekre bonthatóságukkal és begyakorolt vagy kevésbé
ismert szerkezetükkel” (TOLCSVAI 1996: 207). A kérdés akkor merül fel, amikor
észrevesszük, hogy az egyes párhuzamos szövegfordítások szórendje eltér egymástól, sőt a
különböző szórendhez nem biztos, hogy eltérő jelentés, hanem csak eltérő hangulat társul.
WACHA BALÁZS arra is felhívja a figyelmet a szórend elemzése során (bár ő 17. századi
szövegeket vizsgált), hogy „a szokatlan szórendet olykor stiláris többletként, például az
ünnepélyesség kifejezéseként értékelték” a bibliai szövegeknél (WACHA 2008: 161). „A
szórend szervesen összefügg a kifejezendő mondandóval, a mondat nyomatékával, az
aktuális mondattagolással” (SZIKSZAINÉ 2007: 214). A magyarban sok szabad variációt
megenged a szórend, ezért a megválasztott mondatrendnek másban van fontos szerepe: az
„értelmi árnyalatok, a nyomaték érzékeltetésében, az indulat kifejezésében, a feszültség
fokozásában” (i. m. 215).
A szórendbeli eltérések különböző szintű szövegvariációkat hozhatnak létre:
A) Egy szórendi változtatás egyes esetekben nem hoz jelentős különbséget, sem a
jelentésben, sem stilisztikai szinten (l. Zsoltár 16,3: DöbrK. 31: Meľ zentek

f ldeben

vadnac; KeszthK. 23: Zentekbe kÿk vannak w feldeben). B) Máskor árnyalatnyi jelentésbeli
különbséget eredményezhet néhány szó felcserélése (l. Zsoltár 3,4: gör.: „tu autem Domine
susceptor meus es”; héb.: „tu autem Domine clipeus circa me”; DöbrK. 17: „Vram te
kedeg engem fogado vaģ”, KeszthK. 3–4: „Te kedÿk wram wagÿ engemeth hozÿad
fogado” vagy Zsoltár 3,6: gör.: „ego dormivi et soporatus sum exsurrexi quia Dominus
suscipiet me”; héb.: „ego dormivi et soporatus sum evigilavi quia Dominus sustentavit
me”; DöbrK. 17: „En el alvm es el baģadek : mert vr eng m fogada es meg fel tamodek”;
KeszthK. 4: „Een almath wek ees el bagÿadek ees fel tamadeek merth wr engem fogada”).
C) Más hangulatú lesz a szöveg, bár a jelentés lényegileg nem változik, ha az ige elé
(fókusz pozícióba) más-más szót helyeznek a fordítók (gör.: „dixi Domino Dominus meus
es”; héb.: „dicens Deo Dominus meus es” DöbrK. 31: „en mondam vrnac te en istenem
vag”,

KeszthK.

23:

„mondottam

wrnak

the

wagÿ

een

ÿſtenem”).

D) Előfordul, hogy az eltérő szórend a mai olvasó számára idegenül csengő megoldásokat
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ad, ennek a fordítási nehézségek, a verejtékes magyarítások, a szöveg régisége is okai
lehetnek, de következtethetünk belőlük más szövegforrásra (akár más magyar előzményre,
akár más forrásnyelvre). Nem mondhatjuk, hogy az egyik szövegváltozatban több az
idegenszerűség, mint a másikban, mindegyikben találunk a mai nyelvérzékkel mérve
szabálytalan megoldásokat (l. Zsoltár 16,5: DöbrK. 31–32: „te vaģ ki Nekem en
er ksegemet meg adod”; KeszthK. 23: „the wagÿ kÿ meg adod een ereksegemeth”; Zsoltár
16,7: DöbrK. 32: „Az vrat aldom ki en nekem ertelmet adot”, KeszthK. 23: „Aldom een
wramath kÿ adoth nekem ertelmeth”; Zsoltár 16,8: DöbrK. 32: „Mindenkor el ttem vrra
nizek vala”, KeszthK. 24: „Vetem wala een elembe een vramath mÿndenkoron”).
A szórenddel kapcsolatban nem jelenthetjük ki, hogy valamelyik megoldás jobb a
másiknál, a rugalmas magyar szórend miatt több helyes megoldás is lehetséges, ezek
között a fordító választhat. A fenti felosztás némely példájából látszik, hogy van olyan
eset, amikor eltérő értelmezést eredményez a szórendi változtatás, akár más-más teológiai
nézet is lehet a szövegvariánsok mögötti ok. Legtöbbször azonban csak árnyalatnyi
különbséget okoz a szórend változtatása: Zsoltár 16,1: DöbrK. 31: „VRam tarL meg engem
· mert te benned remenkettem”; KeszthK. 23: „Tarcz meg engemeth wram mert
remenkettem the benned”.
A bizalomzsoltárok stiláris jellegzetességei
A zsoltárok költészetére jellemző a személyesség, a szubjektivitás, az érzelmi telítettség. „A
költő általában igyekszik kifejezést adni élményeinek, és feltárja legbensőbb gondolatait. Ez
a jellegzetesség magyarázza meg a stílus egyszerűségét. Ebben a szerfelett személyes
költészetben kevés helye van a mesterkéltségnek…” (SCHMATOVICH 2001: 502). Az Istenbe
vetett bizalom is egy ilyen személyes, egyszerű érzelem, melynek kell, hogy legyenek
jellegzetes nyelvi kifejezőeszközei. SOGGIN Bevezetés az Ószövetségbe című könyvében
egy mondat erejéig megemlíti ezeket: „a bizalom zsoltárait, melyek közül a 23. tűnik ki
mindenekelőtt, gyakran a »meghallgatás bizonyosságának« mértéke szerint különítik el”
(SOGGIN 1999: 391). A „meghallgatás bizonyosságára” már bemutattam egy nyelvi
kifejezőeszközt, ez volt a prófétai perfektum: mikor úgy beszél a zsoltáros valamiről, mint
megtörténtről, azelőtt, hogy megtörtént volna.
Az, akire az ember feltétel nélkül, teljes bizodalommal rábízhatja magát, a szövegek
igeidejéből is kiolvashatóan mindig, nemcsak a múltban, hanem a jelenben és a jövő
reménységében is jelen van (23. zsoltár). Ha kiáltunk, meghallgat. Segít, üdvözít és megtart
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(3. zsoltár) és közben állandó őriző is (121. zsoltár). A zsoltárok szinonimái (3. zsoltár: sok,
sokan; segítség, megtartás, oltalom) és szóismétlései (121. zsoltár: őriz, őriző) a legnagyobb
veszedelemben is Isten oltalmára emlékeztetik a zsoltárost.
A zsoltárok műfaji felosztásakor SCHMATOVICH JÁNOS a bizalomzsoltárokat az
egyéni panaszzsoltárok közé sorolja, hisz „a bizalom kifejeződik minden könyörgő
zsoltárban is, de az említett zsoltárokban mégis túlsúlyban van az Istenbe vetett bizalom”
(SCHMATOVICH 2001: 512). A panaszzsoltárok felépítése a következő: segélykiáltás,
panaszkodás, könyörgés és egyéb motívumok (i. m. 513), a 3. zsoltárnál meg is említettem
ezeket a szerkezeti egységeket (panasz feltárása – Istenbe vetett hit megvallása – segítségért
való könyörgés). A Jeromos Bibliakommentár ennél bővebben sorolja a panaszdalok
állandó alkotóelemeit „(a) segítségül hívják Isten nevét; (b) előadják sirámukat; (c)
segítséget és felmentést kérnek, gyakran felszólító módban […]; (d) megindokolják, hogy
Istennek miért kell meghallgatnia őket; (e) megfogadják, hogy majd hálát mondanak, vagy
áldozatot hoznak, ha könyörgésük meghallgatásra talál; (f) hálát adnak Istennek” (Jeromos
2002: 805–806). A 16. zsoltárban megjelenik a segélykérés felszólító módban („Tarts meg
engem Istenem, mert hozzád menekültem!” Zsolt 16,1), de ebből a zsoltárból és a többiből
is sokkal inkább annak a bizonyosságát olvashatjuk ki, hogy Isten megment, megtart és
megőriz, csupán azért, mert jóságos, ezért legtöbb esetben lerövidül, vagy el is marad a
segélykiáltás a bizalomzsoltárokból. Panasz ugyan előfordul, a 3. zsoltárban például az
ellenségről hallunk („Uram, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!” Zsolt
3,2), a 23.-ban pedig a halál árnyékának völgyéről, de mindig ott áll ezeken a helyeken a de,
annak a bizonyossága, hogy Isten ezekből a helyzetekből is ki tud menteni. A könyörgés
pedig ugyanazért marad ki ezekből a zsoltárokból, amiért a segélykérés, mert itt feleslegessé
válik minden emberi tett, itt elegendő Isten hatalma, és az arra való hagyatkozás.
Az „egyéb motívumok” között azonban találunk jellemző bizalomzsoltár-elemeket.
Ezeken a helyeken a zsoltáros felsorakoztatja érveit, melyek biztosítják könyörgésének
alapját. Két motívum kerül itt elő, az egyik magának a zsoltárírónak a bizalma, a másik
pedig Isten tulajdonságaira való utalás, e kettő lehetetlenné teszi, hogy az igaz ember
megszégyenüljön. Isten úgy jelenik meg az elemzett bizalomzsoltárokban, mint pajzs (Zsolt
3,4), osztályrész (Zsolt 16,5), pohár (Zsolt 16,5), pásztor (Zsolt, 23,1), őriző (Zsolt 121,5),
árnyék (Zsolt 121,5). Isten a hívő emberrel van az ellenség közepette (Zsolt 3,2 és 7; Zsolt
23,5), a mindennapi egyszerű cselekedetekben (lefekvés, alvás, felébredés: Zsolt 3,6;
étkezéskor: Zsolt 23,2 és 5; éjjel és nappal: Zsolt 121,6, jártodban-keltedben: Zsolt 121,8).
Mindig a zsoltáros jobbján van (Zsolt 16,8 és 11; Zsolt 121,5), az igazság ösvényén vezet
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(Zsolt 23,3) és az élet ösvényére tanít (Zsolt 16,11). Nem engedi megtántorodni (Zsolt 16,8)
vagy lábát meginogni (Zsolt 121,3), hisz felemeli fejét (Zsolt 3,3), kezében tartja sorsát
(Zsolt 16,5), lelkét felüdíti (Zsolt 23,3) és megőrzi a hívőt minden bajtól (Zsolt 121,7). Ez
az a ráhagyatkozás, ami a bizalomzsoltárokat kitünteti a 150 zsoltár közül, és „ott, ahol ez a
bizalom él, Isten közbelép” (SCHMATOVICH 2001: 514). A soha el nem szunnyadó (Zsolt
121,3 és 4) legfőbb jó (Zsolt 16,2), akinél teljes öröm van (Zsolt 16,11), ez az „Isten, aki a
kozmoszt, az életet és az egész személyiséget oly jól ismeri, egyedül méltó minden
bizalomra” (SZUHÁNSZKY 1992: 193). Így lesznek ezek a zsoltárok a bizalom zsoltárai.
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A bibliafordítások pragmatikája a nyelvtörténeti kutatások szemszögéből
A bibliafordítás pragmatikája
A Bibliáról, azon belül a zsoltárok fordításáról – bármely nyelvről is legyen szó – a
következő méltatáshoz hasonlóakat olvashatunk: „[a] zsoltárokban az egyéni és népi sors
hányattatásai olyan érzelmi gazdagsággal fejeződnek ki, a képeknek, hasonlatoknak, a
szenvedélyes líraiságnak olyan tökélyével, amely több mint kétezer év után sem halványult
el” (SZABÓ 1968: 225). De mi is van ezek mögött a leírások mögött a nyelv szemszögéből?
A pragmatika vizsgálati körébe tartozik minden nyelven kívüli tényező, így például
maga a nyelvhasználó, annak „szándéka, hite, tevékenysége stb” is (SZILI 2004: 13), „a
közlési körülmények, helyzetek (szituációk)” (SZABÓ 1988: 17) mind a szöveg
megalkotásának, mind pedig a szöveg befogadásának a szintjén. Mindebből látszik, hogy a
pragmatika interdiszciplináris tudományterület. A szintaxis – szemantika – pragmatika
trichotómiájában „a jeleknek a jelek értelmezőihez való viszonyát tanulmányozza” (SZILI
2004: 19). SZABÓ EDE a zsoltárfordításokról írt fenti jellemzése is a nyelven kívüli
tulajdonságait emeli ki a zsoltároknak, melyek nemcsak az eredeti nyelvű alkotásokon
látszanak, hanem bármely nyelven olvasott fordításban is éreztetik a leírt hatást.
A fordítást pragmatikai oldalról nézve NEUBERT (1986) és VALLÓ (2000) alapján
mindez a következőket jelenti: fordítás során „a vevők körét bővítjük” (NEUBERT 1986:
280), vagy ahogy máshol fogalmaz: a forrásnyelvi szöveg „kibővíti hatósugarát” (i. m.
281). Az eredeti szöveg „a forráskultúra közönségét vette célba, a fordítás révén átkerül a
célkultúrába, és új befogadókkal találja szembe magát” (VALLÓ 2000: 38), mindeközben a
fordítónak meg kell őriznie a szöveg pragmatikáját is, igazodnia kell a célnyelvi közönség
igényeihez, „elvárásaihoz, tudásához, világképéhez, és (szükség esetén) el kell végeznie a
megfelelő kiigazításokat is” (i. m. 34). Ezeket a műveleteket NEUBERT pragmatikai
rekonstrukciónak nevezi, és mivel fordításról van szó, ezért a célnyelvi szöveg bizonyos
átalakítások eredménye, más lexémák, más sorrendben szerepelnek benne, esetleg más
igeidővel és aspektussal, eltérő mondatszórenddel és talán eltérő modalitással is. Ezt a
szöveget visszafordítva a forrásnyelvre a forrásnyelvi beszélő „csonkításokként,
torzításokként, megengedhetetlen betoldásokként, körülményességként, törlésekként, a
szokásos elrendezés megzavarásaként” (NEUBERT 1986: 284) értelmezné, és valószínűleg
így torzul a szöveg akkor is, ha nem az eredetiből fordítanak, hanem egy már meglévő
fordítást ültetnek át egy következő idegen nyelvre (a Biblia fordításakor azonban mégis
gyakran éppen ez történik).
147

NEUBERT négy típusba sorolja a fordításokat pragmatikai viszonyaik alapján (l.
NEUBERT 1986: 286–289):
I. az első típusba azok a fordítások tartoznak, ahol a forrás- és célnyelvi szövegeknek
azonos a céljuk, a forrásnyelvi szövegnek nemcsak a forrásnyelvi közönség
számára van mondanivalója, hanem pragmatikailag a célnyelvi közönséget is
érdekli
II. a második típusba olyan forrásnyelvi szövegek sorolhatók, amelyek csak a forrásnyelvi
közönség számára tartalmaznak érdekes információkat, a célnyelvi közönséggel
nincs is közös vonatkoztatási pontjuk
III. a harmadik típusba kerül a szépirodalom, ezeknek a szövegeknek meghatározott
forrásnyelvi hátterük van, de időtlenné tudtak válni és minden ember számára, így a
célnyelvi közönség számára is lehet mondanivalójuk (ez különbözteti meg a
második típustól), úgy válnak érthetővé a célnyelvi közönség számára, hogy
közben megmarad forrásnyelvi meghatározottságuk (ez különbözteti meg az első
típustól).
IV. a negyedik típusba azok a szövegek tartoznak, melyek forrásnyelven fogalmazódtak
meg, de fő feladatuk, hogy a fordítás során célnyelven érjék el hatásukat
Vajon melyik pragmatikai viszonyba soroljuk a bibliafordítást? Leginkább az első
és harmadik típust vehetjük számításba. Ha zsoltárfordításról beszélünk, akkor még jobban
meg kell gondolnunk a választ, hisz nemcsak líráról van szó, hanem elemzések sokasága
mutatja be azt is, hogy mennyire meghatározza ezeket a szövegeket a héber nyelv, a héber
gondolkodás és kultúra. A bibliafordítónak ilyen értelemben összhangba kell hoznia a
forrásnyelvi szöveg líraiságát, az abban sugallt többletjelentést, a megértett központi
mondanivalót és a befogadó, célnyelvi közönséget, a háttértudást és a rejtett, valamint nyílt
utalási rendszereket. A fordítónak ezekkel a nehézségekkel kell megbirkóznia és el kell
végeznie a fordítás tevékenységét, érvényessé kell tennie a mondanivalót, melynek
nemcsak grammatikája és szemantikája (e kettőből nem is szabad, hogy fény derüljön arra,
hogy fordítási szövegről van szó), hanem mint minden nyelvi tevékenységnek,
pragmatikája is van („[m]inden nyelvhasználatnak van pragmatikai aspektusa” NEUBERT
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1986: 279). A fordíthatóság kérdése NEUBERT szerint a „szöveg pragmatikájára
vonatkozik” (i. m. 282), tehát fontos a célnyelvi szöveg pragmatikájának megőrzése a
fordítás során, ami ezen a síkon hatásátvitelt jelent, tehát a hátteret (itt szándékot és célt) is
ismernie kell a fordítónak és ezeket is át kell tudnia ültetni célnyelvre, így lesz csak alakhű,
pragmatikusan adekvát a fordítás (l. i. m. 284).10
A fordítás pragmatikája tehát magában foglalja a következő kérdéseket: mit akart
mondani a forrásnyelvi leíró, mit értett meg a fordító, mit fordított és mit ért abból a
célnyelvi olvasó? Bibliafordításról lévén szó egy szorosan vagy szigorúan követendő
forrásnyelvi szöveggel állunk szemben, tehát a választást sokszorosan befolyásolják
nyelvi, kulturális, teológiai, exegetikai, felekezeti, szemléletbeli, stilisztikai, pragmatikai
stb. tényezők és maga a szövegfordítási-tradíció, a szöveg ismertsége, hogy mennyiszer
hangzott el, hányszor hallotta, olvasta azt a fordító, és ez utóbbit mennyire engedi hatni
saját szövegére. Sok helyen olvashatjuk, hogy a Biblia revíziójára azért van szükség, hogy
azt „teljes aktualitásában” lehessen olvasni minden korszakban, de más volt ez az
aktualitás (vagy úgy is mondhatjuk) más volt a bibliai szöveg pragmatikája az eredeti
iratok eredeti befogadói között, más volt a rómaiknak szánt fordítások idején, más volt a
11. századi magyaroknak, akik egy pogány szokásokkal teli életmódból szükségképpen
vették fel a keresztény vallást, és más a mai, modern bibliafordítások születésekor. De a
bibliafordítás „szigorúsága” éppen abból ered, hogy ennek a szövegnek a világ minden
nyelvén és minden korban van és kell, hogy legyen mondanivalója, mely minden nyelven
és minden korban ugyanaz, változatlan és örök érvényű, ilyen értelemben a zsoltárfordítás
mindenképp az első csoportba sorolandó.
Bibliafordítások esetén körülbelül ugyanazon forrásnyelvi szöveg különböző
nyelvű megfelelőiről beszélhetünk, melyet ugyanazzal a céllal (ti. a szent szöveg minél
tökéletesebb

fordításának

céljával)

hoztak

létre,

ezért

egy

másik

értelemben

pragmatikájában a szövegeknek minden nyelven (vagy legyen szó bármely nyelv
szövegvariánsairól) fedniük kell egymást, annak ellenére, hogy találunk ez alól kivételeket
is, melyek nemcsak félreértelmezések lehetnek, hanem teológiai nézetkülönbségek is az
exegézisben vagy éppen a kor nyelvéből adódó különbségek (korai bibliafordításaink
igeidőben való gazdagságából például értelmezésbeli különbségekre következtethetünk,
10

KLAUDY KINGA fogalom-meghatározásában: pragmatikai adaptáció = „a célnyelvi nyelvhasználók
igényeihez való alkalmazkodás a fordításban” (KLAUDY 2006: 163); adaptáció = „mint folyamat: szűkebb
értlemben (pragmatikai) adaptációnak nevezzük azokat az átváltási műveleteket, amelyekre a forrásnyelvi és
a célnyelvi kulturális kontextus különbségei miatt van szükség, és amelyeket a fordító annak érdekében hajt
végre, hogy a célnyelvi szöveg megfeleljen az általában vett célközönség igényeinek” (i. m. 145).
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mely tulajdonság a nyelv változása miatt mára teljesen eltűnt). A nyelvi elemkészletből
való választás a fordító céljától is függ, még akkor is, ha olyan szigorú esetről van szó,
mint a Biblia fordítása. Tehát ennek a válogatásnak is vannak pragmatikai tényezői, de
koronként eltérő lehet, hogy a kommunikációs cél elérése mennyire ad szabad kezet a
bibliafordítónak. Ez a megközelítés azonban a pragmafilológia területére vezet minket (l.
alább SÁROSI 2003b: 443 magyarázatát). Mindezeken felül a nyelvtörténeti változások is
befolyásolják a fordítást, hisz azonos forrásból fordított szöveg esetén különböző korokban
különböző fordítások születhetnek (pl. bizonyos szavak kikopnak a nyelvből, az istáp vagy
a felebarát szavunk ma már nem szerepel a bibliafordításokban; bizonyos igeidők,
szerkezetek eltűnnek stb.), ezért is van szükség a Biblia revideálására bizonyos
időközönként.
KLAUDY KINGA egy helyen a fordítási nehézségek kapcsán arról a negatívumról ír,
hogy „képtelenség megkövetelni az azonos olvasói reakciót több száz évvel ezelőtt
született vagy más kultúrából származó szépirodalmi művek fordítása esetén” (KLAUDY
2006: 93). A bibliafordításnak azonban követelménye, hogy bármely nyelvű fordításának
illokuciója egyezzen az eredeti szöveg illokuciójával. Innen nézve a magyar
bibliafordításokat, kezdve a szóbeliségtől, első leírt, kódexekbeli szövegeinken át, egészen
mai bibliáinkig, nem is olyan meglepő a hagyományozódás, az összecsengések, a
párhuzamok kérdése, hisz ez alapkövetelmény.
A „Fordítás, sőt bibliafordítás, avagy »hűtlenül hűnek maradni«” című fejezetben
megemlítettem NIDA funkcionális ekvivalenciáról szóló elméletét. NIDA elméletének, a
„természetes” fordításnak olyan feltételei vannak, mint a: 1) célnyelv és célnyelvi kultúra,
2) a kontextus és a 3) célnyelvi hallgatóság figyelembevétele (l. NIDA–TABER 1969; az
elmélet ismertetése KLAUDY 2006: 91–93). Mindezek, jól látszik, nyelven kívüli feltételei
a fordításnak. KLAUDY egyéb ekvivalencia-felfogásokat is ismertet, míg eljut saját ún.
kommunikatív ekvivalencia fogalmához, ahol már a szövegek szintjén referenciális, a
mondatok szintjén kontextuális és az olvasók szintjén jelentkező funkcionális
egyenértékűség is feltétel (l. KLAUDY 2006: 99–101).
Ha figyelembe vesszük, hogy a fordítás újraalkotás, tehát a megértett tartalom
értelmezése és aztán egy másik nyelven való újraalkotása, majd e mellé tesszük a fenti
feltételek mindegyikét, mindezt a szent szövegek fordítási nehézségeivel (pl. régmúlt
korokból való szövegek, aktualitás kérdése stb.) ötvözve, akkor a következő szavak még
többet jelentenek a bibliafordítások vizsgálatával foglalkozóknak: „[a] keresztények, amint
évszázadok óta Izrael imáját mondják, elismerik, hogy ez a nép az egész emberiség
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tanújaként tudott szólni. Kiválasztottként kezdett valaha egy távoli kiáltást követni, amely
hozzánk és hozzájuk képest is a régmúlt időkben hangzott fel. A zsoltárok kiáltásán
keresztül közelebb kerülünk valamennyi elődünkhöz, és ők is mihozzánk” írja PAUL
BEAUCHAMP „A zsoltárok világa” című könyve előszavában (BEAUCHAMP 2013: 6). Az
ilyen kijelentések a fordítási művelet mögött rejlő nehézségeket figyelembe véve még
inkább elmélyítik a zsoltárok messze hangzó szavát, üzenetét.
Egy másik lehetséges nézőpont: történeti pragmatikai megközelítés
HAADER LEA több írásában is felhívja a figyelmet arra, hogy grammatika és pragmatika
viszonyát ma már a nyelvtörténeti kutatásokból sem szabad és nem is érdemes kihagyni (l.
HAADER

2004;

2008).

A

pragmatika

mibenlétének

meghatározására

ő

maga

VERSCHUERENt idézi: „a pragmatika egyfajta szemléletmód: a nyelvi jelenségeknek a
nyelvhasználat folyamatai és sajátosságai felől való szemlélete” (HAADER 2004: 464),
melyhez hozzá kell vennünk még a történetiség szempontját is. A pragmatikai vizsgálat
azonban (az előző fejezet tanulsága szerint is) többet jelent, mint a nyelvhasználatnak a
bevonása a grammatikai vizsgálatokba. Nyelven kívüli szempontok bevonásával folyó
nyelvtörténeti vizsgálatok viszonylag régen is történtek, ezt nevezik ma pragmatikai
szempontok figyelembevételének. De nálunk még gyerekcipőben jár az a fajta történeti
pragmatika, mely pragmatikai elméleteket és a szinkrón pragmatika módszereit ülteti át a
történetiségbe, és így próbálja a nyelvi rendszer és nyelvhasználat összefüggéseit leírni.
Bármelyik megközelítést is alkalmazzuk, a pragmatikai vizsgálat a használatban
lévő nyelv felől való megközelítést is magában foglalja, így a funkcionalitás válik központi
kérdéssé. A történeti pragmatika pedig a nyelvhasználat és a nyelv összefüggéseit a
történetiségben vizsgálja. SÁROSI összefoglalja a történeti pragmatika alkalmazási
területeit: először is elválasztja a nyelvi-pragmatikai vizsgálatoktól a pragmafilológiát,
„amely a történeti szövegek, a nyelvemlékek kontextusával foglalkozik, beleértve a szöveg
funkcióját, célját, előállításának és befogadásának fizikai és társadalmi hátterét és módját,
valamint a feladó és a címzett körülményeinek, társadalmi helyzetének és személyes
kapcsolatának felderítését” (SÁROSI 2003b: 443). Ezután bemutatja a nyelvi-pragmatikai
vizsgálatok két, kiindulási pontjuk eltéréséből adódó csoportját az angol szakirodalomból
(l. uo.). Ezeket SZILI összefoglalóan diakronikus pragmatikának nevezi (SZILI 2004: 28),
mely azt vizsgálja, „hogy a társadalmi cselekedetek mely szabályai, feltételei, funkciói
voltak meghatározók, hatékonyak a nyelvi változások előző állapotaiban és folyamataiban”
(uo.). Az ezen belüli két lehetséges irány a következő: a „form-to-function mapping”,
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vagyis a nyelvi formából való kiindulás legtöbbször grammatikai kategóriákat vizsgál, és
ezeket szinkrón metszetekben, valamint diakronikusan, vagyis korszakonként egymás
mellé helyezve elemzi, hogy így eljusson a pragmatikai funkcióig. Másik esetben, a
„function-to-form mapping” során a beszédfunkcióból, például egy beszédaktusból indul ki
a vizsgálat, és ennek formáit gyűjti össze a történetiségben. Bármely irányt is választja a
kutató „egy eddig csak ritkán felmerülő kérdés alapkérdéssé lép elő: hogyan függ össze a
grammatikai szerkezet változása a pragmatikai tényezőkkel?” (SÁROSI 2003b: 444).
Természetes, hogy a grammatikai struktúra a nyelvhasználatban jelenik meg, de a nyelvi
változások ebből az irányból való vizsgálata hazánkban csak az utóbbi évtized(ek)ben
mutatott fellendülést.
KÁROLY SÁNDOR még egy ide kívánkozó fogalomról beszél: „a nyelvi
változásokban az emocionális árnyalatoknak rendkívül nagy a szerepük. Részben egyes
elemeknek és szerkezeteknek a keletkezése, részben elterjedése, funkcióváltozása stb.
annak

köszönhető,

hogy

valami

finom

árnyalatban

újat

jelent

a

beszélők

kifejezőkészletében” (KÁROLY 1980: 43). Ezt az árnyalatot olyan fontosnak tartja, hogy
számára e nélkül nem valósulhat meg a történeti változás „okának-céljának a felderítése”
(uo.), tehát elkerülhetetlen „a kommunikációs helyzet, a szöveg, a társadalmi funkció stb.”
számbavétele (i. m. 44). KÁROLY SÁNDOR itt más szavakkal ugyan, de a nyelv pragmatikai,
nyelvhasználat felöli oldalának bevonását szükségszerűnek látja a nyelvtörténeti
(változások) leírás(á)ba.
HAADER máshol azt is leszögezi, hogy „bár a pragmatikai perspektíva minden
nyelvi szinten kimutatható, magasabb nyelvi szinteken jobban érvényesülhet” (HAADER
2004: 465), hisz magasabb nyelvi szinteken nagyobb a variációs lehetőségek száma. A
szinonimák nagy száma ezért nem minden szempontból pozitív: „[…] a variációs
lehetőségek megléte miatt előtérbe kerül a választhatóság. Igaz, ez nem mondható éppen
előnyösnek a történetiség szempontjából: a fejlődésvonalak megrajzolhatóságát teszi
ugyanis nehézzé. […] Ami azonban hátrány a diakrón fejlődésvonalak megrajzolhatósága
szempontjából, előny a másik oldalon: a választhatóság nagyobb teret enged pragmatikai
szempontok érvényesítésére, illetőleg lehetőséget biztosít az ilyenek vizsgálatára”
(HAADER 2004: 465).
Egy általam is gyakran használt nézőpontot HAADER a következőképpen ír le: „[a]
különböző korokban keletkezett bibliafordítások kellő számú versének vizsgálata alapján, a
szinonim

lehetőségek

közötti

választások

azonosságaiból

és

különbözőségeiből

kirajzolódnak a mintakövetési vonalak. Ezeket többnyire a felekezeti hovatartozás és az
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időbeliség hálózata determinálja. Ez, azaz a választás motivációjának kiderítése lenne a
pragmatikai komponens” (HAADER 2004: 467). A fordítók társadalmi, itt még inkább
vallási hovatartozása tehát befolyásolja a variációk közötti választást, kihat a
bibliafordításokra, hisz a forrásnyelvek megválasztását is maga után vonja. Ilyen
értelemben a dolgozatban minden forrásnyelvekre visszavezetett fordítási eltérés indoka
pragmatikai magyarázatú (is) volt. Ezt az okot folyton hangsúlyoznom kellett vizsgálataim
során, némely táblázat két oszlopa közötti különbséget mindig ide kellett visszavezetni.
Az ómagyar fordítások görög alapú latin szövegei után a középmagyar kor
protestáns és inkább héber alapú fordításai következtek, majd Káldi visszatért a görög
forrású latin szöveghez és így legrégebbi szövegeink hagyományához. A BatthyK. a „két
oszlop között” váltakozott, ezért is nehéz fordítási előzményének pontosan behatárolni
felekezeti hovatartozását. Heltai Gáspár szövege esetén (ritkábban ugyan, de) szintén
előfordult, hogy látszólag a görög alapú szöveghagyományhoz állt közelebb, ebből
világosan kiolvasható, hogy sokszor merített vagy a régebbi magyar fordításokból, vagy
pedig görög (vagy görög alapú latin) szövegekből.
Amikor például a 16. zsoltár 3. verséhez (mely egy igen nehezen értelmezhető
szöveg a forrásnyelveken is, l. az adott zsoltár elemzésénél) Károli marginális jegyzetet fűz
és leírja, hogy más fordítók más módon adták vissza magyarul a verset, akkor ezzel a
fordítás nehézkességére hívja fel a figyelmet, kiszól az olvasóhoz és választási lehetőséget
ad számára, ezzel munkája gyötrelmes voltára emlékeztet e nyelvi jelenséggel.
A praesens perfectum fordításai során a latin funkciók és a különböző magyar múlt
idők és aspektusok összetalálkoztatását figyelhettük meg, melyben sok esetben semmilyen
következetességet nem találhattunk a zsoltárokfordításokban. A magyar fordítók itt
kizárólag saját nyelvérzékükre hagyatkozhattak. Akár pragmatikai indokokat is
kereshettek, hogy mely magyar alak felel meg leginkább az általuk megsejtett jelentésnek.
Ezekről a magyarázatokról azonban maguk a nyelvtörténészek, így HAADER is
megjegyzi, hogy „okvetlenül meg kell őket különböztetni az általánosabb érvényű,
szigorúbb kritériumú, nagyobb hatókörű magyarázati kísérletektől” (HAADER 2004: 466).
SÁROSI ZSÓFIA a nyelvtörténész kutatásainak két fontos kérdéséről beszél, és ezekkel
kapcsolatban egy fontos hiányosságra hívja fel a figyelmet: „[…] a nyelvi változások
történetében (is) két alapvető kérdés van: a hogyan? és a miért?. Mindazonáltal míg a
hogyanokra, vagyis a változások lefolyásának módjára, a nyelvtörténet folyamatosan
megkísérel választ adni, ezt alapvető feladatának tartja, addig a miértekkel, azaz a
változások okainak firtatásával csak addig foglalkozik, amíg a nyelvrendszeren belüli
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mozgások, összefüggések értelmezése ad valamiféle magyarázatot, azon túl nem megy,
mondván: az már nem a nyelvtörténet kompetenciája” (SÁROSI 2003b: 435).11 HERMAN
JÓZSEF ez utóbbi állításban olyan messzire megy, hogy megkérdőjelezi egyáltalán az
oksági magyarázatok szükségességét is a nyelvtörténetben, és nem tartja magyarázó
erejűnek a nyelvi változások leírásakor a külső indokokat (l. HERMAN 1982).
Az ún. rendszerközpontú nyelvtörténettel szemben ez a nem teljesen új, de mégis
frissnek tűnő pragmatikai szemlélet „a nyelven kívüli faktorok figyelembevételének
szükségességét hangsúlyozza a nyelv(ek), a nyelvi változás leírásában” (MAITZ 2000:
507), ezen kívül MAITZ arra is felhívja a figyelmet, hogy a „nyelvtörténet tárgya – a
nyelvtörténet hosszú tradícióival ellentétben – nem redukálható a nyelvi rendszer
történetére, a történeti grammatikára. Feladatának kell tekintse a rekonstruált nyelvi
rendszerek szociokommunikatív kontextusba helyezését, rekonstruálnia kell társadalmi
funkciójukat is” (i. m. 503). Pragmatikai szemléletmódról beszél CSONTOS NÓRA is
(2013),12 a történetiségben alkalmazott pragmatika mint szemléletmód „a kommunikációs
igények alakulásával összefüggő változást” (CSONTOS 2013: 150) állítja a vizsgálat
középpontjába, a változás társadalmi, kulturális és kognitív okait és azok egymáshoz való
viszonyát vizsgálja. Itt a „nyelvi változás tehát a megnyilatkozásokat használó emberek
teljesítményeként értelmeződik, közege a nyelvhasználati tevékenység” (i. m. 151). A
nyelv történetisége nem statikus állapotok egymásutánja, hanem alakulástörténetként
megközelítve a nyelvhasználati események folyamatszerűségét hangsúlyozza.
A bibliafordítási hagyományt így szemlélve az egyes bibliafordítások nem csupán
állomások, hanem egy folyamat elemei, a fordítási hagyományozódás alakulástörténetének
lenyomatai, mely a dolgozatban közölt táblázatokból kiolvasható. Ezek a változások a
kommunikációs igények változásai miatt, az átalakult célnyelvi olvasóközönség
megváltozott igényei miatt jöttek létre. „A nyelvi változás elméletével foglalkozó […]
kutatások (Labov, Keller, Lüdtke stb.) ma már kivétel nélkül abból indulnak ki, hogy a
nyelvi változás alapját a nyelv variábilitása jelenti” (MAITZ–MOLNÁR 2001: 325).
Változások pedig csak kommunikáció, vagyis nyelvhasználat során jönnek létre (l. uo.),

11

SÁROSI 2003b-as írása óta születtek (ha kis számban is) olyan elemzések, melyek a pragmatika
bevonásával igyekeznek okokat keresni a nyelvi változásokra, például DÉR 2005, DÖMÖTÖR 2008,
továbbiakat l. alább.
12
A szemléletmódként értett pragmatika jellemzőit gyűjti össze NÉMETH–TÁTRAI 2013: 132 is. Például így:
„a nyelvi jelenségeket (így a nyelvi rendszer összetevőit is) a nyelvi tevékenység szociokulturális és kognitív
feltételeiből kiindulva közelíti meg. A nyelvi egységeket (szimbólumokat) elsődlegesen abból a szempontból
vizsgálja, hogy azok milyen szerepet játszanak az egymással interakcióba lépő, egymással diskurzusokat
folytató emberek nyelvi tevékenységében […]” (uo.).
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ennek a szempontnak a bevonása pedig azt is jelenti, hogy a nyelv nem csupán
grammatikai

rendszer,

hanem

funkcionalitásában

kell

megközelítenünk,

vagy

funkcionalitásában is meg kell közelítenünk, annak ellenére, hogy mindez nehezen
vizsgálható korai bibliafordításaink keletkezése idején (l. „[a] beszéd, amelyben a nyelvi
változás hajszálere elindulhat, a szituáció a történetiségben közvetlen módon nem
vizsgálható” HAADER 2000b: 58–9).
A nyelvhasználat bevonása a nyelvtörténeti leírásba a fentiekből kiindulva nem
újkeletű szemlélet, de mindenképp ritka és más megközelítést követel, vagy akár úgy is
mondhatjuk: ritka, mert más megközelítést követel a nyelvtörténésztől.
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Az egységesülés, normalizálódás és a hagyomány legkorábbi bibliafordításainkban
A magyar irodalmi nyelv történetéhez
A terminológia problémája
Ha az egységesülés,

normalizálódás kérdéskörével kezdünk foglalkozni,

akkor

elkerülhetetlen, hogy ehhez definíciót keressünk, de nehézségként ezzel kapcsolatos
fogalmak sokaságát találjuk a szakirodalomban. Először ki kell ismernünk magunkat ezek
rengetegében: el kell választanunk egymástól az írott nyelvet, az irodalmi nyelvet, a
normalizálódott nyelvet, a nyelvi eszményt, a nyelvi normát, a nyelvi egységességet, ezek
között pedig – a definíciók tanúsága alapján – gyakran csak árnyalatnyi különbségeket
találunk. A terminusok, fogalommeghatározások zűrzavarából most mégis megpróbálok
felvázolni egy irányvonalat azon út mentén, mely végül a bibliafordítások nyelvi normában
betöltött szerepéig vezet. Mindebben iránytűm KOROMPAY KLÁRA Benkő Lorándról mint a
magyar standard kutatójáról szóló tanulmánya (l. KOROMPAY 2012), valamint BENKŐ
LORÁND ide vonatkoztatható írásai.
A magyar irodalmi nyelv kérdéskörének első összefoglalását PAIS DEZSŐ adja (l.
PAIS 1953), aki tanulmányában máig érvényes és megfontolandó szakmai kérdéseket és
megállapításokat sorakoztat fel, melyek némelyikére a továbbiakban még utalni fogok. Az
irodalmi nyelvről való gondolkodást BENKŐ LORÁND legtöbbet idézett meghatározásával
kell kezdenem, mely szerint „[a]z irodalmi nyelv a nyelvet beszélő társadalom minden
tagja számára legalábbis potenciálisan közös és egységes, eszményi és normatív belső
nyelvtípusnak, a nemzeti nyelvnek az írott változata, amelyben az igényes írásbeliségnek
minden területe (tehát a szépirodalom nyelve mellett a politikai, tudományos, publicisztikai
stb. irodalom nyelve is) belefoglaltatik” (BENKŐ 1960b: 222).
Messze vezetne, ha teljes képet próbálnék adni az ezzel megegyező, ezt árnyaló
vagy épp ezzel ellentétes nézetekről. Életpályája során magának BENKŐnek is változott,
legalábbis árnyaltabbá vált erről alkotott véleménye (ahogy erre KOROMPAY említett
tanulmányában fel is hívja a figyelmet), hiszen később például el is hagyja az oly sokat
vitatott irodalmi nyelv terminust és köznyelvről, írott és hangzó köznyelvről beszél. Úgy
gondolom, hogy a továbbiakban elegendő, ha a fenti definíciónak és magának az irodalmi
nyelvnek néhány olyan tulajdonságát emelem ki, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy
eljussunk a fejezet címében jelzett gondolatokhoz.
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1. A meghatározás egyik, vizsgált korszakom szempontjából is fontos összetevője az
írásbeliség kérdése. Az az árnyaltabb kijelentés, hogy az irodalmi nyelv kialakulásában az
írásbeliségnek fontos szerepe volt és van ma is, vitathatatlan tény. Korai írásbeliségünket
irodalmi nyelv helyett sokan írott nyelvnek neveznék (l. DEME 1959, PAPP 1961 stb.), de
„ha az írott nyelv nem is irodalmi nyelv még, belső alkatánál, sajátos természeténél fogva
már »ab ovo« magában hordja az irodalmi nyelvvé válás lehetőségeinek csíráit […] az
irodalmi nyelv létrejöttében elsőrendű, meghatározó szerepet játszanak az írásnak, illetőleg
az írott nyelvnek a beszélt nyelvtől eltérő sajátosságai” (BENKŐ 1960a: 39). BENKŐ itt egy
számomra fontos tényre hívja fel a figyelmet: az „írásbeli jelöléstechnika már
természeténél fogva egységesít, összefog, normalizál olyan nyelvi jelenségeket, amelyek
az élőbeszédben változatos sokrétűségben vannak meg” (BENKŐ 1960a: 39). Tehát az
írásbeliség talaján még épphogy elinduló korai magyar nyelv is egy ilyen egységesítés,
normalizálódás útjára állítja nyelvünket (l. részletesebben a következő alfejezetet).
2. Egy másik fontos, nagyító alá veendő kritérium: a nyelvi eszmény, ami egy olyan
nyelvvváltozatra utal, melyet jobbnak, ezért követendőnek tartanak a többivel szemben (l.
BENKŐ 1960a: 40). Mindenképpen valamilyen többre, magasabbrendűre, ideálisra törekvő
nyelvhasználat, mai elnevezéssel presztizsnyelv (l. SZATHMÁRI 2001: 11), a legnagyobb
tekintéllyel rendelkező nyelvi érintkezés formája, melyből következik, hogy elindítói is a
társadalom felsőbb, műveltebb rétegeiből kerültek ki. BENKŐ itt példának az udvari életet
említi (uo.), de írásbeliségünk elindulására gondolva a szerzetesrendek, kolostori irodalom,
valamint a papság és a prédikációk nyelvezetét is magasabbrendűnek, eszményinek
nevezhetjük. Az nem is vitatható, hogy a magyar irodalmi nyelv kialakulásának története
bizonyos időszakokban a társadalom valamely rétegéhez erősebben kötődik. PAPP LÁSZLÓ
(1961) például 16. századi deákjaink szerepét vizsgálja írott nyelvünk egységesülésében.
Példának hozhatnánk azt a 16–17. századi, műveltségileg a többi felett álló réteget, mely
elindította azt a nyelvhasználati módot, melyet aztán egyre többen követendő példának
tartottak, ez volt az ún. literátus réteg, egy szűk, írni és olvasni tudó értelmiségi csoport
(DEME „litterátusi csoportnyelv”-nek is nevezi ezt a nyelvváltozatot, 1959: 85).
3. A szakirodalom több helyen is viszonyító kapcsolatba állítja az irodalmi nyelvet a
nyelvjárásokkal: „egyének vagy csoportok mintegy lemondva saját nyelvi formációjukról
vagy legalábbis annak egyes jelenségeiről, idegen mintákhoz fordulnak, s valamely másik,
a sajátjuktól többé-kevésbé különböző belső nyelvtípust, illetőleg annak egyes
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részjelenségeit követik” (BENKŐ 1960a: 42). Így például Szenczi Molnár vagy Káldi sem
„azon a nyelven írt, amelyet tőle születési helye alapján várnánk, hanem más belső
nyelvtípushoz: más nyelvi eszményhez igazodott” (BENKŐ 1960a: 43). De azt sem szabad
elfelejteni, hogy a normává váló nyelvváltozat is valamely táji nyelvtípus, sőt több ilyen
ötvöződéséből jött létre, ezek „eszményesülnek és normalizálódnak, azaz rendszerint
legyőzve esetleges vetélytársaikat, »példaképpé«, »szabállyá« szilárdulnak” (BENKŐ
1960b: 230). A későbbiekben BENKŐnek e kettő éles szembeállításáról is árnyalódott a
véleménye: „[b]ár a magyar nép lakóterülete a honfoglalástól napjainkig viszonylag nagy
kiterjedésű volt, belső nyelvváltozatainak – elsősorban nyelvjárásainak – tagolódása
sohasem vált nagymértékűvé, következésképpen a standardizálódásnak nem kellett nagyon
lényeges nyelvi különbségeket kiegyenlítenie” (BENKŐ 1999: 215). BÁRCZInak az irodalmi
nyelv és a nyelvjárások viszonyának még egy másik szemszögből való megközelítését
állítanám ide: „[a]z irodalmi nyelv rombolja a nyelvjárásokat, emezek szintén hatnak,
elemekkel, formákkal, fordulatokkal folyton gazdagítják az irodalmi nyelvet” (BÁRCZI
1957: 23). A kettő tehát örökös kölcsönhatásban van, hatnak egymásra, formálják egymást.

4. Azzal kapcsolatban, hogy az irodalmi nyelvi norma mely nyelvi szinten jelentkezik
először, BENKŐ a következőket írja: „az irodalmi nyelv úgynevezett »formai« (hangtani–
alaktani–helyesírási) elemeinek a normájától egészen az irodalmi nyelv úgynevezett
»tartalmi« (mondattani–stiláris–frazeológiai–szókészleti) elemeinek a normájáig” (BENKŐ
1960a: 6) terjednek a téma részkérdései,

melyből a nyelvi eszményiségnek,

egységességnek a felderítésére a nyelv formai elemei nyújtják a legnagyobb lehetőséget (l.
uo.), hiszen a nyelvtani szerkezeti norma viszonylag korán megszilárdult, de a hangtani és
szókészleti elemek normalizálódása épp oly hosszú nyelvtörténeti folyamat, mint a nyelvi
eszmény megszilárdulása (l. i. m. 49). SZATHMÁRI is hasonló véleményen van: „[a] nyelvi
egységesülés és normalizálódás valójában egy kis magból kiinduló folyamat, amelynek
során előbb az ún. formai (tehát helyesírási, hangtani és alaktani), majd – jóval később és
kevésbé határozottan – az ún. tartalmi (vagyis szókészleti, frazeológiai, mondatszemantikai
és stilisztikai) jelenségeknek változatai kiválasztódnak, a norma rangjára emelkednek, és
lassanként e normaelemek egységes – különböző zártságú – rendszerré kristályosodnak ki”
(SZATHMÁRI 2001: 19).
5. Az irodalmi nyelv elindulásának, kialakulásának kezdő időpontjáról is viták folytak,
melyeket BENKŐ a következőképpen foglal össze (l. BENKŐ 1960a: 66–72): MÉSZÖLY és
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ZOLNAI tartozna az első csoporthoz, nézetük alapján „irodalmi nyelvünk létrejöttét korai
időkre, lényegében a magyar írásbeliség kibontakozásának korára teszik” (BENKŐ 1960a:
68). Az irodalomtörténetírásban „hagyományosnak mondható az a vélemény, hogy a
magyar irodalmi nyelv a XVI. században, ott is a kódexirodalom körül jön létre” (uo.), ezt
a véleményt képviseli HORVÁTH JÁNOS, GERÉZDI RABÁN és BÁRCZI is, de maga BENKŐ is
ezen a véleményen van, igaz felhívja a figyelmet, hogy egységről és társadalmilag közös
formációról ekkor még nem nagyon lehet beszélni. A harmadik csoport, DEME és PAIS,
akik szerint még a 17. és 18. században sem beszélhetünk irodalmi nyelvről, inkább csak a
19. század első felében, a reformkorban lehet ilyesmivel találkozni.
6. Az irodalmi nyelvvel kapcsolatban hol jobban, hol kevésbé hangsúlyosan megjelenik
folyamat voltának, történetiségének hangsúlyozása. PUSZTAI FERENC Horváth János
irodalmi nyelvről való felfogásáról írt tanulmányában felhívja a figyelmet arra, hogy „[a]z
irodalmi nyelv, amely norma értékű, sem jellemezhető azonban kizárólag az állandóság
jegyével” (PUSZTAI 1978: 389). Erre már PAIS is utalt jóval korábban: „[a]z irodalmi nyelv
állomány, de egyszersmind folyamat is. Nem annyira szerkezet, mint inkább szervezet,
amely különböző okokhoz és célokhoz alkalmazkodik, miattuk módosul és fejlődik és
fejleszthető. Egy és amellett más. Közhelyet mondva: egység a változatosságban és
változatosság az egységben” (PAIS 1953: 465).
A folyamatosság, a változatosságban való egység nem kellő hangsúlyozását
hiányolja SZATHMÁRI is (l. SZATHMÁRI 1968: 17). A norma folyamat eredménye és főként
a tartalmi elemek (mondatjelentéstan, szókincs, frazeológia, stilisztika) területén
folyamatos változásban van, sőt „a folyamat maga á l l a n d ó ” (i. m. 18). Bővebben szólva:
„a diakrónia síkján az irodalmi nyelv alakulása, illetőleg kialakulása egy kis magból
kiinduló, lényegében állandóan tartó s csak egyes korokban kiemelkedő méreteket öltő
folyamat” (uo.).
SZATHMÁRI a probléma felvázolása után jó megoldást talál a folyamat és a
végeredmény elkülönítésére: az egységesülő irodalmi nyelv „az egységesülés állapotában
levő, eszményivé és normává váló írott nyelvhasználati forma” (l. SZATHMÁRI 1968: 17),
melyben a folyamatosságon van a hangsúly; az egységesült irodalmi nyelvről pedig már
úgy beszél, mint „véglegesen kialakult, eszményivé, normává vált, egységes állapotról”
(uo.). Véleményem szerint ezzel az első, az egységesülés folyamatában lévő,
normalizálódás útjára lépő, még csak az irodalmi nyelv felé elinduló, igazán hosszú
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folyamat korai szakaszában tartó magyar nyelv csírájával találkozhatunk legkorábbi
bibliafordításaink szövegeiben is.
7. Szintén SZATHMÁRI ISTVÁN hangsúlyozza legtöbb helyen a társadalom történetének és
a norma alakulásának összefüggéseit. Szerinte „az irodalmi nyelv kialakulása és fejlődése
sohasem öncélú, hanem mindig gazdasági, politikai, művelődésbeli stb. okokra
visszavezethető társadalmi szükségletet elégít ki” (SZATHMÁRI 1968: 19). Tehát magának a
normának a létrejötte is társadalmi célú, „egységesítőleg hat a társadalomra, nem
utolsósorban a nemzet létrejöttét is elősegíti”, és mindez visszafelé is igaz: „a társadalomra
gyakorolt hatás […] továbbviszi az irodalmi nyelv belső nyelvi rendszerének
kikristályosodását” (uo.). Később a Prágai Nyelvészkör fogalomkincséből is átemel egykét elemet az irodalmi nyelvvé válás kritériumai közé, ezek pedig a nyelv
polifunkcionalizmusa (tehát, hogy „hatóterülete a mindennapi kommunikáción kívül
kiterjed a kultúra és a civilizáció valamennyi részlegére” SZATHMÁRI 2007: 400) valamint
az intellektualizáltság (vagyis hogy magasabb absztrakciók is kifejezhetők vele, l. uo.).
8. Az eddigiek kritikája. TOLCSVAI más szemszögből gyűjti össze a fenti írások
normameghatározásait, felszólalva azoknak egy nyelvváltozat normaként való kijelölése és
az eszmény és norma azonosítása ellen. „Ennél talán még fontosabb, hogy a kiemelt
nyelvváltozat önmagában jelenik meg, rendszerként, de semmiféle szociológiai összetevő
vagy háttér nem társul hozzá: nem lehet tudni, hogy kik, hol, milyen körülmények között
beszélik (valójában az is bizonytalan, hogy kiktől és milyen beszédhelyzetben várják el a
sztenderdet, talán a túlzott kiterjesztési szándékok miatt). […] A norma ennek
következtében csak a nyelvből, azaz a nyelvi rendszerből vezethető le” (TOLCSVAI 1998:
10). Tehát mindenekelőtt a szociolingvisztikai nézőpont hiányára hívja fel a figyelmet,
melyet értekezésében próbál érvényesíteni. Már egy korábbi tanulmányában is a norma és
eszmény azonosítása ellen szólal fel, hiszen hogyan lehetne azonos a norma, ami van, és az
eszmény, aminek lennie kellene (l. TOLCSVAI 1992: 41). Ezután nem leegyszerűsíti, hanem
kiszélesíti a nyelvi norma fogalmát: „A nyelvi normának így az a lényege, hogy a
helyzethez illő, adekvát közleményt hozzon létre, olyat, amely érthető a címzettnek, amely
nem több és nem kevesebb, mint amit az közleményként vár, s mindez a feladó
szándékainak is megfelel. Tehát minden közlés normatív, mert valamilyen normának
megfelel, másképpen nem lenne közlés” (i. m. 41–42). Tehát több norma is létezik,
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melyeknek fő kritériumuk, hogy a helyzethez illő és adekvát közleményt hozzanak létre. 13
Messze vezetne TOLCSVAI gondolatait végigvenni e témáról, de az alapfogalmak
átértelmezésének sürgetésével, azok kiszélesítésével más nézőpontokból is nyithatunk a
nyelvi norma kérdése felé még legkorábbi szövegeink esetében is.

A latin és a magyar nyelv a szóbeliség és írásbeliség határán
A latin forrásnyelvből való szóbeli magyar bibliafordítások a 11. században elindultak (l.
erről részletesebben a „Magyar nyelvű bibliafordítás a kezdetektől a 17. századig” című
fejezetet). A latin és magyar közötti állandó tolmácsolás, szóbeli fordítás során a
forrásnyelvi szöveget a legpontosabban kellett fordítani nemcsak a prédikációk keretein
belül, hanem például a jogi ügyletek esetében is, egyébként eretnek, illetve jogsértő
szövegek hangozhattak volna el. A bírósági tárgyalásokon a felek magyarul mondták el
keresetüket és ezen a nyelven is védekeztek, a bíró magyarul hirdetett ítéletet, hiszen a nép
csak ezt értette meg. Később a jegyző a határozatokat, a jegyzőkönyvet írásban latinul
készítette el (l. TARNAI 1981: 19). Az örökös tolmácsolás során bizonyos fordulatok,
kifejezések megszilárdultak, kialakulhattak állandósult formák. A nehézséget csak az
okozza, hogy míg a latin írásban rögzített volt, addig ez a tolmácsolt magyar nyelv csak
szóban létezett.
HORVÁTH JÁNOS ezt a nyelvi lépcsőfokot tartja „az irodalom előtti érintkezés
korszaká”-nak (HORVÁTH 1931: 260), az ekkor használt tolmácsolt szóbeli magyar nyelvet
pedig TARNAI ANDOR második szóbeliségnek nevezi (l. 1981 és 1984). Ez az emelkedett
szintű szóbeli fordítás egy külön beszédszintet jelentett, és igen fontos szerepe volt
irodalmi nyelvünk kialakulásában. A literátusok csoportnyelvének is nevezett szóbeliséget
retorikusság, formulák nagy száma, erős latin hatás jellemezte. Nem hétköznapi
nyelvhasználat, hanem „hivatali funkcióban elhangzó élőbeszéd” (TARNAI 1984: 236),
hiszen a bíróságon, templomokban, hivatalos ügyek intézésekor került elő.
Ebből következően fordítói hagyománnyal, egyre fokozódó gyakorlottsággal már a
latin nyelv megjelenésének kezdetétől számolnunk kell. Szakrális szövegeket állandóan
fordítania kellett a papoknak szóban, ha azokat kezdetben nem is írták le. Ez a sok,
monoton fordítás mindenképp adott egy állandóságot, szöveghagyományt. A. MOLNÁR

13

SZATHMÁRI is beszél később erről („… úgy gondolom, hogy több norma létezik…” SZATHMÁRI 2001: 10),
felsolorva a nyelvi változatok mindegyikét, melyek külön normával bírnak, de végül központi vagy
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FERENC is hasonlóról beszél: „számos bibliai, egyházi szöveg magyar fordítása, alakítása a
szövegek bonyolultabb, emelkedettebb stílusú szerkesztését is megkívánta, s magával
hozott, kialakított egy sajátos fráziskészletet is. Így a közvetlen vagy közvetett bibliai hatás
szinte a honfoglalás utáni időktől fogva utat talált a magyar nyelv- és szóláskészletbe,
valamint kifejezési módjába” (A. MOLNÁR 2009: 58).
Az összecsengések, egységesség másik oka lehet a már korábban említett latin
nyelv, mely írásbeliségünk egyik elindítója volt (l. fent az 1. pontot). A latin betűs
írásrendszer magyar nyelvre való átültetése nem lehetett éppen könnyű feladat, mivel több
hangnak, fonémának kellett betűt megfeleltetni, mint ahány a latin ábécében van. Erre
különböző nyelvek helyesírásából átvett megoldásokat próbáltak alkalmazni, melyre a
kezdeti idők területenkénti, majd felekezetenkénti helyesírásai is bizonyítékok.
Kezdetben az egyházi ügyintézésben használták az írásbeliséget, s emellett a királyi
udvar más, nem egyházi tárgyú szolgálatokat is végeztetett az egyház embereivel a királyi
kancelláriában és a vidéki püspökségek hiteles helyein. Ide tartoznak például az oklevelek,
adománylevelek, egyéb jogi iratok elkészítései, de ezekben is mindig szigorúan az egyház
hivatalos nyelvéhez kellett ragaszkodni. „Az oklevelek szerzői l a t i n

nye lvű

í r á s m ű v e k e t kívántak létrehozni. A latin nyelvű szöveg természete pedig azt kívánta,
hogy e szövegek fogalmazói a magyar, továbbá a részben vagy egészen latinra fordított,
esetleg egyéb módon latinosított neveket (illetve egyéb nyelvi elemeket) l a t i n n y e l v i
e s z k ö z ö k k e l illesszék be az oklevelek szövegébe” (SZENTGYÖRGYI 2014c: 91; a
beillesztés módjairól részletesen l. i. m. 91–93). A tulajdonneveket (személyneveket,
földrajzi neveket) – és néhol nem csak azokat – magyar használati alakjukban írták le, így
szórványok formájában megjelennek az első, idegen szövegbe ékelődött magyar szavak,
szószerkezetek. HOFFMANN ISTVÁN a tihanyi apátság alapító levelének szövegezési,
beillesztési eljárásait vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy „a későbbi norma jellemző
formái megvoltak már a 11. században is” (HOFFMANN 2010: 216), igaz nem olyan nagy
arányban „csak az esetek kisebb részében jelentek meg a szövegben” (uo.). De ebből is
látszik, hogy elindul egyfajta szabványosítás, lassan kialakul ezeknek a nyelvelemeknek a
rögzített formája, mely szintén a norma alakulásának egyik első lépcsőfoka lehet. PAPP
LÁSZLÓ csak mellékesen említi meg ezt a tényt saját kutatásaiban: „ha volt is a királyi
udvarnak szerepe Mohács előtt a köznyelv alakulásában [–…–] a latin nyelvű írásbeliség
miatt – aligha terjedt túl a magyar szórványok írásmódjának kikristályosításán” (PAPP
köznormának nevezi a sztenderdet, tehát valóban egyet emel ki eszményiként. Az adekvátság fogalma nála
nem jelenik meg.
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1961: 11). Ezekben ugyanis csak a lefordíthatatlan vagy alig fordítható szavak,
tulajdonnevek kerülnek bele magyarul (például határjárási oklevelek esetén), de azokat is
amennyire csak lehetett, beolvasztották a latin szövegbe, ezért kerülnek rájuk gyakran latin
végződések. „Ehhez járult az is, hogy az oklevelezők latin tudása sem mindig volt annyira
bőséges és biztos, hogy mindenre futotta volna, s ilyenkor természetesen a nemzeti
nyelvhez folyamodtak” (PAIS 1953: 429). Más esetben azonosító vagy név funkciója miatt
hagytak meg egy-egy szót magyar nyelven, pedig adott esetben lett volna latin megfelelője.
Mivel ezek voltak az első, írásban megjelenő magyar alakulatok, így maga PAIS is számol
vele, hogy „okot és módot szolgálhattak valami egységesülő nyelvtípus megalapozásához”
(i. m. 430).
Az oklevélírással foglalkozók, a kancelláriák bizonyára iskolai tanulmányaik során
is egyfajta egységességet, norma felé haladást tanulhattak, hiszen e nélkül nem lenne
egyetértés (vagy megértés) az egyes jogi iratok között, nem lennének következetesek a
leírások. Talán „éppen XIII–XIV–XV. századi latin okleveleink íróiban moccant meg
először valami magyar nyelvi egységféleség sejtelme” (PAIS 1953: 431). KNIEZSA ISTVÁN
véleménye szerint is a magyar kancelláriai helyesírás vizsgálatából az látszik, hogy „a XV.
században már volt egy többé-kevésbé határozott nyelvi norma, amelyet nemcsak az udvari
nép használt, hanem amelynek már az udvaron kívül is kezdett tekintélye lenni” (KNIEZSA
1953: 475), tehát korán léteznie kellett egy „udvari (kancelláriai) köznyelv”-nek (i. m.
476). De nem is kell időben ennyire előre haladni, hisz PAIS 11–12. századi szórványaink
helyesírásáról is megjegyzi, hogy azok „annyi gyakorlottságot, sőt nem egy tekintetben
megállapodottságot mutatnak, amennyit XI–XII. századi írástudóink bajosan szerezhettek
meg néhány imitt-amott elszórt szó feljegyzésével” (PAIS 1953: 433).

Az Árpád-kori magyar szövegemlékek megjelenése
A négy, Árpád-korból fennmaradt nyelvemlékünkről többen megállapították már, hogy
„[m]indezek magukon viselik a szóbeliséggel való szoros kapcsolat jeleit: természetes
nyelven íródott, szabad tolmácsolásai egy-egy latin eredetinek” (KOROMPAY 2009: 34).
A latin nyelvet sokszor visszatartó erőnek gondolják a magyar nyelv fejlődésében,
megerősödésében, de e tekintettben is fontosabb lenne pozitív oldalát hangsúlyozni, hiszen
sok előremutató változást is hozott nyelvünk életébe. A latin a kezdetektől bizonyos
presztízzsel bírt, a keresztény kultúra közvetítőjeként egy tekintélyesebb szinten állt, és
ezzel a nyelv használatának minden területére hatással lehetett, így pedig „egy kiműveltebb
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nyelviség ösztönző példáját” is szolgáltatta (BENKŐ 1999: 35). A latin nyelv volt az
egyetlen meglévő minta például a szövegek megszerkesztéséhez, nemcsak írásban, hanem
szóban is. „Ennek a hatásnak az eredménye, hogy legkorábbi szövegemlékeink már egy, a
korai időkhöz mérten feltűnően fejlett, az olvasók és a felolvasásukban hallgatók bizonyos
esztétikai igényeit is kielégítő stilaritást tükröztetnek” (BENKŐ 1999: 206). A két meglévő
alap: a magyar fordítási vagy második szóbeliség és a latin szövegszerkesztési minta „igen
jól harmonizál” (uo.).
Az előző korszak szóbelisége még csak szabad tolmácsolásai egy latin előképnek
(HORVÁTH ide sorolja például a Halotti beszédet is). A következő lépcsőfokot az jelentette,
amikor a latin minta szorosabb követésének erőteljes szövegalakító hatása van, példa lehet
rá egy szigorúbb, szolgaibb fordítás: a Halotti beszédet követő Könyörgés.
Pontosan nem tudjuk, mikor kezdték a második szóbeliség nyelvét írásba átültetni,
mikor támadt erre olvasói igény. Fennmaradt nyelvemlékeink közül a Halotti beszéd 1200
előttről való, és nem ez lehetett első leírt szövegünk. PAIS meg is jegyzi, hogy ennek
„nyelve is olyan határozott stilisztikai készséget árul el, amilyen előzmények nélkül alig
képzelhető” (PAIS 1953: 434). Más kutatók is feltételeznek – külföldi analógiákra is
hivatkozva – egyéb kódexek üres lapjaira írt hasonló, liturgiai célú szövegeket
(imádságokra, ünnepi beszédekre, különböző formulákra kell itt gondolnunk). Az Ómagyar
Mária-siralom (13. század első fele / 13. század közepe) nyelvéről már többen
megállapították, hogy sokkal jobb, mint számos 15–16. századi szövegünk. MEZEY az
ÓMS.-ról azt mondja: „kifejezőkészsége, erőteljes fordulatai, nyelve, melyek az eredeti
iskolás latinsága fölé emelik, kétségkívül nem állhattak nyelvi előzmény és társak nélkül”
(MEZEY 1955: 37). BENKŐ ezekről jegyzi meg, hogy „[s]zépen kiformált, gördülékeny
mondatfűzésükkel, normatív elemek jelenlétét is sejtető morfematikai, szemantikai és
lexikai egyezéseikkel, esztétikai hatásra is törekvő stiláris elemeikkel” (BENKŐ 1999: 216)
arról tanúskodnak, hogy létezett tudatos nyelvi egységességre, normára való törekvés,
mely már ebből a néhány szövegből is kiolvasható.14 KOROMPAY e nyelvemlékeinkről írja
a következőt: „[k]ülön figyelmet érdemel velük kapcsolatban a helyesírás. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy amíg a szövegformálás kerete a szóbeliség is lehet, addig a hangjelölés és a
szövegtagolás következetességének hátterében csak íráshagyomány állhat” (KOROMPAY
2006a: 119).
14

Ez ugyanígy lehetett például az első magyar nyelvtanok megjelenése előtt is. A magyar nyelv leírásában is
léteznie kellett valamilyen oktatásban használt iskolai hagyománynak, hiszen például Sylvester nyelvtanát is
úgy méltatják, mint teljesen kiforrott művet.
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Kódexirodalom
Kódexirodalmunk elindulása is korábbra tehető, mint az első fennmaradt kódexek kora:
„[a]milyen szókészlet, kifejezéskészlet mutatkozik ezekben az emlékekben, az megint nem
kezdetre vall, hanem arra, hogy itt lehettek előzmények” (PAIS 1953: 434). De ez az
írásbeliség, a leírt magyar szövegek formája, stílusa, szerkesztésmódja is a latin
írásbeliségen nevelkedett.
Az egyház szigorú nevelése a latin nyelv elsajátítására is vonatkozott, melynek
talán legfőbb célja a szövegolvasás volt: „[a] legalsóbb gráduson álló papok […] Gellért
nagyobb legendája szerint grammatikát és éneklést tanultak […], de a grammatika csupán
a zsoltároskönyv betűin elsajátított olvasást és a nyelvtani alapismereteket foglalta
magába” (TARNAI 1984: 11). A latin grammatika tanítása főként paradigmák hosszú sorát,
a gyakoroltatás pedig különböző szövegek klasszikus latin vagy arról magyar (irodalmi)
nyelvre való fordítását jelentette, azon belül is legfőképp bibliai szövegekre kell itt
gondolnunk, hisz kezdetekben az iskoláztatás elsődleges célja a teológia és szentírás
tanulmányozása volt, ahogy erről JAKÓ ZSIGMOND is ír: „A káptalani, kolostori vagy éppen
plébániai iskolákban folyó írásoktatás eredetileg az egyházi szertartásokkal kapcsolatos
szerény olvasási igényeket, valamint a papi könyvmásoló tevékenység szükségleteit
kívánta kielégíteni. […] Miután az egyes betűk alakját külön-külön emlékezetébe véste, a
zsoltárok szövegén próbálkozott egész szavak kiolvasásával” (JAKÓ–MANOLESCU 1987:
89).
Kódexeink nyelve épp a fentiekből következően igen sok latinos vonást mutat (l.
BÁRCZI 1963: 186–187; HORVÁTH 1931: 262–266), ide kell sorolnunk az igeidők,
igemódok latin mintájú használatát, a latin igeneves szerkezetek fordítási hagyományát, a
passzív szerkezetek túlzott elterjedését, a körmondatosságot vagy a „kötőszóornamentiká”-t. A birtokos szerkezetek kettős jelöltsége, a számnevek utáni többes szám
mind-mind a magyarban feleslegesek, idegenszerűnek hatnak. Mindezt a latin tekintélye
hozta át nyelvünkbe, és azt se szabad szem elől tévesztenünk, hogy a „latinizmusok, így a
fent említettek úgyszólván kötelezők az írott nyelvben, s valószínűleg, hogy ha itt-ott
eltéréseket tapasztalhatunk ettől a szintaxistól, ez abban a korban pongyolaságnak,
botlásnak, stilisztikai hibának, parlagiasságnak volt tekinthető” (BÁRCZI 1963: 187). Tehát
a kötelezően követendő latin minta a magyar írásbeliségben kialakított egyfajta kezdeti
eszményi nyelvváltozatot, még „ha nem éppen a legkívánatosabb irányban is” (i. m. 188).
Az írásbeliség több évszázadon át az egyháziak kezében volt, ezért már ez a tény is
magában foglalhat egyfajta egységes megjelenési formát, mely az iskolai hagyományokon,
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az ott tanult formákon alapulhatott. TARNAI, A. MOLNÁR, M. NAGY ILONA is írnak például
olyan jelenségről, hogy a „magyar kódexszövegeknek a latinhoz […] képest egyik tipikus
bővülési módja az, amikor egyfajta stíluseszmény jegyében sztereotip fordulatokkal élnek:
szóhalmozással, gyakori jelzőkkel, jelzős szerkezetekkel” (A. MOLNÁR 1996: 27); ezek a
formulák is egységesek korai szövegeinkben és régebbi szóbeli hagyományon alapulnak,
vagyis ezek a hasonló vagy megegyező szerkezetek a normalizálódás útján járó magyar
nyelv szülöttjei, bizonyítékok a hagyományra, az irodalmi nyelv felé haladás igényére.
Bibliafordításoknál különösen fontos volt az ugyanazt a szót ugyanazzal a szóval
való fordítás szabálya.15 A fordítók ragaszkodtak eredeti forrásnyelvi szövegeikhez, ezért a
sok latinizmus a kódexekben, ami miatt épp eltávolodik ez az ún. kódexnyelv vagy
könyvnyelv az élőbeszédtől. A bibliai és más „szakrális szövegek szolgai fordításának
erősödő szokásai miatt a magyar írott szövegszerkesztésbe mind több, élő nyelvünk
jellegzetességeivel kevésbé harmonizáló latinizmus került” (BENKŐ 1996: 374–375). De a
fentiek értelmében egy ezzel ellentétes irányú, hagyományra épülő mozgás is érvényesül:
„hasonlóképpen gondolkodás nélkül beengedtek szövegükbe olyan kifejezéseket, amelyek
a szóbeli tanítás nyelvében a latin fordulatok magyar megfelelőiként alakultak ki, […] A
másolás során aztán a nyelv eme rétegéből mind több elem szüremkedett be az írások
nyelvébe, lassan »csiszolva« és némileg az élőbeszédhez szelídítve azt” (TARNAI 1984:
234).
Kódexirodalmunk (véleményem szerint) feltételezhető irodalmi nyelv felé
haladásával és a nyelvjárások viszonyával kapcsolatban PAIS legtöbbször negatívan
fogalmaz, ő maga nem lát jelentős kölcsönhatást, egymásra hatást ebben az időszakban:
„[k]ódexirodalmunk fellendülése korában tehát a különböző nyelvjárásokon beszélő
egyének kiterjedtebb csoportjainak írásos érintkezése még nem volt annyira sűrű és eleven,
hogy számottevő lökést adhatott volna egy irodalmi nyelvi norma fejlődésének
megindításához” (PAIS 1953: 435), ugyanott azt is írja, hogy „[k]özépkori irodalmunk
emlékeiben ahány író, annyi nyelvjárás vagy nyelvtípus” (uo.). Pár sorral előrébb azonban
15

A szót szóval fordítás elvét egy idő után csak hangoztatták, de a gyakorlatban nem alkalmazták: „Philón
tanácsolja elsőként, hogy a szent szöveg helyes értelmének, igazságának maradéktalan megőrzése érdekében
a fordítók azt szó szerint, az eredeti szórendet megtartva – tehát a célnyelv sajátságait tulajdonképpen
figyelmen kívül hagyva – ültessék át más nyelvre. […] míg mások, így a Vulgatát fordító Szent Jeromos
szerint a jó fordítónak arra kell törekednie, hogy ne szót szóval, hanem gondolatot gondolattal adjon vissza, s
eközben ügyeljen a nyelvhelyességre, a jóhangzásra is.
[…] A szószerintiség gyakorlatának elutasítása ellenére a szó, sőt sokszor betű szerinti átültetés elvének
hangoztatása a bibliafordításokhoz kapcsolódó paratextusokban, a ténylegesen követett fordítói módszertől
függetlenül még jó ideig szinte kötelezően megjelenik: a fordítók egyfajta »garanciaelvként« használják,
hogy ezzel bizonyítsák az olvasónak, tolmácsolásuk során az isteni eredetű szöveg értelme nem csorbult,
nem torzult, mindenben azonos maradt az eredetivel” (BURJÁN 2003: 12–13).
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ő hívja fel rá a figyelmet, hogy a nyelvjárási kettőshangzók írásban való fel nem tüntetése
már rögtön egyfajta norma felé való törekvésre enged következtetni (l. PAIS 1953: 434–
435). PUSZTAI FERENC a kódexnyelvnek a beszélt nyelvtől való távolságát hangsúlyozza:
„[a] kolostori irodalom, ez az erőszakkal ellatinosított irodalmi nyelv messzire távolodott,
idegenedett a beszélt nyelvtől, vagyis az írásbeliséggel keletkezett hierarchikus megoszlás
következtében: fölébe kerekedett” a szóbeliségnek (PUSZTAI 1978: 387). Ebből számára az
következik, hogy „a magyar irodalmi nyelv megismerése nemcsak a nyelvjárási
kiegyenlítődés részletes leírását követeli meg, hanem a latinnal (később a némettel) való
birkózás, a kevertnyelvűség állapotából való kiemelkedés aprólékos feltérképezését is”
(i. m. 388).
A nyelvjárások és a norma viszonyát KOROMPAY KLÁRA is vizsgálta a kódexeken.
A névszóragozás alaki vizsgálata közben a kódexeket különböző típusokba sorolta, de az
illeszkedés tekintetében fontos megállapításra jutott: „a ma két-, illetőleg háromalakú
ragok palato-veláris illeszkedése […] úgyszólván 100%-osnak mondható. Ha e nyilvánvaló
tényt összevetjük egyrészt az egyes ragok keletkezéstörténetével, másrészt későbbi korok,
nemegyszer a XX. század nyelvjárásainak tanúságával, akkor az első látásra banális
jelenség meggondolkodtatóvá válik” (KOROMPAY 1988: 610). Feltevése szerint „nem
illeszkedő alakok akkor is, később is voltak, de ezeket az írott nyelv lényegében már akkor
sem fogadta be, ez pedig – a szó tágabb értelmében – ismét a norma megnyilvánulása”
(uo.). Végül arra az ide vonatkoztatható következtetésre jut, hogy „a nyelvjárási megoszlás
elemzése is, akarva-akaratlan, bizonyos pontokon a norma kérdéskörébe torkollott” (uo.).
ZELLIGER ERZSÉBET a Keszthelyi kódex nyelvjárását vizsgálva azt írja
összefoglalásában, hogy a „ma tájszónak minősülő szavak közül azok, amelyek
valamennyi korai zsoltárfordításunkban egyformán szerepelnek, a korabeli irodalmi nyelvi
viszonyokra terelik a figyelmünket” (ZELLIGER 1981: 80), sőt a szókincs vizsgálata során
„normajelenségeket a szóhasználat terén óhatatlanul fel kell tennünk” (uo.).
Mindent összevetve egy-egy szövegen a fordító, a leíró, a másoló, a felolvasó és a
kívülről felmondó is alakíthatott, belevihette saját vagy tanult nyelvjárását. A rövid,
mindennap használatos, sőt kulcsfontosságú szent szövegek (pl. Miatyánk, Apostoli
hitvallás) mégis egységes képet mutatnak. Egyfajta szóbeli hagyományra kell itt
gondolnunk, hisz együtt mondták ezeket a szövegeket már a legkorábbi időktől fogva.
Az egységességet viszont csak hozzávetőlegesen kell értenünk, éppen a Miatyánk
szövege kapcsán ír erről NYÁRY ZSIGMOND: „nemcsak az a helyzet, hogy az írott
szövegeket megelőzően létezett egy (korábbi normának megfelelő) szájhagyományozott
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előd; hanem fel kell tennünk, hogy a szóbeli előzmények sem voltak soha egységesek”
(NYÁRY 1999: 318), de előtte leszögezi, hogy a szövegvariánsok története nem más, „mint
szakrális őrzés és aktuális nyelvi norma egymásnak feszülése, örökös harca” (i. m. 317),
melyre HAADER LEÁnak a Müncheni emlékről írt elemző tanulmánya is rámutat (HAADER
2005). A MünchEml.-ben szereplő két Pater noster különbsége abban áll, hogy az első
változat „nagy valószínűséggel a kor szóbeli gyakorlatában kialakult Miatyánk” (HAADER
2005: 164), és „[e]ttől jelentősen eltér a második változat, amely a kódexek írásbeliségéből
származó szövegnek mutatkozik” (uo.). Az eltérések például a felszólító mód jelölésében,
igekötők megnövekedett számában arra engednek következtetni, hogy „a korabeli beszélt
nyelvi állapotot tükrözik” (uo.).
A szóbeli és írásbeli bibliafordítási hagyományozódás tehát hatással volt egymásra,
egymásból levezethető: a kezdeti szóbeli hagyományt egy ponton leírták, mely őriz egy
akkori, aktuális nyelvi állapotot, majd a szóbeliségben mindez tovább alakul. Az írásbeli
formának a szerkesztési mintáját mindenhol a latin adta, így érthető, hogy miért találunk
összecsengéseket egymástól helyben, időben is távol eső emberek bibliafordításaiban. 16 A
kódexek párhuzamos szövegeinek kérdésével, azok összefüggéseivel, a köztük lévő
származási kérdésekkel kapcsolatban is számos vita zajlott már a szakirodalomban, de a
fentiek értelmében mindenképp újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mindebben
szerepe van az „írásbeliség mellett élő szóbeliségnek; annak a gyakorlatnak, hogy leíróik
előbb tudhatták kívülről az adott textust, mint hogy írásban rögzítették volna, s amikor
fordításukként lejegyezték, koruk szájhagyományában élő változatát (is) követhették”
(DÖMÖTÖR 2006: 73). A forrásnyelvbeli és az ehhez szorosan kötődő felekezeti
különbségek ellenére is feltűnő hasonlóságok a fordítások között nem magyarázhatók e
szóbeli hagyomány figyelembevétele nélkül.
Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a párhuzamos szövegek
egybecsengéseiben fellelhető szóbeli hagyomány hatása a bibliafordításokra általában,
valamint azon belül is inkább a Biblia újszövetségi részeinek fordítására vonatkozik, a
zsoltárokra kevésbé. A liturgiában használt bibliai szövegek közül a zsoltároknak a
leggyengébb a szóbeliséghez való viszonya, hiszen az egyházi liturgiában a zsoltárok
latinul hangzottak el, a 150 zsoltárt a szerzeteseknek latinul kellett emlékezetből tudniuk.
Ez azonban nem jelenti, hogy ne ismerték volna azok magyar jelentését, ne csengtek volna
fülükbe a jellegzetes fordulatok, az ismertebb zsoltárversek magyar nyelvünkön is.
16

Ez szintén igaz lehet például magyar nyelvleírásainkra, melyek a latin nyelvtanokon alapulnak. Vagy a
magyar oklevelekre, jogi iratokra, melyekhez szintén a latin források szolgáltatták a mintát.
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A zsoltáros kódexek tehát nem csak a bibliafordítások közé sorolhatók,
SZENTGYÖRGYI például az Apor-kódexről jegyzi meg: „nem csupán végső tartalmát, de
már az összeállítói szándékot tekintve is liturgikus kódex” (SZENTGYÖRGYI 2014b: 32) és
zárójelben meg is említi, hogy tartalmukat tekintve ehhez hasonlóak a DöbrK., KeszthK.,
KulcsK. is. De a liturgikus kódex kifejezést is óvatosan kell használni, hiszen „[e]
gyűjteményeket – anyanyelvű fordítások lévén – természetesen nem használták, nem
használhatták közvetlenül a latin nyelven végzett liturgiában” (uo.), ez esetben azonban
felmerül a kérdés: „Milyen célt szolgálhatott […] egy olyan liturgikus kódex, mely a
latinul végzett liturgia szövegeit tartalmazta anyanyelven?” (i. m. 33).
A szerzetesek egyéni olvasmányaiban a „zsoltárokkal való »foglalkozás« a
középkori szerzetesség történetében hármas jelentéssel bírt: 1. a zsoltárok latin szövegének
tanulása, ezeket ugyanis a zsolozsmában jellemzően latinul mondták; 2. a zsoltárok nyelvi
megértésére való törekvés; 3. a zsoltárszövegek teológiai értelmezése, illetve a szövegek
feletti elmélkedés” (i. m. 33–34). A későbbi időszakban a latintudás már nem volt olyan
magától értetődő, ezért méginkább szükség volt az anyanyelvű fordításokra. Tehát „a
korszakban a bibliafordítás és a liturgikus könyv »műfaja« aligha különült el egymástól
éles határral” (i. m. 34). A DöbrK., KeszthK. és KulcsK. így a Bibliából való Zsoltárok
könyvének fordítása, valamint a liturgiában használatos psalterium is egyben. Fordítási
hagyományuk azonban mindenképp feltételez valamilyen fokú szóbeliséget, az állandó
másolások ugyanis nem adnak elegendő magyarázatot a párhuzamos zsoltárfordítások
összecsengéseire, melyek között sok esetben csak szórendi különbséget találunk,
szóhasználatukban pedig igen egységes képet mutatnak.
Az egységesülés jelei egyéb 15–16. századi magyar nyelvű szövegeinkben
Sokan keresték már más területeken is a nyelvi egységesülési folyamatnak a csíráit kezdeti
írásbeliségünkben. Természetesen a 15–16. században még nem beszélhetünk az egész
magyar társadalmat átfogó nyelvváltozatról, de valamilyen eszményre való törekvés már
ekkor elkezdődhetett. ISTVÁNYI GÉZA (1934) a 15–17. századi jogügyi írásbeliség
kialakulásával kapcsolatban foglalkozik a norma kérdésével. Főként okleveleket,
okiratokat, aktákat és missilis leveleket vizsgál, de ezeket elhatárolja az irodalmi
műveltséget hordozó írásbeliségtől, bár érintkezési területeit említi és elismeri. Nagy
jelentőséget tulajdonít az oklevelekből készített magyar nyelvű kivonatoknak, valamint a
magyar esküformáknak a nyelvi egységesülés kialakulásában. Az első fennmaradt magyar
oklevélkivonat a 15. század elejéről való, de ennek nyelve már arról árulkodik, hogy
169

legalább a 14. századtól készítettek ilyen rövid jogügyi fogalmazványokat (vö. a HB. és az
ÓMS. nyelvezetével kapcsolatban említettekkel). PAPP LÁSZLÓ (1961) 16. századi
deákjaink szerepét vizsgálja írott nyelvünk egységesülésében. SZATHMÁRI ISTVÁN (1968)
pedig régi nyelvtanainkkal kapcsolatban ír irodalmi nyelvünkről és kialakulásáról.
A 15. századra már egyre több írástudó ember volt hazánkban is, akik nem
feltétlenül az egyház szolgálatában akartak elhelyezkedni. Sokan közülük írnokok,
íródeákok lettek. A deákok egy világi értelmiségi réteget alkottak, PAPP így ír róluk: „a
nemesség, a polgárság és a jobbágyság soraiból rekrutálódtak, és az uralkodó osztály
mellett kiszolgálják […] a városi polgárokat és a jobbágyokat is. Tevékenykednek mint
iskolamesterek is, de udvarbírók és várnagyok, nótáriusok is kikerülnek közülük” (PAPP
1961: 107). Levélírók, jegyzők, gazdatisztek lettek nemesek vagy egész városok
szolgálatában.
A feudalizmus egyre növekvő adminisztrációs feladatai miatt megnövekedett e
réteg jelentősége, egyre inkább nélkülözhetetlenné váltak a jogi- és gazdasági ügyek
intézésében. A deákok műveltsége még az egyház, a kolostorok műveltségéből nő ki, sok
szállal kötődik is ahhoz, elsősorban a taníttatás, iskoláztatás révén. Ilyen érintkezési terület
az is, amikor egy deák másolt bele szöveget egy kódexbe (pl. Pozsonyi-kódexbe Mihály
deák Szent Brigitta imáit). Az utókor számára is az ilyen és ehhez hasonló írásbeli
tevékenységük a legfontosabb örökségük.
A magyar hivatalos jogi stílus és kifejezéskészlet eddig csak szóban létezett. Ki
tudtak fejezni minden jogi fogalmat, formulát magyarul, de ezekre csak a szóbeliségben
volt szükség. Innentől kezdve azonban a magyar írásbeliségbe is ezek az évszázadokon, de
mindenesetre több évtizeden át formálódó műszók, kifejezések, frazémák kerülnek át (mint
ahogy a szóbeli bibliafordítások megjelennek a kódexek lapjain). A deákokon keresztül az
írásbeliség eljut a világi nemesség, a városi polgárság, a kereskedő-iparos réteg közé is.
„Az írás kivetkőzik előkelő, palatinális jellegéből; a fejedelmi és főpapi udvarok világából,
a kolostorok zárt levegőjéből leszáll a gyakorlati élet köreibe” (ISTVÁNYI 1934: 7). A
megnövekedett számú írástudó réteg még sokáig a latin nyelvet használja, de „ezeknek az
[…] iratoknak a latinsága már távolról sem oly kifogástalan […], mint a kancelláriai
okleveleké. Az oklevélíró sokszor láthatóan küzd, birkózik a latin nyelvvel […] szívesen
kever szövegébe magyar szavakat, – egész fogalmazása, stílusa, mondatszerkesztése a
magyar gondolkodásmódot tükrözteti vissza igen kihívóan” (ISTVÁNYI 1934: 16). Jól
láthatóan mindez a kódexnyelv alakulásához hasonlóan történt.
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Ezekkel kapcsolatban is kérdés marad azonban, hogy mikortól indul el ez a fajta
írásbeliség. Tudvalevő, hogy a magyar kódexek jóval megelőzik a magyar nyelvű
okiratokat. ISTVÁNYI szerint az írás még a 13–14. században is „valami különös, ünnepies,
tiszteletreméltó dolog” (ISTVÁNYI 1934: 11), melyet csak nagyon fontos ügyek esetén
használnak, a hétköznapi életben nem igazán. A 15. században jelenik meg a magyar nyelv
a misszilisekben17, ezután nem sokkal megjelennek az első magyar oklevelek is. 18 A 16.
századra lassan felváltja a latin nyelv egyeduralmát a magyar nyelvű írásbeliség. A magyar
nyelv előkerül a végrendeletek, nyugták, kötelezvények, záloglevelek, szerződések és
missilisek szövegezéseiben is.
Erdélyben „a beszélt nyelvek írásos használata a XIV–XV. század fordulójától
kezdődően számítható” (JAKÓ–MANOLESCU 1987: 93), az írás laicizálódásában a deákság
rétegének megjelenése csak az egyik ok („[a]z írástudók körében megindult erjedési
folyamatot jól érzékelteti a litteratus elnevezés új jelentésének feltűnése a XIV. század
közepén”, ez „a címe azoknak az írástudóknak, akik (legalábbis abban az időben) nem
felszentelt papok” i. m. 91), másik, a világi társadalmon belüli indok a városi élet
fejlődése, városi iskolák létrejötte, itt nem hivatásos írástudókat neveltek, csak az alapokat
tanították meg, mely elegendő volt például a kereskedő-iparos réteg boldogulásához (l. i.
m. 92). A harmadik, nem elhanyagolható oka az anyanyelvű írás terjedésének pedig az
eretnekmozgalmak, ezek a „feudális egyház ellenében kibontakozó mozgalmak egyrészt
szintén a papok írásmonopóliumát aknázták alá, másrészt pedig a laikus írástudás és az
anyanyelven való írás kiterjedését segítették elő” (i. m. 93).
Az írásbeliség nyelve fokozatosan a magyar és a latin nyelv átmenetévé válik, míg
végül eljut a teljesen magyar nyelvű írásbeliségig. Ahogy a 16. század második harmadától
fellendül az írásbeliség, természetes módon csiszolódik a nyelv, megjelenik egy írott
nyelvi tudat, tudatosság. Az írásosság megszaporodásával a latinhoz való kötődés is
fokozatosan lazul. Nemcsak a fordítási tapasztalatok irányítják már a fogalmazványokat,
hanem nő a stílusérzék, a szövegezési gyakorlat is. Ez fokozatosan kialakít egy tiszteletet
ébresztő nyelvi változatot, melyet írni és melyen olvasni tanult a kor embere. A növekvő
írásbeliség pedig egyre több olvasót feltételez, az olvasók talán öntudatlanul is nyelvi
normát tanulnak.

17

„Enyingi Török Imre és Pasky Lajos 1485-ben, Kállay Jánoshoz írt latin levelének végére Török Imre
odabiggyeszt utóiratként egy pársoros magyar köszöntőt menyasszonyának” (ISTVÁNYI 1934: 16).
18
A legelső csak másolatban maradt ránk és maga Istványi is kétségesnek tartja, hogy eredetileg is magyarul
íródott volna, ez volt Csáky Benedeknek 1490. december 21-én kelt végrendelete. A legrégibb magyar
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A norma kérdésével kapcsolatban – ahogy azt a 3. pontban említettem – nemcsak a
formulák, műszók magyarítása az egyetlen kérdés, hanem kulcsfontosságú az is, hogy
„olyan nyelvi formát kezdenek használni, mely mentes a nyelvjárási szélsőségektől
hangtanában” (PAPP 1961: 108). PAPP LÁSZLÓ saját kutatásai nyomán kijelenti, hogy a 16.
század első felében „nyelvi kiegyenlítődésre való törekvés, illetve a mai irodalmi nyelvünk
ősének tekinthető nyelvhasználati formához való közeledés” (PAPP 1961: 110) nem volt a
magyar nyelvben. Később ezt a gondolatot folytatja: a „XVI. század hatvanas, hetvenes
éveitől […]

a

literátusok,

a magukat

deáknak

nevező

tollforgatók feltehető

anyanyelvjárásuk bizonyos sajátságait kerülik. A század utolsó évtizedében ez a jelenség
már a megyei nemességhez tartozó réteg irományaiban is tapasztalható” (i. m. 212). Tehát
a 16. század végére teszi ennek a követendő példának tekintett nyelvváltozatnak a
kialakulását.
A nyelvjárási sokféleségből kiemelkedik egy nyelvjárások fölé rétegződő, először
inkább csak írásban jelentkező nyelvváltozat. Főleg a tanult emberek körében, hisz
olyanokra kell itt gondolnunk, akik nem csak írni-olvasni tudó emberek, hanem akik
gyakran írnak és egyfajta magasabb műveltségi szintet képviselnek. Az igényesebb,
műveltebb réteghez tartozók egy nyelvjárási szélsőségektől mentes csoportnyelvet
kezdenek használni (l. DEME 1959: 82; PAIS 1953: 426), az irodalmi nyelv keletkezése és
fejlődése így nem meglepő módon szoros kapcsolatban van a műveltség kérdésével. De
nem egyértelmű és állandó a normakövetés, hiszen ha az írni tudó földesúr mégis inkább
diktálás után írattatta meg a levelet, és végül átnézte a szöveget, akkor is inkább „a tartalmi
hűség érdekeli, a nyelvjárásosság nem” (DEME 1959: 84). Ebből DEME LÁSZLÓ jogosan
vonja le azt a következtetést, hogy ez a norma még nem kötelező érvényű, inkább csak
szokásszerű, aki akarja, követi bizonyos helyzetekben, máskor, ha nem figyelt oda kellően,
akkor nem foglalkozott vele. Ez az egységesülőben lévő irodalmi nyelv a művelt
írásbeliség nyelve, de még a 16. században sem kötelező érvényű.
Korai bibliafordításaink hagyományozódása útban az egységesülő
magyar irodalmi nyelv felé
SZATHMÁRI ISTVÁN a következőket írja régi nyelvtanainkkal kapcsolatban (kiemelések
tőlem): „A nyelvtanok szabályozó, egységesítő és normalizáló szerepéről szólva mutassunk
rá, hogy e munkák nemcsak rögzítői és létrehozói a nyelvi normáknak, hanem a
nyelvű eredeti oklevél 1493-ból való, Muronyi Vér András Erdőhegyi Balázs számára adott menedéklevele
(l. ISTÁNYI 1934: 17).
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leghatásosabb továbbhagyományozói (már utaltunk rá: szinte minden nyelvtan az előzőkre
épül, s többségében az ott már meglevő szabályokat, normákat viszi tovább!) és –
elsősorban az iskolák, illetőleg a nyelvtanítás révén, gyakran több nemzedék körében –
terjesztői, megszilárdítói is” (SZATHMÁRI 1968: 25).
Ha ebben az idézetben a nyelvtanokat a bibliafordításokkal, a nyelvtanítást pedig a
prédikálással helyettesítjük, véleményem szerint ugyanúgy igaz marad az állítás.
Alátámasztásul álljon itt e fejezet összefoglalása, a levonható tanulságok e szempontból
való megvilágítása.
Az irodalmi nyelvet „A terminológia problémái” cím alatt számokkal felsorolt
„részfeltételek” alapján a következő meghatározással írnám le: a nyelvközösség egészét
átfogó egységes (vagy erre törekvő) és eszményi nyelvi változat, mely hosszú folyamat
során alakul ki, de sosem éri el végleges formáját, bizonyos fokig szabályozott, és
törekszik a nyelvjárási szélsőségek mellőzésére; ez jelenik meg többek között az
irodalomban és az igényes írásbeliségben.
Korai bibliafordításaink nyelve a kereszténység felvétele után a társadalom egészét
érintő (l. kötelező templomba járás), bizonyos fokig szabályozott (l. a latin mintát követi,
mint minden más korai magyar nyelvű szövegünk) írott változat, mely Bibliáról lévén szó
eszményi, és összefüggésbe hozható az irodalmi tevékenységgel. Bár egy különleges,
speciális nyelvváltozatról van szó, mégis köze van az igényes írásbeliség nyelvéhez. Ez
utóbbi állítást támasztja alá az is, hogy kezdetben az iskoláztatásban is latin fordításokból
tanultak írni, olvasni, az egységesülés folyamatában lévő magyar irodalmi nyelv mintáját
először tehát mindenképp a latin alap adta, mely tény már maga is normalizálódást,
egységességet feltételez a magyar írásbeliség elindulásában. Ha a szigorú nézetek közül
BENKŐt idézzük: „a XVI. századnak […] egy akárcsak viszonylag »egységes« és akárcsak
potenciális értelemben is társadalmilag »közös« magyar nyelvi formációnak is legföljebb
részlet-elemeivel szabad számolni” (BENKŐ 1960a: 71), akkor ebből kiemelhetjük, hogy:
azzal szabad számolnunk, sőt kell is. MÁTAI MÁRIA régi határozószókat vizsgálva is erre a
következtetésre jut: „nemhogy a XV. század, de még a XVI. század végének
nyelvhasználatát sem nevezhetjük irodalmi nyelvnek, hanem csak normává fejlődőben levő
nyelvhasználati formának, hiszen mind jellegét (kiegyenlítettségi állapotát), mind a
nyelvközösségben és a társadalomban betöltött funkcióját tekintve hosszú út áll még előtte
addig, míg véglegesen (legalábbis ideiglenesen véglegesen) kialakult, eszményi normává
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válik” (MÁTAI 1988: 658). Tehát a folyamat jelleget és a történetiséget hangsúlyozza, de
hogy a folyamat elindult, azt ő is elismeri.
Már a latinból kinövő, azon felnövő, sok esetben fordított írásbeli nyelv is, mely a kódexek
lapjain megjelenik, egységes azért, mert az „írásbeli jelöléstechnika már természeténél
fogva egységesít, összefog, normalizál” (BENKŐ 1960a: 39 és l. fentebb 1. pontot). A mai
értelemben vett egységes jelölésekre, helyesírásra, hangállományra azonban ekkor még
nem gondolhatunk.
A kolostorokban kialakulóban lévő irodalmi nyelv „élt és terjedt a kolostorokon
kívül is, s a papság által íratlanul is közkinccsé válóban volt” (HORVÁTH 1931: 258).
HORVÁTH tehát engedékenyebb ezen a területen, ezt tartja a magyar irodalmi nyelv
alapjának, mely nemcsak a kódexekben létezett, hanem azon kívül is élt és hatott, de
ezekben a könyvekben őrződött meg számunkra. Lehet, hogy hangállomány és hangjelölés
tekintetében nem mutat mindenhol egységességet, de szó- és stíluskincsünk alapját adják,
hatásuk a bibliafordítások terén a mai revíziók és újfordítások koráig elér.
Korai bibliafordításaink írásban maradtak fent, de az ismert részek a kollektív
emlékezetben is léteztek (pl. Miatyánk, Apostoli hitvallás, zsoltárok). A kevésbé ismert
részek is szóban jutottak el a néphez egy-egy prédikáció során. Azt nem tudhatjuk, hogy a
papok prédikációikban kerülték-e anyanyelvjárásuk sajátságait, ez is elképzelhető, főként
ha nem szülőföldjükön tevékenykedtek. De természetesen hangtani hatásuk nem volt olyan
jelentős a köznyelv, irodalmi nyelv szempontjából, mint inkább a szókincs, kifejezések,
alak- és mondattani formák tekintetében. A Vizsolyi Biblia legnagyobb és legáltalánosabb
hatását is a szó- és szóláskincs terére vonatkoztatják (például l. CSŰRY 1940; TOLCSVAI
2010), de már ez is egyfajta fordítási hagyományt visz tovább.
Számításba kell vennünk, hogy kódexekről lévén szó a fordító, a leíró, a másoló
nyelvi hatása is közrejátszik egy-egy megszövegezésben. A kezek kisebb-nagyobb
mértékben eltérhetnek egymástól akár nyelvjárásukban, akár helyesírásukban, ezek
segíthetik

a

kutatót

a

különböző

fejek

szétválasztásában,

de

„nem

csupán

nyelvjáráskeveredéssel kell számolnunk (…), hanem már bizonyos norma hatásával is”
(DEME 1959: 90). BÁRCZI GÉZA gyakran felhívja a figyelmet A magyar nyelv életrajza
című értekezésében, hogy a nyelvjárási sajátosságokat az igényes írásbeliség már a
legkorábbi időktől fogva kerüli, hiszen „a tollforgatók nem találták az írás nyelvéhez
méltónak” (BÁRCZI 1963: 188).
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Valószínűleg erről beszél SZATHMÁRI is, mikor ezt írja: „[a] fordítókban főként a
latin nyelv hatására kifejlődött bizonyos hajlam egyes mondatszerkesztési módok,
stilisztikai jelenségek, képletek iránt. Ezenkívül az egymás után létrejövő kódexfordítások
között volt valamiféle folytonosság, a bibliafordítók és a közhasználatú egyházi szövegek
tolmácsolói […] legalább részben – ismerhették egymás munkáját, s felhasználhatták őket”
(SZATHMÁRI 1968: 44). SZATHMÁRI mégis határozottan elutasítja, hogy ez a nyelvváltozat
állomása lenne az egységesülőben lévő magyar nyelvnek: „a könyvméretű írásosság
korában létrejövő frazeológiai, stilisztikai, mondatszerkesztési kiegyenlítődést ugyanis
nem a »külső okok«: a gazdasági, politikai, társadalmi stb. viszonyok váltják ki (nem is
kezdődik meg vele a nemzetté válás és a nemzeti nyelv kialakulása!), hanem lényegében
egy idegen nyelv, a latin hatására indul meg […] Ugyanakkor a nyelvnek a legelőbb
egységesülő és normalizálódó s legfontosabb területeit: a hangtani és az alaktani
jelenségeket nem érinti, és végeredményben csak egy meglehetősen szűk körre terjed ki”
(i. m. 45).
A hagyományozódás gondolatát emeli ki HORVÁTHnak a kódexek párhuzamos
helyeinek egyezéséről írt megjegyzése: „[i]tt már irodalmi nyelvhagyománnyal van
dolgunk, szövegtisztelet jelenségével a nemzeti nyelv körében. A nyelv nehezen mozdul
tovább arról a fokról, melyen a szent szövegek első fordítása megrögzítette” (HORVÁTH
1931: 166). Ehhez kapcsolódik TARNAInak az a gondolata is, hogy „bizonyos gyakran
előforduló, közkeletű fordulatok állandó, elfogadott nyelvi készletként éltek a műveltek
köztudatában. Innen van, hogy ezek jóval nagyobb mértékben egyeznek és lassabban
változnak, mint az a latin nyelvi anyag, amit a magyar literátus köztudat még nem vett
birtokba” (TARNAI 1984: 250). Felvetődik itt a norma, egységesülés, szabványosítás kontra
hagyomány kérdése.
SZATHMÁRI egy későbbi tanulmányában (2007) Szenczi Molnár Albert zsoltárainak
irodalmi nyelvünkre tett hatását vizsgálja. Megállapításainak nagy része a korai
bibliafordításokra, legelső zsoltárfordításainkra is igaz, hiszen ezek Szenczi Molnárra is
hatással lehettek. Éppen SZATHMÁRI idézi Szenczi Molnár naplójából, hogy reggelente
„zsoltárokat énekelt magyarul, latinul és németül” (l. SZATHMÁRI 2007: 401), tehát ismerte
(akár emlékezetből is) a korábbi zsoltárokat és ezek szöveghagyománya biztosan hatással
volt saját fordítására, így azok nyelvezetére és az ő nyelvére is.
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Álljon itt példaként saját korpuszomból a 121. zsoltár utolsó verse (doxológiája), melyből a
kifejezésformák,

frazémaszerű

szószerkezetek

hagyományozódó

összecsengésének

láncolatától egyenes út vezet mai bibliafordításaink (kétségtelen elnevezéssel:) irodalmi
nyelvéhez. A 121. zsoltár, ahogy erről a részletes elemzésnél már volt is szó, egyébként is
igen egységes fordítási hagyománnyal bír.

Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc
nunc et usque in saeculum (gör.)
Zsolt 121,8
Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et
usque in aeternum (héb.)
Vr rizie be mentedet: es ki menesedet
DöbrK. 205.
matol fogvan. mind r ke
Vr erÿzÿe the bel menesedeth ees kÿ ÿwuesedeth
KeszthK. 355.
mýnd eddÿg, ees mÿnd erekke
Vvr erÿzÿe the bel menesedeth, es kÿ ÿwuesedeth
KulcsK. 325.
mÿnd eddÿg es mÿnd erekke
AÅ vr meg xriÅi aÅ te kimeneſedet ęs be meneſedet :
Székely
moſtantul fogua mind xrxkke.
Az Wr meg xrizi a’ te kéménéſedet es beixuéſedet,
Heltai
moſtantól fogua mind xrxcké.
Az WR meg ŏrizi az te ki meneteledet és bę meneteledet:
Károli
moſtantul fogua mind ŏrŏcké.
Az Úr ǒrizze-meg bé-meneteledet, és ki-jôveteledet:
Káldi
moſtantól-fogva és ôrôkké.
Jól látszik, hogy bármely forrásnyelvből indultak is ki a szövegek, végig vihető egy
következetes fordítói hagyomány, melyben az eltérések a forrásnyelvhez való ragaszkodás
miatt történtek (például a görög alapú latin szöveg fordításának és kötőszava a záró
formulában), de az alap, a szöveg „lényegi magja” ott van minden változat mögött
változatlanul. Évszázadokon keresztül egészen mai Bibliáinkig ér ez a láthatatlan szál:

IMIT
Biblia 1932
Biblia 1973
Biblia 1908
Biblia 1990

Az Örökkévaló megőrzi mentedet és jöttödet,
mostantól mindörökké!
Megőrzi az Úr jártadat-keltedet
Most és mindenkoron.
Az Úr megőriz jártadban-keltedben,
mostantól fogva mindörökké.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet,
mostantól fogva mindörökké!
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben,
most és mindenkor.
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Éppen erről a fordításokban hagyományozódó normáról ír PUSZTAI FERENC: „a
fordított művek nyelviségükkel (nyelvi és stiláris állapotukkal) a normát tükröző források.
[…] a fordítások, a klasszikus alkotások új meg új magyarításai a norma gazdagításában,
csiszolásában nagy szerepet játszanak. Az új fordítás a régebbivel szembesíthető […] A
gazdagodó normát a fordítások nemcsak tükrözik, de épp az összemérés, egybevethetőség
miatt tudatosítják, s így gyarapítják is” (PUSZTAI 1978: 389).
BENKŐ az „irodalmi nyelv” terminust elhagyva évtizedekkel e témában írt
kutatásainak szintézise után áttér a „sztenderd, nyelvi sztenderd” elnevezésre, és tovább
árnyalja saját nézeteit. Meghatározásként a következőket mondja (kiemelések tőlem): „A
kiválasztott

normaelemek

folytonosan

szilárdulva

és

bővülve

egységes

nyelvi

normarendszerré sűrűsödnek, amely a hagyományozódás révén mintegy önmagát táplálva
és stabilizálva, fokozatosan a spontán nyelvi gyakorlat állandó tartozékává válik, egyúttal a
társadalom számára egy magasabbrendű, egységes nyelviség megtestesítője, követendő
nyelvi eszménnyé emelkedve” (BENKŐ 1988: 22). Véleményem szerint ez utóbbi definició
és annak kiemelései mentén elindulva, valamint ehhez PUSZTAInak a fordításról írott
kijelentéseit hozzáolvasva, jó összefoglalását kapjuk mindannak, amit a magyar
bibliafordítások (a legelsőktől a modernekig) az irodalmi nyelv kialakulásában jelentenek:
hagyományozódás révén folytonosan szilárdulva normává sűrűsödtek, fokozatosan
stabilizálódva egy magasabbrendű nyelvi eszménnyé, egységes nyelviséggé álltak össze.
Ez tehát a bibliafordítások hagyományozódásának az útja, de a hatás visszafelé is
érvényesül.

A bibliafordítások ezekkel a tulajdonságaikkal az

irodalmi nyelv

kialakulásában is fontos szerepet töltöttek be, hiszen kezdetben a szóbeliségben érlelődtek
ki fordulatai, melyek aztán kezdve legelső nyelvemlékeinkkel, egészen a kódexeken át,
első nyomtatásban megjelent könyveinkig kísérték a normalizálódás útjára lépő magyar
nyelvet. Ha az irodalmi nyelv kialakulása történeti, mégpedig hosszú-hosszú történeti
folyamat eredménye, akkor ennek első fejezetében a magyar bibliafordítások főszerepet
játszottak.
A bibliafordítások egységesülése, normalizálódása már legkorábbi szövegeink esetén sem
a nyelv formai jelenségeinek egységesülésével indult (tehát nem a helyesírás, hangtan és
alaktan nyelvi szintjén), hanem – ahogy azt a párhuzamos helyek vizsgálatai is kimutatták
– a nyelv tartalmi (lexikai, frazeológiai, mondatszemantikai és főként stilisztikai) szintjén,
a szókészlet és kifejezéskészlet mutatott hagyományozódást, egységességet.
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KÁROLY

SÁNDOR

kódexirodalmunk

első

szakaszában

vizsgálta

igenévrendszerünket, „az igenevek használatából is kitűnik, hogy bizonyos iskolázottságuk
volt a fordítóknak. Így éppen a latin szövegek lefordítása közben az írott nyelvnek olyan
sajátságai alakultak ki, amelyek megkülönböztették ezt az írott nyelvet a beszélt nyelvtől.
Ez kétségkívül bizonyos mértékben egységes jelleget adott az írott nyelvnek, de ez az
egység […] egyrészt eléggé viszonylagos, másrészt nem a nyelv teljes egészére, hanem
csak syntaxisára (annak is első sorban a stílussal leginkább határos területeire: szófűzési
módokra, grammatikai jellegű szerkezetekre), valamint szókincsére és kifejezéskészletére
vonatkozott” (KÁROLY 1956: 222).
PAIS meghatározásában: „[a]z irodalom szélesebb körű nyilvánosságnak és
távolabbi jövőnek is szánt írásos tevékenység. Az irodalmi nyelv az ilyen természetű
tevékenységben alkalmazott és alkalmazható nyelvi formák összessége, rendszere” (PAIS
1953: 425). A bibliafordítások nyelve ilyen, ha az irodalmi nyelv kialakulásának egyik
feltétele az igényesebb, fenköltebb, eszményi írásbeliség, akkor a kódexek nyelvezetét
mindenképp ide kell számítanunk. Véleményem szerint nyelvi helyességre, igényességre
való törekvés valószínűleg a legelső magyar szöveget papírra vető írástudóink szándékában
is meglehetett, talán azt is kijelenthetjük: meg kellett, hogy legyen. BÁRCZI is megemlíti
ezt: „[a]z írók tudatában vagy tudata alatt tehát ott lappang már a nyelvi helyesség és
helytelenség fogalma, lassan felködlik már bizonyos nyelvi norma, mely egyes vonásokban
még rendkívül tág, de a beszélt nyelvi mondattal szemben egy külön, írott nyelvi latinos
mondattant követel, és bizonyos nyelvjárási jelenségeket kirekeszt” (BÁRCZI 1963: 188).
Amennyiben a tudatosság a normának fontos összetevője, úgy valóban nem vagy csak
nehezen beszélhetünk irodalmi nyelvről ebben az időszakban. A magasabbrendű, eszményi
írásbeliség, a stíluskészség csiszolódása mindenképp efelé való törekvést mutat, mely már
a kódexirodalom megjelenésével elindul.
Két átmeneti időszakot említettem e fejezetben, az első a szóbeliségből az
írásbeliségbe való átmenet. SZATHMÁRI ezzel kapcsolatban leszögezi, hogy bár „az orális
irodalom határeset a szóbeliség és az írásbeliség között” (SZATHMÁRI 1968: 43), de „a
középkori magyar orális irodalom nyelvét […] nem tekinthetjük irodalmi nyelvünk
előzményének” (uo.). A szóbeli tolmácsolást, fordításokat viszont talán mégis
nevezhetnénk a magyar irodalmi nyelv elődjének TARNAIra hivatkozva: „[n]em a szó mai
értelmében vett s főleg írásbeliségre vonatkoztatott fordítások során át emelkedett a
magyar nyelv az irodalmi szint felé, hanem bizonyos alkalmakra és szakterületekre
korlátozódó, szóbeliségben maradó tolmácsolás által” (TARNAI 1981: 19).
178

A másik átmeneti korszak pedig a latin szövegeken felnövő, abból kilépő magyar
írásbeliség kezdete. Hiszen írásbeliségünk majd minden területe latin mintákon
nevelkedett. Bibliafordításaink is a latin nyelvből nőttek ki, így a mondattani, stilisztikai,
frazeológiai formákat a fordítási hagyomány örökítette át a latin „apanyelv”-ből (l.
PUSZTAI 1973). „A magyar a latinból eltanult írott nyelvi formákkal, mondat- és
stílusképletekkel lett szépírói stílust kibontakoztató irodalmi nyelvvé” (SZABÓ 1998: 46).
Miért ne lehetne irodalmi nyelvünk a latinból kinövő, fordításokon felnövő, irodalmi
tevékenység terméke?
Saját kutatásaim során fordítási hagyományra, és ezzel kapcsolatban bizonyos fokú
egységességre, következetességre találhattam rá. A meglévő szövegállandóság okát nem
csak az alapul vett forrásnyelv adja, hiszen a szókészletben, szóválasztásban,
kifejezéskészletben feltűnő a begyakorlottság, a sok-sok összecsengés és kiszámíthatóság
(persze vannak ezzel ellentétes tendenciák is, a véletlenszerűnek tűnő megoldások sok
esetben elbizonytalaníthatják a kutatót, l. praesens perfectum magyar megfeleltetései).
Annyit azonban biztosan leszögezhetünk, hogy szókincsünk, stíluskincsünk, szövegezési
hagyományunk bölcsői korai kódexeink, bennük első bibliafordításaink. A kifejezések,
műszók magyarítása önálló magyar fejlemény; ezek a szóbeli anyag konzerválódása révén
válnak visszatérő, variálható, formulaszerű kifejezésekké. A szóbeliségből elinduló
hagyomány arra enged következtetni, hogy a magyar bibliafordítások valami íratlanig
nyúlnak vissza. Ezért újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igenis létezett,
alakulóban volt egy szövegállandóságra való törekvés, mely nézetem szerint a
normalizálódás útjára lépő magyar nyelvre is következtetni enged. Fontos, hogy ne
veszítsük szem elől azt a két pontot, ami ebben iránytűnk lehet: a latin és a magyar nyelv,
valamint a szóbeliség és az írásbeliség határmezsgyéjét.
Korai zsoltárfordításaink a hagyományozódás, állandóság mellett a variációk
kisebb-nagyobb számának kérdését is fölvetik, ezekre is megoldást jelenthet a szóbeliség,
az élőszóbeli megmaradás-változtatás kettősége. Az ellentmondás ellentmondással való
feloldása nem saját következtetésem, minden ezzel a témával foglalkozó szakirodalomból
legalább implicit módon kiolvasható. A Kulcsár-kódex kiadásának Bevezetőjében például
így találkozunk vele a breviáriumról és perikóparendszerről szóló részben: „mindennapi
vagy minden heti használatúak voltak, ennek következtében igen gyakran hangzottak el
élőszóban. A bibliafordítások szövegváltozatainak, azok összefüggésrendszerének, a
prioritásoknak a meghatározásakor tehát semmiképpen nem kapcsolhatók ki a szóbeliség
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és az írásbeliség korabeli viszonyának a kérdései. Kétségtelen, hogy e szövegek jelentős
részének erős szóbeli szöveghagyománya volt. Az írott szövegeken pedig még a szóbeli
szokás uralkodott. Az írott szöveg – bár volt fontossága – még nem biztosított tartós
szövegállandóságot” (HAADER–PAPP 1999: 36).

Tehát az első leírt magyar szövegek

(legyen az bibliafordítás, oklevél, nyelvtan stb.) a szóbeliségben kialakult és begyakorolt
szövegezések írásbeli változatai. Ez azonban nem szabad, hogy elbátortalanítsa a kutatót,
hiszen

szóbeliség

és

írásbeliség

határán

vizsgálni

15–16.

századi

szöveg-

hagyományozódásunk lehetséges irányait nehéz, de igazán izgalmas kutatási feladat.
Kezdeti

írásbeliségünk

szinte

teljes

mértékben

egyházi

vonatkozású.

Fontos,

elhanyagolhatatlan jelentőségű szerepet játszottak benne a bibliafordítások és azon belül is
az olyan költői részek, mint a Zsoltárok könyve, melynek a szóbeliségben is biztosan
csiszolódni kellett. Ha az ezekben fellelhető összecsengéseket, hagyományozódást
valamint az egységes kifejezőkészletet vesszük magunk elé (mely egészen napjaink
bibliafordításaiig elér), akkor fontosnak tartom kiemelni azt, hogy ezen szövegek a magyar
nyelvi norma, az eszményi nyelvváltozat legelső (vagy ha finomítani szeretném, akkor a
legelsőt megelőző) lépcsőfokát jelentik.
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Összegzés

A bibliafordítás témájához bármely irányból közelítő szakemberek, legyenek bár nyelvészek,
irodalmárok, teológusok stb., mindig arra a következtetésre jutnak, hogy nem elegendő
egyetlen bibliafordítás, szükséges lenne több „változatban” is (természetesen nyelvi
változatokra gondolva) kiadni a Bibliát. Elemzésem után talán annyiban csatlakoznék ehhez
az állításhoz, hogy szükséges lenne egy felekezeti szempontból független, vagy inkább
felekezetközi fordítás elkészítése is. (1977-ben Franciaországban például megjelent egy
ökumenikus fordítás: Le Psautier, version oecuménique, texte liturgique, ’A Zsoltárok
könyve, ökumenikus fordítás, liturgikus használatra’ címmel, melyhez hasonlót magyar
nyelven is érdemes lenne megjelentetni.) Ennek modern nyelvezetűnek kellene lennie, de
nem az utca nyelvén, hanem a mai irodalmi nyelven szólalhatna meg. És természetesen ezek
után

sem

szabadna

elfeledkeznünk

nyelvtörténeti

kincseinkről:

15–17.

századi

bibliafordításainkról. Legkorábbi bibliafordítóink ugyanis emberfeletti kitartással, jelentős
szaktudással készítették e korai időkhöz mérve hatalmas teljesítményeket. A bibliafordítók
erőt nem kímélve végezték feladataikat, hogy ezzel hozzájáruljanak a hit és a keresztény
gondolkodás megismertetéséhez, elterjesztéséhez, fenntartásához.
Dolgozatom kiindulópontja az volt, hogy legkorábbi bibliafordításainkból
összegyűjtve a kiválasztott négy bizalomzsoltárt különböző nyelvi szinteken nyelvtörténeti
összehasonlító elemzéseket végezzek, s a szövegek jellegéhez kapcsolódó stilisztikai,
fordítástechnikai összevetéseket tegyek. A forrásnyelvekre visszavezethető fordítási
hagyományok azonban érdekesen alakították a dolgozat témáját, egyre inkább a
szöveghagyományozódás irányába vitték a nyelvi elemzéseket. A különböző forrásokra
visszavezethető bibliafordítások grammatikai, lexikai, mondattani eltérései a dolgozatban
jól elkülönülő táblázatokban kaptak helyet, így azokból kiolvasható a nem is olyan
egyértelmű

és

nem

is

mindig

következetes

bibliafordítási

hagyományozódás

alakulástörténete, melyeket több esetben a mai, modern bibliafordítások szövegével is
összevetettem.
A „Vulgatából fordító katolikus” és a „közvetlenül a héberből készült protestáns”
fordítások kitételeinek árnyalására feltétlenül szükség van a nyelvtudományban. A
bibliafordításokon nyelvtörténeti összevető vizsgálatokat végzők gyakran nem kellő
körültekintéssel veszik figyelembe a forrásnyelvek eltéréseit. Természetesen nehézséget
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okozhat az eredeti nyelvi szöveg kiválasztása, de ebben nagy segítségére lehet a kutatónak
például az itt használt kétféle forrásnyelvre visszamenő latin kiadás.
A 11. századtól a szóbeliségben élő bibliafordítások, majd a későbbiekben ezek
lejegyzései, korai szövegemlékeink vallásos tematikája, bennük „bibliás” fordulatok, majd
a 16. századból fennmaradt kódexekben lejegyzett bibliafordítások, egészen a nyomtatott
részletekig, majd a teljes Bibliákig hatalmas fejlődési vonal megrajzolását teszik lehetővé.
A bibliafordítói tevékenység hozzájárult magyar nyelvünk fejlődéséhez, vele formálódott,
küzdött az idegen elemek magyarra való átültetésével, fontos szerepet játszott az írott
nyelv normáinak alakításában, és közben beépítette a szóbeli hagyományt is.
A Biblia forrásnyelveinek nehézségeiről olvasva korai magyar fordítóinkra is
gondolhatunk. Amikor a Bibliai Lexikonban azt olvassuk a görög Aquila fordításáról, hogy
„[s]zolgaian utánozta a héber eredetit, teljesen figyelmen kívül hagyta a görög nyelv
törvényeit, s attól sem riadt vissza, hogy a fordítás helyenként teljesen értelmetlenné váljon
vagy éppenséggel más, ellenkező értelmet kapjon” (HAAG 1989: 1674) – eszünkbe juthatnak
első bibliafordítóink. Vagy a Vetus Latináról olvasva: „több fordító munkájáról van tehát szó,
más-más célú, más-más területre korlátozódó, főként liturgikus használatra készült különböző
színvonalú szövegekre kell itt gondolnunk, melyeket folyton javítgattak valamely görög
alapszöveg alapján” (l. 32–33) – párhuzamba állíthatjuk ezt a scriptoriumokban ülő, papír fölé
hajló szerzeteseink képével. A bibliafordítók eszerint minden korban ugyanazokkal a
nehézségekkel küzdöttek és küzdenek, bármely forrás- és célnyelvről legyen is szó.
A korpuszomba bekerült nyolc bibliafordítás összevető vizsgálata során a fordítások
egymásra hatását, az egymást követő szövegek csiszolódását tapasztaltam. A DöbrK.,
valamint a KeszthK. és KulcsK. összefüggéseit újra kell gondolnunk, más-más előzményre
utalhat a bennük található következetesen eltérő szórend, de a szöveghagyomány ennek
ellenére is jól láthatóan összefonódik. A legkorábbi szövegek fordítási nehézségei lassan
letisztultak, közben a nyelv is változott „alattuk”, legszembetűnőbben az igeidőrendszer
egyszerűsödése és bizonyos lexémák eltűnése mutatta ezt a változást. Az egymásba játszó
felekezeti szöveghagyomány arra enged következtetni, hogy megfontolásra érdemes
CSEPREGI ZOLTÁN feltevése a reformáció korának nyelvével kapcsolatban: „[a]z anyanyelvi
identitás meghatározó voltához tartozik az a kérdés is, mit kezdhetünk a különböző nyelvű
prédikátorokra vonatkozó szófukar adatainkkal. […] Katolikus vagy reformátori szellemben
prédikáltak-e híveiknek? […] evangélikus vagy református igehirdetőknek tekintsük-e őket?
A városukban kisebbségben élő igehallgatókat, gondolom, a legkevésbé sem foglalkoztatta
ez a kategorizálás, annak örültek, hogy anyanyelvükön prédikáltak nekik” (CSEPREGI 2013:
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365). HORVÁTH JÁNOS is arról ír, hogy a 16. század első felében még nem volt kiélezett
kérdés a felekezetek elkülönülése: „[r]észleteikben eltérő, egyéni meggyőződések még ekkor
nem vezettek igazi szakadásra: »felekezésre«. Hullámzóban, erjedőben volt még minden, s
majd csak egy-egy hatalmasabb egyéniség szervező harciassága, vagy hódító példája
szilárdította meg az elválasztó vonalakat” (HORVÁTH 1957: 257). Ha ezt az állítást
feltételezésként egy századdal korábbra is érvényesítjük, akkor érthető, hogy a ferencesek
egy esetleges huszita fordítású szöveget is kezükbe vehettek, hiszen a nyelv volt a fontos
tulajdonság, a magyarul megszólaló Ige. Később Heltai (ahogy azt a magyar bibliafordítások
kapcsán kiemeltem) bibliafordításának elkészülte során többször is vallást váltott, nézetei
megváltoztak, de magyar fordítási szövege tovább élt, Károli felhasználta munkájához.
Heltai fordítása egyébiránt figyelemfelkeltő volt számomra, hiszen fordítási megoldásai
sokszor egyediek voltak a korpuszon belül, előremutatóak, néhol az ő szövegéhez állnak
legközelebb modern fordításaink. Bibliafordítását sokszor nem értékeljük kellő módon,
pedig sok esetben a mai protestáns hagyomány (és néhol nem csak az) a Vizsolyi Biblián
keresztül Heltaiig (és a zsoltárok esetében Székely Istvánig) is visszanyúlik. Heltai
túlnyomórészt héber forrású, de mégis „hibrid” szöveghagyománnyal él, hisz néhol
megtalálhatók benne a latinból eredő, így a kódexekre emlékeztető megoldások is. Mindez a
fentiek értelmében azért történhetett korai bibliafordításainkban így, mert ezeknek a
szövegeknek magyar nyelven való megszólaltatásával a fordítók szolgálni akartak
rendtársaiknak, gyülekezetüknek, közelebbi-távolabbi környezetüknek, a Biblia szavára
éhezőknek. Ilyen értelemben feltevésem szerint joggal beszélhetünk egy korai időkig
visszavezethető, nem felekezetekhez köthető, (egyes számban álló) magyar bibliafordítási
hagyományról, mely eltéréseiben a forrásnyelvekkel magyarázható, de frazémáiban,
szófűzéseiben már a legkorábbi időktől egységességet mutat.
Dolgozatom egy másik fejezetében egy latin igeidő, a praesens perfectum
vizsgálata során a fordításban nem annyira következetes magyar igeidőhasználatot
mutattam be. Erre legfőbb magyarázatként a fordítási nehézségek, az eltérő teológiai
értelmezések és egy élőbeszédhez közel álló változatosságot említettem. Néhol az alaki
egyezések miatt a formák meghatározása is nehézséget okozhat a nyelvtörténésznek, ezzel
az adatokból fakadó dilemmákat szerettem volna szemléltetni. Mindezzel a latin nyelvi
hatásként emlegetett szigorú, sokszor negatívan értékelt szabályszerű megfeleltetési
rendszerek egyik ellenpéldájára hívtam fel a figyelmet. Ha a fordítónak választási
lehetősége nyílik rá, akkor ebben a helyzetben megmutatkozik nyelvi rátermettsége,
megismerhetjük fordítási attitűdjét, a választás pragmatikai oldalára következtethetünk,
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tehát megjelennek a fordításban a nyelven kívüli szempontok is. Ennek az igeidőnek a
magyarban való megfeleltetéseit, a köztük való választást később a stilisztika irányából is
igyekeztem megvilágítani (l. prófétai perfektum).
A párhuzamos szövegek vizsgálata közben pragmatikai magyarázatokat is
kereshetünk a szövegek fordítási eltéréseire: a felekezeti különbségekből adódó fordítási
eltérések nyelven kívüli magyarázatok bevonását teszik szükségessé. A fordítói
szabadságból eredő választási eltérésekből (például szinonimák vagy igeidők között),
némely megoldás preferálásból, azok következetes alkalmazásából vagy más megoldások
kerüléséből következtetéseket vonhatunk le a fordítók nyelvi és nyelven kívüli (például
teológiai) rátermettségéről, nézeteiről. Bibliafordításról lévén szó a fordítás pragmatikáját
is vizsgálhatjuk, ezt történeti távlatba állíthatja a korpusz régisége. Úgy gondolom, hogy a
magyar nyelv története – az ómagyar kortól kezdve évszázadokon át – elválaszthatatlan a
fordítás történetétől, hiszen ahogy azt „Az egységesülés, normalizálódás és a hagyomány
15–17. századi bibliafordításainkban” című fejezetben írtam, a magyar írásbeliség is latin
mintán nevelkedett, latinból való fordításokkal indult el.
Az egyes érintett elméletek, kutatási területek (például fordítás, bibliafordítás, stílus
és stilisztika, nyelvészeti pragmatika, magyar irodalmi nyelv) teljes történeti hátterének
felvázolására nem vállalkozhattam, inkább csak a szem előtt tartott, vizsgálat alá vont
fogalmak meghatározásai közül a követett szemléletet mutattam be. A különböző
elméletek kifejtése a hivatkozott irodalmak alapján visszakereshető.
A szöveghagyományozódás, a fordítástechnika, a felekezetiség és a teológiai nézetek
korai bibliafordításaink nyelvére tett hatása, a bibliafordítás és az irodalmi nyelv
összefüggései, egy lehetséges történeti stilisztikai irány és az ezekhez kapcsolható
pragmatikai kitekintés mind-mind csak egy-egy lehetséges irányvonal elindítása volt, és
továbbgondolásra is okot adhatnak a későbbiekben.
Dolgozatomat KÁROLY SÁNDOR 1980-ból szóló szavaival zárnám: „[…] a történeti
nyelvtanban az alaki, fonetikai és morfofonetikai szempont uralkodó jellege múltbeli
hagyomány, amely a magyar nyelvtudományt is jellemezte a közelmúltig, amikor is ezeket
a területeket tekintették a leginkább művelendő tudományterületnek, elsősorban ezekből
volt illő disszertációkat írni stb. Szerencsére a nyelv szellemi oldalának, a szintaxisnak, a
lexikológiának és a jelentéstannak az újabb térhódítása kedvező hatással van a történeti
grammatika fejlődésére is” (KÁROLY 1980: 44). Csak remélni tudom, hogy írásommal, ha
hatással nem is voltam rá, de a fentieket aláhúzva legalább gondolatébresztő lehettem e
tekintetben.
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3. Zsoltár
1. vers
–
2. vers
Domine quare multiplicati sunt hostes mei multi consurgunt adversus me (IUXTA
HEBRAICA)
Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt adversum me (IUXTA
SEPTUAGINTA)
DöbrK. 16: Wram hoģ mire sokasoltanak meg kik engem ńomorgatnak · sokak mondnak
en
17: ellenem
KeszthK. 3: Vram mÿre sokasulanak megh kÿk engemeth nÿomorgathnak / sokak
tamadnak een ellenem
KulcsK. 4: VVram mÿre sokasulanak meg kÿk engemeth nÿomorgatnak sokak tamadnak
een ellenem
Székely: VRam melľ igen ſokan vadnac aÅ en haborgatoim : ſokan tamadtac fel en
ellennem.
Heltai: WRam, ki ſockan vadnac, kic nyomorgatnac engemet: ſockan támadnac ellenem.
Károli: WRAM melly igen meg ſokaſodtanac az én ellenſégim? melly ſokan vadnac az én
ellenem támadóc.
BatthyK. 210: Uram ki ſokan vadnak kik engemet haborgatnak : Es ſokan vadnac kik
ellenem tamattanak.
Káldi: URam miért ſokaſodtak-meg, a ’ kik engem háborgatnak? ſokan támadnak ellenem.
Biblia 1932: Uram, de sokan vannak, kik szorongatnak engem, De sokan kelnek föl
ellenem!
Biblia 1973: Mennyien szorongatnak, Uram, mennyien fordulnak ellenem!
Biblia 1908: Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók!
Biblia 1990: URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!
IMIT: Örökkévaló, mily sokan vannak szorongatóim, sokan támadnak ellenem!

201

3. vers
multi dicunt animae meae non est salus huic in Deo semper (héb.)
multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius; diapsalma (gör.)
DöbrK. 17: Sokak monģak en lelk mnek ninLen neki iduessege

isteneben

KeszthK. 3: Sokak mondÿak een lelkemnek nÿnch ÿdweseegh nekÿ w ÿſtenebe
KulcsK. 4: Sokak mondÿak een lelkemnek, nÿnchen ÿdwesseg nekÿ w istenebe
Székely: Sokan mongàc aÅ en lelkemnec : nincÅen ſegecÅige ×neki aÅ iſtentxl.
Heltai: Sockan eſÅt mondgyác az én lelkemnec: Az Iſten meg nem ſÅabadittya. Selah.
Károli: Sokan mondgyác az én lelkem felŏl; ninczen ŏ néki ſÅabaduláſa az Wrtól.
BatthyK. 210: Sokan mondģak az en lelkemrxl : Ninczen ſegitſege neki az Iſtentxl.
Káldi: Sokan mongyák a’ lelkemnek: Ninch néki ſzabaduláſa az ô Iſtenébē.

Biblia 1932: De sokan mondják felőlem: Nincsen segítsége Istenében
Biblia 1973: Hányan mondják rólam: „Nincs menedéke Istenénél!
Biblia 1908: Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél. Szela.
Biblia 1990: Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.)
IMIT: Sokan mondják lelkemről: Nincs segítség számára Istenben. Széla.
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4. vers
tu autem Domine clipeus circa me gloria mea et exaltans caput meum (héb.)
tu autem Domine susceptor meus es gloria mea et exaltans caput meum (gör.)
DöbrK. 17: Vram te kedeg engem fogado vaģ : / en diL segem / : es en feiemet fel
magaztato
KeszthK. 3: Te kedÿk wram wagÿ engemeth
4: hozÿad fogado / een dÿchesegem / ees een feÿem fel magazthatho
KulcsK. 4: Te kedÿg wram wagÿ engemeth hozÿad fogado, / een dÿch’esegem / ees een
feÿem fel magaztato
Székely: Te vaģ vram en kxrń×lem valo otalóm : en dicÅiretxm, es aÅ en femnec fel
magaßtaloia
Heltai: Maga WRam te vagy az én óltalmom: Te vagy dichxségem, Es te magaſÅtalod fel
az én feiemet.
Károli: Te pedig Wram énnékem paiſom vagy, diczŏſégem vagy és fel magaſÅtalod az én
feiemet.
BatthyK. 211: Maga Uram te vaģ paiſom ennekem : Te emelz tiſzteſſegre engemet es te
magaſztalod fel az en feimet.
Káldi: Te pedig Uram én óltalmazóm vagy, én dichǒſégem, és fejemnek fel-magaſztalója.

Biblia 1932: Ám te, Uram, oltalmazóm vagy nekem, Felmagasztalsz, és fölemeled fejem.
Biblia 1973: De te, Uram, azért védőpajzsom vagy, te vagy dicsőségem, csüggedt fejem
fölemeled.
Biblia 1908: De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem az, a ki felmagasztalja az
én fejemet.
Biblia 1990: De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.
IMIT: De te, Örökkévaló, paizs vagy körülöttem, dicsőségem és fejem fölemelője.
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5. vers
voce mea ad Dominum clamabo et exaudiet me de monte sancto suo semper (héb.)
voce mea ad Dominum clamavi et exaudivit me de monte sancto suo diapsalma (gör.)
DöbrK. 17: En zommal vrra kaialtoc : es nn n zent heģyr l eng m meg halgata
KeszthK. 4: Een zomal wrhoz kayalteek ees engemeth meg halgatha menÿorzagbol
KulcsK. 4: Een zomal wrhoz kaÿaltek, ees engemeth meg halgata menÿorzagbol
Székely: AÅ en ßommal aÅ vrhoÅ kialtôc, : es meg halgata engemet aÅ × ßentſiginec
heģérxl.
Heltai: Az én ſÅómmal az WRhoz kiáltoc: es meg halgat engemet az x ſÅent hegyérxl.
Selah.
Károli: En fel ſÅóual az WRhoz kiáltottam, és meg halgatott engemet az ŏ ſÅentſégénec
hegyérŭl.
BatthyK. 211: Az en ſzommal az Urhoz kialtok : Es meg halgat engemet az x ſz: heģerxl.
Káldi: Az én ſzómmal az Úrhoz kiáltottam: és meg-halgatott engem az ô ſzent hegyérǒl.

Biblia 1932: Hangos szómmal az Úrhoz kiáltok, S ő szent hegyéről meghallgat engem.
Biblia 1973: Hangos szóval kiáltottam az Úrhoz, s ő maghallgatott szent hegyéről.
Biblia 1908: Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége
hegyéről. Szela.
Biblia 1990: Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.)
IMIT: Hangommal az Örökkévalóhoz kiáltottam föl, és ő meghallgatott engem szent
hegyéről. Széla.
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6. vers
ego dormivi et soporatus sum evigilavi quia Dominus sustentavit me (héb.)
ego dormivi et soporatus sum exsurrexi quia Dominus suscipiet me (gör.)
DöbrK. 17: En el alvm es el baģadek : mert vr eng m fogada es meg fel tamodek
KeszthK. 4: Een almath wek ees el bagÿadek / ees fel tamadeek / merth wr engem fogada
KulcsK. 4: Een almath wek ees el bagÿadek,, ees ees fel tamadek, merth wr engem fogada
Székely: En le fekûuem, es el aluuam, es fel ſerkenec : mert aÅ Vr oltalmaÅ vala ingemet.
Heltai: En lefekſÅem es elaloſÅom, es iſmet felkelec: Mert az Wr gondomat viſſelli.
Károli: En lefekſÅŏm el aluſÅom, és fel kelec, mert az WR óltalmaz engemet.
BatthyK. 211: En le fekÕſzxm el aluſzom es fel ſerkenek : mert az Ur oltalmaz engemet.
Káldi: Én aluttam, és mély álomban vóltam: és fel-kǒltem, mert az Úr meg-tartott engem.
Biblia 1932: Aludni tértem, s álomba merültem, És felébredtem, mert óv az Úr engem.
Biblia 1973: Nyugovóra tértem és elaludtam, de fölkeltem ismét, mert az Úr a gyámolom.
Biblia 1908: Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
Biblia 1990: Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem.
IMIT: Én lefeküdtem és aludtam, fölébredtem, mert az Örökkévaló támogat engem.
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7. vers
non timebo milia populi quae circumdederunt me (héb.)
non timebo milia populi circumdantis me (gör.)
DöbrK. 17: Nepnek ezeretòl sem filek kik engem korn l v ttek :
KeszthK. 4: Nem felek nepnek ezeretwl / kÿk engem meg kernekeztenek
KulcsK. 4: Nem felek nepnek ezeretwl, kÿk engē meg kernekeztenek
Székely: Nem felxc en tiÅ eÅÅer nept×l : kic en kxrù×llem leſelkxdnec en ellxnnem.
Heltai: Nem félec ſoc ezzer népektxl: kic kxres kxrny×l reám támadnac.
Károli: Nem félec ſoc ezer néptŏl, melly minden felŏl megkŏrnyekŏzŏtt engemet.
BatthyK. 211: Nem felek ſzaz ezer neptxl kic kxrxs kxrńÕl ellenem tamattanac :
Káldi: Nem félek az engem kôrnyǔl-vevô népnek ezeritǒl:
Biblia 1932: Nem félek az ezernyi néptől, Mely köröskörül reám tör.
Biblia 1973: Nem félek a nép ezreitől, ha ellenségesen körülvesznek.
Biblia 1908: Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
Biblia 1990: Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem.
IMIT: Nem félek a népnek tízezreitől, kik köröskörül nekem szegültek.
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8. vers
surge Domine salvum me fac Deus meus quia percussisti omnium inimicorum meorum
maxillam dentes impiorum confregisti (héb.)
exsurge Domine salvum me fac Deus meus quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi
sine causa dentes peccatorum contrivisti (gör.)
DöbrK. 17: vram tamaģ fel · en vram istenem idvezeyL engemet Mert te minden oktalan
velem Ingerked ket verel : meg t red bin s knec fogokot
KeszthK. 4: tamagÿ feel wram ÿdwezeh engemeth een iſtenem Merth the mÿnden oktalan
een welem ÿngerkedeth / meg werel ees meg tered bÿneseknek fogaÿth
KulcsK. 4: tamadÿ feel wram ÿdwezeh engemeth een Istenem Merth the mÿnden oktalan
een velem ÿngerkedeketh, meg verel ees meg tered bÿneseknek fogaÿth
Székely: Keľ fel Vram, ęs tarcÅ meg engemet en iſtenxm, mert te vęrxd arcÅul minden
ellenſigimxt: es aÅ hitetlenxknek fogokat eģbe rontod.
Heltai: Kellyfel Wram, óltalmaz engemet, én Iſtenem: Mert te ×ttxttil artÅul minden
ellenségimet: es az Iſtentelenneknec fogait kitxrtet. [!]
Károli: Kely fel Wram, tarcz meg engemet én Iſtenem, verd artzúl minden én ellenſégimet,
fogait ellenſégimnec ronts ŏſzue.
BatthyK. 211: Tamaģ fel Uram es ſegeľ meg engemet en Istenem. Mert minden
ellenſegimet te czapdoſod arczul : Es ki txrxd az Iſtentxl ſzakattaknak fogokat.
Káldi: kelly-fel Uram, ſzabadíts-meg engem én Iſtenem. Mert te verted-meg mind az oknélkûl-valo ellenkezǒmet: a’ bǔnôſôk fogait öſzve-rontottad.
Biblia 1932: Kelj fel, Uram, szabadíts meg, Istenem! Hisz te megverted mind, kik ok
nélkül belém kötöttek, A bűnösök fogát összetörted.
Biblia 1973: Kelj föl, Uram, adj szabadulást, Istenem! Hiszen minden ellenségemet arcul
verted, és a leselkedők fogait kitörted.
Biblia 1908: Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden
ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
Biblia 1990: Állj mellém, URam, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden
ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait!
IMIT: Kelj föl, Örökkévaló, segíts meg engem, Istenem! Mert állkapcson ütötted mind az
ellenségeimet, a gonoszok fogait széttörted.
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9. vers
Domini est salus super populum tuum benedictio tua semper (héb.)
Domini est salus et super populum tuum benedictio tua (gör.)
DöbrK. –
KeszthK. 4: Idwesseegh wre / ees the nepeden the aldomasod
KulcsK. 4: IIdwesseg wre, ees the nepeden te aldomasod.
Székely: AÅ vriſtene aÅ meg tartas : ęs aÅ te nepeden vaģon aÅ te aldaſod. Sęla.
Heltai: Chac az WRnál vagyon á ſegitség: Es á te népedre valo áldomáſſod. Selah.
Károli: Az Wré a ſzabaditás, és az te népeden vagyon az te áldáſod.
BatthyK. 211: Az Iſtennel talaltatik ſetetſeg [!] : Es az te aldaſod az te nepede.
(Ráday graduál: segetseg)
Káldi: Az Úré a’ ſzabadítás: és a’ te népeden a’ te áldáſod.
Biblia 1932: Az Úrtól jő a segítség, Legyen áldásod népeden!
Biblia 1973: Az Úrnál a segítség, legyen áldásod népeden!
Biblia 1908: Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela.
Biblia 1990: Az ÚRtól jön szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)
IMIT: Az Örökkévalóé a segítség, népedre az áldásod! Széla.
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16. zsoltár
1. vers
humilis et simplicis David custodi me Deus quoniam speravi in te (IUXTA HEBRAICA)
tituli inscriptio ipsi David conserva me Domine quoniam in te speravi (IUXTA
SEPTUAGINTA)
DöbrK. 31: VRam tarL meg engem · mert te benned remenkettem ·
KeszthK. 23: Tarcz meg engemeth wram merth remenkettem the benned
KulcsK. 23: TArcz meg engemeth wram merth remenkettem the benned
Székely: TArcÅ meg iſten engemet : mert en te benned reminſigxmxt vettxttem.
Heltai: yriz meg engemet, Wr Isten, Mert te benned bizom:
Károli: TArcz meg engemet Iſten mert én te benned bizom.
BatthyK. 222: Oeriz meg engemet en Iſtenem : Mert te benned remenlek.
Káldi: TArts-meg engem Uram, mert benned bíztam.
Biblia 1932: Óvj meg engem, Uram, mert tebenned van reményem.
Biblia 1973: Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök.
Biblia 1908: Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom.
Biblia 1990: Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!
IMIT: Őrizz engem, Örökkévaló, mert benned kerestem menedéket.
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2. vers
dicens Deo Dominus meus es tu bene mihi non est sine te (héb.)
dixi Domino Dominus meus es tu quoniam bonorum meorum non eges (gör.)
DöbrK. 31: en mondam vrnac te en istenem vag · mert en iommal zikes nem vaģ
KeszthK. 23: mondottam wrnak the wagÿ een ÿstenem / merth een ýozagommal zÿkes nē
wagÿ
KulcsK. 23: mondottam wrnak the wagÿ een ÿstenem, merth een yozagomal zÿkes nem
wagÿ
Székely: Mondad (en lelkem) aÅ vrnac, en vram vaģ te: aÅ en iom te neked ſemmit nem
haßnal.
Heltai: EſÅt mondom az Wrnac: En Iſtenem vagy te: Minden ióm chac te txled vagyon.
Károli: Mond eſÅt WRnac (ô én lelkem,) En WRam vagy te, jóllehet ſemmi én tŏlem nem
ſÅármazhatic melly néked haſÅnálna.
BatthyK. 222: Monģad oh en lelkem az Iſtennek en Uram vaģ te : Es az en iauaimnelkÕl
nem ſzÕkxlkxdxl.
Káldi: Mondék az Úrnak: Én Iſtenem vagy te, mert javaim-nélkûl nem ſzǔkôlkôdôl.
Biblia 1932: Mondom az Úrnak: Te vagy az én Istenem, Náladnál nagyobb javam nincsen.
Biblia 1973: Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem
szárnyal túl!”
Biblia 1908: Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
Biblia 1990: Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó
nekem.
IMIT: Mondtam az Örökkévalónak: Uram vagy, javam nincsen rajtad kívűl.
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3. vers
sanctis qui in terra sunt et magnificis omnis voluntas mea in eis (héb.)
sanctis qui sunt in terra eius mirificavit mihi; omnes voluntates meas in eis (gör.)
DöbrK. 31: Meľ zentek

f ldeben vadnac · minden akaratimot Lvdasiťa

bennec

KeszthK. 23: Zentekbe kÿk vannak w feldeben chodaſeÿtÿa mÿnden een akaratomath w
bennek
KulcsK. 23: Zentekbe kÿk wannak w feldeben cho
24: daseÿtÿa mÿnden een akaratomath w bennek
Székely: AÅ ßentekheÅ vaģon ennekem minden akaratom, kic aÅ fxldxn vadnac : ęs aÅkic
ioßaggal dicÅiretxſſxc.
Heltai: A SÅentekhxz, kic é fxlden vadnac, es á iámborokhoz vagyon minden keduem.
Károli: Hanem a ſÅenteknec kic ez fǒldǒn vadnac, és az bǒczǔleteſſeknec, kikben vagyon
minden én gyǒnyǒrǔſégem.
BatthyK. 222: Hanem az ſzentek kic ez fxldxn lakoznac : Es az erxſſek az kikben nekem
minden ģxńxrÕſegem vaģon.
Káldi: A’ ſzentekben, kik az ô fǒldén vannak, chodálatoſsá tette minden akaratimat.
Biblia 1932: A szentekkel, kik országában vannak, Csodálatosan kielégíti minden
óhajtásomat.
Biblia 1973: A „szentekhez” pedig, kik a földön élnek: „Ti kiválóak, minden kedvem
tibennetek telik!”
Biblia 1908: A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden
gyönyörűségem.
Biblia 1990: A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségben telik minden kedvem.
IMIT: A szenteknek pedig, kik az országban vannak, és a dicsőknek, kikben egész
kedvem van:
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4. a vers
multiplicabuntur idola eorum post tergum sequentium non litabo libamina eorum de
sanguine neque adsumam nomina eorum in labiis meis (héb.)
multiplicatae sunt infirmitates eorum postea adceleraverunt non congregabo conventicula
eorum de sanguinibus nec memor ero nominum eorum per labia mea (gör.)
DöbrK. 31:

nekik betegsigek meg sokasvla · az vtan serenkedenek ·

KeszthK. 23: Sokasulanak w betegsegek / annak wtanna megh gÿorsulanak
KulcsK. 24: Sokasulanak w betegsegek, annak wtanna meg gÿorsulanak
Székely: Meg ſokaſſodnac aÅoknac ńomoruſagoc kic ſyetnec aÅ baluańokhoÅ :
Heltai: Meg ſokaſodgyéc azzoknac keſſer×ségec, á kic az idegenekhxz ſietnec.
Károli: Meg ſokaſodnac azoknac bánattyoc kic máshoz ſietnec:
BatthyK. 222: Meg ſokaſulnac azoknac az x banatťok az kic idegen Iſten utan futnac :
Káldi: Meg-ſokaſodtak az ô nyavalyájok: az-után ſiettek.
Biblia 1932: Sok gyötrődése van azoknak, Kik más isten után futkosnak.
Biblia 1973: Bálványok számosak, azok nyomában járnak.
Biblia 1908: Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más isten után sietnek;
Biblia 1990: Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak.
IMIT: Sokasodnak azoknak fájdalmai, kik más isteneket cserélnek;
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4. b vers
DöbrK. 31: En kez ģòlekeseseket verb l meg nem g item · en aiakim altal
sem emlekezem (héb.)

nevekr l

KeszthK. 23: Nem geÿtem ezwe wnekÿk gÿwlekezeseketh veerbelel / sem emlekezem w
newekrel een aÿakÿmnak mÿatta (gör.)
KulcsK. 24: Nem gÿewtem ezwe wnekÿk gÿwlekezeseketh veerbelel, sem emlekezem w
nevekrel, een ayakÿmnak mÿatta
Székely: en pedic nem aldoÅoc aÅ × aldoÅatťoc ßerint vęrrel, ſem nem veßem aÅ × neueket
aÅ en aiakimra.
Heltai: Nem áldozom az x véres áldozattyokat: az x neueket ſem emlitem az én áiakimmal.
Károli: Nem áldozom azoknac véres áldozattyockal, fel ſem veſÅem azoknac neuǒket az
én aiakimra.
BatthyK. 222: Nem aldozom azoknac verrel valo aldozatťokkal es azoknac neueket az en
aiakimra fel nem veſzem.
Káldi: Nem gyǔjtôm-egybe az ô véres gyûlekôzeteket: ſem meg nem emlekezem az ô
nevekrǒl az ajakimmal.
Biblia 1932: Nem veszek részt véres áldozataikban, Nevüket sem veszem ajkamra.
Biblia 1973: De én nem hozok nekik véráldozatot, és nevüket nem veszem ajkamra.
Biblia 1908: nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra.
Biblia 1990: Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem
ajkamra.
IMIT: nem ontom véres ontóáldozataikat és nem veszem neveiket ajkaimra.
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5. vers
Dominus pars hereditatis meae et calicis mei tu possessor sortis meae (héb.)
Dominus pars hereditatis meae et calicis mei tu es qui restitues hereditatem meam
mihi (gör.)
DöbrK. 31: Vr en r ksegemnek reze es en poharomnac te vaģ ki
32: Nekem en er ksegemet meg adod
KeszthK. 23: Vr een ereksegemnek reze / ees een poharomnak / the wagÿ kÿ meg adod
een ereksegemeth ennekem
KulcsK. 24: Vvr een ereksegemnek reze, ees een poharomnak, te wagÿ kÿ meg adod een
ereksegemeth ennekem
Székely: AÅ vr aÅ en xrxkſigemnec, ęs aÅ en poharomnac reße : te tartod aÅ en ſorſomot.
Heltai: Az Wr az én xrxkségemnec, es poháromnac réſÅe: Te óltalmazzod [!] az én
xrxkségemet.
Károli: Az WR az én ǒrǒkſégemnec és poháromnac réſÅe, te tartod az én réſÅemet.
BatthyK. 222: Az xrxcke valo Iſten az en reſzemnek es poharomnac iutalma : Te uaģ Iſten
ki az en ſorſomat tamaſztod.
Káldi: Az Úr az én ôrôkſégem és pohárom réſze: te vagy, a’ ki meg-adod az én
ôrôkſégemet nékem.
Biblia 1932: Az Úr az én örökségem és kelyhem osztályrésze, Te adod vissza
örökségemet.
Biblia 1973: Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat.
Biblia 1908: Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.
Biblia 1990: URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
IMIT: Az Örökkévaló osztályomnak és serlegemnek része; te tartod az én sorsomat.
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6. vers
lineae ceciderunt mihi in pulcherrimis et hereditas speciosissima mea est (héb.)
funes ceciderunt mihi in praeclaris etenim hereditas mea praeclara est mihi (gör.)
DöbrK. 32: Az dragagba kotelek esenec en nekem · is t bizońaual en r k m nekem
draga
KeszthK. 23: Nawalÿak esenek nekem gÿenerwsegbe merth een ereksegem gÿenwrwseg
nekem
KulcsK. 24: NAwalÿak esenek nekem gÿenerwsegbe,, merth een ereksegem gyenerwseg,
nekem.
Székely: AÅ oßtaſnac kxtelei nemes hellen eſſenec ennekem : biÅońaual nemes xrxgſigem
txrtinec ennekem.
Heltai: Az én réſÅem k×es hellyeken eſset: SÅep xrxkségē iutot.
Károli: Az én njláſom eſett énnékem kies helyen, niluán ſÅép ǒrǒkſég jutott énnékem.
BatthyK. 222: Az en ſorſomnak kxtelei eſtenek en nekem kies heľekre : Annac felette
223: dragalatos xrxkſeg iutot ennekem.
Káldi: A’ kôtelek nékem jeleſsekre eſtek: mert az én ôrôkſégem jeles én-nékē.
Biblia 1932: A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem, Valóban pompás nekem az én
örökségem.
Biblia 1973: Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben.
Biblia 1908: Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.
Biblia 1990: Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
IMIT: A mérő kötelek kellemetes helyekre estek számomra; birtokom is kedves előttem.
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7. vers
benedicam Domino qui dedit consilium mihi insuper et noctibus erudierunt me renes mei
(héb.)
benedicam Domino qui tribuit mihi intellectum insuper et usque ad noctem increpaverunt
me renes mei (gör.)
DöbrK. 32: Az vrat aldom ki en nekem ertelmet adot · annac felette ýig feddenec engem
en aģikim
KeszthK. 23: Aldom een wramath kÿ adoth nekem ertelmeth annak fellette mÿnd eÿelÿgh
24: haborgatanak engemeth een weseÿm
KulcsK. 24: ALdom een wramath kÿ adoth nekem ertelmeth, annak felette mÿnd eÿelÿg
haborgatanak engemeth een weseÿm
Székely: Meg aldom aÅ vrat, ki ennekem tanacÅot ada : meg eielis tanitnac engemet aÅ en
veſſeim.
Heltai: Meg áldom az Wrat, ki engemet tanácháual megtartot: Veſſeim is étÅaka oktattanac
engemet.
Károli: Aldom az WRat ki énnékem tanáczot adott, hogy meg éijelis tanitanac engemet az
én belſǒ tagaim.
BatthyK. 223: Aldom az xrxcke valo Iſtent az ki nekem tanaczot ad : Ennek felette eczaka
is tanitnak engem az en veſeim.
(Ráday graduál: Ennek felette eczaka is tanitnac engemet az en veseim.)
Káldi: Áldom az Urat, ki értelmet adott nékem: annak-fôlôtte étſzakáig feddettek engem a’
véſéim.
Biblia 1932: Áldom az Urat, ki ezt megérttette velem, Veséim még éjjel is erre intenek
engem.
Biblia 1973: Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is
figyelmeztet.
Biblia 1908: Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én
veséim.
Biblia 1990: Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet
bensőm.
IMIT: Áldom az Örökkévalót, ki nekem tanácsot adott, éjszakákon is oktattak engem
veséim.
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8. vers
proponebam in conspectu meo semper quia a dextris meis est ne commovear (héb.)
providebam Dominum in conspectu meo semper quoniam a dextris est mihi ne
commovear (gör.)
DöbrK. 32: Mindenkor el ttem vrra nizek vala · mert nekem iogom fel l vaģon hoģ meg
ne induľak
KeszthK. 24: Vetem wala een elembe een vramath mÿndenkoron / merth ýogom felel
wagÿon nekem hogÿ le ne essem
KulcsK. 24: Vvetem vala een elembe een wramath mÿndenkoron, merth ÿogom felel
vagÿō nekem, hogÿ le ne essem
Székely: Vettxttem aÅ vrat mindenkort en elxmbe : mert aÅ en iobom felxl vaģon, aÅert el
nem ißamkodom.
Heltai: Az Wr mindenkoron az én ſÅinem elxt vagyon: Mert iób kezem felxl vagyon, hogy
el ne eſſem.
Károli: SÅǔntelen az WRrá néztem: mert iob felǒlem vagyon, azért meg nem mozdîtatom.
BatthyK. 223: Az xrxcke valo Iſtent mindenkoron en elxmben tamaſztom : Mert iob
kezem felxl vaģon ennekem hoģ meg ne indulľac.
Káldi: Nézem vala ſzemem-elôtt az Urat mindenkor: mert jobbomra vagyon nékem, hogy
meg ne mozdúllyak.
Biblia 1932: Szűntelenül magam előtt látom az Urat, Hisz ő űll jobbomon, hogy meg ne
inogjak.
Biblia 1973: Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.
Biblia 1908: Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.
Biblia 1990: Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
IMIT: Az Örökkévalót mindig magam előtt tartottam; mert jobbomon van, nem tántorgok.

217

9. vers
propterea laetatum est cor meum et exultavit gloria mea et caro mea habitavit confidenter
(héb.)
propter hoc laetatum est cor meum et exultavit lingua mea insuper et caro mea requiescet
in spe (gör.)
DöbrK. 32: Azert ròle en zivem es en ńeluem rvende. es annac felette en testem es
remensegbe ńvgozik
KeszthK. 24: Ezerth een zýwem meg wÿdwla ees erewle een nÿelwem / annak felette een
testem nÿwgozÿk remensegbe
KulcsK. 24: Ezerth een zÿwem meg wÿdwla ees erwle een nÿelwem, annak felette een
testem nÿwgozÿk remensegbe
Székely: EÅert xrxle aÅ en ßiuem, es vigada aÅ en dicÅiretxm : ſxt az en teſtomis lakoÅic
batorſaggal.
Heltai: Ennec okaért xruendez az én ſÅ×uem, es vigad az én nyeluem, Az én teſtemis
bátorsággal nyugſÅic.
Károli: Annac okaért ǒrǔlt az én ſÅiuem, es ǒruendez az én nyeluem, még az én teſtemis
bátorſágban nyugſÅic.
BatthyK. 223: Annak okaert xrÕl az en ſziuem es xruendez az en ditſxſegem : Ennek
felette az en teſtem is naģ bizodalomban ńugſzik.
Káldi: Ezért ôrvendezett a’ ſzivem, és vígadott a’ nyelvem: annak-fôlôtte a’ teſtem-is
reménſegben nyugſzik.
Biblia 1932: Örvend is a szívem, ujjong is a nyelvem, Sőt testem is reménységben pihen:
Biblia 1973: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd
nyugodni.
Biblia 1908: Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban
lakozik.
Biblia 1990: Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
IMIT: Annak örült szívem, és vigad méltóságom; testem is bizton lakozik
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10. vers
non enim derelinques animam meam in inferno nec dabis sanctum tuum videre (héb.)
quoniam non derelinques animam meam in inferno non dabis sanctum tuum videre (gör.)
DöbrK. 32: Mert en lelkem pokolba meg nem haģad · es te zentednec rothatsagot sem
hacz latni
KeszthK. 24: Merth nem hagýod een lelkemeth pokolba ees nem hacz latnÿ the zentednek
rothadatossagoth
KulcsK. 24: Merth nem hagÿod een lelkemeth pokol
25: ba, ees nem hatcz latnÿ the zentednek, rothadatossagoth,
Székely: Mert nem haģod aÅ en lelkemet pokolba : ſem nem engeded hoģ aÅ te ßented
txreteſt laſſon.
Heltai: Mert nem hagyod, az én Lelkemet pokolba, Es nem engeded, hogy á te SÅented
meg rotthadgyon.
Károli: Mert nem hagyod az én lelkemet az koporſóban, és nem engeded hogy az te
ſÅented rothadáſra iuſſon.
BatthyK. 223: Mert nem haģod az en teſtemet az koporſoban : Es nem engeded hoģ az te
ſzented rothadaſt laſſon.
Káldi: Mert a’ lelkemet pokolban nem hagyod: ſem nem engeded a’ te ſzentedet rothadáſt
látni.
Biblia 1932: Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet, S nem engeded, hogy romlást
lásson szented.
Biblia 1973: Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented
meglássa a sírt.
Biblia 1908: Mert nem hagyod lelkemet a seolban; nem engeded, hogy a te szented
rothadást lásson.
Biblia 1990: Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved
leszálljon a sírba.
IMIT: Mert nem hagyod lelkemet az alvilágra, nem engeded jámborodat vermet látni.
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11. vers
corruptionem ostendes mihi semitam vitae plenitudinem laetitiarum ante vultum tuum
decores in dextera tua aeternos (héb.)
corruptionem notas mihi fecisti vias vitae adimplebis me laetitia cum vultu tuo delectatio
in dextera tua usque in finem (gör.)
DöbrK. 32: Eletnec vtait nekem esmerthe tòtted · vigasaggal engem te orcaddal meg
t ltez. te iogod fel l mind vegig ģ ń rk des vaģon
KeszthK. 24: Meg ýelenteed nekem een vtaÿmath meg teltez engemeth vÿgasagal the
zÿneddel gýenerwsegek the yogod felel mÿnd erekke
KulcsK. 25: Meg ÿelented nekem een wtaÿmath meg teltez engemeth wÿgasagal the
zÿneddel gÿenerwsegek the ÿogod felel mÿnd erekke
Székely: Meg ielencÅed ennekem aÅ eletnek xſuińet : vigaſagnac elegſige vaģon te elxtted,
ęs ģxńxrxſigec vadnac aÅ te iobodon xrxcke.
Heltai: Meg mutatod ennikem az életnec útát: á te ortÅádnac elxtte xrxmnec bxségét, Es
gyxnyxr×ségxket á te ióbodon mind xrxcké.
Károli: Te tanitaſÅ meg engemet az életnec ǒſuényére, elégſéges ǒrǒm vagyon te elǒtted,
és gyǒnyǒrǔſégec vadnac az te iobbod felǒl mindenkor.
BatthyK. 223: Tudtomra adod nekem az eletnek xſueńet : vigaſſagnac elegſege uaģon az te
orczadnac elxtte es az te iob kezedben ģxńxrÕſegek uadnak mind xrxcke.
(Ráday graduál: Tudtomra adod ennekem)
Káldi: Meg-iſmértetted velem az élet útait, ôrômmel bé-tǒlteſz engem a’ te orczáddal: a’ te
jobb kezedben mind végig gyônyôrûſégek vannak.
Biblia 1932: Megmutatod az élet útját nekem, Színed előtt örömmel töltesz el engem,
És jobbodon mindvégig gyönyörűségem leszen.
Biblia 1973: Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a
gyönyörűség mindörökké.
Biblia 1908: Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon
gyönyörűségek vannak örökké.
Biblia 1990: Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a
gyönyörűség jobbodon.
IMIT: Tudatod velem az élet ösvényét: örömök bősége van színed előtt, kellemetesség a te
jobbodban mindétig!

220

23. Zsoltár
1. vers
Dominus pascit me nihil mihi deerit (IUXTA HEBRAICA)
Dominus reget me et nihil mihi deerit (IUXTA SEPTUAGINTA)
DöbrK. 46: Ur bir engem · semmibe nem foģatkozom
KeszthK. 41: Vr bÿr engemeth / ees semÿbe nekem fogÿathkozasom nem lezen
KulcsK. 43: VVr bÿr engemeth, ees semÿbe nekem fogÿathkozasom nem lezen
Székely: AZ vr aÅ en paβtorom: aÅert ſemibe meg nem foģatkoÅom.
Heltai: Az Wr én páſÅtorom: ſemmibe nem ſÅ×kelkedem.
Károli: AZ WR az én páſÅtorom, azért ſemmiben meg nem fogyátkozom.
BatthyK. 232: Az Ur legeltet engemet : Es ſemmi foģatkozaſom nem leſzen.
Káldi: AZ Úr igazgat engem, és ſemmi heával nem léſzek:
Biblia 1932: Az Úr az én pásztorom, Semmi sem hiányzik énnekem.
Biblia 1973: Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
Biblia 1908: Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Biblia 1990: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
IMIT: Az Örökkévaló a pásztorom, nincs hiányom.
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2. vers
In pascuis herbarum adclinavit me super aquas refectionis enutrivit me (héb.)
In loco pascuae ibi me conlocava super aqauam refectionis educavit me (gör.)
DöbrK. 46: il f ldnek heľen ot vltet engem · eltette vizen fel nevele engem
KeszthK. 41: eeltete feldnek
42: helÿen / oth engemeth zerze Eeltetew vÿzen feel newele engemeth /
KulcsK. 43: eeltete feldnek helÿen, ooth engemeth zerze. Eeltete wÿzen feel newele
engemeth
Székely: Gxnxr×ſiges ęs f×ues heĺeken ingemet le fekxt: ęs kyes viÅec melle viβen
engemet.
Heltai: F×ues hellyeken legeltet engemet: es viſÅſÅen h×ues vizzec mellé.
Károli: Gyǒnyǒrǔſéges és fǔues helyeken legeltet engemet, és kies vizec mellé viſÅen
engemet.
BatthyK. 232: Az ſzepſegÕ meſzxkxn heľheztetet engemet : Es viſzen czorgo viſzekhxz.
Káldi: a’ legeltetés helyére helyheztetett engem. A’ meg-elégítés vize-mellett nevelt
engem:
Biblia 1932: Legelőhelyen megpihentet, Üdítő víz mellé vezet,
Biblia 1973: zöldellő réteken tanyázhatok. A nyugalom vizéhez terel
Biblia 1908: Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Biblia 1990: Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
IMIT: Pázsitos réteken heverésztet engem, nyugodalmas vizekhez terelget engem.
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3. vers
Animam meam refecit duxit me per semitas iustitiae propter nomen suum (héb.)
Animam meam convertit deduxit me super semitas iustitiae propter nomen suum (gör.)
DöbrK. 46: en lelkem meg fordeita Igassagnak sveńin el vezete engem n n neveirt
KeszthK. 42: een lelkemeth meg fordeÿta Bee vÿn engemeth w ÿgassaganak vtaÿra w
newerth
KulcsK. 43: een lelkemeth meg forde’ta Bee vÿn engemeth w ÿgassaganak wtaÿtaÿra [!],
w neweerth
Székely: AÅ en lelkemet hatra hoÅÅa: ęs viſeli aÅ igaÅſagnac xſuinin aÅ × neueert.
Heltai: Meg vyittya az én lelkemet: az igaſságnac xſuenyin vezęrly engemet: az x Neueért.
Károli: Az én lélkemet meg vidam¢ttya és viſel engemet az igaſſágnac ǒſuénin az ǒ
neueiért.
BatthyK. 232: Az en lelkemet meg eleuenitette: Es igaſſagnac utan viſel az ô neueiert.
Káldi: a’ lelkemet meg-térítette. Az igaſság ôſvényin hordozott engem, az ô nevéért.
Biblia 1932: És felüdíti lelkemet. Helyes ösvényekre vezérel Önnön nevének kedvéért.
Biblia 1973: és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Biblia 1908: Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért.
Biblia 1990: Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
IMIT: Lelkemet felüdíti, vezet engem az igazság ösvényén, az ő neve kedvéért.
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4. a vers
Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es (héb.)
Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis non timebo mala quoniam tu mecum es
(gör.)
DöbrK. 46: Mert es ha en halalnak arńika k zepin iarnik · gonost sem filek mert te en
velem vaģ
KeszthK. 42: Merth ees ha een ÿarandok halal arnekanak kezepette nem felek gonozokath
merth the een welem wagÿ
KulcsK. 43: Merth, ees ha een ÿarandok halaal arnekanak kezepette nem feelek
gonozokath, merth the een velem wagÿ
Székely: Męg hoģ ha aÅ halalnac arnekos vxlģen iarandoc nem felxc aÅ gonoβtol, mert te
en velem vaģ:
Heltai: Es ha valahá iárandoc á halálnac árnyékánac vxlgyében is, nē felec veſÅedelemtxl:
Mert te vagy én velem
Károli: Męg ha ſÅinte az halálnac árnyékánac vǒlgyében iárokis, nem félec az gonoſÅtól,
mert te én velem vagy:
BatthyK. 232: Sxt ha el budoſandom az halal vxlģe arńekaban ſem felek : Azert hoģ te en
velem vaģ.
Káldi: Mert, ha a’ halál árnyéka kôzepett járok-is, nem félek gonoſzoktól: mert te velem
vagy.
Biblia 1932: Járjak bár a halál árnyékában, Nem félek semmi bajtól sem, mert te velem
vagy.
Biblia 1973: Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Biblia 1908: Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te
velem vagy;
Biblia 1990: Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te
velem vagy:
IMIT: Ha járok is homálynak völgyében, nem félek bajtól, mert te vagy mellettem;
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4. b vers
Virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me (héb.)
Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt (gör.)
DöbrK. 46: Te vesz d es te istapod · azok vigaztalnak engemet
KeszthK. 42: Te wezed ees the ÿstapod wk engemeth meg vÿgastalanak
KulcsK. 43: The wezed ees the ÿstapod wk engemeth meg wÿgastalanak
Székely: aÅ te veββxd, ęs aÅ te botod vigaÅtalnac ingemet.
Heltai: A te veſÅxd es á te páltÅád: azzoc vigaſÅtalnac engemet.
Károli: Az te veſÅſÅǒd és az te botod vigaſÅtalnac engemet.
BatthyK. 232: Az te paſztori veſſzxd es iſtapod : Azoc engemet meg vigaſztalnak.
Káldi: A’ te veſzſzǒd, és pálczád, azok vígaſztaltak engem.
Biblia 1932: Vessződ és pásztorbotod Megvigasztal engem.
Biblia 1973: Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Biblia 1908: a te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.
Biblia 1990: vessződ és botod megvigasztal engem.
IMIT: botod és istápod – azok vigasztalnak engem.
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5. a vers
Pones coram me mensam ex adverso hostium meorum (héb.)
Parasti in conspectu meo mensam adversus eos qui tribulant me (gör.)
DöbrK. 46: Aztalt zerzettel · en el mbe · azok ellen Kik engem ńomorgatnak
KeszthK. 42: Zerzetteel aztalth the eleted azoknak elene / kÿk haborgathnak engemeth
KulcsK. 43: Zerzettel aztalth the eletted azoknak ellene
44: kÿk haborgathnak engemeth
Székely: Aβtalt βerÅeβ en elxttem aÅoc ellen kic ingemet haborgatnac:
Heltai: Te kéſÅites aſÅtald [!] én elxttem ellensegimnec látára:
Károli: AſÅtalt ſÅǒrzeſÅ én elǒttem azoc ellen kic énnékem ellenſégim,
BatthyK. 232: Mert aſztalt keſziteſz ennekem : azoc ellen kic haborgatnak engemet.
Káldi: Aſztalt kéſzítettél én-elôttem, azok-ellen, kik engem háborgatnak.
Biblia 1932: Asztalt terítesz számomra Azok előtt, kik szorongatnak engem;
Biblia 1973: Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára.
Biblia 1908: Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt;
Biblia 1990: Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
IMIT: Terítesz számomra asztalt, szorongatóimnak előtte,
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5. b vers
Inpinguasti oleo caput meum calix meus inebrians (héb.)
Inpinguasti in oleo caput meum et calix meus inebrians quam praeclarus est (gör.)
DöbrK. 46: Olayba en femet meg k vereityd : es meľ fińes engem rezegeit pohar
KeszthK. 42: Meg keneed olaÿal een feÿemeth / ees een wÿgaztalo poharom ÿgen tÿzta
KulcsK. 44: Meg keneed olaÿal een feÿemeth ees een wÿgaztalo poharom ÿgen thÿzta
Székely: meg hiÅlalod aÅ olaiba aÅ en femet, ęs en poharomot bxſigeſen meg txltxd.
Heltai: olayal kened meg az én feiemet: Az én pohárom bxuen vagyon txltue.
Károli: meg hizlalod olajjal az én feiemet, és meg tǒlted az én poháromat bǒuſégeſſen.
BatthyK. 232: Ell kxuerited feiemet olaiaual : Az en meg reſzegitx poharom de las meľ
dragalatos.
Káldi: Meg-źírosítottad olajban a’ fejemet: és az én réſzegitô pohárom melly jeles!
Biblia 1932: Olajjal kened meg fejemet, S mily pompás az én üdítő kelyhem!
Biblia 1973: Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted.
Biblia 1908: elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Biblia 1990: Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
IMIT: bekened olajjal fejemet, serlegem telistele.

227

6. vers
Sed et benignitas et misericordia subsequetur me omnibus diebus vitae meae
Et habitabo in domo Domini in longitudine dierum (héb.)
Et misericordia tua subsequitur me omnibus diebus vitae meae
Et ut inhabitem in domo Domini in longitudinem dierum (gör.)
DöbrK. 46: Es te irgalmad. en iltemnek minden napian
47: Engem k vet Es hoģ napoknak hozzusagaig en vrnak hazaban lakozzam
KeszthK. 42: Ees the ÿrgalmassagod kwuessen engemeth mÿnd een eletembe Ees hogÿ
een lakozÿam een vramnak hazaba mÿnden napon
KulcsK. 44: Ees the ÿrgalmassagod kwuessen engemeth mÿnd een eletembe Ees hogÿ een
lakozÿam een wramnak hazaba mÿnden napon
Székely: BiÅońaual aÅ te io voltod, ęs keģelmeſſiged kxuetnec ingemet minden eletxmnec
ideiebe: ęs lakoÅom aÅ vrnac haÅaba hoÅÅu ideig.
Heltai: De annac felxtte kxuetnec engemet mind a kegyelmeſség, s mind az irgalmaſság
tellyes eletembe: Es meg maradoc az Wrnac hazába [!] veghettettlen ideig.
Károli: Sǒt męg bizonnyal az te ió vóltod és irgalmaſſágod kǒuetnec engemet életemnec
minden ideiébe, és lakozom az WRnac házában hoſÅſÅu ideiglen.
BatthyK. 233: Kxuet engem az te irgalmaſſagod : Eletemnek minden napiaiban. Hoģ en
lakozzam az Urnac hazaban : Ideimnek minden hoſſzuſagaban
Káldi: És a’ te irgalmaſságod kôvet engem életemnek tellyes napjaiban: És hogy az Úr
házában lakjam, hoſzſzu ideig.
Biblia 1932: Valóban, irgalmasságod velem jár Éltem minden napján, Hogy az Úr házában
lakozzam Hosszú napokon át.
Biblia 1973: Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában
lakhatom örök időkön át.
Biblia 1908: Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az
Úr házában lakozom hosszú ideig.
Biblia 1990: Bizonyára, jóságod és szereteted kísér életem minden napján és az Úr
házában lakom egész életemben.
IMIT: Csupa jóság és szeretet követnek engem éltem minden napjaiban, és ülök az
Örökkévaló házában hosszú életen át.
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121. zsoltár
1. vers
canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium meum (héb.)
canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi (gör.)
DöbrK. 204: EN zemimet fel emelem heģekre : honnet i ne en nekem segedseg
KeszthK. 354: Een fel emelem een zemeÿmeth hegÿekre, honnan ÿw ennekem segedelm
KulcsK. 324: Een fel emelem en zemeÿmeth hegÿekre honnan ÿw ennekem segedelm
Székely: FEl emelxm aÅ en ßemeimet aÅ heģekre : onnaton × ennekem ſegetſigem.
Heltai: FEl emelem az én ſÅxmeimet a’ hegyekre: honnét ix ennękem ſegitſégem?
Károli: FEL emelém az én ſÅemeimet az hegyekre, honnét iŏne én nékem ſegitſégem.
BatthyK.: –
Káldi A’ hegyekre emeltem ſzemeimet, onnét jǒ nékem ſegétſég
Biblia 1932: Szememet a hegyekre emelem, Onnan jő az én segítségem.
Biblia 1973: Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra?
Biblia 1908: Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Biblia 1990: Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
IMIT: A hegyek felé emelem szemeimet: honnan jön segítségem?
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2. vers
auxilium meum a Domino factore caeli et terrae (héb.)
auxilium meum a Domino qui fecit caelum et terram (gör.)
DöbrK. 204: En segedem
205: vrtol · ki meńńet es f ldet t t
KeszthK. 354: Een segedelmem wrtul vagÿon, kÿ teremtette menÿeth ees feldeth
KulcsK. 324: en segedelmem vrtwl vagÿon kÿ
325: teremtette menÿeth es feldeth.
Székely: AÅ en ſegetſigem aÅ vrtol : ki fxldet meńet terxmtxtte.
Heltai: Az én ſegitſégem az Wrtól vagyon: ki chinalta mind a’ mennyet s’mind a’ fxldet.
Károli: Az én ſegitſégem az Wrtólvagyon, ki teremtette az mennyet és az fŏldet.
Káldi: Az én ſegétſégem az Úrtól, ki a’ mennyet, és fǒldet teremtette.
Biblia 1932: Az Úr ad nekem segítséget, Ki az eget és a földet alkotta.
Biblia 1973: A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette.
Biblia 1908: Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
Biblia 1990: Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
IMIT: Segítségem az Örökkévalótól, ki égnek és földnek teremtője.
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3. vers
non det in commotionem pedem tuum nec dormitet qui custodit te (héb.)
non det in commotionem pedem tuum neque dormitet qui custodit te (gör.)
DöbrK. 205: Te labadot ne aģģa indvlasra : es ne zvń ģģ n ki teged riz :
KeszthK. 354: Ne agýa ÿndwlasra the labadath sem el ne alwgÿon kÿ
355: erÿz tegedeth
KulcsK. 325: Ne agÿa ÿndwlasra the labadath. sem el ne alwgÿon kÿ erÿz tegedeth
Székely: Nem haģa aÅ te labadot el tantorodni : ſem el nem alußic aÅ te xriÅxd.
Heltai: Nem hadgya eliſÅſÅamodni a’ te labodat: el nem aluſÅic a’ ki meg xriz tégedet.
Károli: Nem engedi hogy az te lábad el eſſéc: nem ſzunnyad az te ŏrizŏd.
Káldi: Ne chuſzamodtaſsa-meg a’ lábadat: ſe ne ſzunnyadozzon, a’ ki téged ǒriz.
Biblia 1932: Ne engedje meginogni lábadat, És ne szunnyadjon, ki téged őriz.
Biblia 1973: Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz téged.
Biblia 1908: Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Biblia 1990: Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
IMIT: Ne engedje ingadozni lábadat, ne szunnyadjon a te őriződ!
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4. vers
ecce non dormitabit neque dormiet qui custodiet Israhel (héb.)
ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit Israhel (gör.)
DöbrK. 205: Ime nem zvńod sem alozek · ki israelt rizi :
KeszthK. 355: Ime nem alwthel / sem el nem zenderedÿk kÿ erÿzÿ ÿzraelth
KulcsK. 325: IIme nem alwth el, sem el nem zenderedÿk kÿ erÿzÿ ÿzdrael [!]
Székely: Ime nem alußic ſem akar alunni : ki Iſraelt xriÅi.
Heltai: Imé nem ſÅunnyadoz, el ſem áluſÅic, a’ ki Izraelt meg xrzi.
Károli: Imé nem ſÅunyad és nem aluſÅic az Izraelnec ŏrizŏie.
Káldi: Ímé nem ſzunnyadoz ſem nem aluſzik, a’ ki Iſraelt ǒrizi.
Biblia 1932: Bizony nem szunnyad és nem alszik el, Ki őrzi Izraelt.
Biblia 1973: Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett.
Biblia 1908: Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Biblia 1990: Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
IMIT: Ime, nem szunnyad és nem alszik Izraél őrizője.
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5. vers
Dominus custodiet te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam (héb.)
Dominus custodit te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam (gör.)
DöbrK. 205: Vr riz teged : vr te oltalmad · te iog kezeden
KeszthK. 355: Vr erÿz tegedeth wr the oltalmad the ÿob kezeden
KulcsK. 325: Vvr erÿz tegedeth, vr the otalmad the ÿob kezeden
Székely: AÅ vr aÅ te xriÅxd, aÅ vr aÅ te arńekod : aÅ × keÅebe aÅ te iogod.
Heltai: Az Wr meg xriz tégedet: az Wr te árnyékod a’ te iob kezed felxl:
Károli: Az WR te néked ŏrizŏd, az WR te néked árnyékod, és az te iob kezed felŏl
vagyon.
Káldi: Az Úr ǒrizi téged, az Úr a’ te óltalmad, a’ te jobb-kezednél.
Biblia 1932: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, Ő áll jobbod felől.
Biblia 1973: Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől.
Biblia 1908: Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.
Biblia 1990: Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
IMIT: Az Örökkévaló a te őrződ, az Örökkévaló a te árnyékod, jobb kezed mellett.

233

6. vers
per diem sol non percutiet te neque luna per noctem (héb.)
per diem sol non uret te neque luna per noctem (gör.)
DöbrK. 205: Nap estig · nap nem eget tedeg [!] · es hold sem etaltal
KeszthK. 355: Nappal nap meg nem egeth tegedeth sem hold eÿel
KulcsK. 325: Nappal nap meg nem egeth thegedeth, sem hold eÿel
Székely: Nappal aÅ nap heuſige nem yr tigedet : ſem eiel aÅ hood.
Heltai: Nappal meg nem bánt tégedet a’ veréfény: ſem éyel a’ hód.
Károli: Nappal az nap tégedet meg nem éget: vagy az hóld éijel.
Káldi: Nappal a’ nap nem sût téged, ſem a’ hóld éjjel.
Biblia 1932: Nem árt neked nappal a nap, Sem éjtszaka a hold.
Biblia 1973: Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a hold.
Biblia 1908: Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Biblia 1990: Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
IMIT: Nappal nem ver téged a nap, sem éjjel a hold.
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7. vers
Dominus custodiet te ab omni malo custodiat animam tuam (héb.)
Dominus custodit te ab omni malo custodiat animam tuam Dominus (gör.)
DöbrK. 205: Vr teged minden gonoztol riz · rizie vr te lelkedet
KeszthK. 355: Vr meg ewrÿz tegedeth mÿnden gonoztwl / wr meg erÿzÿe the lelkedeth
KulcsK. 325: Vvr meg ewrÿz tegedeth, mÿnden gonoztwl, vr meg erÿzÿe the lelkedeth
Székely: AÅ vr meg xriÅ tigedet minden gonoßtul: × meg xriÅi aÅ te lelkedet.
Heltai: Az Wr meg óltalmaz tégedet minden gonoſÅtól: meg xrizi a’ te lelkedet.
Károli: Az WR meg ŏriz tégedet minden gonoztól: meg ŏrizi az te lelkedet.
Káldi: Az Úr meg-ǒriz téged minden gonoſztól: ǒrizze-meg az Úr a’ te lelkedet.
Biblia 1932: Megőriz téged az Úr minden bajtól, Megőrzi az Úr lelkedet.
Biblia 1973: Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre.
Biblia 1908: Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Biblia 1990: Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
IMIT: Az Örökkévaló megőriz téged minden rossztól, megőrzi lelkedet.
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8. vers
Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et usque in aeternum (héb.)
Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum (gör.)
DöbrK. 205: Vr rizie be mentedet : es ki menesedet matol fogvan · mind r ke
KeszthK. 355: Vr erÿzÿe the bel menesedeth ees kÿ ÿwuesedeth mýnd eddÿg / ees mÿnd
erekke
KulcsK. 325: Vvr erÿzÿe the bel menesedeth, es kÿ ÿwuesedeth mÿnd eddÿg es mÿnd
erekke,
Székely: AÅ vr meg xriÅi aÅ te kimeneſedet ęs be meneſedet : moſtantul fogua mind
xrxkke.
Heltai: Az Wr meg xrizi a’ te kéménéſedet es beixuéſedet, moſtantól fogua mind xrxcké.
Károli: Az WR meg ŏrizi az te ki meneteledet és bę meneteledet: moſtantul fogua mind
ŏrŏcké.
Káldi: Az Úr ǒrizze-meg bé-meneteledet, és ki-jôveteledet: moſtantól-fogva és ôrôkké.
Biblia 1932: Megőrzi az Úr jártadat-keltedet Most és mindenkoron.
Biblia 1973: Az Úr megőriz jártadban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.
Biblia 1908: Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!
Biblia 1990: Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.
IMIT: Az Örökkévaló megőrzi mentedet és jöttödet, mostantól mindörökké!
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