
Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Bölcsészettudományi Kar  
 

 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 

 

 

Csernák-Szuhánszky Debóra 

Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből  

(15–17. század) 

 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

vezető: Dr. Bárdosi Vilmos CSc 

 

Magyar Nyelvtudományi Doktori Program 

vezető: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor CMHAS 

 

A bizottság tagjai: 

elnök: Dr. Kiss Jenő MHAS 

 

bíráló: Dr. Haader Lea CSc 

bíráló: A. Molnár Ferenc DSc 

 

titkár: Dr. Szentgyörgyi Rudolf PhD 

tag: Dr. Dömötör Adrienne PhD 

póttag: Dr. Zelliger Erzsébet CSc 

póttag: Friczné Dr. Terbe Erika PhD 

 

Témavezető: 

Dr. Korompay Klára CSc 

 

Budapest 

2015 



 

 

2 

 

 

A korpusz és a korszak behatárolása 

Saját kutatásom szűkebb korpuszaként az ún. bizalomzsoltárokat választottam – ezeken belül 

a 3., 16., 23. és 121. zsoltárokat. A „bizalomzsoltár” nem teológiai fogalom, 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 kiválasztott négy bizalomzsoltár a következő helyekről került be vizsgálataimban: a 

16. századból a Döbrentei- (1508), a Keszthelyi (1522) és a Kulcsár-kódex (1539), melyek a 

kutatások szerint egy korábbi 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.  

A korpuszomban szereplő első bibliafordításaink legnagyobb része a 16. századból 

maradt ránk. Az előzmények azonban ennél korábbi időszakra nyúlnak vissza, hiszen a Biblia 

szóbeli tolmácsolásával más 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 szövegekre épülő magyar írásbeliség 

kezdeti időszakában), másrészt pedig a középmagyar korban, amely a felekezeti megoszlás 

kezdetét is jelenti. 

 

  

A vizsgálat célja, szempontjai, módszere 

Elsődleges célomnak azt tekintettem, hogy az előbb említett négy zsoltárt legkorábbi 

bibliafordításaink szövegeiből összehasonlító nyelvtörténeti elemzéssel megvizsgáljam, velük 

kapcsolatban grammatikai, szókészlettani, jelentéstani, etimológiai, frazeológiai, mondattani 

összevetéseket végezzek, s a szövegek jellegéhez kapcsolódó stilisztikai, fordítástechnikai, 
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továbbá a szöveghagyományozódásra vonatkozó kérdéseket vessek fel. Az átláthatóság 

kedvéért az elemzett részeket az eltérő forrásnyelvekre visszavezethető különbségek 

szemléltetésére táblázatokba rendeztem. A vizsgálatok eredményei nemcsak nyelvtörténeti, 

hanem fordításelméleti, szöveghagyományozódásról levonható, teológiai, kultúrtörténeti stb. 

tanulságokkal is szolgálnak. 

 

 

Forrásnyelvek 

Amikor a bibliafordítások eredeti nyelveiről beszélünk, gyakran nem hangsúlyozzuk kellően, 

hogy héber, görög és latin szövegvariánsok is szóba jöhetnek forrásként. Az ebből adódó 

egyszerűsítések akár téves eredményeket is hozhatnak a bibliafordítások kutatásában. 

A forrásnyelvek kérdéséhez kiindulópontként a stuttgarti Deutsche Bibelgesellschaft 

kiadásában megjelent Biblia Sacra Vulgatá-t választottam, mely párhuzamosan közli a latin 

szöveget külön a görög (Septuaginta, 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. Rávilágíthatunk arra is, hogy a lexikai 

választások és változások mennyiben függnek az alapul vett forrásnyelvi textustól, így 

kirajzolódhatnak nyelvi változások is. 

 

 

A dolgozat felépítése 

A dolgozat három egységből áll: 

1) A bevezető (a célok, a téma, a módszer, a korpusz és a korszak felvázolása) után 

általános fordításelméleti és konkrét bibliafordítási, azon belül zsoltárfordításokra 

vonatkozó nehézségek kerülnek elő. A már említett forrásnyelvi szövegek kérdése is 

itt kap helyet, ezt követi egy rövid magyar bibliafordítás-történet. 

2) A dolgozat törzsanyagát a kiválasztott négy bizalomzsoltár részletes nyelvi elemzése 

adja, mely a következőképpen épül fel: a műfaji és szerkezeti besorolást követi a 

versenkénti összehasonlító nyelvi elemzés, ahol a forrásnyelvek, a magyar fordítási 

nehézségek, esetleg figyelemre méltó etimológiai magyarázatok, lexikai ismétlések 
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vagy épp eltérések, frazeológiai és mondattani észrevételek kerülnek elő. Az itt közölt 

táblázatok az áttekinthetőséget hivatottak segíteni, hiszen ezekben könnyebb volt 

szemléltetni a párhuzamos szövegekben az egymásra épülő vagy épp szétváló 

szöveghagyomány alakulását kiemelésekkel, oszlopbontásokkal 

3) Ezután a szöveg-összehasonlításokból levonható tanulságokból négy konkrét 

kiválasztott terület kerül kifejtésre. Elsőként egy latin igeidő magyar megfeleltetése 

során a latin nyelv magyarra tett hatását árnyalom. Mindezzel a latin nyelvi hatásként 

emlegetett szigorú, sokszor negatívan értékelt szabályszerű megfeleltetési rendszerek 

egyik ellenpéldájára hívom fel a figyelmet.  Ezt követi egy stilisztikai rész a 

bizalomzsoltárok elemzéséről. Majd egy rövid pragmatikai fejezet villantja fel a jövő 

lehetőségeit a nyelvtörténeti kutatásokban. Végül 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. 

 

 

Eredmények 

Négy bizalomzsoltár összevető elemzése nyolc korai bibliafordításban 

A korpuszban szereplő szövegek elegendő alapot adtak ahhoz, hogy bizonyos forráskövető 

tendenciák kirajzolódjanak az elemzések során. Így például ómagyar fordításaink görög alapú 

latin szöveget használtak forrásnyelvként, mégis fellelhető volt egy következetes szórendi 

eltérés (főként az egyes versek elején) a DöbrK. és a KeszthK., KulcsK. szövegei között, 

melyből óvatoson egy eltérő latin forrásszövegre következtethetünk. A protestáns fordítások 

héberre visszamenő forrása legtöbb esetben egy másik szöveghagyomány elindulását 

jelentette bibliafordításaink történetében. A héberhez leghívebbnek Székely Istvánt és a 

Vizsolyi Bibliát tekinthetjük, míg Heltai Gáspár és főként a BatthyK. a két hagyomány között 

gyakran „váltogat”. Heltai fordítási megoldásai azonban ennek ellenére is igen előremutatóak, 

többször felismerhetőek benne modern fordításaink előzményei. Káldi György 

ellenreformációs bibliafordítása természetes módon „vált vissza” a kódexek hagyományára, 

hiszen ugyanúgy a görögből fordított elterjedt latin szöveget használja forrásaként. 
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A héber, görög és latin nyelvű forrásszövegek alapos vizsgálata során grammatikai, 

lexikai és mondattani különbségekre találhatunk magyarázatot a magyar bibliafordítási 

hagyományban. 

 

 

A latin hatás korai bibliafordításainkban egy latin igeidő tükrében  

A latin nyelvi hatás felvillantásával azt szerettem volna bemutatni, hogy legtöbbször 

negatívan értékelik, hátráltatóként tüntetik fel ezt a minden nyelvi szintet elérő latin hatást, de 

talán sokkal fontosabb lenne ennek pozitív oldalát állítani előtérbe. A latin nyelv a praesens 

perfectum választott igeidő fordításának tükrében egyáltalán nem „gúzsba kötője” a 

magyarnak, itt ugyanis választási lehetősége volt a fordítónak, hogy melyik magyar igeidővel 

fordít. Egy igeidő kiválasztása a sok közül, mely 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. 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. Ha a fordítónak választási lehetősége nyílik rá, akkor ebben a 

helyzetben megmutatkozik nyelvi rátermettsége, megismerhetjük fordítási attitűdjét, a 

választás pragmatikai oldalára következtethetünk, tehát megjelennek a fordításban a nyelven 

kívüli szempontok is. 

 

 

Bizalomzsoltárok stilisztikája 

Ebben a fejezetben a zsoltárokból három stilisztikai eszközt mutatok be az elemzett 

bizalomzsoltárokból vett példák alapján. 1. Az ismétlések, szinonimák a zsoltárok jellegzetes 

alakzatát, a gondolati párhuzamot (parallelizmus membrorumot) mutatják be. 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, így más-más formai eszközzel, de mindenképp többletjelentést hordoznak. 2. A 

perfectum propheticum igeidő mint stíluseszköz az a jelenség, amikor a próféták a jövőre 

vonatkozó váradalmaikról már úgy beszélnek, mint megtörtént, beteljesült eseményről. Itt 
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tehát a beszédidő és eseményidő sorrendje felborul, vagyis az igeidő elemzése során az 

aspektus fogalmáról és néhány kifejezőeszközéről is szót kell ejtenünk. Természetesen 

négyféle múlt időnk aspektusbeli eltérése a szövegek születésének idejében sokkal jobban 

érződött a kor embere számára, ezen igeidők eltűnésével például az igekötőknek is több 

szerep jutott az aspektus kifejezésében, mint előtte. 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. A magyar jelen idős fordítások például összetetten viselkednek, 

kifejezhetnek például perfektivitást, ha igekötővel állnak, de jövő időt is, így reménységről 

vallanak, hogy valami biztosan megtörténik (a jövőben is). 3. Végül a mondatszórend 

stílusképző szerepéről kell szót ejtenünk. Korai zsoltárfordításaink vizsgálata közben 

feltűnően sok esetben az egyes szövegek között csak szórendi különbségeket találtam, főként 

igaz ez a DöbrK. és a KeszthK, KulcsK.-ek összehasonlítására. 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 

 

 

A bibliafordítás pragmatikája a nyelvtörténeti kutatások szemszögéből  

A bibliafordításnak követelménye, hogy bármely nyelvre való fordítása illokuciójában 

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 pragmatikai vizsgálatokat a nyelvtörténésznek is érdemes beillesztenie 

kutatásaiba. Ez azonban többet jelent, mint a nyelvhasználatnak a bevonása a grammatikai 

vizsgálatokba. A fordítók társadalmi, itt még inkább vallási hovatartozása befolyásolja a 

variációk közötti választást, kihat a bibliafordításokra. Ilyen értelemben a dolgozatban minden 

forrásnyelvre (ezzel burkoltan ugyan, de felekezeti hovatartozásra is) visszavezetett fordítási 

eltérés indoka pragmatikai magyarázatú volt. Ezt az okot folyton hangsúlyoznom kellett 

vizsgálataim során, némely táblázat két oszlopa közötti különbséget mindig ide kellett 

visszavezetni. A reformáció korától kezdve ismerjük a fordítók felekezeti hovatartozását, 

mely maga után vonja a forrásszövegek megválasztását, ez pedig (nagy vonalakban) két 
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részre osztja a korpusz későbbi szövegeit, így nyelven kívüli szempontok bevonása nélkül 

nem is értelmezhető bibliafordítási hagyományunk. 

 

 

Az egységesülés, normalizálódás és a hagyomány 15–17. századi bibliafordításainkban (Az 

irodalmi nyelv történetéhez) 

A bibliafordítások egységesülése, normalizálódása a nyelv tartalmi (lexikai, frazeológiai, 

mondatszemantikai és főként stilisztikai) szintjén indulhat meg. A sorozatos forrásnyelvekre 

visszavezethető fordítási hagyományok eltérése mellett bizonyos fokú egységességre, 

következetességre találtam rá bibliafordításaink vizsgálata során. Sok helyen feltűnő a 

szókészletben, szóválasztásban, kifejezéskészletben való begyakorlottság, a szövegek, 

frazémák összecsengése, ezen a szinten létezhetett egy szövegállandóságra való törekvés, 

mely nézetem szerint a normalizálódás útjára lépő magyar nyelvre is következtetni enged. 

 

 

Összefoglalás 

Sajnos a bibliafordításokon nyelvtörténeti összevető vizsgálatokat végzők gyakran nem kellő 

körültekintéssel veszik figyelembe a forrásnyelvek eltéréseit. A „görögből fordított latin 

Vulgata alapján készült katolikus”, és a „héber szövegre visszamenő protestáns” fordítások 

kitételeinek árnyalására feltétlenül szükség van a nyelvtudományban. Dolgozatomban a 

különböző forrásnyelvekre visszavezethető grammatikai, lexikai, mondattani eltérések 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 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 
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A korpuszomba bekerült nyolc bibliafordítás összevető vizsgálata során a fordítások 

egymásra hatását, az egymást követő szövegek csiszolódását tapasztaltam. 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. Ilyen értelemben feltevésem szerint joggal beszélhetünk egy korai időkig 

visszavezethető, nem felekezetekhez köthető, (egyes számban álló) m a g y a r  bibliafordítási 

hagyományról. 
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A témában írt publikációk 

A 23. zsoltár korai fordítás-változatainak összehasonlító vizsgálata. In: PARAPATICS ANDREA főszerk. 

2012. Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton konferencia, ELTE BTK, 2010. október 

7–8. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 21–32.  

 

Bibliafordítás szóban és írásban a kódexek korában. In: SZÁVAY LÁSZLÓ szerk. 2011. „Vidimus enim 

stellam eius…” Konferenciakötet. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Bp. 70–7. 

 

A halál árnyéka és annak völgye. Egy bibliai frazéma értelmezése és magyar fordításai. Magyar Nyelv 

2012: 440–449.  

 

A bizalom motívuma 16–17. századi zsoltárfordításainkban. In: PÁLI-NAGY VERONIKA – PAFKÓ TAMÁS 

– NAGY MÁRTON KÁROLY szerk. 2012. Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében. Tanulmánykötet. 

Kiadják a Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében konferencia szervezői. Bp. 81–87. 

 

Korai bibliafordítások nyelvtörténeti szempontú elemzése. Egy latin igeidő magyar megfeleltetése. In: 

DRÁVUCZ FANNI – HAINDRICH HELGA ANNA – HORVÁTH KRISZTINA – KARÁCSONY FANNI szerk. 

2013. Félúton 8. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 8. Félúton konferencia. 2012. október 

11–12. Bp. 225–234.  

(internetes megjelenés: http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk12/feluton8_2012_17_p225-

234_Csernak-Szuhanszky.pdf)  

 

 

A témában tartott konferencia előadások 

Korai zsoltárfordításainak összehasonlító vizsgálata. 23. zsoltár. ELTE BTK 6. Félúton konferencia. 

2010. október 7–8. 

 

Korai zsoltárfordításaink összehasonlító vizsgálata. Bizalomzsoltárok. Nyelvészdoktoranduszok 14. 

országos konferenciája (LingDok14) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 2010. 

november 30–december 1. 

 

Bibliafordítás szóban és írásban a kódexek korában. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi 

Teológuskonferenciája. A DOSZ Teológiai Tudományos Osztályának konferenciája a Károli Gáspár 

Református Egyetem Hittudományi Karán. 2011. október 14–16. 
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Korai bibliafordítások nyelvtörténeti szempontú elemzése. Egy latin igeidő magyar megfeleltetése. 

ELTE BTK 8. Félúton konferencia. 2012. október 11–12. 

A Biblia eredeti nyelvei a magyar nyelvtörténeti kutatások szemszögéből – Nehézségek és 

megoldások. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája. A DOSZ 

Teológiai Tudományos Osztályának konferenciája a Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Karán. 2012. november 2–4. 

 

A bizalom motívuma 16–17. századi zsoltárfordításainkban. Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Intézet Régi Magyar Irodalom Tanszék ELTE Irodalomtudományi Doktori 

Iskolájának Magyar barokk doktori program Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében című konferenciája. 

2012. november 9. 


