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Közismert tény, hogy korai kódexirodalmunk nyelve a latinnak függ-
vénye. A kor globális fordítói elveivel neves kutatók foglalkoztak; meg-
állapították, hogy a latintól való függésnek, a szó szerinti fordítás követ-
kezetességének a kérdése összetett és többsíkú. Az irodalmiság felé emel-
kedő nyelvben "nem csak kor- és táj-, hanem egyén szerinti különbségek is 
éppúgy találhatók (...), mint akár a legmodernebb irodalmi nyelvben."1 -
állapította meg Horváth János. 

Dolgozatomban a kódexszövegek lexikai szintjén érvényesülő fordítói 
eljárások közül szeretnék néhányat bemutatni. E módszerek az alábbiakban 
műveleti kategóriák szerint oszlanak meg, noha a csoportosítást elvégez-
hettük volna a szavak tartalmi egységei szerint is, hiszen a szövegekből 
körvonalazhatók a valóságelemeknek azok a csoportjai, amelyeknek az 
átültetése külön nehézséget jelentett. Ilyenek pl. az állatok, növények, 
mértékegységek megnevezései, az anyagnevek stb. 

A másik vizsgált jelenség, a szinonimahasználat kérdése nyilvánvalóan 
másként ítélhető meg manapság, mint a kódexirodalom korában. Tarnóczi 
Lóránt kihangsúlyozza: "aki több szót ismer ugyanarra a fogalomra, kétség-
telenül pontosabban tudja magát kifejezni."2 

A szinonimahasználat kritériuma ebben a korban másként érvényesül: 
egy latin szó lehetőleg mindenütt ugyanazzal a magyar szóval fordítandó, a 
szövegátültető3 egyéni fordítói szabadságát viszont a kolostori központok 
fordítói etikája, a bibliai, liturgikus, tehát az ún. "szent szövegek" fordí-
tásának szigorú szabályai korlátozták. 

Éppen ezért a kódexek korának a szinonimahasználatát legeredmé-
nyesebben a különböző időszakból származó kódexek párhuzamos szö-
vegeinek összevető vizsgálatával figyelhetjük meg, a latin nyelvű előzményt 
véve alapul. Az így kapott eltérő szavak történeti szempontból 
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szinonimáknak foghatók fel. (Egy-egy adat teljesebb szemléltetése érde-
kében a dolgozatban későbbi adatok is szerepelnek: a Káldi- és a Károlyi-
Biblia különböző kiadásaié, valamint a legújabb, héberből és görögből 
fordított bibliaszövegeké.) 

Az egyes fordítói eljárások bemutatását teljesebbé, színesebbé teszik a 
kikövetkeztetett szinonimasorok; inverz értelemben pedig a felsorolt szino-
nim kifejezések is ebben, a létrejöttük módját bogozgató kontextusban 
kapják meg összefüggéseiket. 

II. 

A. A fordítói eljárások sora a teljes alaki tükrözéstől a sikeres szóal-
kotásig sokféle variáción, átmeneti megoldáson át vezet. 

1. A teljes alaki tükrözéskor a fordító az idegen nyelvi adatot teljes 
egészében, változtatás nélkül átveszi. 

a) Ennek nem ritka előfordulása a pillanatnyi koncentrációhiány követ-
keztében bekerülő latin szó, amelyet egyébként mindenütt lefordít s szer-
zetes. A gyakori et kötőszó jelenléte mellett rokonszenves esete ennek a 
Virginia-kódexben előforduló sor: "Tahat boldogagos zent ferencz monda, 
fráter lupe, parancholok teneked..." 56. - noha a megelőző szövegrészben 
többször is megjelenik a fráter farkas megszólítás, melynek a Jókai-kódex 
atyámfia farkas szerkezete felel meg. 

b) Tudatosan, a fogalmak, főleg a bibliai helyszínek tekintélyétől befo-
lyásolva is kerülnek be latin szavak a szövegbe. Pl. "el Mentwala Oliweti 
hegye alathwalo kerbe" Apor-kódex4 161. A mons Olivetus genitivusát 
találjuk itt a birtokos szerkezetben, Olivetus hegy (tehát olajfás hegy) 
helyett, míg a kódex más oldalain használja a fordító az olajfa kifejezést a 
latin olivae megfelelőjeként. 

c) Kétségtelenül e tükrőzéstípushoz tartozik az idegen nyelvi átvé-
teleknek az a hatalmas csoportja, amelyekben a szavak magyar ragokat, 
jeleket kapnak. Ilyenek a következő példák: "Eloel koeltek a vigiliakat en 
zemeim" AporK 32 (5). Noha a vigilia magyar megfelelője, a virrasztás szó 
már kimutatható a korabeli szójegyzékekből, érdekes módon nem került be 
a kódexek szövegébe. A Kulcsár-kódexben vigyázás-1 találunk, más helyeken 
éji vigyázat a megfefelő kifejezés. 

A szerzetesi élet szertartásainak, reguláinak a latin megnevezése, pl. 
fondátor, kollekta, korál, magnifikát stb. a latinul tudó szerzetesek között 
mindennapi használatban lehetett, s ez a megszokás íratta azután az apáca-
kolostoroknak szánt magyar könyvekbe is bele ezeket a szavakat. 

Emellett a réteg mellett van egy szócsoport, amely már nem a pillanatnyi 
figyelemlankadás eredménye. Nézzünk közülük néhányat! Az AporK egy 
sora: "Mieloet ertenek ty tywy//etek a ramnujt 3(10). Itt az 'ág, gally'ér-
telmű lat. ramnus szó bújik meg, amit a Keszthelyi Kódex igen ötletesen így 
ad vissza: "Mynek elette ereztenenek thy/thwuy kethek agath bogath" 

2 



SZINONIMAHASZNÁLAT ÉS FORDÍTÓI POÉTIKA KORAI KÓDEXEINKBEN 465 

145(10). Ilyen átvétel továbbá a hangátvetéses adejp a lat. adeps kövérség 
jelentésű főnév alapján, az anyagfal, falkerítés jelentésű lat. maceria átvétele, 
pl. "Nincz romlat oe maceriaiokban" AporK 116(14). Érdemes felállítani e 
szó szinonimasorát: fal, gyepű, kerítés, várfal, kőfal szerepel a különböző 
fordításokban. 

2. Részleges alaki tükrözés. Legtöbb adatunk azokra az idegen nyelvi 
átvételekre van, amelyeknél az átvett szó valamilyen változást szenved. 
Sokféle változata létezik ennek a csoportnak, hiszen a fordító képességeihez, 
ismeretéhez mérten birkózik meg a latin szöveggel. 

a) A latin -us, -um szóvégű szavak -os, -om alakban kerülnek át a 
magyarba. Pl. "Emlekezietek meg oe czudairol melleket toet: oe pro-
digiomarol..." AporK. 69. A 'csoda, csodajeP jelentésű lat. prodigium szó az 
AporK-ben a szóismétlést elkerülő értelmezőként foglal helyet. Ugyan-
ezeket a nyíltabb magánhangzós végződéseket találjuk a következő szavak-
ban is: testamentum, cédroí, szanktuárkwi, Libánay, fundamentom stb. 

A ciliciom szó megjelenését érdemes alaposabban megfigyelni. Szintén az 
AporK-ben találjuk a következő nyíltabb toldalékos változatot: "Es vetem 
en ruhám ma ciliciomot" 19(12). A Kulcsár és a Keszthelyi Kódex megfelelő 
sorába a fordító (esetleg a másoló) a latin formát helyezi: "Ees zerzem en 
eltezetemet cylycywmba..." 162(12). A többi kódexben is gyakori ciliciom 
szót Károlyi Gáspár a zsák szóval helyettesíti, Szenei Molnár Albert szintén 
a vezeklőruha anyagának a minőségére irányítja a figyelmet; míg a ma 
érvényben levő Károlyi-szöveg a gyászruha szót tartalmazza. Érdemes meg-
jegyezni, hogy az 1976-os bibliafordítás vezeklőruha megnevezése mellett a 
modern zsoltárfordítások a szemléletesebb szóhasználathoz ragaszkodnak: 
így Farkasfalvy és Hajdók János is darócruhát említ. 

b) Részleges alaki tükrözés tapasztalható annál a nagyszámú idegen 
nyelvi átvételnél, amelyeknek nemcsak a végződését idomítja a fordító a 
magyar nyelv fonémarendszeréhez, hanem a szótövet is alakítja (fölté-
telezhetően az elképzelt magyarosabb ejtéshez). A korai kódexek 'döngölt 
padló' jelentésű págyimentom szava a lat. pavimentum módosított átvétele; 
gy-s és d-s változatban tovább él a nyelvjárásokban. 

A lefordított anyagnevek ékesen szólnak a szerzetesfordító fogalmakkal, 
szavakkal vívott harcáról. Elég, ha csak néhányat említünk: a perimis kő 
elnevezést a lat. lapide pario szerkezet helyén a Bécsi Kódexből, a 'márvány' 
jelentésű mármor egyszerű átvételét a Müncheni Kódexből, a smaragdus 
hosszabb változatát a Bécsi Kódexből stb. 

Az AporK-ben két anyagnevünk rendhagyó alakban fordul elő. A 'jég-
kristály5 jelentésű kristál(l)om szó ui. egyedül itt jelentkezik a következő 
mondatban: "Ki erezti oe krijtalomat miként falatokat" 120(17). A kó-
dexirodalom párhuzamos szövegeiben a rövidebb, szokványos kristály formát 
találjuk. Ugyanez vonatkozik a topáz szó előfordulására is: "zeretem te 
paranczolatidat arannak es thopaJiom-nak felette 95(127). Mindkét idézett 
szóalakot közvetlenül a középkori latinból vette át a szövegátültető; tehát a 
crystallum és a topazium szolgáltak mintául, míg a később általánossá vált 
kristály és topáz szavak a németből kerültek át. A fordítói eljáráson túl itt 
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még a jelenség sporandikus volta is elgondolkodtató. Topázsiom helyett a 
Kulcsár és a Keszthelyi Kódex a nemes kő szerkezetet használja, Károlyi és 
Szenei a tiszta arany, a 76-os fordítás pedig a színarany kifejezést helyezi a 
mondatba, mintegy közelítve a hasonlítás anyagát a megváltozott való-
sághoz. Ezzel szemben az újabb zsoltárfordítások mintha archaizálásra 
törekednének: Farkasfalvy kincs-et említ, Hajdók Jánosnál pedig egy szer-
kezetet találunk: míves ékszer aranyból 

A részleges alaki tükrözés szemléletes eseteit figyelhetjük meg a kó-
dexirodalom állatnév-magyarosításaiban is. Ezek közül elsősorban a bibliai 
világ fantázialény-elnevezései állították a fordítót néha erejét meghaladó 
feladatok elé. A sajátos szimbolikus jelentéseket hordozó lények közül főleg 
a negatív jelentésűek fordulnak elő gyakran; pl a baziliszkusz és az áspiskígyó 
a JókK. egyik lapján: "tezy ewkewt menden /eregnelkewl nyomtatny es 
yartatny bazalijcoJon es ya jpijkyon" 147. A tekintetével és leheletével ölni 
tudó sárkánygyík neve a görögből került át az egyházi latinba, a JókK. 
fordítója viszont mind a szó hangrendjén, mind pedig a végződésen változ-
tatott. A 'mérgeskígyó' jelentésű lat. áspis szóhoz a fordító még egyszer 
hozzátette a kígyó szót, noha ebben az időben már használtosa rövidebb 
áspis alak is; íme egy példa: "Hirtelenkedet azoknak kegoknak ha/onlatta 
zerent: miként zyket a)pi)cn AporK. 2(5); az ennek megfelelő helyen a 
DöbrK.-ben a parlag kígyó olvasható (116), a Keszthelyi és a Kulcsár 
Kódexben pedig a parragi kígyó szerkezetet találjuk. 

De nézzünk egy jellegzetes képviselőjét a pozitív jelentésű fantázialé-
nyeknek is! A szüzesség attribútumaként szerepeltetett unikornis az AporK.-
be teljes alaki tükrözéssel kerül át a latinból: "fel magaztatik en zaruam 
miként vnikornis" 52(11) a következő latin mondatból: "exaltabitur /icut 
unicornis cornu meum". Megfigyelhetjük, hogy a latin mondat két comu 
alaptagú szava közül az egyiket lefordítja a szerzetes (én szarvam), a 
csodalény nevét azonban szinte tabuként kezelve érintetlenül átveszi. Ennek 
a fordítására majd csak később kerül sor, s tartalmi tükrözés eredményeként 
jön létre az egyszarvú elnevezés. 

Ám a valós állatok nevei sem bizonyultak könnyebben fordíthatóknak. 
Számos esetben nyilvánvalóan maga a fordító sem tudja azonosítani az illető 
állatfajt, pl. a Bécsik.-be kisebb módosítással került be a 'pelikán' értelmű 
lat onocrotalus: "Onokraculus es zoel (azaz:sün) lakoznac oe kuezoeboek-
ben" 281.; továbbá a latin szóeleji h- szokásos elhagyásával találjuk a 'gólya' 
jelentésű szót a következő szövegrészletben: "ot verebek fezkeznek, Ero-
diujnak haza oe vezerek" AporK. 67. A Kulcs, és a KesztK.-ben az idézett 
helyen a vércse állatnév áll, a későbbi zsoltárfordítások pedig nyelvjárástól 
függően a 'gólya' jelentésű esztrág eszterág stb. változatokat alkalmazták. 

S álljon az állatnév-fordítások végén egy olyan elszigetelt példa, amely a 
fordító kifürkészhetetlen névhonosító törekvését példázza: "Egenloe loettem a 
kietlenben bellicanu//al" áll az AporK. 62(7) oldalán; s noha már létezik a 
maihoz hasonló peltíkán szó, a fordító a zöngés változattal próbálkozik. 

Nem tartozik az állatnevekhez, de a fordítói eljárás hasonlósága révén 
ide kívánkozik a JókK. egy szava, amelyet talán szintén a fordító tanácsta-
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lansága formált meg ilyen furcsa módon. íme a mondat: "nem payzual 
fegyuerkedet auagy pykonhokual De zent kere/tnek yegyeuel" 147. A latin 
eredeti 'sisak' értelmű galea szavát nem ismerve, vagy más meggondolásból a 
német azonos jelentésű Pickelhaube "magyaros" alakját, a pikonhok szót 
alkalmazza a fordító. 

c) A részleges alaki tükrözés műveleti kategóriájához áll közel a latin 
(ritkán más idegen nyelvi) szavaknak olyan átvétele, mely során a latin 
ige/névszótő magyar képzőt, illetve képzőket kap. A 'kézi dob' jelentésű 
latin tympanum szó az AporK.-ben egyszer a szokásos nyíltabb végződést 
fölvéve jelenik meg: "Diéerietek oe neuet karban: tympanomban es /ol-
tarban" 122(3) szolgai módon lefordítva a locativusi in tympano szerkezetet; 
másik előfordulásakor a hangszer használóját fejezi ki a képzett alak: 
ifiuczka timpanizalok 16(26). 

Ritka, éppen ezért érdekes módszerhez folyamodott az AporK. fordítója, 
amikor a latin sort: "Qui cogitaverunt supplantare gressus meos" így fordítja: 
"Kik gondoltak meg jubplantalni en vepe/imet (azaz:lépésimet)" 111(15) A 
'gáncsot vet valakinek' jelentésű szubplántál szó puszta átvételét elégte-
lennek érzi a fordító, ezért a wieg-igekötővel perfektiválja, ebben támogatja 
őt a plántál ige gyakori használata, sőt talán jelentése is. A KulcsK 
megfelelő Sorában is megtaláljuk a meg- igekötőt, de már a magyarra 
fordított ige mellett: "Kyk gondoltaak meg chalnya en yara/ymath" 350(5). 

3. "A hírtartalom megóvása, illetve átültetése a legfontosabb fordítói 
feladatok egyike." - írja Tarnóczi Lóránt. E követelmény a vallásos tárgyú, 
de főként a bibliai szövegek fordításánál külön jelentőséget kap. A szó 
szerinti fordítás globális elvén belül minél teljesebb tartalomátültetésre 
törekednek; gyakori módszerük a tartalmi tükrözés is, mely főként az össze-
tételekben jut kifejezésre. A sok példa közül nézzünk egy jellegzeteset! 

Szembetűnő és makacsul visszatérő jelenség a himnuszok, énekek szöve-
gében fel-felbukkanó jól mond haíározós szerkezet. Nehezen épül be a 
mondat struktúrájába, körülményesen egészíthető ki bővítménnyel. A latin-
nal való összevetéskor derül ki, hogy a sablonosan ismétlődő benedico 
azonos szerkezetű átvétele a jól mond szerkezet. Érdekessége, hogy a 
magyarban is megőrizte a bene módhatározói értelmét, s a jól mond szer-
kezet az áld ige helyén áll, sőt vele párhuzamosan, egy szövegben is megfér. 
Nem arról van tehát szó, hogy a fordító nem ismeri a benedico magyar 
megfelelőjét, bizonyos kontextusban hitelesebbnek tartja a latint. A KulcsK 
már következetesen az áld igével adja vissza a latint; csak egyszer kísért a 
mond ige, amikoris az áldozatot mondjatok szerkezettel fordítja a benedico-í 
a szerzetes. 

A tartalmi tükrözés egy jellegzetes szócsoportja alakult ki a latin szerke-
zetek mechanikus, elemről elemre pontos fordításával. így kapjuk a kö-
rülírásos dolog- és élőlénymegnevezéseket, pl. tollas repesők a madár szi-
nonimájaként a volucres pennate (AporK 121) mintájára, a vox cantatis 
szerkezet birtokosa a magyarban éneklő; emellett van szökdöső, vízben 
indoló, baromi lelkes, stb. a különféle állattípusok leírására. 
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B. A műveleti kategóriák szerint taglalt csoportok áttekintése után a 
fordítás által érintett jelentéstani kérdések is fontosak egyes szavaknál. 

1. Rész és egész, faj és nem kérdését érinti az AporK. egy adata, a 
Passiórészlet szövegének egy mondata: "Legottan tyk zola" 172.; majd 
valamivel alább: "peter mygh tyk zol addigh haromzor tagach meg Engemet" 
172. A megfelelő esemény a MünchK-ben így hangzik: "es legottan meg oe 
bezelette kakas zola" 163(60). A jelentésfejlődés különböző szintjein ragad-
hatjuk itt meg ugyanazt a fogalmat, mivel a tyúk szó legkorábbi adatolása 
1109-ből a TESz. szerint 'házi szárnyas' értelmű, tehát általánosabb jelen-
téskörü, e későbbi (AporK-beli) adat talán még a szélesebbkörü jelentés 
visszaütése. 

2. A fordítói értelmezés különbözőségét, vagy a fordítói merészség 
megyilvánulását kell látnunk a latin a negotio szerkezet eltérő fordítás-
módjaiból. A semleges jelentésű dolog szó helyén - ahogyan ez a Készt, és a 
KulcsK-ben van - , a negatív jelentéstöltetű komplárkodás 'üzérkedés' főne-
vet találjuk már a korábbi AporK-ben; ezt a megoldást folytatják majd a 
későbbi fordítók is. 

3. Az eltérő értelmezéseknek azonban nemcsak az egymás melletti 
létezését, hanem az összekapcsolódását is megfigyelhetjük a kódexek nyel-
vében. Maga a jelenség bizonyára részletesebb kifejtést is megérdemelne, 
röviden vázolva most a farizeus és a képmutató szó példájából a fogalmak 
egymásra vonatkoztatásának, majd lehetséges azonosításának a folyamatára 
kapunk mintát. 

A MünchK-ben jelen van a 'farizeus' jelentésű, de a görög értelmet 
tolmácsoló levált főnév, s a képmutató szó korai előde: a képmutáló is (ez 
utóbbi az arc+ a lat. mutare 'változtat' összetételéből alakult). A kódexek 
egész során át kísérhetjük nyomon a görögből átvett hypocrita szó fordí-
tásaként a képmutáló, képútáló szavakat, a JordK-ben pl. mindkét változat 
használatos. Az 1400-as évek végéről való Guary Kódexben azután meg-
jelenik a farizeus és a képmutáló szó is, megteremtve ezzel a lehetőséget 
arra, hogy kialakulhasson a farizeus szó átvitt értelme, amire az 1600-as 
évekből már van is adatunk. 

4. A korántsem teljes jelenségsor végén szólni kell egy olyan ten-
denciáról, amely a jelenkor biblia- és zsoltárfordításait érinti, s ha szór-
ványosan is, de jelen van. 

Figyeljük meg Dániel könyvének egy sorát először a BécsiK-ben: "in-
nanac azokbol kiral (...) es oe felesegi es oe zeretoey" 140.; majd a 
Károlyi-fordításban: "ivának azokból a király (...) az ő feleségei és az ő 
ágyasai" 767.1. és a 76-os fordításban: "igyanak a király (...) feleségei és 
mellékfeleségei" 1016.1. Ez utóbbi kiadás jegyzeteiben hivatkozik ugyan a 
szerkesztő az illető kifejezés arám eredetijének bizonytalan jelentésére, 
megjegyzi, hogy a szót a különböző fordítások másképpen adják vissza; 
végül leszögezi: ez (tehát a mellékfeleség kifejezés) látszik a legvalószí-
nűbbnek. 

Mérlegelve e korszerű fordítás megalkotóinak azt a törekvését, hogy az 
ókori királyok udvartartását, poligám életmódját fogalmi és nyelvi 
4 
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összetevőikben adekvát módon elevenítsék fel, valamint azt az objektív 
tényezőt is, hogy a tabuszerű dolgok térben és időben eltérnek, - egy 
szövegrész ilyennemű "megszelídítése" minden jó szándék mellett is az 
eufémizmus jelenlétére vall. Bizonyára kétarcú és vitatható, a lefordított 
szövegnek az olvasóra gyakorolt emocionális hatásával is magyarázható az 
ilyen gesztus; egy dolog, a mellékfeleség kifejezés nyelvi megvalósulása és 
valóságtartalma továbbra is elgondolkodtató marad. 

A jó fordító semmi esetre sem kiskorúsítja az olvasót oly módon, hogy 
helyette szelektál, elirányítja a figyelmet a kényesebb szövegrészekről, mint 
azt pl. Hajdók János teszi modern zsoltárfordításában, amikor elővigyá-
zatosan apró betűvel szedeti az átokzsoltárok kritikus helyeit. 

A fordítói eljárásnak ezek a vonatkozásai már a fordítói etika bonyolult 
kérdéskörét érintik, melyet e tudomány szakemberei hivatottak méltán 
tárgyalni. 

Minden szempontból fontos azonban az, hogy a jó fordítás felelőségteljes 
és körültekintő munkával mentse át az utókornak e korai szövegeinket, a 
letűnt korok világképének mozaikokként megőrződött töredékeit. 
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