
Szendy László

AZ Új MAGYAR SZENTÍRÁSFORDÍTÁS EL~*

Szörényi Andor professzornak a kinyilatkoztatásról szóló zsinati taní
tással foglalkozó tanulmányában, amelyet a Vigilia 19613 évi májusi számá
ban tett közzé, a következöket olvashattuk : "Mire e sarok napvilágot látnak
kéziratban készen lesz már az újszövetség új magyar fordítása és magyárá
zata, amelyet a Szerit István Társulat bibliabizottsága készített. A fordí
tás stílusa nem lesz egységes, mert az egyes fordítóknak ebben szabad
kezük volt, annál is inkább, mert a szeritkönyvek stílusa sem egyforma,
még ugyanazon szerző különbözö munkáiban - például Szerit pál leve
leiben - sem."

A bejelentés érdemi része megfelel a magyar hívek és a papság régi
várakozásának. Különösen is azóta, hogy a liturgikus megújhodás révén
mind sürgetöbben merült fel egy új szerrtírásszöveg nyelvünkön való ki
adásának szükségessége, Sőt ha ezt a liturgikus szempontot nézzük, nem
csak sürgetően szükséges, de talán már el is késett az új szőveg megje
lenése. Hiszen liturgikus szövegeínknek is legalább egy részét a szerit
írási szöveggel együtt és ennek alapján kellett volna megújítani. A fran
cia nyelvterületen az összes kel'esztényegyházak egyetértésével rnegszü
letett a francia Miatyánk v:áltozott alakja. Vajon a mi Miatyánkunk szö
végében is nem lett volna helyénvaló némi változtatás kérdésének 
esetleg egyházközi alapon történő - felvetése? így a "ne vígy minket
kísértésbe" csak szöveg-megyarázásokkal kideríthető teológiai értelme
nagyon is megkívánta volna a változtatást, hogy csak egy példát em
lítsünk.

De szükséges, időszerű és elengedhetetlen az új fordítás azért is, mert
bízonyos, hogy átlag 20-40 évenként elavul a szöveg, Nemcsak egyedül
a mirid nagyobb nyelvhelyességre való törekvés miatt, ami annyira jel
lemző az utolsó évtizedünkre. de azért is, mert Iéi bibliai tudomány az el
múlt 40 év alatt olyan nagyot fejlődött, hogy immár elodázhatatlan egy
új magyar szentírási szöveg közrebocsátása, A régi 1927-es és hivatalosan
ma is használatban lévő újszövetségi szöveg hiányosságain 1955-ben, majd
lS61-ben az új jegyzetelések lényegében nem segítettek, mert hiszen el
sősorban maga a ISzöveg az, amire az igehirdetésben szükség van. De nem
segíthetett a Limburgban 1951-ben megjelent Békés-Dallos-féle fordítás
sem, mert ez Iéi hazai határokon kívül élő katolikus magyarságet volt
hivatva elsősorban új szöveggel ellátni. Elég egyébként, ha csak arra
emlékezünk, hogy a katolikus bibliatudomány felszabadítása aránylag
rövid időre tekint vissza. Ez XII. Pius "Divino afflante Spiritu" enciklí
kájának megjelenésével 1943-ban kezdődött el, az 1962-ben összeült ZS:Í

nat első ülésszakán a kinyilatkoztatás forrásairól szóló szkéma visszauta
sításával folytatódott, és csak 1965-hen nyert végső alakot az isteni ki
nyilatkoztatást tárgyaló "Dei verbum" kezdetű dogmatikus konstitúcíó
kihirdetésével. Az új ezenttrásforditás kiadása tehát nagyon is indokolt
és szükséges.

• Szcrkesz'ws€gUnkhöz intézett kfsérő levelében a szerző, aki maga is tagja a Szent
István Társult bibJiabizottságának, hangsúlyosan kiemeli, hogy "célja a véleménycsere
megindítása ebben a fontos kérdésben, úgy amint ez a Cohlectdo Rituum esetében tör
lIént, sajnos, utóbbinak már csak megjelenése után". Annál is :inkább ezükségesnek
iartja ezt, mert egy szentírásfordítás kiadása "messze fölülrrrúlja egy rituális rendezés
[elentösógét" .
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Míkor tehát Szörényi professzor bejelentése f.elett őszinte örömet
kell éreznie mindenkinek, akinek szívügye a szeritírás új magyar fordí
tása, a bejelentés mégis váratlanul és nem kevés kétséget támasztólag
éri azokat, akik gondos figyelemmel kísérték a Szerit István Társulat
bibliabizottságának munkájáról szóló közléseket.

1. A nevezett bibliabizottság munkája felől .a katolikus magyar kö
zönség csak annyit tudott, hogy 1965 ápr-ilis l-én az Új Ember tudósítása
szerint állítólag felosztotta maga között az elvégzendő munkát, megálla
podott a fordítás alapelveiben. Ettől kezdve .a bizottság semmit sem hal
latott magáról, de nem ís hallathatott. mert a bizottság azóta egyetlen
egyszer sem jött össze. A bizottságnak öt tagja van, akik közül az említett
ülésen kettőnek az egész újszövetséget felölelő fordítása készen állott,
hogy alapszövegként szelgálhasson a nagy munkához. Próbaolvasás után,
épp Szőrényi professzor javaslatára, a bizottság elfogadta egyikük SZl)Ve

gét alapszöveg gyanánt. Átolvasására a bizobtság három tagja és a jelen
lévő Gál Ferenc akadémiai dogmatika-professzor vállalkozott. Úgy volt,
hogy majd újból összeülve megkezdik az alapszöveg javítása alanján ,fl

kinyomatásra előkészítendő szöveg összeállítását, végső megfogalmazá
sát. A bizottság tagjai azonban ezvetlen egyszer sem jöttek össze, több
mint egy év leforgása rnúltán sem, mind a mai napig, megjelont viszont
az Oj Ember május 22-i tudósításában ,fl bizottság két tagjá'n:lk és Gál
professzornak neve, mint akik az új szöveget saját fordításukkal előké

szítették,

Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy valaki, akinek ehhez
ideje, tudása van, közrcműkődjék az új szöveg előállításában. De a vá
zoltak nyomán mégis felmerül annak kétsége, hogy az így előkészített

szöveg az lesz-e, amit a magyar katolikus hívősereg és a papság vár. Az
idézett közleményből kivehetően az új magyar szőveg megint osak abban
a nagy hibáhan leledzik majd, hogy részletekben és egyéni munkával
készül el a fordítás. Hogy ez ma már mcnnyire nem járható út egy ki
egyensúlyozott szöveg elkészítéséhez. legyen szabad néhány példán be
mutatnorn.

Elsősorban szerétném összehasonlításul a hazai új protestáns fordítás
történetét felemlíteni. Károli Gáspár nagyértékű 1590-es egyéni fordí
tása óta 190B-ban nyelvi adaptáláesal próbá1koztak meg, amely azonban
csakhamar elavult, sok hibában is szcnvedctt, azért több egyéni kísérlet
után az újszövetségi szakbizottság, amelybe hat biblikus professzor tar
tozott, 1947 augusztusában hozzáfogott előkészítő munkájához (leszámítva
1950-henegy hatnapos soproni ülésezést) Budapesten. E szakbizottság az
evangélikus és református biblikusok legkiválóbbjait egyesítette. Utolsó
ülése 1951 áprilisában volt. E bizottság 75 munkanapon nézte át az elibük
adott Czeglédy-Rajjay-féle kézdratos alapszöveget. A bizottság munkája
1!J49-ben szeptemberben kevésszámú próbanyomaithan is megjelent. E
próbanyomat átnézese újabb revíziót tett szükségessé, s az e célra Jdkül
dött szakbizottság 48 munkanapot töltött el ezzel. A konkordans szöve
gek átvizsgálására még további 4 napot szentcltek és így jdent meg a
ma is használt szöveg, amelyre óvatosan alcímként ráírták: "pl'óbaki
adás". Mert bár a Raff.ay-Czeglédy-féle próbaszövegen kereken 25.000
esetben változtatott a bizottság, a próbakiadással kapcsolatos hozzásze
lásokés bírálatok nyomán már eleve szükségesnek mutatkozott egy szu
perrevízió végrehajtása, hiszen csak Budai Gergely nem kevesebb, mint
1900 helyen kívánta Mátét és 1100 helyen Márkot javítani. Ez a szuper
revízió azonban mindmáig várat magára.
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Érdemes egy kissé elgondolkodni ezen. A Szent István Társulat bib
liabizottsága öt tagból áll, és úgy hiszem, mindig is ennyi tagja volt.
Szerény véleményem ezerint ezen az öt tagori kívül szép számmal akad
nak még a papnevelő intézetek tanárai között biblikusok jelenleg is, leg
alábbis további öt, s a már nem aktív oktatók s a lelkipásztorkodáshan
Ievők közül is volna még néhány érdemes, sőt egészen jeles biblikus,
akit a fontos munkába a püspöki kar belevenhatna. Végeredményben .a
Szerit István Társulat bibliabizottsága egy kiadóváldalat szerve, amely
már eleve nem nyújtja azt a biztonságot, mintha a püspöki kar jelölne
ki, úgy mint a liturgia újjáalakítása kérdésében tette, 'ogy szélesebb ala
pokon nyugvó testületet a nagyjelentőségű szöveg előállitására. Ez annál
inkább szükséges, mert .a mai helyzetben előáll az a fonákság, hogy csak
nem ugyanazek a ccnzorok, akik egyben a szövegfordítók is. Sokkal meg
nyugtatóbb volna tehát egy szélesebb körű bizottság életre hívása, moly
több oldalú vizsgálódás után végül iselőterjesztenévégleges jóváhagyásra
a kidolgozott :szöv~get.

Egy másik feljegyzésre érdemes tény, hogya csaknem négy évi mun
kával elkészített protestáns próbakíadást taglalva Budai Gergely felpa
naszolja:

"Egyházunk akkori konventi elnöksége a munkát igen sürgős

nek, pár hónap alatt elvégzendőnek tartotta, mert az a reménység biz
tatott, hogy ha rövidesen elkészül egy nyomdába adható szövcg, azt a
Brit és Külföldi Biblia Társulat ... még kiadja. Ez a siettetés és sürgetés
azonban úgyszólván lehetetlenné tette a legkisebb részletekre is a leg
nagyobb gondot fordító revizori munkát. Úgy, hogy valósággal ráborult
erre a munkára az elsietettség árnyéka, Hiszen ez a revízió 127 munka
napon készült el," (Hogyan kell az újszövetséget magyarra fordítani és
hogyan nem szabad fordítani. Debrecen, 1959. 7. o.)

Bibliafordítások nem készülnek el egy ülésben és egy ember íróasz
tala mellet, hanem kooperációval. Angliában például r. Jakab idején
(1603-25) 47 tudós hét évig dolgozott az angol bibliafordításen. Hollan
diában a dordrechti zsinat (1618-19) rendeletére 22 rnunkatárs által
fordított biblia 1637-ben jelent meg. S az újabb korra térve át, az 1952
ben kiadott Standard Version minden tekintélyes fordítást figyelembe
vett; címlapján ez áll: "Transl.ated from the original tongue ... compa
red with the mostancient authorrties" (Az eredeti nyelvből fordítva ...
egybevetve .a legrégibb tekintélyekkel). Az 1961-ben megjelent New
English Bible, mint előszava mondja, 1948 januárja óta 13 évig készült
az összes protestáns egyházak közös együttműködésével. A nagyszámú
munkatárs mindegyikc elkészített egy nyers alapszöveget az újszövetség
valamelyik könyvéről vagy könyvasoportjáról, s ezeket az írógépelt szö
vegeket a meghívottak mindegvikének megküldték áttekintésre és meg
vizsgálásra, Utána találkoztak kerekasztal mellett, és versről versre, mon
datról mondatra megvitatták a szöveget. Minden egyes tag véleményt
nyilvánított kollégájának írásáról, s ezt a megbeszélést addig folytatták.
amíg közös értelmezéshez nem jutottak. Nem volt a tudós gyülekezetben
egyetlen tag sem, aki ne érezte volna indíttatva magát arra, hogy egyik
vagy másik kedvelt gondolatát, valamely nehéz, vagy kétséges szövegnek
ezerinte való értelmezését fel ne adja. Mindenkd tanult a másiktól és ad
dig szorgoskod tak, amíg azonos értelmezésre jutottak. így végeredmény
ben mindarmyiam felelősek a fordításért is. S talán nem érdektelen, hogy
ez oa protestáns fordítás Amerikában a bostoni katolikus érsek imprima
turáját is elnyerte.
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A legnevesebb katolikus fordítás, a Sainte Bible de Jerusalem, elké
szítéséről nincs ilyen részletes értesülésem, mert osak igen szűkszavúan
számol be róla egy tartalomjegyzékszerű bevezető felsorolás. Ebből is
megállapítható azonban, hogy Roland de Vaux O. P. elnökletc mellett
33 tagú munkaközősség dolgozott rajta, és csak azután adták ki könyv
alakban 1956~ban, míután előbb már 43 külön füzetben közzetették. Ezek
nek a füzeteknek alapján egy 11 tagú revízíós bizottság de Vaux irányí
tásával megint tüzetesen felűlvizsgálta a fordításokat, sűrítette a jegy
zeteket, részben újakat adott hozzá, szaporította a szővegszéli utalásokat.
Ilyen módon nyertek végleges formát az egyes könyvekhez írt bevezeté
sek is. Nem tudom, mennyi időt vett rnindez igénybe, de kétségtelen, húgy
a dolog természeténél fogva, mint kollektív munka nem kevés időbe ke
rülhetett.

"Manapság a világ bibliafordítói egy családi munkaközösséget al
kotnak és lapjukban: The Bible Traneiator, negyedévenként beszámolnak
a bibliafordítás küzdelmeiről és örömeiről, és 'természetszerűleg élnek
egymás tapasztalataival és tudásával. Nyilvánvaló tehát, hogy a biblia
fordító nem elszigetelten, vagy magárahagyatottan dolgozó valaki, ha
nem a bibliafordítök sorában egy láncszem, minden elődjének, kortársá
nak minden jó eredményét átveszi, hogy utódjának és kortársainak to
vábbadja" (Budai Gergely i. m. 12. o.). "A szellem és a gondolat világá
ban nincs magántulajdon" (10. o.).

2. A Szörényi-féle tanulmányból idézett sarok nyomán egy másik
mozzanatra is rá kell mutatnom. Szinte előre védekezőleg hangzik, hogy
"a fordítás stílusa nem lesz egységes". Nyilván azért, mert a beigért for
dításban igen nagy lesz az egyes fordíták közt az eltérés. Éppúgy, mint
volt az 1927-es szövegben a történelmi és a didaktikus könyvek közott.
S itt nem arról van szó, hogy a Szeritírás egyes könyveinek szerzői egyéni
stílusban írtak, sőt életük folyamán is változott írói jellegzetességük, mint
az például Szerit Pálnál és részben Szerit Jánosnál is megfigyelhető, de
arról, hogy a szöveghűség és a magyarosság tekintetében a különböző for
dítók felfogása ezen felül is még eltéréseket fog mutatni, Az említett bib
Iiabizottsági ülésen Radó Polikárp professzor állt ki amellett, hogy egy
fordító szővegének alapul vételével lehet csak elkerülni az egyetlensége
ket a fordításban. S ezt a nézetet Szörényi professzorral szemben ma
gáévá is tette a bizottság. Az egyéni nyelvi sajátságok, amelyek minden
embernél mások, némileg kiegyenlítődtek voln.a anélkül, hogya próba
szöveg esetleges és kétségtelen tökéletlenségeit is flt kellelt volna vele
együtt venni. Ez azonhan nehéz, fáradságos és időt rabló munka, A bi
zottrság négy nem érdekelt tagja közül egyik ki i:s jelentette, hogy erre
a munkára nem vállalkozik másirányú külföldi és hazai elf'oglaltsága
miatt, Régi latin kőzmondás az: ahhoz, hogy valaki tudós lehessen bármi
téren, három dolog szükséges: "maI~supium aureum, diligentie Ierrea" 
ez a kettő most irreleváns, de annál fontosabb a ,.podex plumbeus",
vagyis a türelmes és fáradságos nekiülés, aprólékos utánanézés, a véle
ményeknek elvi alátámasztása, tárgyi érvelés. Miért nem jó valamely
szó, kifejezés szórend, mi az oka 'egy hibának: a fordító tévedése-e vagy
pedig az eredeti szőveg gyarlósága? E tekintetben a józan észnek és a
jó ízlésnek csak másodlagos szerep jut a kellő grammatikai, exegetikai,
az embert biblikussá tevő szaktudás mellett. Igaz, hogy sokkal könnyebb
hangulati tényezők szerirrt a józan ész és a jó ízlés neveben újat készí
teni, ám nem szabad feledni, hogy ez nagyon ingatag alap, amelyre csak
nagyon vigyázva építhetünk.
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Legyen szabad egy példával megvilágítanom. Sokan kérdezik: a rö
vid mondat-e a jó, vagy a hosszú? Ez egyéniség dolga, aszenint, amint az
egyik vagy a másik felel meg jobban az író mondanivalójának, A rövid
mondat is lehet rossz vagy jó, de a hosszú mondat is. Tévedés az, hogy
a rövid rnondat a magyarosabb. Ez éppúgy, mint a szenvedő alak tűzzel

vassal való irtása is, egyike a nyelvi babonáknak. amelyekhez még szép
számmal csatlakozik a -ván, -vén, -va, -ve alakoknak a sokszor helyte
len használat miatt való teljes mellőzése. A Iirnburgi magyar nyeívű ki
adásnak is ez egyik legfőbb hibája. A rövidrnondatos elaprózás miatt stí
lusa fontoskodó, modoros, r íportszerü, híján a szeritírási szöveg belső

méltóságának, Igenis vannak hosszú ívelésű és lendületű mondatok,
amelyek világosak és szépek. Éppen Szent Pálnál figyelhető meg, miként
ragadja el a lendület, miként akarja gondolatainak áradatával elmondani
rníndazt, ami szívén fekszik és ami tudatába tódul. Ha ilyenkor valaki
pontot tenne oda, ahol a gondolat még tovább halad, ezzel meg is sem
misítené szárnvalását és stílusának varázsát. Tehát abibliafordítónak
sem szabad m~ndatokr~'l tagolnia a versekre bontás vagy az állitólagos
magyarosság kedvéért az egységes logikai gondolatot kifejező mondatot,
mert ezzel a gondolatot is meghamisítja.

Már rnost ezek után elképzelhető, mi lesz a szövegből, ha például
hárman háromféleképpen értelmeznek egy ilyen, alapjában egyszerű

nyelvi jelenséget, Nemcsak a szent írók stíluskülönoségei tűnnek el, de
előtérbe kerül a fordító előre elhatározott stílus-iránya is. S ha a fordító
erőszakosan szétbontja a formát, kérdés, hogy ezzel nem követ-e el erő

szakot magán a tartalmon, a lényegen, a szent író szellemén. Vagyis ott
lennénk pontosan, ahol voltunk a régi magyar fordítás szövegével, s ahol
ma vagyunk a limburgi kiadás elaprózó fordításával. Ezen csak a kol
lektív munka, a nem kőnnyű összedolgozás segít, ami az igen sok tűre

lern mellett időt is meg pénzt is igényel.
A problémák felvetését lehetne még folytatni. Hogyan áll a fordító

a szöveghűség és a magyarnyelvi helyesség kérdésében az eredetihez?
Tartja-e magát ahhoz a régi szabályhoz: "So treu, wie möglich, so frei,
wie nötig?" (Annyira híven, amennyire lehetséges, annyira szabadon,
amennyire szükséges.) Hogy e tekintetben minő különbségek lehetnek a
fordításokban, arra hangosan szóló bizonyságok az Actio Catholica Iitur
gikus munkaközössége szerkesztésében megjelent Magyar Misekönyv
szentírási szövegei a lekciókban és az evangéliumokban. (Kiadta a Szerit
István Társulat, Budapest, 1965.) A szövegek igen jelentős része ugyanis
csak parafrázis, "targum". Bármennyire könnyen érthetők és tetszetösen
magyarosak, a szőveghűséggel nagyon hadilábon állnak.

Errnél is súlyosabban esik latba az egyes fordítok tudományos véle
kedése a régebbi és oa mai biblikus felfogások megítélésében. Senki előtt

sem titok, hogy például Szörényi professzor a Dihelius-Bultmann-féle
formatörténeti iskola lelkes híve. Allásfoglalásait a Vigilia olvasói jól is
merik az évek során át megjelent tanulmányaiból, így különősen az ószö
vetségi teremtéstörténet (Gen. 1-3) értelmezését illetően is. Idevágó fel
fogását vagy például a Vigilia 1966 májusi számában megjelent fejtege
tését az evangéliumok keletkezéséről és történelmi értékeléséről ma min
denki, vagy legalábbis a biblikusok nagyobbik és haladóbb része magáévá
teszi, De felvethető a kérdés, vajon osztja-e például Szőrényi maradék
talanul a nevezett iskola nézeteit a Jézus gyermekkorára vonatkozó új
szövetségi részletek felől is? Nyugodtan merem állitani, hogy papságunk
és híveink sem szellemileg, sem lelkileg nincsenek felkészülve arra, hogy
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ezeket magukévá tegyék. Vannak viszont, akik elutasítják az ún.
"ps2\Íehologizálást" a szövegek értelmezésében, pedig ahol ernberek élnek
és szólnak, ott ennek mindig Vian jogosultsága. Csak éppen a mértéket
kell meghatározni, amelyen belül az iskolák felfogásai összhangba hoz
hatók, és a papság, valamint a hívek vallási érzületének megsértése nél
kül az új fordításban érvényesíthetők.

Ahhoz azonham, hogy összhang teremtődjék a különböző irányzatok
és felfogások közőtt, elengedhetetlenül szükséges a fordítók konfrontá
ciója, az álláspontok megvitatása, lemérése, és annak a mértéknek a meg
állapítása, amely szerint a különböző felfogúsok kifejezésre juthatnak.
Összedolgozás és egymás szemleletének tiszteletben tartása, érveinek
megfontolása nélkül ez meg nem történhet. Mert nem mindcgy, hogy
például János evangéliumát valaki hellenistának, zsidónak, gnosztikus
nak, vagy ha tetszik, qumranistanak tartja-e. Vagy hogy Szent Pál érté
kelésében elválasztja-e az apostolt a misztikustól, a tcológustól ; zsidónak,
farizeusnak vagy hellénistának mondja-e szótérológiáját,és krisztológiá
ját keleti mítosznak vagy valósógnak minősíti-e, s polernikusnak, észern
bernek, vagy éppen megszállottnak látja-e öt?

Összegezve a mondottakat: az új szentírúsfordítással kapc-solatban
igen súlyos kérdések és eljárásmódok, dialektikus és metodikus feladatok
tömege mered elő. Ezek megoldására egy ember még oly nagy tudása is
kevés. Ma már a szentírástudományban sincsenek pohhisztorok. csupán
szakemberek annak egyes részletterületein.
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KÉT TRIOLETT

1.

Lopva mint tolvaj
eljössz fiadért
lábhegyen; ó jaj,
lopva, mint tolvaj
jár, s a nagy gonddal
zárt ajtón betér:
lopva mint tolvaj
eljössz fiadért.

A SZAMARAS EMBER

2.

Maradj velem:
alkonyodik
völgyön-hegyen.
én Istenem,
virradatig;
maradj velem:
alkonyodik.

Szedő Dénes

A szamaras ember mindig szomorú
a szeme mögött is meg a szája szögletében
mikor felfelé baktat a hegyen kis kocsijával
mindig mondani szeretnék valamit.
De elég neki a maga baja
Este én megyek fel s ő visszafelé.
Igy olyan a találkozás mintha emlék volna.

Petra-Szabó Gizella:

590


