
BÁRCZI GÉZA

A BIBLIA ÚJ, TELJES MAGYAR F·ORDíTÁSA *
Irodalmunknak egyik igen jelentős eseményeként üdvözölhetjük a bibliának,

ennek az európai civilizáció évszázadokon át leghatásosabb könyvének korszerű

magyar fordításban való megjelenését. E régóta várt új magyar biblia minden
képpen időszerű, mert sokszoros szükségletnek tesz eleget. Fiatalságunk bibliai
ismeretei úgyszólván a semmivel egyenlők, s ez súlyos hézag műveltségükben.

Az újabb nemzedék az egész magyar irodalmat át- meg átszövő bibliai utalá
sokat, célzásokat, szimbólumokat egyszerűen már nem érti. A II. vatikáni zsinat
pedig elrendelte, hogy a szent szövegek mielőbb élő, modern nyelveken álljanak
a hivők rendelkezésére. Már 1951-ben napvilágot látott Rómában az Újszövetség
új magyar fordítása, mely egyszerű nyelven, természetes, de annál hatásosabb
stílusban tárja a görög eredetiből fordított szentírást a magyar közönség elé. A
most megjelent új fordítás természetesen felhasználta ezt az elődjét, elfogadva
annak szerenesés megoldásait, és nem törekedve mindenáron újra anélkül, hogy
szolgaílag másolta volna a valóban igen sikerült tolmácsolást. A rnost előttünk

lévő fordítás mindenképpen újnak tekinthető; mindig az eredeti nyelvből fordít,
s azonfelül a teljes bibliát felöleli, nemcsak az Újszövetséget. és kínálja - Syl
vester szavaival élve - "a magyar népnek, ki ezt olvassa."

Sokan bizonyára némi sajnálattal veszik tudomásul, hogy a biblia immár
minden magszekott archaikus íz nélkül, a mai élő magyar nyelven szól hozzá
juk. Hiszen a századok során csiszolódott hagyomány kialakított egy bizonyos
régiségekkel átszőtt bibliai stílust, amelyet megszeletunk és színte kötelezőnek

érzünk. Babits is például a Jónás könyvében szükségcsnek látja itt-ott elszórt
archaizmusokkal mintegy hitelesíteni verse biblikus jellegét, s ez a bibliai nyelv
a népnyelvet sem hagyta érintetlenül. Ha ez a biblikus jelleg végleg letörlődik e
szövegekröl, kétségtelenül a magyar irodalmi nyelv stíluspalettája halványabb.
szegényebb lesz egy jellegzetes színnel.

Ám e stílushagyomány csak apránként, évszázadokon át, fokozatosan rakódott
a magyar biblia nyelvére. Az eredeti szövegek. melyek a kortarsnknak szóltak,
nem voltak régieslcedők, hanem egyszerű, cicomátlan nyelven szóltak hozzájuk,
s a modern, egyszerű és világos fordítás jobban megközelíti a biblia eredeti
hangnemet, mint a magyar hagyomány. S azt sem szabad elfelednünk, hogy a
különf'éle régi fordítások, melyek egyike-másika túlélte a maga idejét, minden
régieskedő szándék nélkül, saját koruk élő nyelvén készültek legközvetlenebb tol
mácsolásban. A Müncheni, Bécsi és Apor-kódex, valamint Sylvester és Mizser
Gábor Üjtestámentuma, és végül Károli és Káldi nem archaizáltak, hanem sa
ját századuk élő magyar nyelvét használták. S a régies színezet úgy keletkezett,
hogy idők folyamán az újabb kiadások csak a helyesírást igazították a maguk
koráéhoz. de a szöveg a maga elavult formáival változatlan maradt s a régies
zamatú nyelv könnyen asszociálódott régen lefolyt eseményekhez. A nyelv érin
tetlenül hagyása elvégre érthető, hiszen a régies nyelv bizonyos tekintélyt jelen
tett, és ha olykor kissé homályos, sőt félreérthető volt, némi miszticizmust köl
csönzött a szövegnek, azaz voltaképpen meghamisította azt. Modernné tenni a
szöveget annyit jelentett szinte, mint új felelősséget vállalni érte, vagy az új
fordítással járó hatalmas munkát vállalni. Hiszen minden beavatkozás a már
elismert fordítás szövegébe teológiai problémákat is vethetett volna föl. így vált
voltaképpen hagyománnyá az archaizáló vagy inkább elavult, régiessé vált nyelv,
s így lett az archaizálás a biblikus stílusnak állandó [ellemzője, Ez a régies
nyelv a mai közönséget különben inkább elriasztja, a remélhető olvasótábort
nagyon csökkenti, és kétségtelen, hogy az egyszerű, mesterkéletlen nyelvű biblia
jóval hívebben, hangulatával is pontosabban tolmácsólja az eredetit, mint a szo
katlan, ráaggatott díszként hatható archaizáló stílus.

Az egyes fejezetek előtt kitűnő bevezető tanulmányokat találunk. melvek
nemcsak hittudományi kérdésekre vetnek világot, hanem irodalmi, történelmi. tár
sadalomrajzi stb. szempontból is eligazítanak. Az egyes fejezetekhez kapcsolódva
igen bő és sokrétű jegyzetek, magyarázatok segítenek az elmondott történetek-

*A Szent István Társulat kiadása, 1973.
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nek a korba állításában,' helyes megítélésében, és így amellett, hogy a hivőknek
elmélyült vallásos élményt adnak, az olvasónak igen érdekes és színes történelmi
néprajzt, vallástörténeti tájékoztatással szelgálnak. A történelmi tájékoztatást se~
gíti elő a mű végén függelékben közölt eseményszinopszis és amellékelt térkép
vázlatok. Azt hiszem, e jegyzetek a legkevésbé sem avatkoznak zavarólag bele
magába a biblia szövegébe, csupán felvillantják a tájat, a kort, a régi ember
gondolkozásmódját és szokásait, erkölcseit stb.; ezáltal a szövegek részletekbe
menő pontos megértését és mélyebb átélését teszik lehetővé.

A fordítás hitelességéhez természetesen nem tudok hozzászólni, hiszen a ma
gyar szöveg alapja mindig az eredeti nyelv, illetőleg nyelvek voltak, én pedig
csak a Vulgátával tudom egybevetni őket. De azt hiszem, mindenkit megnyug
tathat a fordítok kiváló szakmabeli kompetenciája, valamint a "nihil obstat".
A fordítás nem szó szerinti, nem szavakat adnak vissza egymás után magyar
szavakkal, hanem az eredeti értelmét tolmácsolják a lehető legnagyobb pontos
sággal, hűséggel, sallangtalan. természetesen folyó, de éppen egyszerűségével mű

vészlen ható, magyaros, tiszta nyelven. A megazokott latinizmusok eltűntek eb
ből a nyelvből. Az Audivistis quia dictum est antiquis itt: Hallottátok, hogy a
l'égiek ezt a parancsot kapták, sőt; Hallottátok a régieknek szóló parancsot?; a
megbontl'ánkoztat (míveli, hogy megbotránkozzál) a mai ember számára világo
sabb bűnre csábít lesz; a vőlegény ágyasházának fiai (filit sponsi) nehezen ért
hető kitétel egyszerűen násznép lesz; a dedit potestatem talem hominibus egy
szerre plasztikus értelmet kap azzal, hogyahominibus-t névelőtlen egyes szám
mal fordítja: embernek akkora hatalmat adott. A példákat szinte a végtelensé
gig lehetne szaporítani és valószínű, hogy e találomra kiragadottaknál jóval je
lentősebbelcet és jellemzőbbeket is lehetne találni, azért azt hiszem, jobban fogja
megvilágítani a fordítök munkáját, ha Jézus egyik paraboláját iktatjuk ide pél
daképpen, hogy jobban érzékeltesse az új biblia magyar nyelvét és stílusát.

"A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a
földjébe. Amikor a szolgái aludtak, jött az ellensége és konkolyt szórt a búza
közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is.
felütötte a fejét. A szelgát elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye
jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így vála
szolt: Ellenséges ember műve, A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmen
jünk és kigyomláljuk? Nem - válaszolta -, nehogy a konkolyt- kigyomlálva a
búzát is kitépjétek, hadd nőjön míndkettő az aratásig. S aratáskor majd szólok
az arat6knak: Előbb a konkolyt szedjétek össze. kössétek kévébe és égessétek
el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrörnbe."

Mindvégig ilyen egyszerű, kifogástalan magyarságú szövegben kapjuk az is
mert bibliai epizódokat. Semmi keresettség, semmi cifraság, semmi .csinált stílus,
de éppen egyszerűségében művészí. .

Természetesen nem sikerülhetett teljesen és tökéletesen szakítani a magyar
országi hagyományokkal, és nem is lett volna tanácsos. Bár elvileg az ószövetsé
gi tulajdonnevekben a héber alakot fogadják el, mégis engedményeket kellett
tenni a megszekott nevek hagyományossá vált magyaros formáinak (melyek az
egykori magyarországi latin kíejtést tükrözik); a héber alakoknak mindenáron
val6 erőltetéséből sokszor zavar és értelmetlenség támadt volna. Illést már csak
Illésnek hívják magyarul és Mózest M6zesnak.. De néha szövegben is egy vagy
más okból felülkerekedett a hagyomány. így a Míatyánkban enyhe magyarta
lansággal ezt olvassuk a harmadik mondatban: mint a mennyben, úgy a földön
i~ (ahelyett, hogy mind a mennyben, mind a földön, vagy a mennyben is, a
földön is). Lehet persze, hogy a fordít6k úgy értelmezték: legyen a földön is
úgy, amint a mennyben van. Itt-ott nem lehetett elkerülni egy már begyöké
resedett szenvedő alakot: szenteltessék, adatott stb. Ezeket aligha lehet a nyelv
modernségc ellen elkövetett hibáknak mlnősítení. Az is lehet, hogy kényes nyelv
művelők megütköznek azon, ha az összes után néha többes szám áll. De az
ilyen csekélységek is ritkák. Altalában a magyar köznyelvet használják, de kul
turáltan, a pongyolább, beszélt nyelv gyakori helytelenségei nélkül. És így meg
győzhetnek mindenkit, hogyalegegyszerűbb magyar nyelv is milyen szép és
milyen kifejező.

Valahányszor az eredeti szövegben ritmus rendezi lüktetövé a mondatokat,
a fordítás is megtartja. igen diszkréten, de érezhetően és élvezhetően a gondolat
ritmust, de mintha még arra is vigyáznának a fordítók,' hogy a magyar nyelv
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természetes ritmusa ne bonyolítsa a szöveget az időmérték csapdájába, s ezáltal
ne vezessen félre. A gondolatritmust azonban művészi természetességgel adják
vissza. így a Szent Pál leveleiből ismert szeretet-himnusz igy hangzik:

Szólhatok az emberek vagy az angya.lok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak :zengő érc vagyok vagy pengő cimbabm.

Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szetetet nincs bennem, mít sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet ís égőáldozatul,

ha szeretet nincs bennem, mít sem használ nekem ...

Az Oszövetség fordítását ugyanazok 11 vonások jellemzik, mint az Ujszövet
ségét: szabad, értelemszerű, de igen hű fordítás, szép, egyszerű,. de éppen egy
szerűségében művészí, modern magyar nyelv. Bravúrosnak mondható itt pél
dául a zsoltárok tolmácsolása. A fordítás itt e nehéz, sokszor homályos szöve
gekben is határozottan kerüli aszavakhoz tapadást, mindíg az értelmet keresi
anélkül, hogy egyetlen képet, egyetlen szimbólumot feláldozna. Példaképpen ve
szünk egy részletet a 10. zsoltárból. melynek a szövege a Vulgátában oly ne
hezen érthető, mondhatni, értelmetlenül zavaros. A kihámozható gondolatmenet
láncát meggyőzően kibontva, nyilván az eredeti nyelvi szöveg világosabb felépí
tésétől is támogatva, a fordításból xódai szárnyalású izzó.Telkiségű költemény ke
rekedik ki:

Uram, miért vagy oly messze?
Miért rejtőzöl el a szükség idején?

A gonosz hetvenkedik, a szegény meg retteg
rászedve a cseltől, amit az kieszelt.

A. bűnös dicsekszik kedvteléseivel,
a rabló káromkodik, az istentelen semmibe veszi az Urat.

Haragja fenn van a magasban, bosszút nem áll.
"Isten nincs!" - ez minden gondolata,

miFel útjai mindig sikeresek,
s ítéleteid messze látszanak,
gúnyoÍja összes ellenfelét.

Így beszél $zívében: Nemzedékeken át
nem ingok meg soha.

Atkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik.

*

A kiváló tudósok, akik ezt a nagy jelentőségű és igen nehéz munkát ily
kitűnően végezték: dr. Gál Ferenc, dr. Gál József, dr. Gyürki László, dr. Kosz
tolányi István, dr. Rosta Ferenc, dr. Szénásí Sándor, dr. Tarjányi Béla; a szö
véget a helyes magyarság szempontjából gondozta dr. Ruzsiczky Éva. Köszönet
és hála kiváló munkájukért a magyar nyelv és irodalom minden szerelmesétől.
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