
meg az apostolok, de legalábbis a tógaszerű fehér ruhát kívánatosnak képzelem. Ezenfe-·
Iül csak a hosszú asztal, a székek, néhány pislákoló gyertya és a boroskancsó tartozik
a fontosabb kellékekhez. A római őrség menetelésének hangja legyen felerősített, kato
nás, valódi félelmet ébresztő: érezze a néző is, hogya Hatalom, az Erőszak vonul el
fenyegető közelségben. A legnagyobb szerep kétségkívül a legkevesebbet szereplő Mária
Magdolnáé: az őfelé áradó kétkedés, megvetés és féltékenység légkörében kell hitelesen
mozognia, megmutatva. hogy Jézus iránti hite és szeretete bonyolult egységet alkot.

(Szentmihályi Szabó Péter)

DOKUMENTUM

KÁLDI GYÖRGY
BIBLlAFORDíTÁSÁNAK KÉZIRATA

Habent sua fata libelli! Az Esztergomi Szeminárium könyvtárában nemrégiben rendezés
közben egy igen megviselt állapotban lévő, régi könyv akadt a kezembe: Szent Atanáz
műveinek l 522-es strassburgi kiadása. A címlapon a tulajdonos nevének bejegyzése - "S.
J. ColL Poson, 1692" - tanúsítja, hogya mű a Pozsonyi Jezsuita Kollégium tulajdona
volt. A kötéstáblák már régen leszakadtak a kötetről, de szerencsére valaki zsineggel
átkötötte az egész könyvet, így egyértelmű, hogy a két tábla ehhez a műhöz tartozik. A
táblákat egy XIV. századi, Bolognában írt egyházjogi tartalmú pergamenkódex lapjába
kötötték. Ez csábított a kötéstábla restaurálására. A helyreállítás munkáját Szalai Vero
nika végezte el kiváló szakértelemmeL Ennek során a kötéstáblából néhány kisebb
nyomtatott papírszeleten kívül - közülük az egyik az 1631-es dátumot viseli - előkerült

15 teljes 31,5 x 20,5 cm nagyságú, kézzel írt papírlevél is. Ezek a Biblia magyar szővegét

tartalmazták XVII. századi írássaL
Az első hét levél a Sámuel I. könyve (= IKir) 12,8-22,8-ig terjedő részt, a 8. levél

a Példabeszédek 8,8-11,13-ig, a 9. levél a Példabeszédek 23,8-26,3-ig terjedő részt, a
10-15. levél pedig a Példabeszédek 31,24-!ől a Bölcsesség könyve 1,2-ig terjedő részt
tartalmazza a Prédikátor könyvének és az Enekek énekének teljes szövegéveL A szöveg
ben számos javítás található. A másolás két különböző kéz műve, az első hét levél
írásmódja jelentősen eltér a többi nyolc levélétőL A lapszélen piros tintával és irónnal
nyilvánvalóan a nyomdásztól származó jelek vannak. Ezeket is átjavították egyszer
kétszer. E jelek a sorok tördelésére, az oldalak és oszlopok kezdetére utalnak. A külső

lapszélen néhol újabb fordítási megoldások állnak, de olyan írással, mely eltérni látszik
a szöveg másolóinak, sőt még a szöveget kijavító kéznek az írásától is.

A kéziratot összehasonlítva Káldi György bibliafordításának első kiadásával kitűnt,

hogy csakis ennek nyomdai kézirata lehet. Még a nyomdász bejegyezte utolsó változat
oldalszámai és oldalkezdetei is nagyjából megegyeznek a kiadássaL Egy-két szavas
eltérések azonban megfigyelhetők.A szöveg szinte szó szerint azonos az első nyomtatott
kiadás szövegéveL .

A Káldi-féle bibliafordításról köztudott, hogy 1605 és 1607 közt íródott. Ez az első,

elejétől végig Káldi György által saját kezűleg írt kézirat teljes egészében fennmaradt,
s ma is megtalálható az Egyetemi Könyvtárban Budapesten. Ennek szövege is tele van
javításokkal, amelyek Káldi kezétől származnak. Am az így kijavított változat is jelentő-
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sen eltér a nyomtatott kiadástól. Ezért okozott problémát hosszú ideig a kutatás számá
ra, hogy milyen úton jutott el a szöveg végleges állapotába. Erre a kérdésre adta meg
a választ H oli Béla egy olyan kézirattöredék alapján, mely a Váci Egyházmegyei Könyv
tárból, ugyancsak kötéstáblából került elő. Ez a váci töredék szintén a Káldi-féle fordítás
nyomdai kéziratából való és ugyanazok az ismertetőjegyek jellemzik, mint a fentiekben
leírt esztergomi töredéket. Holl Béla szerint a Káldi-biblia a következő módon jött létre.
Az első magyar jezsuita, Szántó (Arator) István (1540-1612) lefordította a teljes Szent
írást. Erről a szövegről Káldi György másolatot készített, e másolatot őrzi az Egyetemi
Könyvtárban található kézirat. Néhány évvel később Káldi az átjavított másolatot újra
lemásolta és ismét javításokat eszközölt rajta. Ez a példány ment a nyomdába, s ennek
része a váci töredék. Bátran hozzátehetjük, hogy ugyanebből a kéziratból maradt fenn
az esztergomi töredék is.

A terjedelmes esztergomi töredék tüzetesebb vizsgálata lehetővé teszi, hogya Káldi
felé fordítás kialakulásának fenti leírásához néhány kiegészítő megjegyzést fűzzünk.

Szántó István fordítása már a XVI. század végén készen állt, de l 605-ben, a régebbi felté
telezések szerint, Znióváralján Bocskai hajdúinak dúlása következtében valószinűleg

elpusztult. Ha így történt. akkor ennek eredeti példányáról Káldi György 16üS-16ü7-ben
nem készíthetett közvetlen másolatot. Maga Szántó arról panaszkodik, hogy negyven
esztendei írásos munkásságának eredménye lett a lángok martaléka. Ezek után életének
hátralévő részét Olmützben - a rend megbízásából - a Szentírás fordításának szentelte.
Mivel pedig,Szántó a fordítását (?) még l612-ben bekövetkezett halálakor sem fejezte
be (épp az Uj szövetségen dolgozott), Káldi 1605-16ü7-es másolata nem készülhetett a
Szántó-féle fordítás feltételezett második változatáról. Ugyanakkor valóban lehetetlen,
hogy az igen rövid idő alatt készült 1605-16ü7-es Káldi-féle kézirat (az Ószövetség egész
fordítása 59 nap alatt íródott!) egy fordítás első munkapéldánya legyen. Ellene szól az
is, hogy a kéziratban a javítások csupán helyesírási és stilisztíkaijellegűek'Bbbőladódott
a szakértőknek az a feltételezése, hogy Káldi művéhezegy korábbi fordítást használt fel.

Az esztergomi töredék arról tanúskodik, hogya Káldi-fordítás második másolását
többen végezték. Ez akkoriban Káldi környezetében egyébként is szokás volt. Káldi
György beszédeinek 161l-ben leírt vastag kézírásos kötetén is sok kéz dolgozott, de ezek
közt szerepel magának Káldinak az írása is. Töredékünk javításai sem csupán egyetlen
kéztől származnak. A főszöveget feltehetően Káldi javította végig, tehát a helyesírás
következetes átigazítása is tőle való, ám a külső lapszélen önálló, új fordítási változato
kat közlő bejegyzések is találhatók, mégpedig más írással, s ezeket a nyomtatott kiadás
nem veszi figyelembe. Végül ajavított szöveg sem egyezik meg teljesen az első nyomtatott
kiadással. Ezt szemlélteti Példabeszédek 9,13 szövege:

a) Az esztergomi töredék javítás előtti szövege: "A bolond és fechegő asszonyállat, ki
tellyes hizelkedésekkel és tellyességgel semmit nem tud".

b) A feketével átjavított szöveg: "A' bolond és kiáltozó asszony, és rakva hizelkedések
kel, és tellyességgel semmit nem tud".

c) A nyomtatott kiadás: "A' bolond és kiáltozó asszony, és teli hizelkedéssel, és
tellyességgel tudatlan".

A nyomtatott kiadás eltéréseit magyarázhatja az, hogy még a kefelevonatot is alapo
'san átjavították stilisztikai szempontból. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a fordítás
szövege együttes munka és konzultáció tárgyát képezte a magyar jezsuiták körében, akik
ezt a vállalkozást közös ügyüknek tekintették.
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