
Teológia

Farkasfalvy Dénes:
Zsolozsmáskönyv

Ha nem szerepelne Farkasfalvy Dénes .hatal
mas munkával készült, kivételes ismeretanya
got mozgósító, nagy filológiai tudást sejtető

müvének címében ez a kifejezés: "hívek szá
mára", bizonyára sokan úgy hinnék, a Zso
lozsmáskönyv fordítási tanulságai és az olva
sása közben felmerülő vitakérdések nem álta
lános érdekűek. Holott a megújulás. az imád
ságokban, szertartásokban általánossá lett
anyanyelvűség számtalan kérdést vet föl, s
ezekkel szembe kell néznie annak, aki arra
vállalkozik, hogy az évezredes vagy sok év
százados latin szövegeket, nem jelentéktelen
költői előzmények után, nyelvünkre ülteti át.
Farkasfalvy Dénes felelős komolysággal vetett
számot e kérdésekkel, nem véletlen, hogy ko
rábbi zsoltár- és himnusz-tolrnácsolásai előz

ményeikkel összehasonlítva is számtalan pozi
tívumot, nyelvi frissességet, ötletességet mu
tattak, érzett rajtuk, hogy a szerző a modern
kutatások alapos ismeretében vállalta újító
tevékenységet.

Fölösleges volna e pozitivumokat újból el
sorolni, megtettük már Farkasfalvy Dénes ré
gebbi köteteiről írva. Mivel azonban a hívők

számára összeállított Zsoltároskönyv jó néhány
fordításelméleti kérdést ís felvet, igyekezzünk
ezúttal ínkább ezeket körüljární, s ha vázlato
san is, de néhány olyan típust kiemelni, me
lyek elméleti tisztázása talán hozzájárulhat
egy hasonló jellegű hazai vállalkozás eredmé
nyességéhez.

Farkasfalvy Dénes kötetének egyik legfonto
sabb jellernzöje, hogy radikálisan szakított
benne a korábbi fordítások túlzott költőiségé

vel, ·hite szerint ugyanis e nagyszerű szövegek
szellemét egy a költészettel ugyan nem sza
kító, de prózaibb műfordítói eszmény megva
lósítása bonthatja ki teljes mélységében, szép
ségében. Ezt az eszményt jó néhány sikerült
megoldás támogatja, de akadnak további nyi
tott kérdések is. Költőiség és köznapiság ke
veredése vagy tudatos elegyítése során ugyan
is nemritkán jut a fordító ilyen sorokhoz és
szakaszokhoz:

Füledbe, Urunk, jusson el
szavunk, mely kérdn esdekel:
míg győztes dalunk énekel,
minden vétkünk töröljed el.

Már az indítás sem a legszerencsésebb, a
hátravetett alany erősen zavarja az értelme
zést A "szavunk, mely kérőn esdekel" aláren
delés nem éppen gördülékeny, s mindenképp
szerencsétlen a "győztes dalunk énekel". Ha a
fordító belegondol e képbe, rögtön rájön ér
telmetlenségére, hiszen magyarul nem a dal
énekel, hanem az énekes. S bár hű az eredeti
hez, hasonló megfontolások miatt tiltakozik a
nyelvérzékünk az ilyen s hasonló fordításrész
letek ellen:

Az Atya fénye itt ragyog,
itt győz a Lélek ihlete,
ujjong a Fiú ereje,
s a menny orommel eltelik.

Miközben Farkasfalvy Dénes igyekszik elszakí
tani a hagyományhoz kapcsoló szálakat, s
olyan új hagyományokat teremteni, amelyeket
a majdani nyelvhasználat támogatna és a ma
gáénak érezne, néhol - elsősorban a képek,
metaforák sodrásának engedve - költőibb

akar lenni a költőnél. A "füled figyelje esengő

imádságomat", " ... a vérengzöktöl védj meg. /
Mert szívük álnok terveket kovácsol", "el
akarták gáncsolni a lábam", "Vezetnek rende
léseid: / forrón szeretem őket.", "... szövetsé
gem szádhoz hogy emelted?", "Kezem többé
nekik nem áldoz, / nem emelem nevük ivásra
ajkairnhoz", "a szív áhítva néz feléd", "az üd
vösség szarvát köztünk felállította", s a szép
számmal olvasható hasonló fordítói megoldá
sok több okból is zavarók. Egyrészt - néhol
nyilván a rnérték köteléke miatt - pleonazmu
sokkai él, amikor épp az egyszerűbb kifejezés
módot vélnénk költőibbnek. Másrészt néhol
épp túlságosan is alapos filológiai ismeretei
elfedik előle azt az alapigazságot, hogy a Zsol
tároskönyv forgatója imádsága közben semmi
képp sem akar jegyzetekhez és magyarázatok
hoz fordulni. Ilyen esetekben szerencsésebb
talán az eredeti jelentést közelebb hozni a mai
hétköznapi nyelvhasználathoz. Semmiképpen
sem vitatnánk a fordítónak azt a jogát, hogy
minden igyekezetével meghaladja elődeit.
Ilyen esetben azonban talán nem konzerva
tivizmus felfrissíteni - már ahol erre szükség
van - a magyar fordításirodalomnak olyan tel
jesítményét, mint Sík Sándor zsoltárfordításai.
Csak egyetlen példát idézünk annak bizony-
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ságául, hogy Farkasfalvy Dénes újításai nem
mindenütt jobbak a régi szövegnél. A 140.zsol
tár indítása nála így hangzik:

Uram, kiáltok hozzád, jöjj sietve,
hangomat vedd füledbe,
mikor hozzád kiáltok.

Sík Sándornál:

Uram; hozzád kiáltok: jöjj, siess oltalmamra,
mikor hozzád kiáltok, figyelmes légy szavamra.

Nyilván fölösleges bizonygatnunk, hogy a
"hangomat vedd füledbe" fölöttébb meglepő

helyettesítése a .fígyelmes't-nek, de az egész
mondat szövése sokkal logikusabb és magya
rosabb Sík Sándornál, arról már nem is szól
va, hogy bármennyire tiltakozik is Farkasfalvy
Dénes a .megszokés" kényelme ellen, azért az
"Uram, hozzád kiáltok"-hoz irodalmi és köz
nyelvi közmegegyezés tapad, a nyelvhasználat
nak olyan eleme, amelyet nem kell, sőt, nem
szabad "megújítani". S miért kellene lemonda
nunk az ősi nyelvi ízeket idéző "Téged szomjaz
a lelkem, érted eped a testem" sorról a követ
kező magyarítás kedvéért: "Lelkem úgy szorn
jazik utánad! / Rád vágyik testem is eped
ve .. :'? S nem fölösleges-e nehezen kihüve
Iyezhetővé tenni azt, ami a régi fordításban
érthetőbb volt? A különben is alighanem
összevonásból keletkezett 113. zsoltárt Farkas
falvy Dénes így indítja:

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob háza a barbároktál,

ő szentélyévé Júdát tette,
Izraelt birtokába vette.

Irodalom

Pálos Rozita: Hazatérés

Pálos Rozita első, 1975-ben megjelent köteté
nek (Úton) kezdő ciklusa a Hazatérés címet
viseli. 1987 nyarán ugyanezen a címen látott
napvilágot a költő harmadik kötete Cs. Varga
István válogatásában. A címválasztás több
szempontból is találó. Egyrészt, mert az egy
szeru, kék-fehér színkombinációjú borítón
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A "kivonult" itt "Jákob házá';-ra is vonatkozik.
Eszerínt "Jákob háza kivonult a barbároktól.•
Jóval szerencsésebb - mert magyarosabb és
egyértelmű - Sík Sándor tolmácsolása:

Mikor Izrael kijött Egyiptomból,
barbár nép közül Jákob háza,

Akkor Júda lett ő szentélye,
Izrael ő országa.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy
Farkasfalvy Dénes jó néhány helyen ne jutott
volna korszerűbb, hitelesebb megoldásra elő

deinél. Csak a legnagyobb méltánylással lehet
kézbe venni és naponta imádkozni gyi1jtemé
nyét. Hasonló hazai zsolozsmáskönyvre azon
ban ugyancsak égetően szükségünk van, hí
szen annak fordítói bizonyára még inkább te
kintetbe vehetik azokat a változásokat, melyek
az örökké módosuló, megújuló és elkopó
nyelv életét mindenkor jellemezték s jellemzik
ma is. E változások átélője olykor bizonyára
mély fájdalommal veszi tudomásul végérvé
nyesnek hitt fordulatok eltűnését s újak kelet
kezését, hite szerínt persze épp egy ilyen jel
legü fordításkötetnek nem lényegtelen feladata
a hagyomány értékeinek őrzése és továbbadása
a következő nemzedékek imádságos életébe is.
Azok a tapasztalatok. melyeket Farkasfalvy
Dénes könyve sugall - s ezek számát alighanem
jócskán lehetne szaporítani mind pozitív, mind
negatív vonatkozásban -, leginkább arra ösztö
nözhetnek, hogy ragaszkodjunk továbbra is ah
hoz a költészettel átitatott hagyományhoz,
melytöl csak akkor érdemes gyökeresen elsza
kadnunk, ha bizonyítottan jobb. hitelesebb nála
az új. (OMC, Bécs)

r.l.

sorjázó fekete betük gyászba oltott deruvel
hirdetik az itthagyottak számára szívszorító
tényt: Pálos Rozita földi pályája 59 évi vándor
lás, elsősorban szellemi-lelki értelemben vett
"úton-levés" után végleg lezárult. S most már
az életrnü egészének ismeretében róla is el
mondhatjuk azt, amit ő az első kötetet indító
Vándorok. címu háromsorosában mintegy er
kölcsi-eszmei útravalóként, végső vezérelv
ként megfogalmazott: "A Hold bearanyozta ci
pőiket / s lépteik nem hoztak / szégyent a
fényre:'

Úton, Irgalmas szelek (1984), Hazatérés:
három kötetcím, első megközelítésben nem
több, nem más, mint egy költői életmű állo-


