
A hegy védelmébe menekülő ember lelke másaként látja - mint a népdalban is - a
felszárnyaló madarat. A madár és a hegy: összetartoznak, s a szárny, a menekülés eszköze
egyben a megtisztuIás, a más létbe emelkedés, az angyali élet, Istenre vonatkoztatva pedig
az anyai gondoskodás és oltalom képe lesz. A hegy az Úr gyönyörűséges alkotása:
"Megöntözöd a hegyeket hajlékaidból. .. " ( 103, 13) Ahegyek az Isten hatalma alatt állnak:
~ hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr színe előtt ..." (96, 5)Ahegy az emberszámára
rejtett hely, védelem: "Az Urban bízom, miért mondjátok hát az én lelkemnek: menekülj a
hegyekbe, mint a madár?" ( 10, l) Ahegy Jahve kiválasztott lakóhelye, illetve örök há2ának
képe: "Az Isten szent hegye, ékességes dombja: mind az egész földnek öröme." (47, 3)

Ha az elbukás, a verem, a gödör a sötétség hona, akkor a hegy: a világosság és fény
birodalma. Ez a zsoltáros egyik legnagyobb élménye. A világosság: az élet; szemem
világosságát elveszíteni annyi, mint meghalni. De a világosság az erő, az üdvösség, az öröm
is.Avilágosság, a Nap az Isten müve, s az ő csodatetteinek örök szimbóluma is. "Boldog az
a nép, mely tudja az ünneplést, Uram, a te orcád világosságában járnak." (88, 16) "Tiéd a
nap és tiéd az éj, te alkottad a hajnalt és a Napot." (73, 16) A nap éshold az ő nevét dicséri
(148,3).

Így végül Istenben egyesül mindaz, ami fejünk, emberségünk legjelesebb pontja által
mutatott irányhoz kapcsolódik. Ó fent a magas hegyen trónol, rnint király, megközelíthe
tetlen fényességben, de mint atya mindent lát, mindent megvilágosít, és mi "az ő

világosságában látjuk meg a világosságot". (35, 10) Afelálló ember tehát mintegy ebből a
legközvetlenebb alapélménybőlkiindulva az analógia, a kiterjesztés és empátia mödsze
rével szemléli és mintegy belső világába építi a környező világot. Nyilvánvaló, hogy az
ember teste és az őt környező világ a zsoltárok költészetében nem csupán poétikai
szimbólum, hanem szinte misztérium-jelként áll.

DÉRI BALÁZS

A mai magyar zsoltárfordításokról

A Zsoltárok könyve tucatnyi magyar fordításban-átdolgozásban forog közkézen. egy
részük istentiszteleti-liturgikus szerepet is betölt. Tanácstalanul állunk, amiképpen a
lassan, de ellenállhatatlanul szaporodó zsolozsmáskönyvek illetve egyáltalán a liturgia
eltérő szövegváltozataí, úgy az azokban és azokon kívül is megjelenő zsoltárfordítások
előtt is. Mi indokolja ezt a sokféleséget? Minden fordítás egyformán jó, egymással
helyettesíthetők? Valami jól értelmezett (van ilyen?) pluralizmus jegyében mindnek
megvan a maga sajátos szerepe? Mégis, melyik zsolozsmáskönyvhöz nyúljunk, s benne
melyik fordításhoz? Az ideiglenes zsolozsmáskönyv vagyFarkasfalvybreviáriuma, netán a
népénektár (Éneklő EgyháZ) zsolozsmájához? Ezek bármelyikének szövege miért nem
egyezik az új magyar római katolikus fordítás (1973) zsoltárkönyvének szövegével vagy
Sík Sándor fordításával, esetleg az 1932-es, Pataky-féle revideált Káldy-fordítással?
Továbbá, honnan a misében elhangzó zsoltári, és általában a szentírási szövegek eltérései
mindezekhez képest?
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Talán kevésbé élesen s többé-kevésbé mas hangsúlyokkal, a zsoltárokat liturgikus
formában nem használó keresztényfelekezetek híveiben, sót bármelyhívőbenvagyakár a
nem hívőkben is fölmerülnek hasonló gondolatok, a bibliafordításokkal kapcsolatos
aggályok; a másfél évtizeddel ezelőttikét új bibliafordítás kevés számú bírálójaéppen ilyen
"kívülállók" közül került ki, igaz, hangjukat elnyomták a dicshimnuszokvagyaz érdektelen
(szándékos?) hallgatás. A megelégedettség, a tudomásulvétel, az érdektelenség süket
csöndjét szerétnénk megtömi - ugyan a témagazdagságához és bonyolultságához képest
méltatlanul rövid terjedelemben, vázlatosan megmutatott szempontok segítségével.

Tengernyi anyagról, a bizonyító példákról most lemondva, igen sommásan fogalmazzuk
meg véleményünket. Már csak szakmai illetéktelenségiinknél fogva sem akarjuk a fordí
tásoknak az eredeti szövegekhez való viszonya tartalmi oldalát bírálni, hanem elsősorbana
stilisztikai kérdéseket vizsgáljuk, egyébként is (különösen protestáns oldalon) a nyelvi
megformálás megújítását tekintették az újabb fordítások a fontosabb feladatnak.

Ugyanakkor a zsoltároskönyv nem szakítható ki a Biblia egészéből, fordítása a
bibliafordítás egy, ugyan sajátos esete; nagyrészt ugyanazon nehézségek s a megoldások
ugyanazon irányai merülnek föl, illetve kínálkoznak, mint egyéb költőivagyprózai részek
fordításakor, de úgy tűnik, hogy a helytelenül megválasztott és szerencsétlenül következe
tesen (vagyéppen következetlenül) követett fordításelméleti alapelvek negatív hatásai a
zsoltárok fordításában halmozottan jelentkeztek.

Kő kövön nem marad

A 70-es évek két teljes, új bibliafordítása (rk. 1973, prot. 1974) és részben előzményeik

(Békés-Dallos űjtestamentuma, az Olvasmányok könyve, az Ideiglenes zsolozsmás
könyv) magyar nyelvhasználatukban döntő pontokon elhibázott munkák. Helytelen volt
az alapul veendő nyelvi-stilisztikai szintek megjelölése (a "mai magyar köznyelv"), mert
érzéketlen a magyar keresztény nyelvi hagyomány iránt, érzéketlen a bibliai műfajokés a
liturgikus alkalmazás és különösen az élőszóban való megjelenés iránt, és egyébként is
következetlenül használva, a nem mindig elég biztosan, sót kifejezett nyelvi hibáktól sem
mentesen kezelt mai magyar köznyelvbe (néha egyszeruen az utca, a hivatalok nyelvébe)
szervetlenül keveredtek bele a mai magyar emelkedett irodalmi nyelv, illetve a tradicio
nális egyházi nyelvezet elemei. Az ezeréves hagyománnyal való szakítás tökéletesebben
sikerült a katolikus fordítóknak, ám a felemás protestáns fordítás a maga hibrid
nyelvezetével éppoly zavaróanhat.

Az úgynevezett dinamikus megfelelés fordításelméleti nézetének egyszerre szemellen
zős és következetlen megvalósítása különösen a katolikus fordításban nem engedett
létrehozni egy ( akár új, de) világos terminológiai rendszert, szavaknak, szócsoportoknak
következetes, az egész anyagban egymásra utaló használatát, amelylehetővétenné, hogy e
rendszer összekapcsolódó, kapcsolatot teremtő,asszociációkat automatikusan kiváltó, és
sokszor költőileg is szerkezetépítő elemeinek egyértelműsége révén a szent szöveg
önmagát értelmezze, sui interpres legyen. Már az eredetiben gondosan megformált
széppróza visszaadása sem sikerült, s a verses részek, így a zsoltárok átültetésében a
fordítók alapvetőpontokon nem érezték. vagy (sokszor kinyilvánított céljuk ellenére)
nem tudták visszaadni az eredeti vers vers-voltát.

A verses átköltések ugyanakkor (részben már ide számíthatjuk Pataky Arnold 1932-es
Káldy-átdolgozását, teljes egészében Sík Sándor nevezetes fordítását, az új katolikus
fordításba beszüremkedett Sík-részleteket, Farkasfulvy zsoltárait, hogy a nem liturgikus
célokra szánt átköltésekról ne is szóljunk) mintegy pótolni kívánják a "hiányzó", azaz föl
nem fedezett költészetet.
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A zsoldrok mint versek fordítása

A 20. századi költészeteImélet legfontosabb megállapítása annak a már majd 250 éves
tudománytörténeti előzményekre visszatekintő gondolatnak rendszeres, nyelvészeti
megalapozottságú kifejtése, hogy "a költői alkotásmód lényege a nyelv minden szintjén az
ismétlődő visszatérés" (R Jakobson). Érvényes ez az alapvetöen a nyelv grammatikájára
épülő, illetve az attól kisebb-nagyobb mértékben független versrendszerekre egyaránt. Az
előbbi csoport egyik speciális esete a sémi filológia megjelölése szerint az "ismétlődő

párhuzamosság"-on alapuló költészet, melyet tudományos módszerességgel éppen a
bibliai költészeten tanulmányoztak legelőször. Az utóbbi évtizedek verstani kutatásai
világossá tették, hogy a párhuzamosság nem egy a stilisztikai eszközök közül, hanem a
legfontosabb költöímü-szervezö elem, amely mellett másodlagos minden egyéb verselési
sajátság, ha nem is zárja ki ilyenek meglétét (például a hangsúlyos szötagok számának
szabályos ismétlődését).

A zsoltároskönyv egy részében a grammatikai kifejezőeszközök állnak az előtérben,

túlnyomó részében viszont ezek szorosan összefonódnak a képszerűséggel. A zsoltárok
képvilágára vonatkozóan alapvető megfigyelés, hogy a szerzök koruk közel-keleti
természeti és ( anyagi, valamint szellemi kultúrájuk meghatározta) emberi környezetéból,
a természeti jelenségek és az emberi alapcselekvések köréból veszik képeiket.

A zsoltároknak mint verseknek a fordítása ezek után bizonyos (az újabb fordításokban
megpróbált és híjával találtatott) mödszerektöl való tartózkodást, ugyanakkor a régi
fordításokban ugyan sokszor nem tudatosan használt mödszerek tudomásulvételét és
továbbhagyományozását követeli meg.

Egyfelől: a formai hűségmegőrzéséértkerülni kell az idegen, szükségszerűenfölösleges
töltelékekkel együtt járó metrikus kereteket, csakúgy a rímelést, bár az azonos mondattani
helyzetben levő szavak véletlenül összecsenghetnek; az így természetesen keletkező

ragrímeket nem kell mindenáron kerülni. A rímes-ritmikus átköltések egyébként is éppen
a bántóan előtérbe kerülő zeneiség, illetve a túlzott időbeli szabályozottság miatt
alkalmatlanok a zsoltárok legsajátosabb elmondására, a recitálásra; csupán népénekszerű,

marginális, betét-szerepük lehet.
A képvilágot érintő gyakori hibája a "verses" átköltéseknek, hogy nem érezvén elég

költöínek, változatosnak (vagyami még rosszabb: "modernnek") a zsoltárok képvilágát és
szökíncsét, hol túlzott modernizálással, hol "emelkedettebb, költöíbb" kifejezésekkel
igyekeznek "igazi és mai" verssé tenni a zsoltárt. Hogy egyetlen példát említsünk: az l.
zsoltár 1. versének három héber igéjét a középkorí kéziratos forrásoktól kezdve Károlin,
Káldyn át a fordítások és átdolgozások elsöprőtöbbsége a jár-áll-ülszavakkal adja vissza. Az
alaptesthelyzeteket jelölő igék ősi egyszerűségének energiájához és fényéhez képest
Pataky (indul-megáll-ül), Sík (elcsábul-elindul-Ieül), az ideiglenes zsolozsmáskönyv
(követi-jár-helyet foglal), az új fordítás (indul-jár-vegyül) és Farkasfalvy (elkerül-megje
len-leül): mind bágyadt és sápadt s nem utolsósorban: pontatlan.

Mindez azonban még csak elhatárolást jelent; a rím, a magyaros verselés vagyaz antik
mértékek, a szinonimaburjánzás kerülése még eredményezhet szürke prózát is. Másfelől
tehát meg kell mutatnunk néhány olyan elvet, amelyek a költői beszéd sajátosságainak
étVényre juttatását célozzák meg, a héber zsoltárköltészet vonatkozásában.

Az ismétlődő párhuzamosságon alapuló kötészet fordítása ellenkezik a "dinamikus
megfelelés" elvének (legalábbis a csökönyös és következetlen) alkalmazásával, amelyet
kisarkítva és lekezelöen állítanak szembe a fordítások nyelvi lektorai és a mögöttük álló
stiliszták-nyelvészek a "szóról szöra" való fordítással. Valójában az előbbi mödszer (a
szavak helyett a szövegekból kiolvasható gondolati tartalmak visszaadásának hangzatos
elve) az esetek jó részében az egyéníeskedö ötletek tudományos színezetű indoklásának
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tűnik. Régi fordítök ösztönösen is jobban érezték, hol kell hűtlenül hűnek maradniuk az
eredeti szelleméhez ("Reddere sensum, non verba") és hol kell "szóról szöra" fordítva, a
zsoltároskönyv, illetve a Biblia egészen belül következetesen használniuk például a
terminusértékű, egyszersmind versszerkezeti elemként is visszatérő szavakat, ha ez nem
jelenti a befogadó nyelv törvényeivel való ellenkezést. Jtz. ismétlődő szavak (az új
fordítások legfájdalmasabb veszteségei) gondolati és versszerkezeti tartópillérek Egy
példa: az l. zsoltár a "gonosz-bűnös" szinonimák és az "igaz" ellentétére épül föl, s ez az
ellentét húzódik végig a zsoltároskönyv egészen, újabb szinonimák bevezetése, amelyet a
magyarnyelv törvényei itt egyébként sem kívántak meg, csak bizonytalanná teszik a belső

összefüggések felismerését. (A héber resáCim - "gonosz" megfelelői például az 1973-as
fordításban: gonosz, bűnös, istentelen, álnok, galád, gáncsoskodó, leselkedő - csak az
első 50 zsoltárban!)

A párhuzamos félsorok nagyrésze 3-4 hangsúlyos elemnél nemigen lehet hosszabb,
mindenekelőtt kerülendők a szöszaporítö magyarázgató, terjengős betoldások A nyelvi
redundancia olyan hovatovább üldözött elemeit azonban, mint a névmásokat, a birtok
ragokat, a köznyelvben megszokottól gyakrabban, ízlésesen, a magyar bibliás nyelvi hagyo
mánnyal megegyezóen lehet és kell alkalmazni; ezek sokszor a szöveg "ritmusos",
akadálymentesen gördülőmegformálásának eszközei, és különösen nagyszerepük van az
élőszóval (recitálva vagy felolvasva) történő előadásban. Ezek a Jölösleges" részek
biztosítják az értelem számára azokat a parányi szüneteket, amelyek az élőszóban való
közlés kemény pontjainak megragadásához, feldolgozásához szükségesek

Ami a nyelvi régiesség érzékeny kérdését illeti, legalábbis a költői részek fordításában
mindenképpen megtarthatónak vélem az új fordítások stilisztái által leginkább üldözött
nyelvi elemeket: a régies igealakokat, különösen az elbeszélő múltat, a szenvedő alakú
igéket. (Az utóbbiak kerülése legalább száz igehely közönséges félrefordítását eredmé
nyezte, teológiai bukfencekkel.) Amíg a Himnusz vagy a Toldi minden magyar művelt

ségének része, érthető részei ezek a magyarbibliás-szakrális nyelvnek is. A nyelvnek az
"érthetővé tétellel" indokolt deszakralizálása, a saeculum nyelvi ideáljainak mindenáron
való kiszolgálása a szekularizáció tünete, sőtmaga is elébe megy annak, hiszen a köznyelv
sokszor irgalmasabb a maga hagyományos, régies fordulataival szemben. Filmcímben
megteszi ma is a "frigyláda", a fordítöknak újítani kell:-"aszövetség ládája".Afelebarát lesz:
embertárs; honfitárs!

Másfél évtizeddel a reprezentatív új fordítások után meg kellene gondolni, vajon
megérte-e, vajon ez-e a helyes út. Vajon nőtt-e azon rétegekben a bibliaolvasási kedv,
amelyekre oly bátran hivatkoztak volt. Vajon közelebb került-e az egyház a világ
"megnyeréséhez", vagy maga idomult hozzá, saját magában pedig csak a zavart növelte.
Nyert-e, vesztett-e? Nem az érvényes-e, mutatis mutandis, amit az 1945-ös, SikSándornak
is alapszöveget nyújtó, új fordításü latin zsoltároskönyvről írt Christine Mohrmann, a
keresztény latin nyelv legjobb ismerője: "Elhangzott már, hogy az új zsoltároskönyv
valamit elvesztett a régi szövegek szépségéböl. Ha valahol van veszteség, bizony van
veszteség a nyelvi megformálásban, mert egy túl nagy mértékű klasszicizáló javítás (a
magyarzsoltároskönyvben: a"modernizálás': D. B.) elfojtotta a keresztények nyelvének
változatos életét. Határozottan meg vagyok győződve arról, hogy néha nagyon finom
ámyalatokról van szö, de a keresztények nyelvezetével való bensőséges viszony megmu
tathatja azt az utat, amely egy olyan zsoltároskönyvhöz vezetne, amely a modem
szövegkritika és filológia szígorü mödszereí alapján megállapított szöveg pontosságához
társítaná a régi források kenetét és lelki gazdagságát." Sha a régi fordításokat fölemlítem,
gondolok arra az egész hatalmas hagyományra, amely a kereszténységgel való első

érintkezéseinkkel kezdődik, amelynek első megfogható emlékei a középkori, kéziratos
bibliafordítások, s amely ugyan szétágazott a Vizsolyi Biblia és a Káldy-fordítás és
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átdolgozásaik két vonulatára, de ezek akártWlY átdolgoZás után sem kerültek olyan
messzíre egymástól, mint az állitólag azonos alapszöveget használó új fordítások - az
ökumenizmus századában.

I

"••• nem vólna gonosz, ha egy bizonyos Biblia vólna,
mellyel élnénk közönségesképpen •••"

Károli Gáspár szavai ma időszerűbbek. mint valaha voltak. Mi lenne tehát a megoldás?
Közös új fordítás, a mai, egymástól végképp messzíre került fordítások összeboronálasa
val? Véleményem szerint, az egész ökumenikus gondolat számára is modellértékűen,

vissza kell menni a szétágazás kiindulópontjához! És onnan újra végiggondolni az egész
azótavolt történetet. Abibliafordítások konkrét helyzetében ez a következőt jelentené: be
kell látni, hogy Károli alkotása nem creatio ex nihilo, hanem hatszáz éves hagyomány
vonalába illeszkedik bele, amit ő nem is tagad, sőt hangsúlyoz; becsületesen el kell végezni
az ehhez a hagyományhoz való viszonyának, illetve az általa használt alapszövegek és
közvetítő nyelvek szerepének filológiai vizsgálatát - ez az ótestamentum szempontjából
egyet fog jelenteni a héberből való közvetlen fordítás mítoszával való leszámolással
(amely szakmai berkeken kívül még mindig erősen tartja magát); el kell fogadni, hogy
Káldy fordítása ugyanebbe a hagyományvonalba illeszkedik; hogy bár az előbbié az első

nyomtatott teljes magyar Biblia vitathatatlan érdeme és az, hogy meghatározó volt a
magyar irodalmi nyelvfejlődésében, a kifejezés eleganciájában, nemességében nem marad
el mögötte Káldy sem; a felekezeti görcsökké vált hiedelmekkelleszámolva föl kell tárni
ezeknek közös, vagy az átdolgozás révén konvergens vonalait; az átdolgozások s akár az
önálló keresztény és zsidó fordítások eredményeit, a modem filológia tanulságait
beépítve, de tekintettel a hagyományos értelmezésekre. a liturgikus alkalmazásokra, végül
az eredeti szöveg nyelvi rétegeinek, múfajainak megfelelően, hajlékonyan kezelt hagyo
mányos magyar egyházi nyelven kell megalkotni a mértékadó, istentiszteleti rendeltetésű

magyar bibliafordítást. Ezek mellett különleges, rétegigényeket szolgáló fordítások is
készülhetnek gyermekeknek, lepusztult kultúrájú rétegek köztí misszió céljára; talán van
értelme kommentárértékű nyersfordításnak is. Bizonyos, hogy korunkban egyetlen
fordítás nem elégítheti ki mindezen eltérő igényeket, de valamennyinél fontosabb és
sürgetőbb feladat a mérce megalkotása. Egymásért, önmagunkért, a közöskeresztényhit, a
közös magyar múlt megbecsülésére, a kiengesztelődés jegyében.
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