
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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