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A HOLT-TENGERI TEKERCSEK
KÉT Új MAGYAR FORDÍTÁSA

1995-ben, a Vigilia szeptemberi számában
megjelent, holt-tengeri tekercsekrőlszóló cik
kemben felhívtam a figyelmet arra, hogya té
ma iránt érdeklődőhazai olvasó e szövegern
Iékek közül szinte semmit nem olvashat, hi
szen az anyagról utoljára 1961-ben jelent meg
itthon nagyobb fordításgyűjtemény, Komo
róczy Gézáé, egy színvonalas amerikai tanul
mánykötet magyar kiadásának függeléke
ként. E könyv mostanra már jórészt elérhetet
lenül visszahúzódott szerencsésebb magán
és közkönyvtárak leginkább féltve őrzött pol
caira; éppúgy, mint az a néhány - nem jelen
tőségét tekintve, hanem tartaimát illetően 
kisebb fordítás, ami azóta jelent meg, elszór
tan, különböző szaktudományos folyóiratok
hasábjain.

A hiány enyhítésére a 90-es évtized fordu
lóján készült el az első, szerény kísérlet,
melyben magam adtam közre a leletanyag
egyik összefüggőbb részletét. a qumráni kö
zösség Szentírás-értelmezésének korpuszát,
bőséges magyarázattai kísérten (Budapest,
1995). Ez év márciusában pedig két nagy, a
teljesség igényére törekvő fordításgyűjte

mény is az olvasó kezébe került.

Az első kötetet Komoróczy Géza jegyzi.
Kiáltó szó a pusztában című művében (egy
többkötetesre tervezett kiadás első darabja)
1961-es fordításainak alapjaiban revideált vál
tozatát nyújtja számunkra. A könyv tartal
mazza a közösség irodalmának emlékei kö
züllegkorábban fellelt, úgynevezett "nagy te
kercseket" az első barlangból, valamint még
egy rövidke töredéket a negyedik barlangból
(Nabunáj imája), ami a korábbi fordítások közt
nem szerepelt. Legelső kritikai észrevételünk
egyébiránt pontosan ide, a kötetbe felvett
anyaghoz kapcsolódik, ahol némi, nehezen
magyarázható következetlenség figyelhető

meg. Ha ugyanis Komoróczy az 1961-es szö
vegek mennyiségét mindenképpen bővíteni

kívánta már ebben az első kötetben, ezt nem
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az említett töredékkel kellett volna megten
nie, ez ugyanis sem lelőhelyétilletően (hiszen
a korábbi csoportosítás alapja pontosan ez
volt), sem pedig műfajában nem kapcsolódik
a többi darabhoz. Sokkal inkább ide kapcso
landók lettek volna mindazon emlékek, ame
lyek a jelen kötet tartalmazta nal;W szövegek
kel szoros rokonságban állnak. Igy ismét ki
maradt az ún. Áldások szabályzata (lQSb),
amely a kötetet kezdő Közösség szabályzatával
egy tekercsen szerepelt, s amely az 1961-es
kiadásból hiányzik. A Damaszkuszi Iratnál
ugyan feltűnik egy további töredék a 4. bar
langból, de hiányzik e mű többi, onnan szár
mazó hagyománya, valamint számos, hason
ló jelentőségű szöveg. Ezek fontossága első

sorban talán abban ragadható meg, hogy
fényt vetnek az egyes iratok szövege kialaku
lásának menetére betekintést engedve így a
qumrani közösség teológiájának fejlődésébe.

A fordítás minősége tekintetében e revízió,
azt kell mondjuk, az esetek legnagyobb több
ségében jóval felülmúlja a korábbinak 
egyébként igen megbecsülendő - színvona
lát. Éppen ezért érezzük fájdalmasnak azokat
az eseteket. amikor a fordító ragaszkodott a
korábbi, nem megfelelő fordításhoz, így pél
dául (csak jelzésszerűen): lQS ii.20: "önkén
tes elhatározásuk szerint" (héber lpy
rwlIwtm), nem jó: a lélek (rwl1) itt az illető sze
mély meghatározottságára utal a közösség
dualisztikus világképe szerint; iii.13: a héber
twldwt nem az elvont-filozofikus "termé
szetre" utal, hanem üdvtörténeti vonatkozá
sú; iii.20: sr ,,'wrym a korábbi fordítás (egyes
szám, átvitt értelem) jobb. Avagy, egy másik
szövegből: lQpHab ix.lO: az ,,'nsy ,,'ctw ("ta
nácsának emberei") visszaadására nem jó a
"hívei", hiszen nem világos, hogy vajon ala
nyi vagy tárgyi birtokviszonyként fogja-e fel.
Ugyanitt a 10. sorban a korábbi "csapás" he
lyettesítése "ütéssel" nem elegáns, sem nem
helyénvaló. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy
a viii.3-ban a korábbi "az igazság tanítójában
való hitük" helyettesítése az "igaz tanítóhoz va
ló hűségük" kifejezéssel különösen szerencsés. A



héber kwhn-nekviszont van elfogadott magyar
megfelelője: "pap", a szót nem lefordítani véle
ményem szerint modorosság.

A könyv általános bevezetővel indul, és
minden szöveg előtt külön-külön is találunk
rövid előszókat. Ezeket olvasva, sajnos, ko
rántsem töltött el ugyanaz a megelégedettség,
mint a fordításokat illetően. Magukon viselik
az inspirált élő beszéd sodró lendületét, lebi
lincselő előadásmódját, a szintaxis lendülete
azonban olykor az érthetőség rovására megy.
Ezen kívül a tartalmukkal kapcsolatos né
mely kritikai észrevételnek is helyt kell ad
nom. 1. Több helyen is előkerül a Holt-ten
ger menti közösség eszmei síkú kapcsolata
a reformátori gondolkodással a sola Scriptura
ürügyén (lD, 27. o.). Egyrészt azonban, nem
könnyű meghatározni magát a közösség
Scriptura-fogalmát. Az Írások kánonja ugyan
is ebben a korban még korántsem volt oly
mértékben zárt, mint ahogy azt általában vél
jük. A Tóra és a Prófétákpersze igen, de a Töb
bi Írások, a K"tuvím csoportja - a jeles qum
ranológus, J. A. Sanders kifejezését kölcsön
véve - azonban inkább nevezhető "nyitva
zártnak" (open-ended), és a zsidóság különbö
ző hagyományképző csoportjai által - pél
dául Palesztina és Alexandria - szabadon
bővítettnek. Másrészt pedig, a valóban tétele
sen zárt Scriptura sem volt a qumrániak szá
mára egyedüli forrása az ortodoxiának és or
topraxisnak, hanem melléállították nemcsak a
közösség saját értelmezését, hanem kifejezet
ten a saját maguk által létrehozott műveket

is. 2. A kutatástörténetet illető bekezdések
tartalmaznak néhány túlzottan leegyszerűsítő

és némileg zsumalisztikus meglátást. A teker
csek kiadására eredetileg létrehozott csoport
tagjai joggal feddhetőek azért, ahogya szöve
geket mintegy "saját anyagnak" tekintve,
azoktól a többi kutatót igyekeztek távol tar
tani, az azonban, hogya szövegek igazi kuta
tása csak a 90-es években kezdődhetett meg
(19. o.), igazából értelmezhetetlen állítás. 3. A
Komoróczy által kárhoztatott keresztény ér
telmezési paradigmáról (20-22. o.) annyit kell
tudni, hogy e nézeteket a mértékadó kutatók
- a keresztények is! - kezdettől fogva eluta
sították, és csak a kutatás melléktermékeként
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került időnként felszínre, félreértelmezések
eredményeként. A legjobb példát erre maga
Komoróczy szelgáltatja a 20. oldalon: "Ami a
keresztény asszociációk természetességét ille
ti, a Habakkuk-kommentár említi a »fölkent«
(másiah I messiás I khrisztosz) eljövetelét..."
- elég elolvasnunk a könyvben is fellelhető

fordítást, hogy meglássuk, ebben az iratban
éppen említésre se kerül a kérdéses kifejezés.
4. "A Biblia apokrif és pszeudoepigráfikus
irodalmának integrálása a korszak zsidó val
lásos kultúrájába" (23. o.) sosem volt kérdé
ses. 5. A 31-32. oldal konkluzív bekezdése a
szövetségközi zsidóság kategorizálásának le
hetőségéről (három irányzat) túlzott leegy
szerűsítés, enyhe polémiával a farizeus zsidó
ság mellett, ami - ne feledjük - csak a Kr.
u. első századra vált igazán mainstream-mé. 6.
Emellett elmarad a tekercsek tükrözte törté
neti háttér legalább rövid ismertetése Góalka
lom kínálkozna erre akár a Damaszkuszi irat
nál, akár a Habakkuk-peSemél), valamint a kö
zösség azonosításának kísérlete - illetőleg a
főbb tudományos áramlatok legalább jel
zésszerű bemutatása. A 163. oldalon (a Habak
kuk-peser és a kereszténység esetleges kapcso
lata) viszont kritikátlanul és bibliográfiai hi
vatkozás nélkül hívja fel a figyelmet a szerző

a kutatók által egyöntetűen elvetett R. Eisen
man-féle elmélet szellemi hátterére a kialaku
ló ősegyház főbb pártjainak küzdelméről. A
jegyzetanyag meglehetősen szegényes, jó
részt a bibliai hivatkozások listázására szorít
kozik. Ezeket a főszövegbe téve zárójelesen
közli (van erre is példa), holott a lényegi jegy
zetállomány bővítése nem járt volna jóval na
gyobb terjedelemmel. 7. Nagyon sok a követ
kezetlenség a héber szavak átírásakor: a cáde
egyszer "c", másszor "tz", a hé és !lét egyaránt
"h", ugyanígy nincs különbség a wáw és a
spiráns bét közt - egyaránt "v" a megfelelő

jük a könyvben, a magánhangzók hosszúsága
pedig teljesen alkalomszerűen jelöltetik. 8. A
kiadót illetően: a könyv tipográfiája a régebbi
fordításban sokkal jobb volt, ez a mostani
meglehetősen tagolatlan, így nehezen átte
kinthető. Az olvasás közben pedig többször
bosszúságot okoz néhány nyomdai hiba, kü-



lönösen a mondatkezdő nagybetűk eseten
kénti elmaradása.

***A másodikként ismertetendőmű a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomá
nyi Karán alapított hebraisztika szak tanszék
vezetője, Fröhlich Ida nevéhez köthető, aki
több évtizede foglalkozik egyrészt a szövet
ségközi irodalomnak nagyobb tárgyköré
vel, másrészt pedig - ezen belül- maguk
kal a holt-tengeri tekercsekkel. Kandidátusi
értekezését is e témában készítette 1984
ben, Leningrádban, a keleti blokk kétségkí
vül legnagyobb tudású, józan tudományos
szemléletű qumranológusa, J. D. Amuszin
vezetésével (róla ld. Komoróczy: Textológia
és szabadság, in uő.: Bezárkózás a nemzeti ha
gyományba, Bp., 1992, Századvég 376-382).
Fröhlich professzor mára szakterülete nem
zetközi elismertségű kutatójává vált, szá
mos idegennyelvű tudományos publikáció
val és egy önálló, angolul megjelent monog
ráfiával.

A Fröhlich-kötet egyik legnagyobb erénye
alapos bevezetője. Különösen fontosnak ér
zem a történeti háttér meghatározására tett
kísérletét.

Fröhlich Ida lényegesen több szöveget ad
közre könyvében (erre, gondolom, majd a ké
sőbbi Komoróczy-kötetek felelnek), amely
mind tipográfiáját, mind a szövegcsoportosí
tást illetően a manapság talán legjobbnak tar
tott, nemzetközi elismertségű F. García Mar
tínez angol nyelvű munkáját sejteti szellemi
elődjének (Leiden, Grand Rapids, 1996, spa
nyol eredeti: Madrid, 1992). Az anyag műfaj

szerinti csoportosítása igen célravezető,

ugyanakkor aszövegmennyiség kívánnivaló
kat hagy maga után. Kimaradt ugyanis több
olyan töredék, amelyek tudományos kiadása
biztosan nem volt ismeretlen a fordító előtt,

de amelyeket a kötetben hiába is keresnénk.
Néhol pedig a kérdéses szöveg csak egy része
szerepel a könyvben, így például a Boldog
ságok (4Q525) című, nagy teológiai jelentősé

gű irat esetében érthetetlen módon éppen a
címben szereplő boldogságok maradnak el.
Ezek egyébként, egyes kutatók szerint, az
evangéliumokban is szereplő rnakarizrnusok-
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nak (Mt 5,3-12; Lk 6,20-23) lennének műfaji

előformái. Avagy: következetlenség figyelhe
tő meg a szövegek tudományos jelzeteit ille
tően a 318-321. oldalakon, továbbá: a 134. és
137. lábjegyzet szövege gyakorlatilag ugyan
az.

A fordítások kevésbé szépek, mint Komo
róczynál, de néha pontosabbak. Ugyanakkor
itt is számos következetlenségre bukkanha
tunk, így például a 4Q521 jelzetű szöveg ese
tében indokolatlan a héber masíach szót egy
szer általánosan Fölkenttel. másszor az eszka
tológikus szakkifejezéssé merevedett Messi
ással visszaadni. holott a szöveg szerzője a
kifejezést mindig ugyanazon értelemben ve
szi. Ugyancsak következetlen a bibliai köny
vek címeinek írása, ahol keverednek a zsidó,
protestáns és katolikus hagyomány szerinti
névalakok. Formai hiba az is, hogya poétikus
kompozíciók nem költői formában (követve a
gondolatpárhuzamok adta ritmikát), hanem
prózaként szedettek ki.

E két, hibái mellett is meggyőző minőségű

fordításkötet igazából egyetlen kérdést vet
fel: nem születhetett volna-e meg egy sokkal
bővebb, pontosabb, kiegyensúlyozottabb
könyv, ha nem egymástól függetlenü\, hanem
csoportmunka gyümölcseként készül? A kró
nikus anyag- és pénzhiányban szenvedő ma
gyar tudományosság csak úgy boldogulhat
igazán, ha együttműködésre törekszik. (Ko
moróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában. A holt
tengeri tekercsek, Budapest, Osiris, 1998; Frőh
lich Ida: A qumráni szövegek magyarul (Studia
Orientalia l), Piliscsaba, Pázmány Péter Kato
likus Egyetem Bölcsészettudományi Kara,
1998)

XERAV/TS GÉZA

TO JE NÁS PAL'KO!
ZÁVADA PÁL: JADVIGA PÁRNÁJA

A szólást, amely szerint senki sem lehet pró
féta a saját hazájában, Závada Pál megcáfolni
látszik mind szűkebb mind tágabb pátriájá
ban. A tolla alól kikerült regény ugyanis nem
csak egyetemes emberi érvényessége okán ré
sze az európai, közép-európai irodalomnak,
hanem amúgy másként, ténylegesen, faktiku-



san is az. A Jadviga párnája szlovák regény,
mert az alföldi evangélikus szlovák faluban,
félig bevallottan Tótkomlóson játszódik, sze
replői többnyire e magyarországi kisebbség
hez tartoznak, és jelentős szlovák nyelvi be
tétek találhatók benne. Ugyanakkor ízig-vé
rig magyar regény is, hiszen egyrészt a ma
gyar irodalmi hagyomány (témáját tekintve
Füst Milán, műfaját tekintve Babits vagy Ná
das Péter regénye) inspirációja kitapintható
benne, másrészt nyelve a modernizmus utáni
magyar szépirodalmi nyelv. Ezen kívül pedig
jellegzetesen közép-európai mű is, hiszen a
szlovák és magyar mellé harmadiknak a né~et

nyelv, kultúra és maga az ország is társul. Igy
a regény koncentrikus köreinek hullámverése,
egyre csillapulva bár a szélek felé, mégis átfogja
egész Európát, s e kulturális egység igézetében
aspirálhat méltán az egész figyelmére.

Hol található e hidrodinamikai erők kö
zéppontja? Honnét ered az az indulat, amely
hullámokat vet az Alföld mozdulatlan síkján,
amely hol sistergősen forróvá, hol cseppfo
lyósan jegessé teszi a levegőt? A körök közép
pontjában természetesen egy asszony, Jadvi
ga alakja áll, pontosabban, mint a reneszánsz
embereszményt hirdető tanulmányrajzokon a
végtagok meghosszabbított vonalának met
széspontjában, a "párás" halmocska - aho
gyan Závada Pál írja. E tótkomlósi Venus
alakja mitikus eredet ködébe vész: valószínű

leg már a pogány ősszlávok is olyan hevesen
imádták Szvantovit termékenység- és szere
lem-istent a rügeni pogány szentélyekben,
mint ahogyan e szlávok kései utóda, Osztatni
András Jadviga lába nyomát keresi Stralsund
homokjában. Kézenfekvőhasonlatként kínál
kozik a szlovák származású, a szláv kölcsö
nösség romantikus eszméjét hirdető Ján Kol
lár német múzsája is (a Jéna melletti Lobedá
ban élő evangélikus papleány, Wilhelmina
Schmidt, akit Mínának nevezve szláv múzsa
ként ünnepel 150 szonettből álló költeményé
ben.) Jadviga egyszerre lenyomata és visszfé
nye a legkülönfélébb irodalmi nőalakoknak,

ám elsősorban mégiscsak. korának érzékeny,
ideges, fel-felbillenő kedélyű alakja, ahogyan
az egy századeleji nervőz hölgyhöz illik.

Hiteles lehet-e egy tótkomlósi nagygazda
porta képe biedermeier vagy szecessziós csip-
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kefüggönyön keresztül? Akkor, ha keresztül
nézve rajta a rideg paraszti élet fölszámoló
dik, ha a lélek rezdülései fönnakadnak finom
szövésű erezetén, ha a szereplők tekintetében
tükröződő másik lélek vad kitörései vagy fá
tyolos, fád visszaverődései foglalják el a prí
mér tapasztalatok helyét.

Visszaverődésekbenpedig nincs hiány: Osz
tatni András írja Naplóját, amelyhez, halála
után, felsége, Jadviga hozzáfűzi a maga észrevé
teleit, végül gyermekük szétszabdalja, és kom
mentárjaival egészíti ki a töredékes képet. A né
zőpontok metszéspontjában pedig tapinthatóan
formálódik a tótkomlósi Venus poétikus, egy
szer szenvedélyes, máskor kissé sápatag alakja.

A három nemzedéknyi időt átfogó napló
regény egyik legutóbbi nagyszerű példánya
az európai családregénynek, amely száza
dunk hajnalán született Thomas Mann tollá
ból, és nyugat-európai típusa többnyire egy
egy polgárcsalád hanyatlásának, méltóságtel
jes pusztulásának állít emléket. A hanyatlás
és pusztulás Závada regényének is központi
fogalma: egy már-már polgári műveltséget

magáénak tudható gazdálkodótól jutunk el a
nyomoronc spicliig, a szlovákul, magyarul és
németül író-beszélő européertől a majdhogy
nem analfabétáig. Nemzeti, nyelvi szempont
ból sincs ez másképp: a legfiatalabb Osztatni
szómagyarázatai és fordításai arról árulkod
nak, hogy kívülről, egy másik nyelv szerke
zetéből szemléli anyanyelvét, a szlovákot.

Závada Pál regénye kitűnően ötvözi a rea
lizmus tárgyszerűségét (nemcsak szocioló
gus, hanem néprajzi anyaga is jó) a modern
regény érzékenységével, s ezzel nemcsak be
tetőzője irodalmi folyamatoknak, hanem va
lami új kezdetének ígéretét is magában hor
dozza. Tanúja voltam, amint tótkomlósi
asszonyok és férfiak kérdések záporát zúdí
tották a pódiumon ülő szerző fejére. Talán az
olvasók közelengedése az irodalomhoz, tudo
mányossabban szólva: az olvasatok sokfélesé
ge, az olvashatóság mértéke lehet ez az új.
Hogy az íróban felismerhessük azt, aki közü
lünk való, s a címben foglalt szlovák mondatot
magyarra fordítva az "íme" érzésével kiálthas
sunk fel: "Ez a mi Palkónk!" (Magvető, 1997.)

KISS SZEMÁN RÓBERT


