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Jeromos
Biblia-fordítása

Jónás a repkény
alatt

"Jónás aztán kiment a városból, és a várostól keletre letele
pedett, ott hajlékot készített magának, és leült alatta az
árnyékban, hogy lássa, mi történik a várossal. Erre az Úr
Isten repkényt növesztett, és az Jónás feje fölé kúszott, hogy
beárnyékolja fejét és megvédelmezze, mert elbágyadt. Jónás
nagyon megörvendett a repkénynek. Másnap hajnalhasadtával
az Úr egy férget rendelt oda, ami megszúrta a repkényt,
úgyhogy az elszáradt" (Jónás 4,5-7).

Vannak szentek, akik erényeikkel megmutatják a keskeny utat,
gyöngeségeikkel pedig kijelölik az út szegélyeit. Ilyen volt Szent
Jeromos (331? - kb. 420),l a korai kereszténység egyik legkíemelke
dóbb tudósa, akinek életéből és munkásságából nemcsak azt ta
nulhatja meg bármely tudományág keresztény kutatója, hogy mi
ként lehetséges tudományt és hitet magas szinten összehangolni,
hanem azt is, hogy milyen következményekkel járhat az, ha a ku
tatót tudása elbizakodottá teszi.

Jeromos tudományos tevékenysége Betlehemben, szerzetessé
gének helyszínén bontakozott ki, ahol a kiváló rétorikai képzett
séggel, széleskörű irodalmi műveltséggel és biztos görög nyelv
tudással rendelkező aszkéta elmélyült abibliatudományban,
elsajátította a héber nyelvet, és alaposan tanulmányozta a Szerit
föld topológiáját, növény és állatvilágát, hogy képességeit és is
mereteit a Szentírás pontosabb megismerésének és egyházának
szolgálatába állíthassa. Legfóbb művének az utókor és ő maga is
az Oszövetség könyveinek a héber szövegváltozat alapján elké
szített fordítását tartotta, amely munkához szorosan kapcsolód
nak kommentárjai, valamint a héber szöveget és "igazságot", az
úgynevezett hebraica veritas-t kifejtő értekezései. levelei és egyéb
műfajokba sorolható írásai. Jeromos hebraica veritas melletti elkö
teleződése azonban nem mindig találkozott a kortársak helyeslé
sével. Az alábbiakban egyetlen, más vonatkozásban jól ismert
példán keresztül bemutatom, hogy a Jeromost ért bírálatok ko
rántsem voltak megalapozatlanok.

Jeromos először a keresztények által sugalmazottnak. vagyis
hivatalosnak tartott görög Septuagintaból, az úgynevezett Hetve
nes fordításból ültetett át latinra néhány könyvet. A Szentírás hé
ber szövegére már e fordítások elkészítésekor is tekintettel volt,
és szövegkritikai jelzésekkel utalt a héber és a görög textus kő-
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2A Jónás-fordítás és

kommentár datálásának
kérdésével a pécsi I.

szárnú (úgynevezett "Pé
ter-Pál") sírkamra vonat
kozásában egy készülö
tanulmányban részlete
sen foglalkozom, ezért

erre itt nem térek ki.

zötti eltérésekre. A héber szöveg azonban a 390-es évekre oly
annyira fontos lett számára, hogy egész addigi fordítói program
ját feladva nekilátott a teljes Ószövetség latinra ültetésének, s
ezzel együtt elfogadta a palesztinai kánont, amely eltért a
Septuaginta kánonjától. E fordítások közül a mi számunkra most
Jónás próféta könyvének 393-ban elkészült latin változata, azon
belül egyetlen növénynév latin fordítása, valamint az ehhez
396-ban fűzött kommentár lesz fontos.' Mindenekelőtt röviden
át kell tekinteni a kisprófétákhoz írt kommentárok kronológiáját
és ajánlásait, valamint egy ezekkel kapcsolatos kérdést.

Jeromos és Aquileiai Chromatius

3A datálások alapja a
De viris illustribus 135.

fejezete, az ln lonam
előszava és az ln Amos
3. könyvének prológusa.
Részletesen lásd Pierre
Nautin: Etudes de chro-

nologie hiéronymienne
(393-397). Revue des
études augustiniennes
20 (1974): 251-84, a

vonatkozó érvek a
252-253 és 269-273.

oldalakon találhatók.
4/n Abacuc Prol. In:

Corpus christianorum
series latina 76A kötet

(Adriaen, 1970), /in. 47.
Vö. Naulin: i. m.

252.7. j.
SA kérdésre többféle vá
lasz is született, ezeket
összefoglalja és újabbat

fogalmaz meg Nautin:
i. m. 270-273.

61n lonam 4.6, Sources
chrétiennes 323. kötet
(Duval, 1985), 296. A

katolikus bibliafordításí
hagyományt követve a

latin hedera-t .rep
kény"-nek fordítom, bár

szerencsésebb lenne
"borostyán"-nak mondani.

A tizenkét kispróféta könyveihez Jeromos három szakaszban ké
szítette el a kommentárokat. Az In Micheam, In Naum, ln Sopho
niam, ln Aggaeum Paulának és Eustochiumnak ajánlva, valamint az
ln Abacuc Aquileiai Chromatiusnak címezve 393-ban készült el.
396-ban írta a Chromatiusnak dedikált ln lonam és a Pamma
chiusnak ajánlott ln Abdiam kommentárokat. Az ln Amos, ln Osee,
ln Joel Pammachiusnak ajánlva 406-ban született, és ugyanekkor
írta az Exuperiusnak ajánlott ln Zachariam, valamint a Miner
viusnak és Alexandernak címzett ln Malachiam című munkákat.'

Az ln Abacuc Chromatiusnak történő dedikálása válasz lehe
tett az aquileiai püspök egy mára elveszett levelére, amelyben
támogatásáról biztosította Jeromost, és érdeklődött a héber szö
veg pontos, történeti jelentése iránt. Erre a kommentár prológu
sából következtetünk, ugyanis ott Jeromos megemlíti, hogy
Chromatius erősen ösztönözte őt a Szentírás történeti értelmének
kutatására." Három évvel később a Jónás-kommentárt ugyancsak
Chromatiusnak dedikálta. Az ln Amos prológusában azonban,
ahol Jeromos egyenként felsorolja kommentárjainak valamennyi
címzettjét, úgy fogalmaz, hogy az Abdiás- és Jónás-kommentáro
kat Pammachius utasítására (tibi imperanti) készítette el. Mi lehet
az oka ennek a változásnak?" Hogy erre választ kapjunk, tud
nunk kell, miért éppen a Jónás-kommentárt ajánlotta az aquileiai
püspöknek Jeromos, és hogy milyen szerepe lehetett ebben
Pammachiusnak, aki Rómából szinte utasította barátját a mű

megírására? Más szóval, miről értesíthette Pammachius Jero
most, ami összefüggésben lehet a Jónás-kommentár megszületé
sével és annak ajánlásával?

Maga a kommentár az, ami a kérdés megoldásában a segítsé
günkre lehet. Ebben Jónás 4,6 vers magyarázatát így kezdi Jero
mos: "Azt mondják (dicitur), hogy e hely kapcsán Canterius, aki
a Corneliusok ősi nemzetségéből vagy, ahogyan ő maga dicsek
szik, Asinius Pollio törzséből származik, egykor Rómában szent
ségtöréssel vádolt, mert »tők« helyett »repkényt« fordítottam.:"
Jeromos nyilvánvalóan Rómából értesült arról, hogy egykor,
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7Nem tudjuk, kire utal
Jeromos, és azt sem,

vajon az "öszvér", "herélt
ló", "gebe" stb. jelentésű

szó gúnynév-e vagy
sem, lásd Duval, 1985,

419. 2. j. ad /ocum.

8/n Jonam 4,6, SCh
323, 298-300.

Tök vagy repkény?

9VÖ. Jeromos Ep.
112.22 (Ágostonnak):

"ubi septuaginta
interpretes 'cucurbitam'
et Aquila cum reliquis

'hederam' transtulerunt,
id est kitton."

10VÖ. F. Field: Origenis
Hexap/orum quae

supersunt. Oxford 1875,
2. kötet 986. Erre
hivatkozik a hely

kapcsán Duval, 1985,
423. 14. j.

vagyis 393-ban, amikor fordítását Rómában már olvasták, "Cante
rius'" kifogásolta a kérdéses szakaszt. Feltevésem szerint Pamma
chius közölhette ezt Jeromossal, ráadásul nem sokkal a kom
mentár megírása előtt, amint arra a .iliciiur" jelen idejű igealak
jából következtethetünk. Jeromos először személyeskedve gú
nyolódik római kritikusán, aki szerinte attól félt, hogy "ha tök
helyett repkény nő, nem lesz mivel eltakarnia és homályba bur
kolnia iszákosságát," majd komolyra fordítva a szót, leírja a kér
déses növényt. Ezt hosszabban idézem, mert a továbbiakban a
leírásnak fontos szerepe lesz:

"A tök (cucurbita) vagy repkény (hedera) helyett a héberben
aiqeion-i olvasunk, ami szír és pun nyelven is qiqeia. Ez egyfajta
cserje vagy bokrocska, amelynek szőlőindához hasonlóan széles
levelei vannak és sűrű árnyékot biztosít. Palesztinában gyakori,
leginkább a homokos helyeket kedveli. Ha magját a földre szór
juk, csodás módon, gyorsan megindulva fává sarjad, és amit fű

nek láttál, azt néhány napon belül bokornak vélnéd. Ezért mi is,
amikor a prófétákat fordítottuk, szerettük volna megtartani a hé
ber elnevezést, mivel erre a növényfajra a latinnak nincsen sza
va. Tartottunk azonban attól, hogy a grammatikusok ké
nyük-kedvük szerint magyaráznák, és indiai vadállatokat, vagy
boiótiai hegyeket, vagy ilyesfajta csodalényeket találnának ki,
amiért is a régi fordítókat követtük, akik jobb híján szintén rep
kénynek thedera), vagyis görögül kissos-nak fordították."s

Néhány évvel késöbb Jeromos azt írja majd Ágostonnak, hogy
akissos "Aquila és a többiek" megoldása volt," amiből arra kö
vetkeztethetünk, hogy a fordítás elkészítésekor az Órigenész ál
tal összeállított Hexaplaból dolgozott. A Hexaplaban párhuzamos
oszlopokban közölt fordítások közül azonban csupán Symma
chos szövegében szerepel kissos, repkény, Aquila és Theodotion
egyszerűen görög betűkkel átírja a héber qiqeiont, a Septuaginta
pedig a kolokynté ("tök") megoldást hozza. Ez utóbbi volt az
alapja a korban használatos latin fordításoknak, amelyekben ezért
a növény neve cucurbita." Az még érthető, hogy Ágostonnak írva,
egy évtized távlatából Jeromos rosszul emlékezett vissza a
Hexaplából ismert változatokra, az viszont nem világos, hogy csu
pán néhány esztendővel Jónás könyvének lefordítása után, a Jó
nás-kommentár szerkesztésekor miért nem tudósított pontosan e
"régi fordítók" megoldásairól. Talán a "Canterius" által vitatott
hedera változat elfogadhatóságát kívánta igazolni azzal, hogy több
fordítóról beszélt, holott egyedül Symmachost követte?

Ugyanakkor nem lehet véletlen, hogy éppen Aquileia püspöké
nek dedikálta a Jónás-kommentárt, amelyben először adott szá
mot arról, hogy miért szakított egy hosszú-hosszú hagyo
mánnyal, s fordította hederanak azt a növényt, amely Jónás törté
netében olyan különleges szerepet kap. Úgy vélem, Jeromos
azért tartotta fontosnak, hogy indokait közvetlenül Chromati-
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Jeromos bírálói

11Jeromos e gyakran
használt szófordulatáról,
amely arra utal, hogya
próféták történeti alakjá-

nak, szerepének és
cselekedeteinek végső

soron krisztológiai
jelentősége van, lásd

Yves-Marie Duval tanul
mányát: Jérőme et le
"sens des prophetes".

De la nécessité, et des
difficultés de la

Consequenffa: I~xemple

de I'In Habacuc. Studia
Ephemeridis

Augustinianum 68/2
(2000): 411-438.

usnak mondja el, mert az aquileiai bazilika hatalmas és gyönyö
rű mozaikpadlójának három Jónás-jelenetébőlaz egyik azt ábrá
zolja, amint a próféta, fejét jobb kezével alátámasztva, békésen
heverészik egy töklugas alatt. Elképzelhetjük a bazilikában egy
begyűlt keresztény közösséget, amint Jónás történetét Jeromos
fordításában hallgatja. Amíg a hívek azt látják a mozaikpadlón,
hogy lopótökök veszik körbe a pihenő prófétát, addig azt hallják
az ambóról, hogy "repkényt növesztett Isten, és az Jónás feje
fölé kúszott". A jól ismert, rendkívül képszerű szentírási elbe
szélés a tökről és a féregről eleve derültségre adhat okot, a szö
veg komolysága vagy a szigorúan szabályozott egyházi művé

szet megbízhatósága pedig végképp megkérdőjeleződik, ha az
egybegyűltek a látottak és hallottak közötti ellentmondásra is
felfigyelnek. Arról van tehát szó, hogy Jeromos aprónak tűnő

változtatása könnyen megzavarhatja a keresztény gyülekezet
tagjait, sőt csorbát ejthet a Szentírás tekintélyén.

Alighanem ilyen megfontolásokból emelt kifogást Jeromos
fordítói megoldásával, vagyis a hedera változattal szemben az
ismeretlen római bíráló, és talán ez az, amire magyarázatot kérhe
tett Pammachius, azt javasolva barátjának, hogy az aquileiai ke
resztény közösség vezetőjének, Chromatiusnak ajánlja a Jónás
kommentárt. A kommentárban egyébként találunk arra utaló
jeleket, hogy Jeromos igyekszik figyelembe venni Chromatius
szempontjait. Az egyik ilyen jel az, hogy noha a 4,6 versre és az
abban szereplő növényre már közvetlenül a mű prológusában
utal, mégsem hederanak nevezi, hanem a szokásos módon cucur
bitanak (amint a Jónást elnyelő vízi lényt is mindig cetusnak mond
ja, vagyis követi a Septuagintát (kétos), noha a héber alapján ő maga
piscis magnus-nak fordítja). Tekintettel van tehát Chromatiusra, és
addig nem idézi fel fordításbeli újítását, amíg az adott vershez érve
alkalma nem lesz érvekkel megtámogatni azt. A prológusban te
hát a következő szavakkal fordul az aquileiai püspökhöz:

"Egyébként tisztában vagyunk azzal, tiszteletreméltó Chroma
tius pápa, hogya lehető legnagyobb fáradsággal jár a próféta
teljes megfeleltetése az Üdvözítőnek: menekűlése, alvása, tenger
be vetése; az, hogy lenyeli a cet; hogy partra vetve bűnbánatot

hirdet; hogy nagy szomorúság vesz erőt rajta a város megmene
külése miatt; hogy élvezi a tök árnyékát; hogy Isten megfeddi,
amiért nagyobb gondja van a viruló, de menten elszáradó nö
vényre, mint emberek sokaságára, és a többi, amit a jelen kötet
ben kifejteni igyekszünk. Mégis, hogya próféta egész jelentését"
rövid előszóval összefoglaljam: nincsen jobb ételmezője önnön
előképének annál, mint aki a prófétákat sugalmazta és az eljö
vendő igazság körvonalait szolgáiban előre jelezte. Tehát azt
mondja a zsidóknak, akik nem hisznek beszédének és nem isme
rik el Krisztust Isten fiának: »A ninivei férfiak föltámadnak majd
az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és el fogják ítélni azt,
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121n lonam Praef. SCh
323. 166-168.

13Tractatus in Matthaeum
54, in: Corpus

christianorum series lat·
ina 9A(Étaix-Lemarié,

1974): 469-470; Tracta
tus 50A. Revue bénédic
tine 91 (1981): 22Pr229.

14Jónás történetére
Chromatius utal még a
Tractatus 27.1.5-ben és

52.4-ben is, ahol a
Septuaginta latin válto-

zatának megfelelően

coetusnak nevezi a vízi
lényt, eltérően Jeromos
"piscis magnus" fordítá-

sától, de Mikeást
Habakukot és Szofoniást
is a Septuaginta alapján
idézi. Chromatius Máté-

traktátusai 39Pr407 közé
datálhatók, Étaix

Lemarié, 1974, VII.

15Ágoston Ep. 71.3.
(Jeromosnak)

mert ők meg tértek Jónás igehirdetésére; és íme, nagyobb van itt,
mint [ónás« (Mt 12,41)."12

Hogy miként fogadhatta Chromatius a neki ajánlott munkát,
és mennyire győzhette meg őt az aquileiai közösséget közelről

érintő hedera-fordítás indoklása, azt megsejthetjük, ha fellapoz
zuk a püspök Máté-kommentárját. A Mt 16,4 versét kifejtő 54.
értekezésében, és a később előkerült, Mt 12,38-41-et magyarázó
SOA számú traktátusában." amelyekben a [ónás-Krisztus tipoló
giát részletesen, de Jeromostól némileg eltérően fejti ki, a püspök
nyilvánvalóan egy a Septuagíntaból készült latin fordítást vesz
alapul, nem Jeromos héberből készített szövegét. Úgy tűnik,

Aquileia püspöke egyáltalán nem használta Jeromos kisprófé
ta-fordításait, még azt a kettőt sem, amelyeknek a kommentárjait
Jeromos korábban neki ajánlotta." Vajon milyen érzésekkel 01
vashatta a betlehemi szerzetes az aquileiai püspök Jónás-magya
rázatait? Chromatius érezhető távolságtartása a fordítással szem
ben, Jeromos emiatti sértődöttsége, valamint az a tény, hogy 397
után Chromatius jó szívvel fogadta az Aquileiába visszatérő és
ott letelepedő Rufinust, Jeromos barátból lett ellenségét, nos,
mindez együtt elégséges magyarázat lehet arra a furcsaságra,
hogy amikor 406-ban Jeromos visszatekintett a bevégzett nagy
munkára, a tizenkét kispróféta kommentálására, miért nem emlí
tette a püspököt a Jónás-kommentár kapcsán, és miért csak
Pammachius utasításáról beszélt.

Jeromos és Ágoston

A hedera-kérdés előkerül Jeromos és Ágoston kissé akadozva indu
ló levelezésének középső szakaszában is, mivel kettejük között ép
pen a héberből történő fordítás hasznos vagy haszontalan volta
körül alakult ki vita. Ágoston azt szerette volna, ha Jeromos a
Septuagínta alapján készít megbízható fordítást a latin nyelvű ke
resztények számára, és ezzel kiváltja a Septuagíntaból korábban
fordított, széles körben használt, ámde sok helyütt megbízhatatlan
szövegeket, Egy 403-ban kelt levelében (Ep. 71) beszámolt Jero
mosnak arról, hogy Oea, a mai Tripoli városának püspöke beve
zette a liturgikus használatba Jeromos héberbó1 készült fordítását,
de amikor éppen Jónás könyvéből olvastak fel, a hallgatóság ko
molyan föllázadt, mert a szöveg egy helyütt erősen eltért (lange abs
te pasítum) a megszokottól. A görög anyanyelvű keresztények ha
misításra gyanakodtak, és végül a helyi zsidók véleményét kérték
ki az ügyben, akik a Septuagínta és az azt követő latin fordítások
helyességét ígazolták." Jeromos sértődött válaszleveléből kiderül,
hogy a kérdéses hely éppen Jónás 4,6 és a rákövetkező versek vol
tak, közelebbről pedig egyetlen szó váltotta ki a felzúdulást, tud
niillik az általa bevezetett hedera. Ezért Ágoston számára megis
métli a Jónás-kommentárban előadott érveit, és jellemzi a növényt,
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16Jeromos Ep. 112.22.
(Ágostonnak); vö. Ep.

115.1. (Ágostonnak)

17Ágoston Ep. 82,S.
(Jeromosnak)

18VÖ. Ágoston Ep. 28.2.
(Jeromosnak)

19Erről a kérdésről

részletesebben írtam
másutt: Hebraica veritas
and Hubris: Remark on

the Controversy
between Jerome and

Augustine. Studia
Ephemeridis

Augustinianum 68/1
(2000): 41-47.

20Rufinus Apologia
contra Hieronymum

2,39. AzApologia
399-401 között készült

el, lásd C. P. Hammond:
The Last Ten Years of
Rufinus. Life and the

Date of hisMove
South from Aquileia.

The Journal of
Theological Studies 28

(1977): 372-427.,
különösen 388.

amely, mint mondja, úgy nő magasra, hogy külső támaszték nél
kül a saját szárán tartja fenn magát. Leszögezi, hogy jóllehet a rep
kény sem felel meg a héber növénynek, azért döntött mégis a
hedera mellett, hogy összhangban legyen "a többi fordítóval"
(hederam posui, ut ceteris interpretibus conseniirem). Ő maga azt állítja,
hogya "többi fordító" fogalmába a Hetvenek kivételével mindenki
beletartozik, de tudjuk, hogy ez nem igaz, s hogy Jeromos ebben az
esetben valójában a kisebbségi álláspontot tette magáévá."

Jeromos mégsem ezzel a szándékos vagy véletlen csúsztatás
sal követte el a legsúlyosabb hibát, hanem azzal, amire Ágoston
a válaszában felhívja a figyelmét: "Ha a Jónás könyvében sze
replő növény a héberben sem nem repkény, sem nem tök, ha
nem másvalami - tudom is én micsoda -, ami mindenféle kül
ső támaszték nélkül, a saját tövére támaszkodva fölegyenesedik,
akkor már jobban szeretném, ha az összes latin fordításban tök
ről olvasnánk, mivel nem hiszem, hogyaHetvenek véletlenül
fordították ezt, s nem azért, mert tudták, hogy ez is hasonló
hozzá."l? Ágoston ugyanis pontosan érzékelte, hogy Jeromos
hebraica veritas melletti elkötelezettsége együtt járt a Septuaginta
alábecsülésével. A hedera példája világosan mutatja, hogy ha le
fordíthatatlan héber szóval, névvel vagy kifejezéssel találkozik,
akkor Jeromos nem feltétlenül a Septuaginta megoldását, hanem,
mint esetünkben, "Aquila és a többiek" - valójában Symma
chos! - fordítását részesíti előnyben, netalántán ő maga talál ki
valamit." Ily módon viszont nemcsak hogy indokolatlanul aláás
sa a keresztények által egyetemesen elfogadott görög fordítás te
kintélyét, hanem megosztja az egyházat, hiszen a latin nyelvű

keresztények más Szentírást fognak olvasni, mint a görögök." A
"repkény" példája is mutatja, hogy Jeromos egyetlen szó - in
dokolatlan! - megváltoztatásával milyen felfordulást tudott
okozni a 4. század végére már nagyon jelentős művészeti, litur
gikus és irodalmi hagyománnyal rendelkező keresztény világ
ban. Véleményem szerint ez az, ami nemcsak Ágostonnak, de
Jeromos többi bírálójának sem tetszett, "Canteriustól" kezdve
Chromatiuson át Rufinusig, aki kifejezetten a szarkofágokon és
sírkamrákban található ábrázolásokra hivatkozva bírálja Jeromos
újítását, amikor gúnyosan megjegyzi: "azok kedvéért, akik más
ként olvasták, írjuk rá a régiek sírjaira, hogy Jónás nem tök, ha
nem repkény árnyékában pihent, (00.) továbbá, hogit nem is rep
kény, hanem valami más növény árnyéka volt az." o

Végtére is mi vezérelte a betlehemi tudóst az olyan esetekben,
mint a szóban forgó növénynév fordítása? Mint láthattuk, elis
meri, hogy a hedera éppen úgy alkalmatlan elnevezés, mint a
cucurbita, ráadásul a Jónás-történet "misztikus" értelmezése
szempontjából sem megfelelőbb a másiknál. A Jónás-kommentár
ban a szakasz allegorikus értelmezésében ugyanis fontos szerepe
van annak, hogy e növénynek nem kell mesterséges támaszték,
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sze mbe n a tökkel és a repkénnyel, amelyek a föld ön kúsznak,
va lamin t, hogy bámulatos gyo rsasággal megnő, sűrű árnyékot
ad, ámde igen hamar elszá rad, mert rövid ek a gyökerei. Jeromos
sze rint ugyanis a növény ezért megfelelően jelképezi Izra elt."
Kommentárjában és Ágos tonnak írt levelében voltaképpen egye t
len érve t tudott felhozni a hedera-ford ítás mellett, nevezetesen,
hogy a görög fordítások a Septuaginta kivételével az ennek meg
felelő görög kis505-t sze repeltetik. Ez viszo nt túl azon, hogy
mennyiségi érv, amelynek nem lehetett súlya a Septuagintát hasz
náló korai egyházban, mint láttuk, egyszerue n nem volt igaz.

Minden nagyrabecsü lésünk ellenére ki kell mondanunk, hogy
Jeromos a Jónás könyvében fontos szerepet játszó növény nevé
nek fordításakor tudományos magyarázattaI ellátott tudományta
lan megoldást ado tt, és semmi nem indo kolta, hogy túlt erjeszked
jék hatáskörén és ilyen irányban térjen el a bibliaford ítói és
keresztény ikonográfiai hagyománytól. Sem a tud ományosság kö
vetelményrendszere, sem az egyházi közösség egysége nem sérü lt
volna, ha Jeromos hűséges marad ehhez a hagyományhoz. Ő
azo nban talán túlságosan ügyelt ar ra, hogy kortársai a szentírás
tudo mány egyedüli szaktekintélyének ismerjék el, és ezért rnin
den alkalmat megragadott hozzáértésének igazolására. A Jónást be
árnyékoló növény esetében is ezért tért el a bevett fordítás tól.
Noha nem tud ott jobb megoldást, de legalább éreztette a Septua
ginta tökéletlenségét, és saját szakértelmének mélységét. Így azon
ban egy pillanatra lelepleződött titkolt vetélkedése az "ihletett" for
dítással. Az ap rónak tűnő változtatás mindazonáltal az egyházi
hagyomány bírálatával volt egyenlő, ezért valódi zava rhoz, igazi
megosztottsághoz vezetett. A tud óst lenyelte a hiúság cethala.
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