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Egy zsoltár
megújuló
szöveghagyománya
Az 1932-ben megjelent, latin és magyar szövegű szertartáskönyv
szerint a mise előmiséből, középrészből és utómiséből áll. Az elő

mise a lépcsőimával indul. "A lépcsőimában- olvashatjuk a szer
tartáskönyvben - a pap az oltárszolgával (a nép képviselőjével)vál
takozva imádkozza el a megragadóan szép 42. zsoltárt."!

A szertartáskönyv közli a lépcsőima latin szövegét és párhuza
mosan annak magyar fordítását is. A latin szöveg a következő:

Introibo adaltare Dei. Ad DeumquiléEtificat iuventutem meam. Iudica me
Deus,et discerne causam meam degentenon sancta: abhomine iniquo et
doloso erue me.Quiatu esDeus fortitudo mea: quare merepulisti, et quare
tristis incedo, dum affligit me inimicus?Emitte lucem tuam, et veritatem
tuam: ipsa mededuxerunt, et adduxerunt in moniem saneium tuum, et in
tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui léEtificat iuuen
tutem meam. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deusmeus: quare tristises
anima mea? et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confite
bor illi: salutare vultus mei,et Deusmeus?

A vallását buzgón gyakorló Dsida Jenő, akire alább visszatérek, a
lépcsőimába foglalt 42. - illetve az újabb sorszámozás szerint 43.
- zsoltárnak a latin szövegét ismerte, és tisztában volt annak magyar
jelentésével is, hiszen jól tudott latinul. De kortársai közt nyilván
akadtak, akik a zsoltárnak csak a szertartáskönyvben közölt magyar
nyelvű szövegét ismerték/értették. Ennek a szövegnek három rész
letét idézem: És bemegyek az Isten oltárához: az Istenhez, ki fölvidítja ifjú
ságomat. / Hálát adok neked aciterán, 6, Isten, én Istenem (...) / Bízzál azIs
tenben, mertméghálát fogok adnineki: Ő orcám szabadít6ja ésIstenem?

Az idézett sorokból külön is kiragadok három, a magyar szö
veghagyományozódás tekintetében tanulságos megfogalmazást: 1.
fölvidítja ifjúságomat, 2. hálát adok... citerán és 3. Ő orcám szabadít6ja.

A 43. zsoltár magyar fordítástörténetét nem kívánom itt áttekin
teni. A korai fordítások közül ezért csak kettőt idézek. Elóbb a Döb
rentei-kódex Halábori Bertalan lejegyezte szövegét, 15üS-ból: Úr
Isten, ítl1j engem, és válaszd el én ügyemetnem szent nemzettűl, éktelen
ésálnok embertűl szabadoh megengem, mertIsten, te vagyén erősségem,

mire űztél el engemet, és mirejárok szomorúan, mikoron ellenség engem
gyötör. Bocsássad ki te világodot és te bizonságodot, ú7c engem elvezetének
ésfelvűnek te szent hegyedre és te szent sátoridba. És bemegyek Istennek
oltárához, az Istenhez, ki én ifiúságomot vigasztalja. Én Istenem, én Iste-
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nem, hegedőbe neked vallok, én lelkem, mirevagy szomoró, és mirehábo
rítaszengem. Reménkedjél Istenben, mert méges ű nekivallok, én orcám
nakidvössége ésén Istenem."

A korai fordítások közül másodikként Székely Istvánnak Krak
kóban, 1548-ban kiadott Zsoltárkönyvébőlidézek: tuu meg ingem,
Isten,és válaszd elaz én ügyemetaz hitetlen néptó1; az álnok férfiútól és
az hamistól szabadíts meg ingemet. Mert te vagy az én erősségemnek Is
tene, miért üzél el ingemet, és miért járok szomorún az ellensígnek gyöt·
relmében. Bocsásd ki az te világodot ésaz te igazságodot, kik ingemet ve
zérjenek és bevigyenek az te szent hegyedre ésaz te házadba. És bemenék
az Istennek oltárához, az én vigasságomnak és örömömnek Istenenöz; és
hálát adok te neked én Istenöm, Istenöm. Miért én lelkem, megaláztad
magadot, ésbúskodol én bennem; bízzál az Úrba, mertmégénű nekihálát
adok, ki az én színemnekmegtartója ésén Istenöm.5

A zsoltárszöveg magyar hagyományozódásának jellemzőita ma
gyar nyelv évszázadok során bekövetkezett változásai mellett a for
dítás forrásául választott szöveg sajátságai és esetleges értelmezési
nehézségei határozzák meg. A Döbrentei-kódexben olvasható szö
veg, aligha kétséges, a Vulgata latinjára vezethetővissza. A Székely
István Zsoltárkönyvében szereplő fordítás viszont, ha nem feltétlenül
és nem kizárólag a héberre támaszkodik is, a héber eredetit min
denképpen figyelembe veszi.

A fordítások szövegvizsgálata természetesen nem tekinthet el a
Biblia szövegkritikájának eredményeitőlsem. A fordításszövegek
hitelességét azon a francia nyelvű szövegen is mérhetjük, amely az
1955-ben megjelent Jeruzsálemi Biblia 1998-ban kiadott, revideált
változatában olvasható:

[uge-moi, Dieu,défends ma cause
contre des genssansfidélité;

de l'homme perfide et pervers,
délivre-moi.

C'est toi le Dieudemaforce:
pourquoi me rejeter?

Pourquoi m'en aller en deuil,
accablé parl'ennemi?

Envoie ta Iumiére et ta vérité:
elles meguidéront,

meméneroni il ta montagne sainte,
jusqu'en tes Demeures.

Et j'iraivers l'auielde Dieu,
jusqu'au Dieudemajoie.

J'exulterai, je te rendrai gráce sur laharpe,
Dieu,mon Dieu.
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Qu'as tu, mon ame, li défaillir
et li gémirsur moi?

Espére en Dieu: li nouveau je lui rendrai gráce
lesalut demaface et mon Dieui"

A Biblia újabb magyar fordításainak/kiadásainak szövegválto
zatait a Jeruzsálemi Biblia szövegének az ismeretében egymáshoz
is hasonlíthatjuk. A Szent István Társulat 1973-ban megjelent Bibli
áját idézem: Szolgáltass igazságot nekem, képviseld ügyemet egy nem
szent néppel szemben! Szabadíts mega gonosz és hazugemberektó1! Iste
nem,tevagyazén erősségem, miérttaszítasz el? Miértkell szomorúan jár
nom,ellenségtó1 szorongatva? Küldd el világosságodat éshűségedet, hogy
vezetőim legyenek, hogyvezessenek szenthegyedre, hajlékodba! Akkoroda
lépek Isten oltárához, örömöm Istenéhez. Ujjongva dicsőítlek citerával,
Uram, én Istenem. Miértvagyszomorú, lelkem, ésmiértháborogsz? Reme1j
Istenben, és majdújradicsőítem, mint arcom felderítőjét ésIstenemet?

És idézem párhuzamosan a Kálvin János Kiadó 1996-ban megje
lent magyarázatos Bibliáját: Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és
pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberek
tó1 ments megengem! Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítot
tálelengem? Miértkell gyászban járnom, miértgyötör azellenség? Küldd
elvilágosságodat ésigazságodat: azokvezessenek engem! Vigyenek elszent
hegyedre éshailékauiba, hogyeljussak Istenoltárához, Istenhez, akinek uj
jongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem! Miért
csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert
méghálát adok neki,szabadító Isienemnekl"

A két újabb magyar szövegkiadást versről versre, sorról sorra
összevethetnénk a francia szövegkritikai változattal, de mint jelez
tem, egymással is. Ez utóbbi esetben meglepetéssel tapasztalnánk,
hogy gyakorlatilag minden sornak a megformálása eltér a két ma
gyar változatban. Ám vegyük szemügyre csupán a fent jelzett
három, kiragadott szövegrészt:

1.Fölvidítja ifjúságomat Ez a részlet sem a francia, sem a két újabb
magyar nyelvűkiadásban nem szerepel. Helyén a következőket ol
vashatjuk: a francia szövegben: .. ,j'irai ... [usqu'au Dieudemajoie, a
Szent István Társulat Bibliájában: .. .odalépek örömöm Istenéhez, a
Kálvin János Kiadó Bibliájában: ... hogyeljussak Istenhez, akinek uj-
jongva örülök.

2.Hálát adok... citerán Ennek a sornak a megfelelői: a francia szö
vegben: .. .je te rendrai gráce sur laharpe, a Szent István Társulat Bib
liájában: Ujjongva dicsőítlek citerával, a Kálvin János Kiadó Bibliájá
ban: Hadd magasztaljalak hárfával.

3. Ő orcám szabadítója Ennek megfelelői: a francia szövegben: le
salut demaface, a Szent István Társulat Bibliájában: .. .arcom felderí
tőjét, a Kálvin János Kiadó Bibliájában: szabadító Istenemnek.

A fordítások egyikében sem szerepel immár a Vulgata nyomán
átültetett fölvidítja ifjúságomat megfogalmazás, ami viszont helyette
szerepel, tapasztalhattuk. esetenként eltérő változatban fordul elő.
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A változatokat továbbiakkal szaporíthatjuk, ha az éneklésre szánt
szövegeket is figyelembe vesszük. A 17.század elejérőlSzenci Mol
nár Albert zsoltárparafrázisát idézem:

Ítélj megengemet, Úr Isten,
És fogadd föl én igyemet
Ez kegyetlen nemzetség ellen,
Az hamis embernek kezében
Ne bocsáss, Uram, engemet,
Tarts megén fejemet.

Uram, engem miérthagyál el,
Lám,te vagy én erősségem?

Miért járok keserűséggel,

Minden örömöm távozék el?
Mert nyomorgat ellenségem
És sanyargat engem.

Igazságodat addértenem,
Világosságodat külddalá,
Ki megvilágosítson engem,
Szent hegyedre legyen vezérem,
Bémenésem igazgassa
Az te hajlékodba.

Isten oltárához bémegyek
Az én urameleiben,
Az ki öröme én szívemnek.
Hegedővel néked éneklek,
És hálát adok szüntelen
Tenéked, Úr Isten.

Miért vagy szomorú, én lelkem,
Mit keseregsz ily szertelen?
Bízzál az Istenben, mert hiszem,
Hogy mégőtet vígandicsérem,
Midőn engem megment híven
Én Istenem léoén"

Szenci Molnár parafrázisainak mindegyike, s közöttük is éppen
a 43. zsoltár parafrázisa jó példa a szöveghagyományozódás fordí
tásban megvalósuló variációs lehetőségeire. A javított szövegű Je
ruzsálemi Bibliában a 43. zsoltár utolsó, azaz 5. verse betűről be
tűre, vonásról vonásra egyezik a 42. zsoltár 6. versével. Refrénstrófa
ez, amely a két zsoltár eredeti összetartozására utal. Szenci Molnár
minél nagyobb versformai változatosságra törekvő zsoltárparafrá
zisai eltérő strófaképletűek, így azonos üzenet mellett is szükség
képpen eltérő megformálású/megfogalmazású variánsai egymás-
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nak. Nem véletlen tehát, hogy a 43. zsoltár 5. strófájának megfelelő

3. strófa Szenci Molnár 42. zsoltárában olyannyira nyilvánvalóan
eltér az imént idézett zsoltárparafrázis utolsó strófájától:

Én lelkem, mirecsüggedsz el,
Mit keseregsz ennyire?
Bizzál Istenben, s nem hágyel,
Kiben örvendek végre,
Midőn hozzám orcáját
Nyújtja szabadftását.
Ó, én kegyelmes Istenem,

lOUo.110. Mely igen kesereg lelkemí"

Más költői parafrázisoktól eltekintve idézem végül Dsida Jenő

20. századi, strófikus átdolgozását, amely sajtóbeli megjelenése
után kötetbe máig sem került:

Ítélj megengem, Istenem,
véddmindendolgomat!

Viseld a rossz, istentelen
népek közt gondomat!

Az árt6, álnok, irigyembert
közelségemből messzielverd!

Oltalmaz6m, tudom, Te vagy
minden idó1cön át:

midőn éltem veszélye nagy,
miért vetsz el tehát?

Mért kellöltöznöm sürügyászba,
[az] ellenségtó1leigázva.

Külddel világosságodat,
vezessen engem az,

bocsásd rám igazságodat,
vigyen föl engem az

hegyormaidra s egyen[es]sen
szent Sátorod elévezessen.

Szent oltárodhoz hadd jutok,
vfgságom Istene!

Szfned elébe járulok,
örömem Istene!

Citerám pengő hangja szálljon
dicséretedre, én Királyom.

Lelkem, miért vagy csüggeteg
s én bensőm, nyugtalan?

Isten irgalma rengeteg,
bfzzál csak untalan.
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Zeng mégajkamról hálaének
szabadulásom Istenének:"

Dsida 1933-ban Angyalok citeráján című ciklusa egyik darabjának
címéül a lépcsőimában háromszor előfordulóAd Deum qui lretificat
iuventutem meam sort választotta." Egy évvel későbbi zsoltárpara
frázisában viszont, a szövegkritikai igénynek megfelelően,a qui
lretificat iuventutem meam, azaz a ki fölvidítja ifjúságomat megfogal
mazás helyett a vígságom Istene, illetve az örömem Istene szókapcso
lat áll, a szertartáskönyv 6 orcám szabadítója fordulata helyén pedig
a szabadulásom Istenének strófa- és verszáró szavai szerepelnek.

A héber versszövegépítésbőlismert gondolatritmusnak három
fajtáját szokás megkülönböztetni: a párhuzamost, az ellentétest és
a szintetikust. A párhuzamos gondolatritmus az első sort a szino
nimitás eszközével fűzi tovább, az ellentétes gondolatritmus má
sodik sora az első sort az antonimitás eszközével világítja meg, míg
a szintetikus gondolatritmus az első sort valamely körülmény, ok
stb. megfogalmazásával egészíti ki."

Dsida Jenő zsoltárparafrázisának első szakaszában három sor
nak megfelelő három sorpárt egyeztethetünk: Ítéljmeg... - Viseld ...
gondomat - Az ártó... embert ... elverd. Az egyeztetésből következik,
hogy az ítélj meg fordulat az ártóemberrel szembeni védelem kéré
sével egyenértékű.

A második szakaszban a második és a harmadik sorpár ismétlődő,
azaz párhuzamos panasza - .. .miértvetszel.. . - Mértkell öltöznöm...
gyászba ... - az ellentét erejével nyomatékosítja a megtartó bizo
nyosság első periódusbeli megfogalmazását: Oltalmazóm, tudom, Te
vagy... A harmadik és a negyedik szakaszban a párhuzamok száma
megszaporodik: Küldd elvilágosságodat - bocsásd rám igazságodat / ve
zessen engem... - vigyen föl engem... - ...haddjutok - ...járulok /
hegyormaidra - szent Sátorod elé- Szent oltárodhoz - színedelébe.

Ezek a megfogalmazások kölcsönösen magyarázzák egymást 
úgy, hogy második és harmadik soruk egyúttal fokozást, emelke
dést is érzékeltet.

A negyedik és az ötödik szakaszban az első két-két sor párhuza
mát, illetve ellentétét a harmadik sorpár célt jelölő, illetve okadó
magyarázó szavai fűzik tovább, és oldják békévé a bizonyosság
himnikus újrafogalmazásának a jegyében: Citerám pengő hangja száll
jon / dicséretedre, én Királyom. És: Zeng mégajkamról hálaének / szaba
dulásom Istenének.

Befejezésülcsak annyit, hogy Dsida zsoltárparafrázisában a strófák
Chevy Chase formájú első két periódusa a ritmikai szövegköziség
eszközével a Szózatot és A walesi bárdokat idézi emlékezetünkbe.
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