
„Meg kell
alkotnunk a liturgia
magyar nyelvét”
Adalékok Illyés Gyula miseszöveg-fordításaihoz

A II. Vatikáni zsinat (1962–1965) az egyház külső és belső életét egy-
aránt megújító reformtörekvések mellett olyan liturgikus refor-
mokról is döntött, melyek nagy változásokat hoztak a hívők életé-
ben is. A 20. század első felében meginduló liturgikus mozgalom
gyümölcseként megszületett a szent liturgia megújításáról és ápo-
lásáról szóló Sacrosanctum Concilium konstitúció, melynek határo-
zatai közül — jelen írás szempontjából különösen — fontos az anya-
nyelvű misézés engedélyezése (SC 36. és 54.).

Ez az újítás nagy lelkesedést váltott ki a papok és hívők körében
egyaránt. Jól érzékelhető ez abból is, hogy Zsolnay Béla pilisligeti
plébános Bálint Sándorék közvetítésével Illyés Gyulát, a latin és ma-
gyar nyelv kitűnő ismerőjét és művelőjét kérte fel a latin nyelvű mi-
seszövegek magyarra fordítására. Mert magyar nyelvű fordítások
ugyan már koráb ban is keletkeztek, de a latin nyelvű misézés miatt
nem voltak használatban. Illyés a felkérésnek eleget téve el is készí-
tette az irodalmi igényű új fordításokat, azon az ösvényen haladva,
amelyet Zsolnay előzetes fordítástervei jelöltek ki a számára. Az író
és a pap — mint azt maga Zsolnay is írta — szorosan együttműködve
és egymás tudását kiegészítve dolgoztak a liturgikus nyelvezetet
megújító, de annak szépségét megőrző fordításokon, melyek végül
minden különösebb megjegyzés nélkül a Vigilia 1972. decemberi szá-
mában kerültek közlésre. Ehhez nyújt jobb megértést a most közlésre
kerülő levelezés,1 amelynek részei hosszabb kutatás során bukkantak
fel Illyés Gyula hagyatékában. A fordítás folyamatát bemutató leve-
lek érdekes liturgia- és irodalomtörténeti adalékként szolgálnak,
hűen tükrözve a XXIII. János pápa által meghirdetett aggiornamentót.

1. levél: Zsolnay Béla2 levele Illyés Gyulához, 8 gépelt oldalon 
Pilis csa bá ról, 1965. május 4-én.

Igen Tisztelt Író Úr!
Bizonyára megkapta már papírjaimat, melyeket kérésemre Bálint

Sándorné3 küldött el.

HORVÁTH ISTVÁN

1973-ban született Szent -
endrén. Tanulmányait az
Esztergomi Hittudományi
Főiskola teológia szakán
végezte. Jelenleg az Illyés
Gyula Írói Hagyatékáért
Ala pítvány munkatársa.

1A levelek közlésekor
meghagytam a kéz- és

gépiratok eredeti formáját
és nyelvezetét, csak a
nyilvánvaló elírásokat
javítottam. Ezúton is

köszönöm Illyés Máriá nak,
hogy lehetővé tette az

Illyés-hagyatékban való
kutatást, és értékes

információkkal látott el
az anyagot illetően.

2Zsolnay Béla (1916–
2008) 1934-ben lépett be

a jezsuita rendbe, mely-
nek 7 évig maradt tagja.

Sorozatos betegségei
miatt azonban elhagyta a

rendet, és végül 1947-ben
szentelték pappá

Ráckevén. Itt szolgált
káplánként 1950-ig, majd

1950 nyarától egy évig
Shvoy Lajos püspök
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Tegnap délután, mikor Pestre mentem, nem voltam felkészülve
ar ra, hogy problémáimat írásban adjam elő. Vittem a nyomtatott
könyveimet és jegyzeteimet. Hallván azonban, hogy írásban kell át-
adnom a dolgokat és az idő kevés, Bálintnénál leültem a géphez és
este fél 11-ig, az utolsó vonat indulásáig gépeltem, hogy az elké-
szült dolgokat Bálintné Pesten már másnap reggel, azaz ma feladja.
Nem készültem el mindennel, a kísérőlevél megírására is Bálintnét
kellett felkérnem, és így ma utólag egészítem ki a tegnap írtakat, ha
ugyan levelem utoléri még.

Mindenekelőtt hálás köszönetet akarok mondani azért, hogy
egyáltalán szóba állt velünk. Amikor nevét, saját véleményem alap-
ján, szóba hoztam, az volt a véleménye papoknak és íróknak egya-
ránt, hogy Illyés Gyula volna erre a munkára a leghivatottabb, de
vajon vállalja-e? Be kell azt is vallanom, hogy nem kaptam ak-
ciómra hivatalos megbízatást. De ugye a hivatalos szolgálati uta-
kat kitaposni, akkor, mikor valakinek valami a szívügye...

Kedves, Igen Tisztelt Művésze nyelvünknek, ugye nem lehet egy
írónak sem közömbös, aki drága nyelvünket szereti, hogy milliók
milyen szövegeket fognak mondani? Itt arról van szó, országos szin-
ten rontjuk, vagy emeljük-e nyelvünket. Nekünk persze az is szívü-
gyünk, hogy magyar szívünkből imádkozhassunk, úgy is mond-
hatnám, ahogy a Vigíliának is írtam, azt szeretnők, ha jó íze lenne
a szánkban a magyar szavaknak — akkor is, ha imádkozunk.

Bizonyára értesült arról, hogy az új egyházi rendeletek tág teret
biztosítanak a szertartásokban a népi nyelvnek, még a misében is.
Most tehát meg kell alkotnunk a liturgia magyar nyelvét. És ez nem
kis feladat. A kereszténység sokat vett át az ószövetségi, tehát a
héber nyelv sajátosságait magán hordó szertartásokból és imákból.
Teológiánk viszont a görög-római fogalom- és szóképzés alapján
fejlődött ki. Ezeket a nyomokat nem lehet, de nem is kell szertartá-
sainkból egészen kitörölni. De azon azért dolgoznunk kell, hogy
igazi „műfordítás” történjék. Lehetőleg meg kell keresni a magyar
nyelvnek legjobban megfelelő kifejezést még azokra a fogalmakra
és szavakra is, amelyek hiányzanak nyelvünkből. Aztán a szavak-
nak jelentése tág körű. Ugyanazon szót más alkalmazásban más
magyar szóval kell fordítani stb.

Sajnos sokan nem érzik ezeket a problémákat. Eddigi fordítá-
saink szolgai fordítások voltak. A hajam szála is égnek áll, ha olva-
som őket. De eddig nem nagyon izgatott a kérdés, mert e fordítások
csak magánhasználatra készültek. Most azonban, amikor mind-
nyájan magyarul együtt imádkozunk, egyszerűen lehetetlen ezeket
a szövegeket használni. Már akinek van egy kis nyelvérzéke. Pró-
báltam hivatalos helyen mondogatni, hogy szakemberek csinálják a
szakmunkát. Nyelvünk mesterei a nyelvi részt. Mindenki hümmög
és kételkedik az együttműködés lehetőségében. Igaz, az írók mellett
ott kell állnia a teológusnak és lelkipásztornak, kölcsönös megbe-
szélés alapján lehet csak jó eredményt elérni. De viszont a teológus és

titkára volt. Az Állami
Egyházügyi Hivatal

1951 nyarán hivatalából
eltávolította és Pilisligetre

helyezte, ahol egészen
1997-ig szolgált. 1999-től

haláláig Pátyon volt
plébános.

3Bálint Sándor (1904–
1980) néprajzkutató és

művészettörténész 1922-
ben Szegeden érettségi-

zett a piaristáknál, majd ta-
nárként dolgozott. 1945 és

1947 között keresztény-
 demokrata képviselő. 

Az 50-es évektől megin-
gathatatlan katolicizmusa

miatt a kommunista állam-
rendőrség kíméletlenül

üldözte: hivatásától eltiltot-
ták, figyeltették, kényszer-

nyugdíjazták, majd kon-
cepciós perben elítélték.
Mély hite azonban soha

nem rendült meg, nehéz-
ségekkel tűzdelt életében
végig hűen képviselte —

családfőként és tudósként
egyaránt — a keresztény

értékrendet. A katolikus
egyház kezdeményezte a

boldoggá avatását.
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lelkipásztor mellett ott kell lennie az írónak is. Hát mi ahhoz men-
tünk, akit a legkiválóbbnak érzünk. Ugye nem veszi tolakodásnak?

Az elküldött két nagyobb lélegzetű dolog csak a kezdet. Ezeket
kell leghamarabb elkészítenünk. A régi fordítás már tulajdonkép-
pen új, 1953-ban készült. Sík Sándor fésülte kissé át és tette gördü-
lékennyé. (A mise összes állandó szövegei prozódikusak!) De Sík
Sándornak nem volt szabad a szolgai fordítás határait nagyon át-
lépni. Sajnos, ma is ezzel a felfogással kell legjobban harcolni. Azt
gondolják sokan, hogy meghamisítjuk a Szentírást, ha nem szó sze-
rint fordítunk. Pedig éppen a Szentírásban van, hogy a betű öl, a
lélek, ami éltet.4 A Gloria és a Credo szövegeit tehát úgy tessék nézni,
hogy eddig ez volt a teteje a fordításművészetnek. Most engedték
meg, hogy módosításokat javasoljunk. Hogy mennyiben fogadják
el, más kérdés. Talán ha tekintélyre hivatkozunk...

Ezen szövegek után jönnek majd a többiek. Szinte külön szótárt kell
felállítanunk. Milyen jó lenne, ha később is segítségünkre lenne és fel-
vehetnénk a személyes kapcsolatot. Engem naívnak mond mindenki,
amikor ilyenről álmodozom. Cáfoljon rá, kérem, ezekre a szkeptikusokra!

Tegnap a nagy sietségben a két kis latin szöveg mellé a nyersfor-
dítást sem gépeltem le. Ugyan meg vagyok róla győződve, hogy tud
annyira latinul, mint én, de azért most ezeket a szövegeket újra le-
gépelem két nyelven. Mindkét szöveg kiemelkedő imája a misének,
milyen jó volna, ha a magyar szöveg megközelítené a latin szépségét.
Míg a Gloriat és a Credot a nép együtt mondja, ez utóbbiakat csak a pap
mondja, illetve mindegyiket énekelni is lehet a népnek is, papnak is.

Hálás köszönettel és mély tisztelettel küldöm üdvözletemet.

Zsolnay Béla plébános

42Kor 3,6–8.

943

Gloria:
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
Bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te. 
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
Propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi:
Miserere nobis.

Régi, alapul vett fordítás:
Dicsőség a magasságban Istennek!
És békesség a földön
A jóakaratú embereknek!
Dicsérünk Téged.
Áldunk Téged.
Imádunk Téged.
Magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked
Nagy dicsőségedért.
Úr Isten, égi Király,
Mindenható Atyaisten.
Úr Jézus Krisztus,
Egyszülött Fiú.
Úr Isten, Istennek Báránya,
Az Atyának Fia.
Aki elveszed a világ bűneit:
Irgalmazz nekünk!
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Megjegyzések:
„Dicsérünk Téged” stb. — Eltűri ezeket a „téged”-eket a magyar

nyelv? Egészen rossz, vagy valahogy elmegy?
„Isten Fia, aki elveszed a világ bűneit” és „aki az Atya jobbján ülsz” —

Lehet így szóról szóra fordítani? Nem helyesebb így: „Te elveszed a ...”?
„Elveszed a világ bűneit” — Nem lehetne erre egy kifejezőbb, ma-

gyarosabb szót találni? Nem egészen annyit jelent a magyar szó,
mint a „tollis” és a dogmatikai tartalmat nem adja egészen vissza.
Eddig nem tudtunk jobb kifejezést találni.

„Egyedül Te vagy a Szent” — Azt akarja kifejezni, hogy Isten lét-
teljesség minden tökéletességben. Filozófiailag jó volna, de nekem
furcsán hangzik. Az új fordításban többféleképpen is próbáltuk
visszaadni magyarosabban. Érdekessége az eredeti görög szöveg-
nek, hogy a második szakaszban a végére teszi azt, akit dicsér, imád
stb., de ez a dicséret vonatkozik a 3. szakaszban említett Krisztusra.

„Dicsőítünk” — Nagyon rosszul kiejthető szó...

Új szöveg-kísérlet:5

5Mint a most következő
fordításokból látszódik

majd, Zsolnay és társai
— papságukból fakadóan

— valóban jártasabbak
voltak az exegézisben

Illyésnél, de fordításaik
az irodalmi igényesség

szempontjából is
megállják a helyüket.
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Qui tollis peccata mundi:
Suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
Miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu,
In gloria Dei Patris.
Amen.

Aki elveszed a világ bűneit,
Fogadd el könyörgésünket!
Aki az Atya jobbján ülsz:
Irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent.
Egyedül Te vagy az Úr,
Egyedül Te a legfölségesebb
Jézus Krisztus.
A Szentlélekkel együtt
Az Atyaisten dicsőségében.
Amen.

Dicsőség a magasságban Istennek.
A földön: békesség
A jószándékú embernek.
Dicsérünk és áldunk,
Imádunk és magasztalunk,
Nagy dicsőségedért
Hálát adunk:
Urunk és Istenünk, mennyei Király
Mindenható Atyaisten
Úr Jézus Krisztus
Egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk!
Istennek Báránya,
Az Atyának Fia.
Te elveszed a világ bűneit:
Irgalmazz nekünk.

(Magasságban? Mond ez ne-
künk valamit?)
(„És” a magyarban felesleges)
(A „jószándékú” jobb kiejtésű
szó)

(A „neked” bizonyára felesleges)

(A „nak, nek” nem kellene, de
így jobban gördül a kiejtésnél)
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A réginek valamivel jobb változata:
Mert a Szent — egyedül Te vagy,
És az Úr — egyedül Te vagy,
És a Felség — egyedül Te vagy: Jézus Krisztus.

Arra is tekintettel kell lennünk, hogy szöveg ritmikus legyen.
Befejezés:
A Szentlélekkel egységben (Vagy: egyetemben?)
Az Atyaisten dicsőségében. Amen.
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Te elveszed a világ bűneit:
Hallgasd meg könyörgésünket.
Te az Atya jobbján ülsz:
Irgalmazz nekünk.
Egyedül vagy szent,
Egyedül vagy úr,
Egyedül felséges: Jézus Krisztus

(Mondhatjuk magyarul azt, hogy
„fogadd el könyörgésünket”? Azt
nem meghallgatni szokás?)

(Vagy: Te vagy egyedül igazán
szent)
(Vagy: Te vagy az egyetlen Úr)
(Vagy: A legfölségesebb vagy
Jézus Krisztus. Vagy: Te vagy
egyedül felséges)

Credo:
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
Factorem cæli et terræ,
Visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum
Christum,
Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia
sæcula.
Deum de Deo,
Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
Genitum non factum,
Consubstantialem Patri;
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
Et propter nostram salutem
Descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
Ex Maria Virgine,
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
Sub Pontio Pilato passus

Régi, alapul vett fordítás:
Hiszek egy Istenben,
Mindenható Atyában,
Mennynek és földnek,
Minden láthatónak és
Láthatatlannak teremtőjében.
És egy Úrban, Jézus Krisztusban,

Isten egyszülött Fiában,
Aki az Atyától minden idők előtt
született.
Isten az Istentől,
Világosság a világosságtól,
Igaz Isten az igaz Istentől;
Született, nem alkottatott,
Egylényegű az Atyával,
Aki által minden lett.
Aki érettünk, emberekért
És a mi üdvösségünkért
Leszállott a mennyből.
És testet öltött a Szentlélek által
Szűz Máriától,
És emberré lett.
Keresztre is feszítették érettünk
Szenvedett és eltemették.
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Új szövegkísérlet:

946

Et sepultus est,
Et resurrexit tertia die,
Secundum Scripturas,
Et ascendit in cælum,
Sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum
gloria,
Iudicare vivos et mortuos,
Cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
Qui ex Patre, Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio
Simul adoratur et conglorificatur:
Qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
Et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
In remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
mortuorum,
Et vitam venturi sæculi. Amen.

Pontius Pilatus alatt,
És feltámadt harmadnapon
Az Írás szerint,
És felment a mennybe,
Ül az Atya jobbján,
És újra eljön dicsőséggel

Ítélni élőket és holtakat,
És országának nem lesz vége.
És a Szentlélekben,
Az Úrban és életadóban,
Aki az Atyától és a Fiútól 
származik,
Akit az Atyával és Fiúval
Együtt imádunk és dicsőítünk,
Aki szólott a próféták által.
És egy, szent, katolikus
És apostoli Anyaszentegyházat.
Vallok egy keresztséget
A bűnök bocsánatára.
Várom a halottak feltámadását

És a jövendő örök életet. Ámen.

Hiszek egy Istenben
A mindenható Atyában,
Mennynek és Földnek,
A láthatatlan és látható világnak
Teremtőjében.
Hiszek az Úr Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
Öröktől fogva születik ő
Az Atyától.
Isten az Istentől,
Világosság a Világosságtól,
Valóságos Isten a valóságos Isten-
től.
Az Atya egyszülötte, nem teremt-
ménye:
Egylényegű az Atyával,
Az Atya általa teremtett mindent.
Értünk emberekért,
Az üdvösségünkért,
Leszállt a mennyből.

Mondhatjuk, hogy „Hiszek az
egy Istenben”?)
(Itt is a sok „nak, nek” a köny-
nyebb kimondhatóság kedvéért!)

(Gondolom, hogy a „Hiszek az egy
Úrban” sehogy sem megy. Esetleg
így: „Hiszek a világ egyetlen Urá-
ban”. De itt csak azt akarjuk mon-
dani, hogy egy Krisztus van, il-
letve az egy Isten után az egy
Urat említjük.)

(Mondhatjuk azt, hogy „Általa
lett minden, ami lett”? Így hűbb
lenne, de elég magyaros-e?)
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Még egy-két kisebb szövegrész:
Pap: Sursum corda! Emeljük fel szívünket!
Nép: Habemus ad Dominum. Felemeltük az Úrhoz. (Szerintem szörnyűség!!!)
Pap: Gratias agamus Domino Deo nostro! Adjunk hálát Urunknak, Iste-
nünknek!
Nép: Dignum et iustum est. Méltó és igazságos.

Ezekre még nem csináltam új szövegeket, nehezen találnék megfelelő
szavakat. Az „igazságos” sem jó. Azt akarja mondani, hogy Istent jog
szerint illeti meg a hála. Ezt nem jól fejezi ki az, hogy „igazságos”.

Még két szöveget csak latinul.6 Ezt a pap egyedül mondja:

6Mint Zsolnay a levél
elején jelezte, másnap

ennek a lapnak a hátolda-
lára még egyszer legé-

pelte egymás mellé latinul
és már magyarul is a

szöveget. A rövidség ked-
véért nem ismétlem meg

ezeket a kétszer gépelt
(latin) szövegeket.
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Testet öltött a Szentlélek által
Szűz Máriától:
Emberré lett.
Pontius Pilatus idejében
Keresztre feszítették.
Meghalt értünk és eltemették.
Harmadnapra feltámadott
A Szentírás szerint.
Felszállt a mennybe és helyét 
elfoglalta
Az Atya jobbján.
Eljön ismét dicsőségben,
Ítélkezni fog élők és holtak felett.
És országának soha nem 
lesz vége.
Hiszek a Szentlélek Úristenben,
Aki élteti a lelkeket.
Az Atyától és a Fiútól származik Ő.
Az Atyával és Fiúval együtt imád-
juk és dicsérjük.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus
És apostoli Anyaszentegyházban.
Egy keresztséget vallok a bűnök bo-
csánatára.
Várom a holtak feltámadását
És a világ újjáteremtését.
Amen.

(Ez már az emberré levés folya-
mata. Értelmetlen tehát a „Szűz
Máriától és emberré lett”. Nem?)

(Nem fordíthatjuk át egyszerűen
a passivumot activumra. A kato-
nák nem értünk feszítették meg.
Értünk szenvedte azt el!)
(Itt is elmarad az „és”. Nem így
kell? A sok „és” hebraizmus!!!)

(A „fog” használható így? Vagy
inkább: „Ítélkezzék élők és hol-
tak felett”?)

(Az „által”-t a magyar nem na-
gyon szereti.)

(Vagy az „újjáteremtett világ eljö-
vetelét”???)

Per ipsum et cum ipso et in ipso

Est tibi Deo Patri omnipotenti
In unitate Spiritus Sancti
Omnis honor et gloria.
Per omni saecula saeculorum.
Amen

Őáltala (Általa?), Ővele (Vele?),
Őbenne (Őbenne?)
Tisztelünk és dicsőítünk Téged
Mindenható Atyaisten
A Szentlélekkel egységben/egye-
temben?
Mindörökkön örökké. Amen.
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Ezzel az imával azt akarjuk kifejezni, hogy Krisztus az egyetlen
pap, az egyetlen közvetítő Isten és ember között, mintegy Benne
kristályosodik ki az ember Isten felé fordulása, Istennek adandó
tisztelete. Nagyon nehéz visszaadni, amit a latin mond: „in ipso est
omnis honor”. Nem egészen fejezi ezt ki, hogy „tisztelünk”.

A következő imádság a Miatyánkot követi, annak kiegészítése:

2. levél: Illyés Gyula 5 oldalas válaszának indigós másolata 
1965. május 8-án.

Kedves Plébános Úr!
Kérésük zavarba ejt. Nem tudtam megtartani — ha ugyan va-

laha megkaptam is — a hit kegyelmét. De tiszteletem s baráti érzé-
sem Bálint Sándor iránt és hajdani minisztráns korom jó emlékei
vonzanak a föladathoz. És az is: valóban nem közömbös, hogy mil-
liók milyen szövegben szólnak anyanyelvük imáiban.

De csak nem adják föl az egész liturgia latinságát? Sokat jártam rossz
lelkiállapotban is külföldön. De a mise latin szavai Bordeaux-ban is
szülőpusztámat idézték föl bennem, egy mély közösség melegét.

A kívánt részletességgel nem tudok felelni, most is épp utazás
előtt állok7 s lelkiismeretes munkára a nyár vége előtt nem is igen
lesz alkalmam.

Amit így hamarjában, első tekintetre mondani merek, először is
a Credo-ról:

Hiszek egy Istenben — annak idején azt jelentette, hogy a sok po-
gány istennel szemben hiszek egy, egyetlen egyben. Mai értelme en -
nek a mondatnak: bízom valamilyen istenben — tehát alapjában véve
más. De megmásíthatjuk-e ezért az emberek fülében — az én fülem-
ben is — élő szavakat? Ezt önökre hagyom. Ha nem törődünk ezzel,
a helyes mai fordítása a Credo in unum Deum-nak szerintem ez:

7Illyés a kassai útjára utal,
mely 1965. május 27-től
június 2-ig tartott. Illyés
Mária szóbeli közlése.
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Libera nos, quaesumus Domine,
Ab omnibus malis,
Praeteritis, praesentibus et
futuris,
Et intercedente beata et gloriosa
Semper Virginis Dei Genitrice
Maria
Cum beatis apostolis tuis Petro et
Paulo atque Andrea
Et omnibus Sanctis
Da propitius pacem in diebus
nostris
Ut opere misericordiae tuae adjuti
Et a peccato simus semper liberi
Et ab omni perturbatione securi.

Szabadíts meg, kérünk Urunk,
minden rossztól:
A múlt, a jelen, a jövő minden
bajától.
A boldogságos és dicsőséges
Mindenkor Szűz Isten Anyja
Mária,
Szent Péter, Szent Pál, Szent
András apostolod
És minden szented közbenjárására
Adj kegyesen békét napjainkban. /
Adj békét a földnek?
Irgalmad őrizzen meg a bűntől
Mindenkor, és mentsen meg minket
Minden zaklatástól.
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Hiszem, hogy egy az Isten,
(Hogy) mindenható Atyánk ő,
Mennynek és földnek
Minden látható és láthatatlan dolgoknak alkotója (világrahozója);
S hogy Jézus Krisztus a mi egyetlen Urunk,
Istennek egyszülött fia,
Atyja nemzése, mélyén az időknek,
Istentől Isten, 
Világosságtól Világosság,
Nemzés, nem alkotás,
Az Atyával egylényegű,
Aki is mindent alkotott (Vagy is helyett: hát)
Aki értünk, emberekért
Üdvösségünk okáért
A mennyekből leszállt.
Szent Lélektől s Szűz Máriától
Megtestesülvén (Vagy: testet kapott)
Ember lett.
Meg is feszíttetett,
Pontius Pilatus alatt
Megkínzatott és sírba tétetett,
De föltámadt a harmadik napon,
Miként megíratott.
S fölment a mennybe
S ott ül az Atya jobbján.
És visszatér ismét dicsően,
S lesz élők és holtak bírája
S uralma véget sosem ér.
Hiszem, hogy a Szentlélek
Igazgat és életet ad: (uralkodik vagy kormányoz)
Hisz/Mert az Atyától és Fiútól származik
Miért is az Atyával és Fiúval
Együtt imádjuk s magasztaljuk őt:
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszem, hogy egyetlenként szent, katolikus
S apostoli az Anyaszentegyház.
Vallom az egyszeri keresztelkedést,
A bűnök bocsánatára.
Várom a halottak föltámadását
S az eljövendő örök életet.

Ez az én értelmezésem, anélkül persze, hogy jártas volnék az exe ge -
tikában. De nem a legfontosabb tényező mégis az, ami a fülben rég-
től benne zeng? Ha ezt — a régit — tartják meg, az így lehetne:

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
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minden látható és láthatatlan
dolgok teremtőjében.
Jézus Krisztusban, 
mi legfőbb Urunkban.
Isten egyszülött fia ő... És a többi nagyjából, mint az imént.

A Gloria fordítása tán még nehezebb. Az óhajt, a kívánságot a ma-
gyar tárgyesettel fejezi ki: jó napot, jó egészséget stb. A tárgy elé vi-
szont ige kínálkozik. De ez a latinban nincs. A helyes tehát itt sem
valósítható meg. Ez ugyanis ez lenne:

Illesse dicsőség ottfenn az Istent
S békesség ittlenn mind az embert,
Ki jóakaratú.

De számot vetve a hagyomány kívánalmaival:

Dicsőség ottfenn az Istennek,
Békesség ittlenn az embernek (Vagy: Békesség ittlenn a földön a
Ha jóakaratú. jószándékú embereknek)
Téged magasztalunk,
Téged áldunk, Téged imádunk,
Téged ünneplünk.
Dicső voltodért neked
Hálálkodunk
Úr Istenünk, ég fejedelme,
Mindenható Isten Atyánk.
Istennek egyszülött fia,
Jézus Krisztus,
Úr Isten, Istennek báránya,
Az Atyának fia,
Ki vállalod a világ bűneit, (vagy: Ki a világot

föloldod/fölmented a bűntől)
Irgalmazz nekünk.
Mert csak te vagy a szent (Vagy: Mert csak te vagy maga 

a teljes szentség)
Te csak az Úr,
Te csak minden fölött a Fenség
Jézus Krisztus,
Egyetemben a Szentlélekkel
Megdicsőülten az Atyával.

A kisebb szövegrészek. A Sursum corda-tól

Föl, föl a szívet!
Föl, föl az Úrhoz!
Mondjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
Méltán megilleti.
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Általa, véle, az ő révén
Övez tisztelet és dicsőség Téged,
Mindenható Atyaúristen
Egyetemben a Szentlélekkel
Mindörökkön örökké.

�

Szabadíts meg, Urunk, esengünk,
Minden megtörtént, meglevő és
Megtörténhető rossztól/bajtól és
A boldogságos és dicsőséges,
Az azon szüzen istenszülő Mária
És szent apostoljaid: Péter és Pál
Valamint András és minden szentek közbejárására
Adj békét kegyesen e kornak.
Óvj irgalmasan meg minden időben
A bűnöktől és biztosíts
Bennünket minden háboríttatástól.

Kérem adja át Bálint Sándoréknak üdvözletem:
Őszinte rokon érzéssel,

Illyés Gyula

3. levél: Zsolnay Béla géppel írott 2 oldalas válaszlevele 
1965. július 28-án.

Igen Tisztelt Illyés Úr!
Levelére, illetve műfordításaira rögtön kellett volna válaszolnom.

De akkor elutazott és nem tudtam mennyi időt tölt távol. Aztán
meg hallottam a Pen Club ülésére való kiutazását.8 Úgy gondolom,
talán most már utoléri levelem és kevésbé zavarom.

Mindenekelőtt nagyon meg akarom köszönni készségét, amely-
lyel kihasználva a rendelkezésére álló kis időt is, kérésünknek ele-
get tett. Nagy hálára kötelezett ezzel.

Ami a fordításokat illeti, szabad legyen őszintén bevallanom,
mindnyájunkat meglepett azok élményszerűsége. És ez éppen el-
lentétben látszik állni azzal, amit a levél elején a hit kegyelméről
mondott. Ez utóbbiról nem akarok levélben többet írni.9 Csak leg-
feljebb még annyit, hogy megítélésem szerint — ne haragudjon,
hogy ilyen merész vagyok — nem jól látja önmagát.

Az élményszerűség mellett a szakszerűség is meglepett. Jó he-
lyen kopogtattam — volt nem csak az én megállapításom, hanem
sokaké, akik a szöveget hallották vagy olvasták.

Persze más a lelkesedők gárdája és más a hivatalosaké. Sokan
vannak a hivatalosak… Egyelőre még nem tudok semmi biztosat

8A Pen Club XXXIII. kong-
resszusát az akkor jugo-

szláviai Bledben tartották
1965. július 7-én.

9Zsolnay szavaiból 
érződik, hogy tartott

a levélcenzúrától.
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mondani további munkánk rendjéről és módjáról és a szövegek
sorsáról.

„Csak nem adják fel az egész liturgia latinságát?” Nos, ezzel érin-
tette az egyháziak között is folyó problémázást. Jelenleg a liturgiá-
ban nem reform, hanem valóságos forradalom zajlik le. Végre át-
veszi a kat. Egyház a reformáció igazságait. Ez elsősorban jelenti a
néppel való közösség megteremtését, a „klerikalizmus” felszámo-
lását. Ez a liturgiában szükségképpen magával hozza a nép nyel-
vének bevonását. Ez a pozitívum a cél, nem pedig a latin nyelv el-
vetése. Lehetőleg mindkét nyelvet kell tudni használni.

A liturgiai megújulás gyakorlati végrehajtása persze megmutatja,
hogy még mennyire nem vagyunk túl a klerikalizmuson… Még
mindig nem a szakszerűség a fő szempont, hanem az, hogy pap-e
az illető, vagy sem. További problémát jelent az a körülmény, hogy
valószínűleg a mise összes szövegeit át fogják dolgozni, ahogy az
összes akciókat is. Mondom, forradalom zajlik le a liturgiában és
igazán csak a lényeg marad azonos.

Mindezek ellenére, vagy talán éppen azért nagyon szeretném, ha
személyes találkozásra adna alkalmat. Azt írta, hogy a nyár végén
már több ideje lesz. A dolog nem sürgős, mert Magyarországon
minden ólomlábakon jár, no meg azért is, mert várjuk a teljes meg-
újulást. Szívesen keresném fel Pesten is. Még inkább megtisztelne,
ha ide egyszer kilátogatna. Piliscsabának ez az új része (volt Klo tild -
liget) egyike a legszebb pestkörnyéki községeknek. Plébániámtól
pár lépésnyire van a pilisi erdő. Tudom, hogy szereti a természetet.
Talán pihenés volna zsúfolt programjában, ha egy napot itt töltene
és egy sétát tennénk az erdőben.10 Közben megbeszélhetnénk a fel-
vetett problémákat.

Természetesen én magam bárhová elmennék, ahol alkalmasnak ta-
lálja. Augusztus második hetét Pannonhalmán töltöm. Egyébként
szombatot és vasárnapot leszámítva — augusztusban általában —
szabad vagyok.

János pápa a zsinat által friss levegőt akart bebocsájtani az Egy-
házba és új pünkösdi csodát remélt. E reményben, úgy hiszem Isten
szent emberének a jövőbe látása nyilatkozott meg. A pünkösdi
csoda máris folyamatban van. Az Egyház megújulásán fáradozó-
kat ma is részegeknek nézik a „hivatalosak”. Tiszta hangjuk azon-
ban mindenhol megértésre talál és új erő hatja át a lelkeket.

Azt hiszem, e pünkösdi csoda érintésétől az se maradhat ment,
aki oly kifejezően tudta megírni a Szentlélekről, hogy „igazgat és
életet ad”. Még ha néha úgy érzi is, hogy a hit senki földjén áll…

Nagy tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel

Piliscsaba-Pilisliget, 1965. július 28.
Zsolnay Béla plébános

10Elképzelhető, hogy
Zsolnay egy esetleges le-
hallgatás elkerülésére utal
a magányos erdei sétával.
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4. levél: Zsolnay géppel írott 2 oldalas levele Illyéshez 
1965. szeptember 4-én.

Igen Tisztelt Illyés Úr!
Nem tudom, eljutott-e kezéhez a július 28-ról dátumozott leve-

lem. Engedje meg, hogy most ismét felkeressem soraimmal.
A napokban beszéltem Mihelics Viddel, a Vigilia főszerkesztőjé-

vel. Ő nagyon szeretné a Vigíliában közreadni fordítását. Egész író-
gárdája nagy örömmel és tetszéssel fogadta a műveket. Én azon-
ban kénytelen voltam azt mondani, hogy ehhez az Ön engedélyét
ki kell kérnem. Igaz ugyan, hogy azzal a ténnyel, hogy liturgikus
szövegeket fordított, eleve nyilvánosságnak szánt művet juttatott
el hozzám. Ennek nyomtatásban való publikálásához azonban, úgy
érzem, mégis az Ön külön engedélye szükséges.

Ezen publikálás előtt még valamit szeretnék. Nem volt időnk és
módunk, hogy megbeszéljük azokat a szempontokat, amelyeket
egy ilyen jellegű fordításnál szem előtt kell tartani. A szövegeknek
megfelelő dogmatikus, liturgikus és biblikus analízisét sem bo-
csájthattam rendelkezésére. Most azt szeretném, ha a fordítás olyan
változatban kerülhetne a nyilvánosság elé, amely már a fenti szem-
pontokat is figyelembe veszi, amely ellen a felsorolt szakszem-
pontok sem találnak kifogásolnivalót és így az első nyomtatás a li-
turgiában máris használható szöveget hozná.

E célból fordításait elküldöm a Budapesti Hittudományi Akadé-
mia három professzorának, a dogmatikus, biblikus és liturgikus pro-
fesszornak, hogy szakvéleményt mondjanak. Ezeket majd eljuttat-
nám kezéhez, hogy ezek alapján készüljön el a végleges szöveg.

Végleges? Milyen jó volna, ha ezen alapvető, közös szövegek ki-
alakításához görög-katolikus, sőt protestáns részről is hozzájárul-
nának. Ha ugyan ők eljutottak már odáig, hogy a megkövesedett
nyelvet élőbbé kellene tenni. Ők már századok óta használják a népi
nyelvet a liturgiában. Imáink nem egyszer azonosak. Együtt kel-
lene tehát azokat felfrissíteni. Persze ezt is azzal a tudattal, hogy tu-
lajdonképpen minden generációnak, de legalábbis minden század-
nak újra kell írni a maga nyelvét. A latin nyelv használata éppen e
szempontból volt előnyös. De ha a vallás él, és ha nem ragaszkodik
ahhoz, amely tegnap még jó volt, akkor a népi nyelv használatának
előnyei a vallási élet szempontjából mégis sokkal nagyobbak, mint
a változatlan latin nyelv használata.

Milyen legyen az a nyelv, amely életízű, friss, modern, és mégis
legalább egy kicsit időtálló; nem modoros, de mégis ünnepélyes?!
Nos, kérem, ez volna éppen szakembereink és művészeink feladata.
Nagyon szerettem volna e kérdésekről elbeszélgetni. Én persze nem
vagyok illetékes, túl kicsi vagyok ahhoz, hogy érdemben tárgyaljak
a kérdésekről, művészeket, szakembereket mozgósítsak, sőt a más
egyházbeli testvéreket is felkérjem a közös munkára. De mindent
megtennék, hogy ez valahol, valamilyen módon megtörténjék.
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A modernség kérdése felveti azt, hogy mennyiben szabad régies ki-
fejezéseket használnunk. A lelkipásztorok, főleg a gyerekek hitoktatói
a legegyszerűbb nyelvet kívánják. A passzívumtól is sokan félnek. De
éppen ez utóbbi dologban, lehet-e Krisztus passióját nem passzívummal
kifejezni? Én a Hiszekegy legszebb sorai közé számítom e szövegét: „Ér-
tünk meg is feszíttetett, megkínzatott és sírba tétetett.”

Hiszekegy?! A rövid apostoli hitvallásban nem változtatnám meg
ezt, ahogy a Miatyánkot sem, mert ezek már terminus technicusok. De
a mise níceai hitvallásánál helyénvalónak tartom a megfelelő kifejezést.
Persze megint az a kérdés, hogy a níceai hitvallást akarjuk-e pontosan
visszaadni, vagy pedig a mai vallási igényeket tartjuk szem előtt. Ez
utóbbi szempontból így kellene írni: Hiszem, hogy van Isten. Hozzá
lehetne fűzni: Egyetlen Ő és háromszemélyű. Utána kezdődhetne an-
nak felsorolása, amit a személyekről külön-külön tudunk és hiszünk.
„Mindenható Atyánk Ő.” Nem tudom, írhatjuk-e, hogy Atyánk? Az
én Atyám teológiai magyarázata egyaránt a Fiú által való teremtésről
beszél. Isten ugyan „kifelé” nem mint három személy, hanem mint egy
Isten nyilatkozik meg. Mégis a teremtést az Atyának „tulajdonítjuk”,
aki teremt a Fiú által. Persze a kifelé való egység megtörik a megvál-
tásban, amelynek művében külön kapcsolataink vannak az egyes sze-
mélyekhez. De éppen ez a megváltás, ez a természetfeletti, mely meg-
töri a természet rendjét, nem csak világunk természetének rendjét,
hanem — ha szabad így mondani — Isten világának rendjét is… Ezek
már messzemenő fejtegetések. Nem is akarok belebocsájtkozni. De na-
gyon érdekelni fog a szakemberek véleménye. Meggyőződésem
azonban az, hogy nem sok változtatásra lesz szükség.

A magam részéről még csak egy kis apróságot. Kötőszóként gyak-
ran szerepel „és” helyett „s”. Közös recitálásnál ennek akadálya van.
Olyan szép ez a sor: S uralma véget sosem ér. Közös recitálásnál — pe-
dig én már ezeket a szövegeket imádkozom a mise alatt híveimmel —
a „s” összeolvad és lesz belőle „suralma”. Több helyen van ez így. Én
a legtöbb helyen egyszerűen elhagytam az „s”-et, mert nem okvetle-
nül szükséges, ha mondjuk. De a közös recitálhatóság szempontja sze-
rint is át kell nézni a szöveget. A Gloria végén ugyancsak a közös re-
citálásban rosszul hangzik a „solus” „csak”-kal való visszaadása.

Kevésbé figyelembe vehető az ilyen megjegyzés: „Dicsőség-
ottfent”, „békesség-ittlent” — ez dunántúli dialektus. Az azonban
már inkább számít, hogy az „ottfent-ittlent” nagyon helymegjelölő
jellegű, amely a Gagarinok világában és a természettudományos
gondolkodás előtérbe kerülésével félreértésre adhat alkalmat. Kér-
dés azonban, hogy ezt a frappáns egyszerűségű és gyönyörű rit-
musú sorokat szabad-e ezért megváltoztatni.

A liturgikus szövegek fordítása nem egyszerűen műfordítás, habár
okvetlenül műfordításnak IS kell lennie. Sokrétű, türelmes, hossza-
dalmas munkát kíván. De a cél is nagy, amelyre használjuk. És milliók
fogják mondani az egyszer elfogadott szövegeket. Méghozzá imában!

Amint megkapom a szakvéleményeket, rögtön postázni fogom.
Arra kérem a professzorokat, hogy egy hét alatt készítsék el a szak-
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véleményt. Mihelics az októberi számban szeretné hozni a szöve-
geket. Szeptember második felében tehát időben el kell vele ké-
szülnünk. Természetesen műfordításai mindenképpen értékesek és
a Vigília akkor is leközölné, ha a módosítás bármi okból elmaradna.

Igen megtisztelne, ha álláspontját közölné velem megfelelő to-
vábbítás végett.

Őszinte nagyrabecsüléssel és tisztelettel
Pilisliget, 1965. szept. 4.

Zsolnay Béla

5. levél: Szépfalusi István11 autográf levele Illyéshez Bécsből, 
1970. 10. 12-én.

Kedves Gyula Bácsi!
Az elmúlt napokban a Szent Anna-tónál, a Székelyföldön,

Lacival Salzburgban, majd Kovács Istvánnal Bécsben sokat emle-
gettünk. Pista jól van, szorgalmasan dolgozik. Igen jó benyomásunk
van róla — másokkal egyetemben.

Nagy kéréssel hozakodom elő. Megkaphatnám az Apostoli-Hit-
vallás nemrég — a r. k. egyház felkérésére — elkészült új fordítását?
Tudtommal így kezdődik: „Hiszem, hogy van Isten...”12

Tisztelettel, szeretettel
Szépfalusi István

Ui.: Karácsonyra jelenik meg újabb kötetünk.

6. levél: Hegyi Béla13 gépelt levele Illyés Gyulának a Vigilia
szerkesztőségének fejléces papírján 1972. augusztus 16-án.

Igen tisztelt Gyula Bátyám!
Bizonyára nem titok előtted, hogy a Vigilia születésnapod alkal-

mából megemlékezésre készül. Rónay főszerkesztő, aki több mint
féléves betegségéből hál’ Istennek most már lábadozik, arra kért,
írjak Neked ez ügyben.

A Te kedves és nélkülözhetetlen közreműködésedet is kérjük
ehhez a számhoz, amit Pergel barátunk nagy horderejű Magyar
Csillag-cikke már bevezetett.14 Kérünk Téged, hogy akár verset,
akár prózát küldjél nekünk, ha teheted, legkésőbb szeptember 20-
ig, mert a nyomda bizony minket is rettenetesen szorít.

Mellékelten küldjük átnézésre és javításra miseszöveg-fordításo-
dat, hogy hibátlanul — beleegyezéseddel — leközölhessük ugyan-
 csak ebben a számban.

Rónay György sok szeretettel üdvözöl, jómagam szintúgy, és na-
gyon kellemes nyaralást kívánok. Küldeményedet előre is köszönve

Hegyi Béla
Budapest, V., Kossuth Lajos

Vigilia

11Szépfalusi István (1932–
2000) bécsi evangélikus

lelkész. Ebből a levélből is
látható, hogy nem csak

katolikus egyházi szemé-
lyek figyelmét keltették fel

az új fordítások.

12Téves, hiszen Illyés
fordítása „Hiszem,

hogy egy az Isten” volt.

13Hegyi Béla író,
publicista, 1980 és 1984

között a Vigilia
főszerkesztője.

14Pergel Ferencnek
A Nyugat utóda, a Magyar

Csillag (1941–1944).
A magyar szellemi ellen-
állás történetéből címen

írt tanulmányáról van szó,
amely a Vigilia 1972. 8.
számában jelent meg.
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