
folyását világnézete és filozófiája kibontakozá-
sára, legmélyebb meggyőződését e felfedezésben
jelöli meg: „Azt mondhatnánk, hogy egy bizo-
nyos értelemben az az út, amely önmagunkhoz
vezet, másokon keresztül halad. De rögtön
hozzá kell tennünk, hogy e közvetített önma-
gunknak már szinte semmi köze sincs eredeti ön-
magunkhoz. Ilyen értelemben a felfedezés, ami-
ről beszélek, csak vallási rendhez tartozhat.”

Később Marcel így magyarázta alapvető in-
tuícióját: „A szeretet fogalma megfelel annak,
amit intersubjectivité-nek neveztem. Ezen azt kell
érteni, hogy az alany csak úgy lesz alany (sze-
mély), ha elismeri a másikat is alanynak (sze-
mélynek).” Tehát ő nem „az illető”, hanem te-nek
szólítom, találkozom vele, ami ontológiai (lé-
tünket megváltoztató) esemény. A szeretet révén
történik az átmenet a birtoklástól a léthez, az eg-
zisztenciális közösségtől (communauté) az onto-
lógiai közösségig, szeretetegységig (communion).

Az emberi szeretet-kapcsolatok csak úgy lesz-
nek tartósak, ha a személyek megnyílnak az ab-
szolút Te-nek. Öröklétet ígér a szerelmes, a sze-
rető a másik személynek: „Te, te nem halsz meg!”
De ez a reménykedő vágyakozás csak akkor nem
lesz illúzió, ha mindketten hittel megnyílnak a
legfőbb Te-nek, a teremtő Szeretet-Istennek, és Ő
mondja: „Te és te, nem halsz meg, mert öröktől
fogva öröklétre rendeltelek!” (Ford. Dékány
András; L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tudomány-
egyetem Filozófiai Tanszék, Budapest – Szeged, 2014)

SZABÓ FERENC

FELEBARÁT VAGY EMBERTÁRS
Bibliafordítások és használatuk 
a mai Magyarországon

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon
címmel rendeztek tudományos konferenciát 2013.
április 2–3. között a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán, azzal a céllal, hogy
áttekintsék a Magyarországon ma használatos
szentírásfordításokat, valamint a különböző fele-
kezetek bibliahasználati szokásait. A szervezők
arra törekedtek, hogy mindazon keresztény fele-
kezetek képviselői elmondhassák véleményüket,
amelyek magyar nyelvű bibliafordítást adtak
közre. Rajtuk kívül szót kaptak még a zsidóság
képviselői is, sőt az úgynevezett EFO Biblia for-
dítója is (aki saját bevallása szerint nem képvi-
selt semmilyen intézményt). A Jehova Tanúi által
készített fordításról — érthető módon — egy
„külső szakértő” (Szalai András) tartott kritikus
ismertetést.

A bemutatásra kerülő kötet a konferencián el-
hangzott előadások szerkesztett változatát tartal-

mazza, kiegészítve néhány tanulmánnyal, ame-
lyek tartalma ugyan nem hangzott el élőszóban,
de a szentírásfordítás témakörét illetően értékes ki-
egészítő szempontokat tár az olvasók elé. A szer-
kesztők előszavát és a konferenciát megnyitó be-
szédet öt nagy egység követi: 1. A zsidó Biblia
magyarul (az IMIT-fordítás és egyéb próbálkozá-
sok); 2. A Károli-Biblia és mai változatai; 3. Római
katolikus és ortodox bibliafordítások (három kato-
likus fordítás és a magyarországi ortodoxok kez-
deményezései); 4. Mai protestáns bibliafordítások
(az 1975-ben megjelent bibliafordítás és annak re-
víziói, valamint Kecskeméthy István fordítása); 5.
Újabb mai fordítások és kísérletek (a Jehovai Tanúi
„Új világ”-fordítása; a Szent Pál Akadémián ké-
szülő Újszövetség-fordítás; az egyszerű fordítású
[EFO] Biblia). Függelékként a szerkesztők tizenkét
választott szöveg által szemléltetik az egyes fordí-
tások közötti összefüggéseket és különbségeket.

Külön csupán az ismertebb protestáns és ka-
tolikus fordításokkal kapcsolatos ismertetések-
ről szólok. A protestáns körökben klasszikusnak
mond ható Károli-fordítás mind a mai napig nagy
tiszteletnek örvend. Miként a kötet 2. egységében
levő tanulmányok is mutatják, főleg a „kisebb” fe-
lekezetek (a Nazarénus Gyülekezetek, a Keresz-
tény Advent Közösség és a Hit Gyülekezete) ra-
gaszkodnak hozzá mereven. Persze manapság
nem az „őseredeti” Vizsolyi Bibliát használják,
hanem többnyire annak 1908-ban készített reví-
zió ját. Az ezzel kapcsolatos ismertetésében
Zsengel lér József hangsúlyozza, hogy bár a re-
vízió fogadta tása kezdetben egyáltalán nem volt
egyhangúan kedvező, használata az 1940-es évek-
től kezdve mégis magától értetődővé vált az ige-
hirdetésben és az egyházi életben. Ám már az
1950-es években felmerült egy új, modern fordí-
tás igénye. Ennek kivitelezése érdekében a Ma-
gyar Bibliatanács külön bizottságot hozott létre,
amelynek munkája — Karasszon István ismerte-
tése szerint — több évtizedig tartott. A főbb célki-
tűzések így összegezhetők: a kor egzegetikai ered-
ményei kellőképpen képviselve legyenek; a
fordítás liturgiai használatra alkalmas legyen; iro-
dalmi szempontból szép nyelvezetű, ugyanakkor
az egyházi nyelvben kevésbé jártasak számára is
követhető legyen. A hosszú és fáradtságos munka
eredményeként 1975-ben jelent meg az új fordítás,
amelyet a későbbiekben két új kiadás követett
(1990-ben és 2014-ben), mindkétszer hosszabb re-
víziós előkészítés után. (A revízió szempontjait és
folyamatát Pecsuk Ottó ismerteti.)

A katolikus bibliafordításokat, nevezetesen a
Békés–Dallos-féle fordítást, a Szent István Társu-
lat által megjelentetett Bibliát és a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat fordítását (a Káldi-Neo -
vul gata fordítást) Dejcsics Konrád, Jelenits István
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és Tarjányi Béla mutatja be. Bár mind a három ki-
advány a múlt évszázad második felében látott
napvilágot, mégis meglehetősen eltérőek keletke-
zésük indokai és körülményei. A Békés Gellért és
Dallos Patrik által gondozott Újszövetség-fordítás
még az 1950-es évek elején készült Rómában,
azzal a céllal, hogy az emigráns magyarok anya-
nyelvükön kapjanak lelki táplálékot. Bár a bibliai
szöveghez írt magyarázatok még zsinat előtti
szemléletet tükröztek, de maga a fordítás már a
görög szöveg alapján, teljesen a mai magyar nyelv
igényei szerint történt. A Szent István Társulat
által megjelentetett bibliafordítást egy héttagú
bizottság készítette. Első kiadása nagyjából egy
évtizeddel a II. Vatikáni zsinat után jelent meg
(1973-ban). A háttérben nyilván a zsinatnak az a
rendelkezése állt, hogy a héber és a görög ere-
deti szövegek alapján mindenütt jelentessenek
meg nemzeti nyelvű fordításokat. A Káldi-Neo -
vulgata fordítás abban az új helyzetben keletke-
zett, amelyet az 1990-ben történt rendszerváltás
hozott létre. Megalakult a Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulat, amelynek egyik fő célkitűzése
a Szentírás minél szélesebb körben való terjesz-
tése, lehetőleg olcsón és könnyen hordozható
formában. Ezt a célt legkönnyebben úgy lehetett
elérni, hogy a Bibliatársulat maga ad ki Szent-
írást. Az a döntés született, hogy Káldi György
(magyar katolikus viszonylatban) klasszikusnak
mondható fordítását veszik alapul, s azt dol-
gozzák át a Neovulgata alapján.

Mind a három katolikus fordításnál egyértel-
műen megmutatkozik az a törekvés, hogy a szent
szöveget a mai magyar beszélt nyelven adják
vissza, ami persze esetenként vitatható megoldá-
sokhoz vezetett. E tekintetben szabadjon röviden
a konferencia-kötet címéről is szólni: Felebarát
vagy embertárs. A cím Jelenits István kritikus meg-
jegyzésére utal, amellyel kifogásolja, hogy a Szent
István Társulat által megjelentetett Biblia első ki-
adásában tudatosan kerülik a régiesnek tűnő „fe-
lebarát” szót, s helyette az „embertárs” kifejezést
használják. Ám ezzel más értelmet adnak a Biblia
héber és görög szövegében szereplő szavaknak,
amelyek Jézus előtt még nem egyetemes érte-
lemben vett embertársat jelentettek. Ez a példa jól
mutatja a bibliafordítás egyik dilemmáját: med-
dig mehetünk el az ókorban keletkezett szent szö-
veg szabadabb, „modernebb” visszaadásában?
A válasz nem könnyű, ám éppen ez teszi érthetővé,
miért lehet hasznos a Szentírás többféle fordí-
tása, illetve egy-egy fordítás folyamatos revíziója.
(Szerk. Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér
József; Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány –
Luther Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2014)

KOCSIS IMRE

BOGDÁN JÓZSEF: 
ZILÁLT PAPI IMÁK

A „poeta reverendaként” emlegetett Bogdán Jó-
zsefet pap-költőként tartják számon Vajdaságban.
Megköltött papságához sem fér kétség: „én lenni pap
misézni sok falu / imazsámolyt oltárt enni a szú”, még -
is szívesebben írnám róla azt, hogy pap és költő.
Szívesebben venném kölcsön Pilinszky analógiá-
ját. Mert bár a beszélő helyzete sokszor papi sze-
repből fakad — akit temetni hívnak, aki plébános
úr —, lírai hangja mégis egy civil személyé. Olya-
né, aki már költő volt, amikor pap lett, és hivatá-
sa nem telepedett rá beszédmódjára. Inkább ter-
mékeny ellentmondásokat szül költészetében, ami
megmozgatja verstémáit. „én lenni lelkész temetni a
holtak / kik tegnapelőtt még itt zakatoltak / ölteni palást
lenni mindig résen / parádés ló egy pompás temetésen…”

A Zilált papi imák az első magyarországi meg-
jelenésű könyve, a Vajdaságban kiadott tizenegy
kötet után. Az előszóban Szilaveczky Csilla, a szer-
kesztő bemutatja Bogdán Józsefet. A tematikusan
hét részre tagolt kötet százegy szöveget tartalmaz.
A válogatásba ugyan belekerültek olyan írások is,
amelyek inkább közéleti szempontból lehetnek fon-
tosak, mások nyelvgyakorlatként érdekesek, de
ezekben is van néhány erős sor. A többi kötettel át-
fedésben olvashatjuk ezeket a verseket, amelyek-
ben más-más húron pendül a papi és költői hang,
és nem is mindig cseng össze. Nem is baj ez. A papi
hivatásos és az imádságos ember hangvétele sem
idegen tőle, megint máskor ettől teljesen mentesíti
szavait. Figyelmet érdemel itt a „Színvallás” cik-
lus. „Vak napraforgók / hajtják kerek arcukat / a föld ölé-
be” (Szeptember); „Kripta kövéről / felszedett rongy ar-
cokat / gyűrök zsebembe” (November); „A fagyos föld
most / fogva tart egy kavicsot. / Holnap engem is” (De-
cember). A Bogdán-poétika a távlatok pontos mi-
niatűrré rajzolásával adja ki legáttetszőbb éksze-
reit. A kis képekké sűrített „mondogatni való” há-
rom sorok nem a színtiszta vallásról árulkodnak,
inkább a haikuba-költés színvonalas képességéről.

„Isten ékszerei” címet viseli az a ciklus, amely-
ben a teremtett valóság apró díszeire néz. A bo-
garak, helyzetek széppé látása és láttatása ugyan -
úgy jellemvonása ennek a poétikának, mint a má-
sik szenvedése iránti érzékenység. A kötetnek eb-
ben a részében olvashatjuk a Remegés című verset,
amely négy haikuszerű versszakból áll össze.
„Lombkoronában / feszes hálót fon a pók. / Hold remeg
rajta. // Ki szabadít meg, / színtelen magányos arc, / ta-
lán a hajnal? // Ikertestvéred, / ki nyugtalanul forog /
a tó fenekén? // Vagy mindörökre / itt maradsz velünk
— nézd csak / mi is remegünk.”

A könyv a kis papi versekkel indít. Itt tudhat-
juk meg tőle, hogy „a vasárnapi nagymisék / után nem
érdemes ölelésre tárni karod / mert úgy maradsz mint
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