
ZSOLTÁRFORDÍTÁS NYOMA A BÉCSI ÉS MÜNCHENI 
KÓDEXBEN. 

Legrégibb bibliafordításunk ószövetségi része épúgy cson
kán maradt ránk, mint az újszövetségi rész. A Bécsi-k. az 
Ószövetségi kisebb könyveket tartalmazza, a Müncheni-k. csupán 
a négy evangéliumot. A biblia zsoltárfordításának tartják szoros 
nyelvi egyezései miatt az Apor-k. zsoltáros könyvét. Hogy az 
Apor-k. zsoltárai valóban a biblia zsoltárfordítását őrizték meg 
számunkra, azt a Bécsi- és Münch-k. zsoltártöredékei is vilá
gosan tanúsítják. 

Még mást is igazol a zsoltártöredékek összehasonlítása. 
Azt, hogy a bibliafordítás egyes részei közül legrégibb a zsoltár
fordítás ; ennek töredékes szövegét épen az Apor-k. őrizte meg, 
de jó késői másolatban. Egy alkalommal már röviden hivat
koztam erre.1 Most tüzetesebben is megvilágítom a tételt. 

1. A Bécsi- és az A p o r - k ó d e x . 

A Bécsi-k. lapjain elszórtan zsoltártöredékek is találhatók 
részint a prológusokban, részint magukban a szentírási szöve
gekben. A zsoltárszövegeknek vagy a teljes szövege vagy leg
alább a nyelve egyező az Apor-k. zsoltáraival. 

Az egyezés szempontjából két csoportra oszthatók a zsol
tártöredékek. 

1. Van teljes egyezés. Erre példa: 
a) 130. zsolt. 1. v. Domine non est exaltatum cor meum: neque elati 

sunt oculi mei. 
Bécsi-k. 276.'Vram ne magaztatot fel en zuuém fem zelefolténée éE 

én zéméim. 
Ap.-k. VRam nem magaztatot fel en zúuem : es nem felefSltek el en 

zemeim. 
Döbr.-k. Vram en zivem fel nem emelkedek: es en zemeim fel nem 

meredtek. , . . . 
b) 105. zsolt. 6. v. Peccavimus cum patribus nostris: iniuste egimus, 

iniquttatem fecimus. 
Bécsi-k. 25 bünhottíjic mvatainckal hamiffan mvuélkettpc kégetlénfégét 

tíotpc. ' , 

1 Timár Kálmán: Legrégibb bibliafordításunk eredete. 1931. 13. h 
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Ap.-k. BűnhStt5nk mú at'ainkal: hamiffan muuelkettőnk es hamif-
íagot töttőnk, (Némi eltérés az Ap.-k. szövegében.) 

Döbr.-k- Mi at't'ainkal Özve vetkeztönk. hamofíat tÖttönk. kegetlense-
get töttSnk. 

* c) 138. zsolt. 7. Quo ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam? 
Bécsi.-k. 239. Houa megec te zéllétedtol. es houa fuífak te orcádtól. 
Ap.-k. Houa megek te zelletedtoel: es houa fufíák te orezadtol. 
Döbr.-k. Te zelletetcel hova mennek: avag te orcádtól hova fuífak. 
Keszth.-k. howa menyek een the eletted ees howa fuífak el the zynedh 

elewth. 
Kulcs.-k. Howa menyek en the elette, es howa fwfsak el the zynedh 

elewth. 
2. E l t é r é s m u t a t k o z i k a kétféle s zövegben ; de a nye lv i 

egyezés i t t is ké tségte len . Elegendő, h a csupán egy-ké t pé ldára 
h iva tkozom. 

a) 68. zsolt. 1 v. quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam. 
Bécsi-k. 242 Megkornekezténc enget vizéc med én lelkemiglén. (Jónás 

könyvében: Gircumdederunt me . . . ) 
Ap.-k. mert be mentenek vizek mend en lelkeir_iglen, 
Döbr.-k. mert vizek, be ménének mind en lelkemig. 
b) 85. zsolt. 5 v. Quoniam tu Domine suavis et mitis; et multae 

misericordiae... 
Bécsi-k. 206 mert kéges es irgalmas, engedelmes es foc irgalmaffago. 

(Jóel szövege szerint: quia benignus et misericors est, patiens et multae 
misericordiae.) 

Ap.-k. Mert te vram édes uag es engedelmes es fok irgalmaffago. 
Döbr.-k. Mert vram te édes es keges vag. es nag irgalmazó mindennek 
c) 105.zs. 1. v., 106. zsolt. 1. v. Confitemini Domino quoniam bonus: 

quoniam in saeculum misericordia eius. 
Bécsi-k. 39 Va'llatoc míid mért io mert Qrocke oirgalmaffaga (Judit 

könyvének szövege: Confitemini illi omnes,..) 
Ap.-k. Vall'atok vrnak mert io : mert orókke 6 irgalmaffaga, 
Döbr.-k. VAU'atok vrnak mert io. mert ú irgalma mind orSke. 
Az el térések onnan erednek, hogy az ószövetségi k ö n y v e k 

más szöveggel idézik a zsol tárok illető he lyé t . De az é r the tő 
e l térés mel le t t is szembeszökő a nye lv i egyezés . 

A Bécsi-k. zsol tár töredékei e szer in t u g y a n a r r a a közös 
a lapszerkezet re t ámaszkodnak , min t az Apor -k . zsol tárfordí tása. 

2 . A M ü n c h e n i - k ó d e x z s o l t á r t ö r e d é k e i . 

A M ü n c h e n e k , evangél iumaiban is v a n n a k idézetek a Zsol
tárok könyvéből. Érdemes ezeket is figyelemre mél ta tn i . Három 
csoportba fog la lha t juk őket. 

1. Az evangél iumok zsol tár idézeteiben is v a n teljes egyezés 
az Apor-k . szövegével. í m e a b i z o n y s á g : 
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a) 68. zsolt. 10. Quoniam zelus domus tuae comedit me; 
Műncheni-k. Ján. II. 17. té hazadnac zérélmé megot engemet. 
Ap.-k. Mert te hazadnak zerelme meg őt engemet: 
Döbr.-k. Mert te hazadnak kedvelefe. meg eön engemet. 
Még figyelemreméltóbb a köve tkező i d é z e t : 
b) 109. zsolt. 1. v. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis: 

Donec ponam inimicos tuos, seabellum pedem tuorum. 
Müncheni-k. Má. XXII. 44. Mondat vr én vránac v'l iogom felöl 

Migné" véffem te éllénsegidét te labaidnac famo'la ala. 
Márk XII. 36. Monda vr én vramnae v'l én iogom félol migle veffem 

te éllénsegidét te labaidnac famo'la ala 
Luk. XX. 42. Monda vr én vránae v'l én iogom félol, Miglén véffem 

te éllénsegidét te labaidnac famo'la ala. 
Ap.-k. MOndpt Vr en Vramnak ül en iogom felől, Miglem vetem te 

ellenfegidet: te lábaidnak famol'a ala. 
Döbr.-k. Vr monda en vramnak: ÜT en iogom felöl Mig nem te ellen

fegidet: en te lábat alat való zekre tezem. 
Fest.-k. MOnda wr een wramnak: ylthepyel een yogomfelewl Mygh 

weifen tbe eilenfegydet: the labaydnak fameelzeekeye : 
A z idézet há rom evangé l i s táná l is m e g v a n az Ap.-k.-szel 

egyező szöveggel. 
2. E l t é rés is muta tkoz ik a Münch. és Ap.-k. szövege közöt t 

n é h á n y esetben. 
a) 77. zsolt. 2. v. Aperiam in parabolis os meum : loquar propositioues 

ab initio (Ps. R.: ab initio saeculi.) 
Münch.-k. Má. XIII. 35. Megriítom én zamat peldabézedecbén, meghir

detem vilagkézdétitol foguá ualo titkokat. 
Ap.-k. Meg nitom en zamat peldabezedekben: bezellek zerzefeket 

kezdettől foguan. 
Döbr.-k. En zaroot példa bezedre meg nitora regi tökeieteflegeket zolok 

(Psalterium Hieronymianum: Aperiam in parabola os meum: loquar 
aenigmata antiqua.)1 

Érdekes , h o g y a Münch.-k. a Psalterium Romanum, az Ap.-k« 
a Psalterium Gallicanum, a Döbr.-k. pedig a Psalter. Hieron. 
latin szövegét követi e helyütt.2 Vagyis mind a három magyar 
szöveg Sz. Jeromos más-más latin fordítása szerint igazodik. 

b) 77. zsolt. 24. v. et panem coeli dedit eis. 
Münch.-k. Ja. VI. 31. Menbol kenérét adót Onékic énniéc 
Ap.-k. es mennyei keneret adót ő nekik 
Döbr.-k. es u nekik mennek keneret ada 
c) 90. zsolt. 11—12. v. Quoniam angelis suis mandavit de te: ut 

custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te: ne forte 
offendas ad lapidem pedem tuum. 

1 Kiadva Migne: Patrologia Latina. XXVIII. k. 1187. 
2 A Psalt. Roman, és Psalt. Gallic párhuzamos kiadása: Patrol. Lat. 

XXIX. k. 119. 
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Münch.-k. Ma. IV. 6. parancsolt iftén te rollad 9 angalinae, es kézócbe 
véznec tégedet ne talantaí megfercséd te lábaidat a- k9h9z, 

Luk IV- 10. mert iruä vagon hog paräcsolt 9 angalinae te 19!lad hog 
megtaresanac tégedet, es mert 9 kézecbé veznéc tégedet iietalantal megXerténed 
te lábaidat a- k9h9z 

Ap.-k. Mert 6 angalinak paranczolt te rullad: hog Örizienek tégedet 
te menden irtaidban Kezekben viíelnek tégedet: netalantal meg Xertened 
a kőhöz te lábadat 

Döbr.-k. Mert ű. angalinak parancolt te rolád: hog teget minden 
vtaidba örizienek ű kezekbe viznek téged, hog kőhöz lábadat meg ne Xerced : 

3. Az Ap.-k. zsoltárfordítása csonkán maradt ránk. Ezért 
nem hasonlíthatjuk össze a Münch.-k, valamennyi zsoltáridézetét 
az Ap.-k. szövegével. A legtöbb ilyen idézet azonban ismétlődik 
az evangéliumok párhuzamos helyein. Ezeknek összehasonlítása 
is tanulságos. 

a) 6. zsolt. 9. v. Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem. 
Máté. VII. 23. tauo2Íatoc él én t9llem med kic muuélkettec hamiXXagot. 
Luk. XIII. 27. Tauoziatoc él én t9llém hamifXagnac múuélked9i. 
Döbr.-k. El tavoziatok en tólem mind kik hamaXXagot mivelkettek. 
Keszth.-k. Tawozyathok el en twlem mynd kyk myvelkethek kegyet-

IenXegeth === lüdcs.-k. 
b) 21. zsolt. 2. v. quare me dereliquisti? longe a salute mea . . . 
Máté. XXVII. 46. mire hattal meg engemet. 
Márk XV. 34. mit hattal meg engemet. 
Döbr.-k. mire hattal meg tavól en iduellegemtöl, 
Keszth- és Kulcs.-k. myre wettel engemeth tawol een ydweXXegemtwI... 
c) 21. zsolt. 19 v. Diviserunt sibi vestimenia mea, et super véstem 

meam miserunt sortem. 
Máté XXVII. 35. Meg oztottac 9 magocnac én ruhámat es én ruhámon 

éréztettéc nílat. 
Ján. XIX. 24. Meg oztottac én ruháimat es én ruhámon éréztetée nílat, 
Döbr.-k. en öltözetimet. magoknak meg óztak. eX en öltözetemen zeren-

cet vétenek. 
Keszth. és Kulcs.-k. el oztaak neky een rwhaymath, ees een rwhamon 

hafartoth vétenek. 
d) 117. zsolt. 22-23. v. Lapidem qaem reprohaverunt aedificantes, hic 

factus est in caput anguli. A Domino factum est istud: et est mirabile in 
oculis nostris. 

Máté XXI. 42. A- k9uét kit a- rakoc megutaltanac éz lót a- zegélétnc 
féiézetében, vrtol 19t éz es csudalatos mú zeméíncbén 

Márk XII. 10. A- k9uét kit megutaltanac a- rakoc éz 19t a- zégéletnc 
féiébén vrtol 19t éz es csudalatos mú zeméíncbén 

Luk XX. 17. A- k9uét kit megutaltac a- rakoc éz 19t a- zegélétn« féiebén 
DÖbr.-k. MeF követ rakok: meg gonozlanak. az zegeletnek feire lön es 

cvda mi zemönkben, 
e) 117. zsolt. 26. v. Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Máté XXL 9. aldot ki Í9t vrnac néuébé 
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Márk XI. 10. aldot ki i<?t vrnac néuebé, 
Döbr.-k. Aldot ki vrnak neveben. iövendS vag 
A párhuzamos idézetek közül a hosszabbak teljesen egyező 

szövegűek, sőt még a helyesírás is egyező és következetes. 
Világos, hogy az evangéliumi könyvek fordítóinak kezeügyében 
márkész zsoltárfordítás volt, s abból másolták a zsoltárokból vett 
idézeteket. Egyik-másik idézet nyelvi egyezést mutat a Döbr.-k. 
szövegével, melyre viszont az Ap.-k. zsoltárfordítása hatott. 

A Münch.-k. zsoltáridézetei épúgy, mint a Béosi-k. zsoltár-
töredékei, egy kész zsoltárfordításra támaszkodnak, ugyanarra 
az alapszerkezetre, melynek későbbi másolatát az Ap.-k. őrizte 
meg számunkra. * 

A Bécsi és Münch.-k. zsoltártöredékei tehát azt mutatják, 
hogy mikor a bibliafordítók a kisebb ószövetségi könyvek s a 
négy evangélium átültetésén dolgoztak, már egy kész zsoltár
fordítás feküdt előttük s azt hűségesen felhasználták mun
kájukban. Ugyanaz a fordítás tükröződik az Apor-k. zsoltáros
könyvében. 

Az irodalomtörténet az Ap.-k. zsoltároskönyvét tartja a 
biblia zsoltárfordításának. 

Megállapíthatjuk, hogy a legrégibb magyar bibliafordítás 
fennmaradt részei közül legrégibb a Zsoltárok könyve. A zsoltár
fordítás már készen volt, mikor a Bécsi és Münch.-k.-ben ránk 
maradt szentírási könyveken dolgoztak a bibliafordítók. 

E sorok megírása után ötlött szemembe Békési (Concilia) 
Emilnek egy könyvismertetése. Boros Alánnak doktori érteke
zését (Zsoltárfordítás a kódexek korában. 1903.) bírálva mondja: 
«Majd. . . az Apor-kódex tárgyalásába fog. Magáévá teszi azon 
már általános nézetet, hogy a fordítás legrégibb bibliafordí
tásunknak része; csak kár, hogy ezt a nézetet, mely alaposan 
máig sincs megokolva az Apor-kódexnek a bécsi és müncheni 
kódex-szel való részletes összevetése által — mire Borost kiváló 
szorgalma és minuciózus figyelmessége nagyon képesítette — 
végleg bizonyosságra nem emeli. Ez dolgozatának becsét, mely 
e helyt csak az Apor-kódex fordítási hibáinak apróra való 
fölsorolásával foglalkozik, igen emelte volna. S nem is került 
volna nagy munkába.»4 Békési, aki nagy hozzáértéssel foglal
kozott a középkori magyar irodalom kérdéseivel, már 1903-ban 
fölvetette a problémát. Azóta főleg Mészöly Gedeonnak kuta
tásai kellőképen megvilágították az Apor-k. összefüggését nem
csak a bibliafordítás többi részével (Bécsi és Münch.-k.), hanem 
a Döbrentei-k.-szel is. A zsoltártöredékek összehasonlító vizs
gálata azonban még váratott magára. 

TÍMÁR KÁLMÁN. 

* Kath. Szemle, 1903. 1020. L. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 5 


