
NAPLÓ I
Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz

Az új magyar breviárium, amely 1987 tavaszán a bécsi OMC gondozásában jelent meg, a szó első

értelmében nem alkalmas arra, hogy széljegyzeteket írjak hozzá: a margó túl keskenyre sikeriiit.
Átvitt értelemben azonban - legalábbis a visszhang alapján, amely hozzám eljutott - minden
képpen szükségesnek tűnik,hogy jegyzetekkel tüzdeljem meg és így keletkezésének indítóokait,
köriilményeit és viszontagságait a tágabb nyilvánossággal is megismertessem. így talán a kritika,
amely a magyar egyházi kiadványokkal szemben papíron túl szemérmes, élőszóban pedig nem
mindig eléggé tájékozott, bátorítást kaphat arra, hogy egyszerre szókimondó és felelősségteljes

módon, egyszóval építő bírálattal kezelje.
Bevezetésül a breviáriumot előkészítő kiadványokról kell röviden szólnom; azok története

sem ismert eléggé. Zsoltárfordításom a hetvenes évek első felében készült, de nem a magyar
liturgikus bizottság pályázatára, elsősorban még csak nem is liturgikus használatra szántam.
Első fordításaimat jóval korábban, még az ötvenes években a pannonhalmi gimnázium diák
jaként készítettem. Felhasználtam mindazt, amit csekély biblikus és nyelvi tudásom alapján a
zsoltárokról kiderítettem; prózában, magyaros verseléssel, rímtelen és rímes jambusokkal egy
aránt próbáltam "zsoltárt írni". A sikertelen kísérletezések után egyre inkább az a kérdés
izgatott, hogyan lehet a sugalmazott szöveget mint "igazi" verset, költeményt megszólaitatni.
Amikor később, teológiai tanulmányaim során a Bible de Jérusalem francia nyelvü zsoltáraival
megisrnerkedtem, sőt a szerzö, P. Gélínot néhány előadását is meghallgattam, világossá vált,
hogy a sikeres fordítást tartalmi és formai elemek egyaránt béklyózzák. Azidőben még hevesen
vitáztak az ún. Psalterium Pianum-ról, Augustinus Bea latin fordításáról, amelynek liturgikus
használatát XII. Pius pápa engedélyezte. A viták világossá tették: a zsoltárok eredeti szövegét
annyi megoldatlan kritikai és fordítási nehézség veszi körül, hogy a "népliturgia" és a Szent
írás-tudomány szempontjait egybehangolni szinte lehetetlen. 1972-ig ismételten kísérleteztem
zsoltárfordítással. de' törekvéseimet sosem éreztem sikeresnek: a zsoltárok mindig verstöredé
keknek tüntek; a költemény igazi ihletének. a vers "lelkének" felfedezését mindig gátolták az
érthetetlen betoldasok és a költőileg "elfogadhatatlan" - nem hitelesnek tünő - sorok felbuk
kanása. Csak részleteket tudtam jól-rosszul visszaadni. "az egész" mindig elsikkadt. 1972-ben
azután (egy betegség során) kezembe keriilt a jezsuita Mitchell Dahood atya rendkívül száraz,
nyelvtani elemzésekkel és szakkifejezésekkel teli, angol zsoltármagyarázata az Anchor Bible
kiadásában. Nehéz megmagyarázni, hogy rniért éppen ez a pontos, alapos, de hihetetlenül prózai
fordítás nyitotta meg az utat számomra, hogy a zsoltárok mélyén szunnyadó költői élményt fel
fedezzem. A válasz, azt hiszem, abban rejlik, hogy Dahood sok aprólékos kritikai és filológiai meg
látása, amit főként az ugariti párhuzamokra alapított, megmutatta a zsoltárok irodalmi hátterét,
keretét. környezetét. Ezek alapján indultam el azon az úton, amely két év múlva, a Zsoltároskönyv
megjelenéséhez vezetett. Modern magyar nyelven írt, hiteles ,jó verset" akartam alkotni. A Sík
Sándor által sikeresen alkalmazott versformát, a modern magyar jambust használtam, de még job
ban fellazítva, szabálytalan rírneléssel, az időmértékes ritmust a hangsúlyossal vegyítve, a betürím
és a ragrím lehetőségeitbőségesenkihasználva. A magyar egyházi nyelv archaikus formáit tudato
san keriiltem, az ószövetségi mondanivaló teológiai archaizrnusát, nyers, primitív, vallásos líráját
viszont igyekeztem elfogultság nélkül magamévá tenni és kimondani. Emiatt, gondolom, egyes so
rok szilajnak, sőt durvának tünnek. Azt hiszem, hogy kenetesnek még senki sem találta a fordítást.
A költöi nyelv mégis bizonyos fokig mindenütt "emelkedett", de csak amennyiben a Nyugat nagy
müfordítóit (Babits, Kosztolányi, Tóth, Juhász) vettem példaképül. Az ő szókincsüket, mondatfü
zésüket, stílusukat találom máig is egyszerre veretesnek és mainak, modernnek és klasszikusnak,
vitathatatlanul magyarnak és minden más nyelvü közlés lefordítására alkalmasnak, hajlékonynak.
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Ilyen eszmények (vagy vágyálmok) termékeként készült el az első kézirat. De-már az első

kiadás sajtó alá rendezése során kiderült, hogy a magyar nyelvü "zsoltár-költeményt" a kiadók
és olvasók igényei szükségképpen átalakítják. Az eredetileg versszakokra osztott zsoltárokat a
kiadó két-három soros versekre tagolta s a bibliai versszámozás is a lapszélre került. Egy éven
belül létrejött a második kiadás. Az olvasók kérelmére ebbe a breviárium kantikumai is beke
rültek. Fordításukat hasonló stílusban végeztem, de tovább kísérleteztem a stílussal. Nem egy
kantikum új, lazább versformát igényelt: a ritmust kötetlenebbé tettem, a ragrímek "zakatoló"
jellegét próbáltam tompítani, a páli levelekből vett kantikumok csak prózaibb stílust türtek el, a
Benediktusz és a Magnifikat mesterkélt hebraizmusai (mindkettö a hetvenes fordítás görög stí
lusát utánozza) arra késztettek, hogy az ún "funkcionális egyenértékűség" szabályait kövessem.
Mindezeket bevégezve, úgy gondoltam: .Jetészem a lantot".

Hamarosan felmerült ~onban egy másik ifjúkori tervem, amelIyel 1962 és 1975 között ke
véssé foglalkoztam: a breviáríum himnuszainak fordítása. A zsoltárfordítás tapasztalatai meg
mutatták: mindenekelőtt nyelvi és történeti tanulmányokra van szükség, hogy az ismeretből

értés, az értésbőI pedig ihlet fakadhasson. Az Amerikában élő neves magyar himnológus, Szö
vérffy József munkái gyújtottak legtöbb világosságot, elsősorban nagy rnüve, Die Annalen der
mittelalterlichen Hymnendichtung. Humoros, hogy ezt a könyvet teológiai könyvtárakban hiába
kerestem, végül is a "világ végén", azaz a texasi technológiai egyetem ("Texas Tech", Lubbock)
könyvtárában találtam meg és vettem kölcsön egy félévre. Törekvéseim gyümölcse a Szent Ist
ván Társulat jóvoltából Budapesten jelent meg gondos és igényes, kétnyelvű kiadásban.

Fordításaimban pontosságra és formahúségre törekedtem: modern magyar nyelven, régies
kedés és egyházias .sallangok" nélkül. A himnuszokban a szentatyák és a középkor teológiája
szólal meg, nem volt szabad őket a közelmúlt vallásos irodalmának vagy prédikációinak köz
helyeivel helyettesítenem.

A himnuszfordításokkal bajlódva támadt fel bennem az az ötlet, hogy már elkészült kiad vá
nyaim felhasználásával egy ún. "laikus breviáriumot" állítsak össze. Ilyen müvek évtizedek óta
léteznek más nyelveken. Céljuk az, hogy a zsolozsma szövegét a világi hívek kezébe adják, eset
leg lerövidítve vagy leegyszerüsítve, olyan formai kötöttségek nélkül, amelyeket az ún. hivatalos
breviáriumfordítástól az egyházi hatóságok joggal elvárnak. Azt is gondoltam, hogy egy ilyen
kiadvány ugyanakkor sarkalIhatná és segíthetné az útkeresésben a hivatalos breviárium készí
töit is. A kritika, amelyet kiváltana, tudatosítaná mindazokat a nehézségeket. amelyek az ún.
"végleges" szöveg kiadásának velejárói. Ötletem másoknak is tetszett, de a gyakorlati megoldást
illetően a kiadók túl sok nehézséget láttak. Végül is 1984 öszén, miután egészségi okokból a
középiskolai müködést egy évre abbahagytam, időm és alkalmam nyílt arra, hogy az elvi javas
latot gyakorlatban is megvalósítsam: elkészítettem a kézirat első, eredeti változatát. A kiadás
helye, módja és formája egész sereg tényező eredményeként határozódott meg. E folyamat
során a technikai és anyagi problémák melIett minduntalan új szempontok merültek fel, amelyek
a könyv célját, jelIegét és részben tartaImát is újra meg újra módosították. A kézirat ekkor már
nem volt birtokomban: élte a maga önálló életét. Amit eredetileg .Jaíkus breviárium"-ként
álIítottam össze, a kiadók elgondolásában lassan egy "hiánypótló" breviárium jellegét kezdte
felvenni. A "hívek számára" írt breviáriumot egyre inkább úgy alakították át, hogy a papság a
még hiányzó magyar breviárium helyett használhassa. A könyv szedésére 1985 tavaszán került
sor Bécsben, miközben én Rómából visszatértem Texasba. Ettől fogva csak levelezés útján
tudtam követni a kiadvány sorsát. 1985 őszén a szentek közös zsolozsmáit kérte a kiadó; a
himnuszokat két-három hét alatt kelIett elkészitenem, a sietség meg is látszik rajtuk. A kiadó.
problémái is gyarapodtak. Tűz ütött ki a nyomdában, ami egy időre minden munkát megálIított.
A magyar szöveg szedése külföldön általában sok nehézségbe ütközik; a breviáriumnak nem volt
éppen hasznára, hogy a szedő éppen ezen a müvön tanulta meg a számítógépes szedés csínját
bínját. A sajtóhibák, félreolvasások és félreértések sorozatát a türelmes olvasó maga is össze
gyüjthetí, ha a kismartoni kiadású Zsoltároskönyvet a breviárium változataival összehasonlítja.
Engem az apró "variánsok" máig is rendkívül zavarnak: kötőszavak, névelök. igekötők kihagyása
vagy betoldása nemegyszer felborítja a jambikus ritmust. Egyes zsoltársorok is megváltoztak,
feltételezhetően a kiadó kezdeményezésébőlvagy a szedő ötletei alapján. De a legnagyobb baj a
lapszámmal volt. A szerzödés és az anyagi háttér nem engedte, hogy a mü 1024 oldalnál hosszabb
legyen, a kiadó viszont ugyanakkor - ki tudja, miért - még betoldott egy függeléket is, amelybe a
keresztség szövegétől a Balázs-áldásig a rituálé legkülönfélébb szemelvényeit helyezte el. Az
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általam elkészített ún. "ordinárium"-ot kihagyták, s ezért az állandó részek és a rubrikák nagy ré
szét számtalanszor megismételték: csupán a Benediktusz és a Magnífíkat kerek huszonnyolcszor
szerepel a kötetben. A lapszám így hamarosan elérte a kitűzött határokat s végül is mintegy
100-150 oldal kimaradt az eredeti kéziratból. Ezért olyan soványa nagyböjti és a húsvéti idő

anyaga, ezért hiányzik néhány ünnep (Szentháromság vasámapja, Úrnapja, Jézus Szive), amelyeket
eredetileg belefoglaltam. Ilyen .vísaontagságok" a kűlföldi magyar könyvkiadásban nem annyira
ritkák, hogy érdemes volna túl sokat panaszkodni. Viszont ritka szép és ízléses a kötet kiállítása,
amelyet használói azóta sem szünnek meg dicsérni. Ezért minden elismerés az OMC-tilleti.

A kiadást tudomásom szerint hála és érdeklődés fogadta. Sok pap és világi hívő elismerő sza
vát hallottam vagy olvastam. Természetesen a kritikus megjegyzések sem maradtak el, s ez így
is van rendjén. Egyetlen dolog zavaró: sem a biztató elismerés, sem az építő kritika nem talált
magának nyilvános fórumot, pedig mindkettőre szükség volna ahhoz, hogy a kiadvány tanulsá
gait tárgyilagosan levonhassuk és a későbbiekben felhasználjuk. A magyar liturgikus nyelv
megalkotása olyan folyamat, amely időt, kísérletezést és figyelmes tárgyilagosságot igényel. A
különféle igények, szempontok és lehetőségek szintézisbe hozása csak úgy valósulhat meg, ha
ezek előzőleg kifejezésre jutnak, éspedig a nyilvánosság előtt, felelősségteljes módon, nyelvi,
történeti, stilisztikai, biblikus, teológiai és pasztorális érvek felsorakoztatásával. A bírálatok se
gítenék eldönteni, "mi a teendő", milyen úton menjünk tovább.' Egy fordítás bírálata vagy más
fordítással való helyettesítése nem jelenti az előző elítélését, csak azt a felismerést, hogy ami
azelőtt jónak látszott, nem egészen kielégítö, és lényegesen javítható. A saját fordításaim eseté
ben is meg vagyok arról győződve,hogy további lépésekre volna szükség, de tárgyilagos és nyil-
vános bírálat nélkül további haladásra nehezen kerülhet sor. Az illetékes bizottságok és egyházi
hatóságok sem képesek okosan dönteni, ha minden vitás kérdés véka alatt marad.

Sosem a hibák kipellengérezéséröl van szó, hanem olyan elvi és gyakorlati problémák felfede
zéséről vagy tudatosításáról, amelyek csak egy szöveg használata során válnak egészen világossá.
Amikor pl. Sík Sándor "Te Deum" szövege helyett új fordítással kísérleteztem, nem az volt a
célom, hogy mindenáron valami mást alkossak, hanem hogy alapvető fordítási elveknek ér
vényt szerezzek. Szerintem elvileg fontos, hogy a liturgiában ne használjunk olyan nyelvi for
mákat, amelyeket a köznyelv már elvetett ("dicsőséged mindent bétölt"), vagy ha egy fordítás
nem szabatos ("próféták súlyos ajka", "mentésünkre közénk szálltál" stb.), új megoldásokkal
próbálkozzunk. Bármennyire is megszokott a ,jeles mártír seregek" kifejezés, minden bizonnyal

. hibás, mert félrefordítja a "candidatus" szót, amelynek értelme itt konkrét ("fehérbe öltözött"),
sőt fontos szentírási utalást hordoz, amikor a Jelenések könyvének vértanú seregét idézi. (7,9)
Hogy aztán az én fordítási kísérletem mennyire tetszetős, mennyire használható, másoknak
kell eldönteniük. Az új fordítás maga azonban máris olyan, mint az építő bírálat: jelzi, hogy a
meglévön javítani kell, túl kellene szárnyalni. A szándékot tekintve tehát minden fordítás valami
módon kifejezi az előzők elismerését: azok munkáját folytatja és kiegészíti.

A breviáriummal kapcsolatban - miután elkészült, és használatba került - magam is nem egy
fontos tanulságot leszűrtem. Ma pl. jobban értem, mint valaha, hogy a zsoltárok szövege a bre
viáriumon belül további javításokat igényeIne, mert jobban oda kell figyelnünk arra a liturgikus
keretre, amellyel ezeket az ószövetségi szövegeket a zsolozsma körülveszi. Nem azt mondom,
hogy a Vulgatát (vagy a Neovulgatát) kellett volna lefordítanom, hanem hogy a breviáriumban
alkalmazott zsoltárfordításnak nemegyszer a prófétai és tipológiai értelmet több előnyben kell
részesítenie, mint amire a biblikus tudományok kívánalmai szerint erre rendszerint sor kerül. A
liturgikus könyörgések magyarítását illetően is rengeteg új megoldásra, javításra van szükség. A
himnuszfordítások terén sem könnyebb a dolog: a teológia, az irodalomkritika és a liturgikus tu
dományok határterületérőlvan szó, és nemegyszer a zenei szakemberek részvétele is elengedhe
tetlen.

Énekelni, imádkozni és verset olvasni legtöbb ember csak az anyanyelvén szeret. Ezért. tar
totta fogva érdeklődésemet évtizedeken át a magyar liturgikus nyelv sok-sok problémája. Ma
úgy látom, hogy még sok munkára, de mindenesetre lényegesen több véleménycserére. vissza
jelzésre, felelősségteljes bírálatra. és világosan megfogalmazott irányelvre van szükségünk, mint
amennyit a magyar egyházi kiadványokban olvasni lehet. "Széljegyzeteim" ennek az igénynek
kifejezésére íródtak. Nem egészen kéretlenül, és reményem szerint talán nem is hasztalanul.

Farkasfalvy Dénes
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