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A bibliafordítás elméle
te és gyakorlata

abibliatársulatokban

1"Ugyanis az általunk oly
sokszor lefektetett sza

bályt kell kővetni a fordí
tásban: ahol ez nem árt
a jelentésnek, annak a
nyelvnek a jóhangzását
és jellemzőit kell figye-

lembe vennünk, amelyre
fordítunk." Vö. Jan de
Waard - Eugene A.

Nida: Egyik nyelvmi a
másikra. Funkcionális

ekvivalencia a bibliafor
dításban. Magyar Biblia
társulat - Kálvin Kiadó,

Budapest, 2002, 247.

2"Meg kell kérdezni. .. az
egyszeru embert..., hogy
eldőntsük, pontosan ho
gyan beszélnek. És ez
után ennek alapján kell
fordítani, hogy megért-

sék és felismerjék: vala
ki németül beszél velük."

E. Arndt (szerk.): M.
Luther. Ein Sendbrief

von Dolmetschen.
Halle/Saale, 1968, 32.

A bíbliafordításokról
és -kiadásokról
Gyakran hangoztatott kijelentés, hogy a bibliafordítás egyidős a Szent
írással, hiszen már Nehémiás könyvének 8. részében arról olvasha- _
tunk, hogy a Jeruzsálembe hazatérő nép előtt Ezdrás felolvasta a
törvényt, a léviták pedig ezzel párhuzamosan magyarázták annak
jelentését az egybegyűlteknek. Itt még nyilván közelebbró1 nem
tudjuk meghatározni, hogy milyen fordításelmélet állhatott a lévi
ták "magyarázatának" a hátterében. A szó szoros értelmében vett
bibliafordítás első nagy korszaka, az ókori fordításoké a hetvenes
fordítással kezdődött. A Septuaginta, illetve a később a hellenizált
zsidóság körében megszületett egyéb görög nyelvű fordítások már
egyértelműenarra mutatnak, hogy a bibliafordítási elméletek ősét a
formális ekvivalenciában kell keresnünk (ennek legszélsőségesebb

megnyilvánulása az inkább transzliterációnak nevezhető Aquila-fé
le fordítás volt). A rivális fordítási elmélet, az értelem szerinti fordí
tás már a klasszikus korban megjelent, Cicero és Horatius - még
nyilván nem a bibliai szöveg kapcsán, de - már hangot adtak az
értelem szerinti fordítás elsőségének, és ezt vallotta a kiváló stiliszta
Szent Jeromos is a 106. levél tanulsága szerint.' Ugyancsak ezt a
szemléletet követte Luther is a fordításában? E két elmélet lehetősé
gével vívódott Schleiermacher is, aki a maga részéről inkább a for
mális ekvivalencia felé hajlott. A fordítástörténet második nagy kor
szakában, a reformációt követően keletkezett nemzeti nyelvű biblia
fordítások az eredeti héber és görög szövegekre helyezett nagyobb
hangsúly mellett is leginkább a középkor latin nyelvű bibliafordítói
hagyományát vitték tovább, és így formakövető fordításoknak te
kinthetők. A bibliafordítás harmadik korszakában, az 1800-as évek
elején létrejött nagy nyugati bibliatársulatok egyértelműen ezt az
örökséget vették át és alkalmazták jól-rosszul a 19. század második
felében a világmisszió megindulásával gombamód megszaporodó
bibliafordításaikban. Természetesen ezeknek a missziói bibliafordí
tásoknak a legtöbb esetben csak egyik és nem a legfontosabb jellem
vonásuk volt, hogy formakövetó1< voltak. A szélsőségesen eltérő mi
nőségű fordítások mögött a legtöbbször a bibliafordítást kényszerű
ségből többé-kevésbé autodidakta módon elsajátító misszionárius
ügybuzgalma és néha elégtelen nyelvtudása állt. Ilyen háttér előtt

szemlélve annál inkább bámulatra méltónak tűnik, hogy némelyik
ilyen korai misszionáriusi fordítást még ma is sok nyelven használ
ják. Mennyiségi tekintetben pedig ez a korszak döbbenetesen termé
keny volt: A könyvnyomtatás feltalálásakor még csak 33 nyelven léte
zett bibliafordítás. 1804-ben, a Brit és Külföldi Bibliatársulat megala-
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3E. A. Nida: Bib/e
Trans/aUon

in Today's World.
The Bible Translator

(1966) 17/2:59.

A Bibliatársulatok
Világszövetségének
létrejötte 1946·ban

A dinamikus és
funkcionális

ekvivalencia elmélete

kulásakor is még csak 72 nyelvre fordították le a Bibliát. A 19. század
során azonban már több mint 400 nyelven jelent meg valamilyen bib
liai szöveg, a 20. század első felében pedig még további 500 nyelven
olvashattak az emberek bibliai könyveket?

A nagy nyugati bibliatársulatok, mint az Amerikai, a Brit és
Külföldi vagy a Skót és Holland munkája abibliafordítások te
rületén már egyre több átfedést mutatott a 20. század elején,
ezért merült fel annak a szükségessége, hogy egyesítsék erőfor

rásaikat és egységesítsék stratégiai feladataikat. Az a felismerés
is vezette őket, hogya komolyabb irodalmi hagyománnyal ren
delkező nemzeti nyelveken egyre specializáltabb fordításokra
volt szükség, amelyekhez csak a bibliatársulatok egyre szélesebb
körű összefogásával tudták biztosítani az anyagi erőforrásokat

és a szakértelmet (mindeközben a régi missziói szempontú, kis
nyelveken történő bibliafordítások felelősségét részben átvették
olyan külmissziói kötődésű szervezetek, mint a Wycliffe Bibliafor
dítók). Ez természetesen magával hozta annak a szükségességét
is, hogy az együttműködő bibliatársulatok egységes fordítói elve
ket dolgozzanak ki, összehangolják az elvégzendő munkákat, kö
zös képzési fórumokat működtessenek, és központi költségvetést
hoztak létre, amelyből meghatározott és egymással összevethető

irányelvek alapján támogatnak fordítási projekteket szerte a vilá
gon. Az 1946-ban létrejött United Bible Societies (a Bibliatársulatok
Világszövetsége), mint a független nemzeti bibliatársulatok szak
mai és önálló szervezettel rendelkező fóruma, betöltötte és azóta
is betölti ezt a feladatot: fordítói segédanyagokat, kézikönyveket
(például a Translaiors' Handbook sorozat), az alapszöveggel kapcso
latos tudományos forrásokat (például a The Greek New Testament
illetve a Nestle-Aland szerkesztette Novum Testamentum Graece) és a
bibliafordítás folyamatában állandóan visszatérő problémákra meg
oldást kínáló összesítéseket (például mértékegységek, növény- és
állathatározók) dolgoz ki és jelentet meg.

Ezekkel a változásokkal együtt. megváltozott a bibliatársula
tok többsége által alkalmazott bibliafordítási elvek jellege. Egyre
nyilvánvalóbbnak tűnt a 20. század második felétől, hogy a for
mális megfeleltetéssel készülő fordítások ideje lejárt, és ez a
megközelítés leginkább már csak a régi nagy nemzeti bibliafor
dítások revízióiban érvényesíthető, ott is csak azért, mert ha egy
formális megfeleltetéssel elkészített bibliafordítás revíziója áttér
az értelmi megfeleltetésre, akkor olyan feloldhatatlan feszültsé
gek keletkeznek a fordítás szövegi szerkezetében, amelyek meg
kérdőjelezik a revíziós munka értelmét.

Az 50-es évektől a United Bible Societies szakmai testületeiben
olyan jelentős bibliafordítás-elméleti munka folyt, amely komoly
kihatással volt a nyelvészetre és az általános fordításelméletekre.
Ezt a munkát elsősorban Eugene A. Nida neve fémjelezte. Nida
és munkatársai az értelmi megfeleltetés elméletét továbbfejleszt-
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4Egyik nye/vrő/ a másik·
ra, i. m. 246-250.

Fordítási
alapkövetelmények

5P. Ellingworth: Ta/king
aboul Trans/ations. The
Bible Translator (1972)

23/2:219-224.

Sp. O. Fueter: Dynamic
Equiva/ent /nterpretation.

The Bible Translator
(1974) 25/3:344-351.

ve kidolgozták az úgynevezett dinamikus ekvivalencia elméletét,
amelyet később maga Nida inkább funkcionális ekvivalenciának
nevezett, bizonyos mértékig elhatárolódva az időközben a dina
mikus ekvivalencia nevében megvalósított olyan fordításoktól (és
parafrázisoktól), amelyekben a fordítók egyéni meglátásai a bib
liai alapszöveg "értelmét" illetően nem találkoztak megfelelő szak
mai kontrollal és gyakran nem megfelelő nyelvi szintre helyezked
tek (például argó). A funkcionális ekvivalencia igen komplex és
átfogó elmélet: nem csupán a bibliafordítás-elmélet hagyomá
nyos, tehát filológiai szempontjait veszi komolyan (az üzenetet
vigyük közel a befogadóhoz, vagy inkább a befogadót az üze
nethez?), hanem sajátos választ ad a nyelvészeti megközelítés
kérdéseire (a forrás- és a befogadónyelv szerkezeti különbségeit fi
gyelembe vevő megfeleltetési szabályok), a kommunikációelmélet
problémáira (hogyan juttatható el az üzenet a lehető legkisebb in
formációveszteséggel a befogadókhoz?) és a szocioszemiotikai il
letve szociolingvisztikai szempontokra (a nyelvi egységek, sza
vak, fogalmak adott kultúrában betöltött sajátos jelentései)." Mint
összetett rendszerre, a funkcionális ekvivalenciára is jellemző, hogy
akkor eredményez jó fordítást, ha megfelelő felkészültségű szakem
berek helyesen alkalmazzák. Kevésbé kompetens és ellenőrizetlen

kezekben óriási veszélyt rejt egy olyan elmélet, amely felhatalmaz
za a fordítót arra, hogy először helyesen értse meg a bibliai üzene
tet, majd azt ültesse át a befogadó nyelvre úgy, hogy az általa "új
játeremtett" szöveg lehetó1eg ugyanazt a hatást érje el az aktuális
olvasókban, mint az eredeti szöveg az első olvasókban.

Természetesen van néhány alapkövetelmény, amelynek betar
tása esetén komoly esélye van egy színvonalas, mind egyházi
közegben, mind missziói céllal az egyházon kívüli emberek kö
zött használható bibliafordításra, például: 1. Az eredeti héber és
görög szövegből, jó szövegkiadások alapján készített fordításnak
kell lennie. 2. Köznyelvi szintű legyen, tehát olyan, ami nem a fia
talok, és nem is az idősek nyelvét, hanem az átlagos műveltségű

fiatal felnőttek nyelvhasználatát tükrözi. 3. Olyan nyelven kell
megszólalnia, amelyet az anyanyelvi beszélők használnak (a formá
lis megfeleltetéssel készülő fordításoktól eltérően ezeknek a fordí
tásoknak a szövege természetesen kell hogy hasson az anyanyelvi
közegben; nem léphetnek fel "nyelvteremtő" szándékkalj.' 4.
Ugyanazt a gondolatot kell ébresztenie az aktuális olvasóban, mint
amit a szerző eredeti szavai ébresztettek az első olvasóban, ugyan
akkor hűségesnek kell. maradnia a szerző kulturális hátteréhez (ha
az olvasó tudatában van a saját és a szerző kulturális háttere kő

zötti szakadéknak, akkor még inkább a tartalmi megértésre törek
szik, ezzel is áthidalva a kulturális eltérést)."

A United Bible Societies által felügyelt fordítások a 60-as és
70-es években ilyen elméleti háttérrel valósultak meg szerte a vi
lágon. Az 1975-ben megjelent magyar protestáns új fordítás lét-
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A bibliatársulatok
szerepe a

bibliakiadásban

7USS Scripture
Distribution Report 2006.

Forrás:
http://intranet.biblesocieti
es.orglindex.php?id=162

rejöttében is fontos szerepet játszottak az UBS fordítói konzultán
sai, akik több alkalommal is szerveztek fordítói megbeszéléseket a
magyar bibliafordítók számára. Más kérdés, hogy a fordításban
résztvevő magyar teológiai tanárok többsége a formális megfelel
tetésseI készített bibliafordításokon, elsősorban a Károlin nőtt fel,
és az akkor nagyon progresszívnak tekintett új elméletet csak
fenntartásokkal alkalmazták. Mint az idő megmutatta, ez előnyére

vált a fordításnak, s ezen csak javított az 1990-ben elkészített re
vízió, amely nagyon sok ponton még tovább finomította az új
fordítás funkcionális ekvivalenciából adódó újításait. A United
Bible Societies jelenlegi bibliafordítási politikáját még mindig a
funkcionális ekvivalencia határozza meg, ugyanakkor a napjaink
ban folyó fordítói projektekben, az elmúlt néhány évtized ta
pasztalatai alapján, már sokkal nagyobb figyelemmel viseltetnek
az adott országban liturgikusan vagy egyházi nyelvben elterjedt
formális megfeleltetéssel készített fordítások szövegére. A UBS
fordítási projektjeinek emellett még kötelező gyakorlati követel
ménye a bizottságokban (egy munkabizottság, egy revíziós bi
zottság és egy konzultatív csoport) végzett munka, ami szintén
garanciát jelent az egyénieskedő fordítási túlzásokkal és az isme
rethiányból fakadó vagy egyéb tévedésekkel szemben.

2006-os adatok alapján a Bibliatársulatok Világszövetsége összes
ségében mintegy 25 millió teljes Bibliát, 14 millió Újszövetséget (és
Zsoltárokat) és körülbelül 350 millió szövegválogatást, missziói
célú evangélium-füzetet juttat el évente az olvasókhoz," A tenden
cia évek óta enyhe csökkenést mutat, aminek az oka a fejlett világ
ban megmutatkozó Biblia iránti erőteljes keresletcsökkenés, ame
lyet nem tud ellensúlyozni a fejlődő világ rohamosan növekvő

bibliaigénye sem, a UBS kiadói és nyomdai kapacitásainak véges
sége miatt. A bibliatársulatok által a nyugati országokban megje
lentetett és eladott Bibliák csökkenő számának a kézenfekvő sze
kularizációs tényező mellett az is oka lehet, hogy éppen a legna
gyobb múltú nyugati bibliatársulatok vonták le először a könyvki
adás specializálódásából fakadó következtetéseket, és mondtak le
a biblia kiadói tevékenységről, átengedve a terepet a professzioná
lis infrastruktúrával, marketinggel és értékesítési hálózattal ren
delkező egyházi vagy üzleti könyvkiadóknak, véglegesen eladva
vagy bérbe adva az egyes bibliafordítások jogait (fontos kivétel a
Német Bibliatársulat, amely a tudományos bibliakiadások terüle
tén mindmáig megőrizte piacvezető szerepét). Ez a jelenség külő

nösen erőteljes volt az 1980-as években, napjainkban mintha lelas
sult volna, részben annak köszönhetően, hogy sok bibliatársulat
felismerte, mennyire nem azonosak a bibliatársulati bibliakiadási
és terjesztési célok a profitorientált könyvkiadók üzletpolitikai cél
kitűzéseivel és stratégiáival. A UBS tagjainak egy másik csoportja
a kis, támogatott vagy éppen önfenntartó bibliatársulatok, amelyek
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A protestáns és
katolikus

együttműködés

lehetőségei a Dei
Verbum utánB

8Hátléranyag: Working
together for the Word.

Pontificaf Council for
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United Bible Societies,
Crawley, 2005.

9Forrás: htlp:llwww.kato
likus.hu/zsinatlzs_11.html

kis méretekben továbbra is végeznek bibliakiadói és terjesztői

munkát, s ezen tevékenységek szerény jövedelméból fedezik az egy
házakkal együtt végrehajtott vagy az egyházakat támogató missziói
tevékenységük költségeit. Világméretekben természetesen a glo
balizáció hatása a bibliakiadásban és nyomtatásban is érzékelhető:

egységesített bibliaméretek, a megrendelési példányszámok növe
lése céljából központosított gyártás néhány nyomdai világköz
pontban, mint Brazília, Kína vagy Dél-Korea.

A bibliatársulati mozgalom, jóllehet megszületése pillanatától kezd
ve hirdette felekezetközi jellegét, mivel túlnyomórészt protestáns
egyházakhoz kötődött, idegenkedést váltott ki a Katolikus Egyház
ban. Ehhez járult hozzá, hogy a bibliatársulatok által széles körben
propagált egyéni bibliaolvasás katolikus szempontból hagyományo
san protestáns gyakorlatnak számított. A helyzet nem javult azzal
sem, hogy a bibliatársulatok protestáns tagságuk nyomására már a
19. század elejétől kezdve a deuterokanonikus könyvek nélkül ter
jesztették a Bibliát a legszélesebb missziói körben, s így készültek el
világszerte az úttörőnek számító fordítások is gyakran olyan nyel
veken, amelyeken korábban nemcsak hogy irodalom, de gyakran
még lejegyzett ábécé sem létezett. Amint korábban említettem, a ki
terjedt missziói munkát végző bibliatársulatok 1946-ban egyesítet
ték gyakorlatukat és erőforrásaikat a Bibliatársulatok Világszövetsé
ge égisze alatt. Ezután, elsősorban az 50-es évektől kezdődően, egy
re intenzívebb informális kapcsolatok alakultak ki protestáns és ka
tolikus biblikus tudósok között. Egyre nyilvánvalóbbá vált az is,
hogy megfelelően átgondolt és szabályozott keretek között ezek az
eltérő egyházi háttérból és hagyományokból érkező tudósok képesek
arra is, hogy együtt dolgozzanak a Szentírással kapcsolatos mun
kákban. Ebben a helyzetben a DeiVerbum kezdetű, 1965-ben kiadott
dogmatikus konstitúció az együttműködés egészen új lehetőségeit

teremtette meg. A bibliatársulatok szemszögéből nézve a Dei Ver
bumolyan kijelentései, mint "Krisztus hívei előtt szélesre kell támi a
kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz",9 vagy "az egyház anyai
törődéssel gondoskodik róla, hogy megfelelő és pontos fordítások
készüljenek az egyes nyelveken, fóleg a Szent Könyvek eredeti szö
vegei alapján. E fordításokat minden keresztény használhatja majd,
ha - eljön az ideje és az egyházi hatóság jóváhagyja - különvált
testvéreink is részt vesznek elkészítésükben", a Katolikus Egyház
korábban nem tapasztalt nyitottságáról árulkodtak olyan célokkal
kapcsolatban, amelyekért a bibliatársulatok már közel másfél évszá
zada küzdöttek. A Dei Verbum szövege természetesen hozzáteszi,
hogy "a püspökökre tartozik, »akik az apostoli tanítás letéteménye
sei«, hogy a rájuk bízott híveket alkalmas módon oktassák a Szent
Könyvek, főleg az Újszövetség és elsősorban az evangéliumok he
lyes használatára. Gondoskodjanak tehát a szent szövegek fordítá
sáról, s a szükséges és kielégítő szövegmagyarázatról, hogy az egy-

580



Katolikus
Bibliaapostolság
Világszövetsége

Ökumenikus
összetételű

szöveggondozó
bizottságok

ház tagjai biztonságosan és hasznosan foglalkozzanak a Szeritírás
sal, és szelleme eltöltse szívűket", ami azonnal világossá tette a bib
liatársulatok felelősei számára, hogy az esetleges együttműködés

nem valósulhat meg anélkül, hogya Katolikus Egyház fenntartaná
a teljes ellenőrzést és a jóváhagyás jogát minden közösen elkészített
bibliafordítás felett.

Bea bíboros, a vatikáni Keresztény Egység Titkárságának elnö
ke azt javasolta VI. Pál pápának, hogy engedélyezze az együtt
működést a bibliatársulatokkal, elsősorban abibliafordítások te
rületén. 1967. január S-én, a Keresztény Egység Titkárság és a
United Bible Societies tanácskozásán Bea bíboros kijelentette, hogy
fInem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy együttműködésünk lehe
tősége napjaink kereszténységének egyik legfontosabb fejlemé
nye". 1969-ben létrejött a Katolikus Bibliaapostolság Világszövet
sége, a Katolikus Bibliaszövetség elődje. Az alapítók célul tűzték

ki a bibliatársulatokkal való együttműködést mindenütt, "ahol az
lehetséges". A Keresztény Egység Titkársága és a United Bible
Societies között kibontakozó együttműködés mérföldköve volt az
1968-ban elfogadott Bibliafordítási irányelvek a felekezetközi együttmű

ködésben című dokumentum, amelyet 1987-ben ismét felülvizsgáltak
és megerősítettek. A későbbiekben ezek az irányelvek jelentették az
alapját a számos országban elkezdett ökumenikus bibliafordítások
nak. Szinte ezzel egy időben csatlakozott a United Bible Societies
által a görög Újszövetség szövegét előkészítő bizottság munkájához
Carlo Maria Martini professzor, később bíboros. Ezt követően vi
lágszerte számos közös, katolikus-protestáns bibliafordítási pro
jekt indult el. Először Afrikában (az első teljes mértékig ökumeni
kus, katolikus és protestáns ősszetétélű tagsággal rendelkező

bibliatársulat Nigériában alakult meg, rögtön a Dei Verbum meg
születését követően), majd Ázsiában (például a Fülöp-szigeteken).
Európában is létrejöttek olyan közös fordítások, mint a francia TOB
(Traduction Oequménique de la Bible). 1974-re világszerte már mint
egy 170 közös katolikus-protestáns bibliafordítás volt folyamatban.

Az együttműködés a 90-es évekre több szinten folytatódott: a
United Bible Societies fordítói konzultánsai közé mind gyakrab
ban választottak katolikus biblikus szakértőket (az első ilyen az
olasz Carlo Buzetti SDB volt), akik bibliafordítási projekteket fel
ügyeltek és folyamatosan ellenőrizték az elkészülő fordításokat
katolikus egyházi szempontból is. A UBS által fenntartott Görög
Újszövetség szöveggondozó bizottsága már a 70-es évek végén
teljesen ökumenikus ősszetétélű volt, amikor katolikus biblikusok
(közöttük Dominique Barthélemy Op, Adrian Schenker Op, Norbert
Lohfink SJ, Carmel McCarthy RSM és Stephen Pisano SJ) csatla
koztak a héber szöveggondozó bizottság munkájához is. Közös
munkájuk eredményeként jelent meg 20ü4-ben a Biblia Hebraica
Quinta Editio első része, a Megilloth.
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Sokáig fenntartások voltak azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e
olyan magyarázatos bibliákat kiadni, amelyeket közösen készítenek
katolikus és protestáns biblikusok. Ebben fontos gátló tényező volt
a Bibliatársulatok Világszövetsége által még a legkorábbi időszak

ban elfogadott "jegyzet vagy magyarázat nélkül" elv, amellyel éle
sen szemben állt a Dei Verbum "készüljenek megfelelő jegyzetekkel
ellátott Szentírás-kiadások a nem keresztények használatára is, iga
zodva az ő körülményeikhez, s bölcs tapintattal terjesszék a lelki
pásztorok és hívek egyaránt" felszólítása. A UBS hamarosan felül
vizsgálta és módosította a jegyzetes bibliakiadásokat elutasító
szabályt, ebból lett mára a "doktrinális jegyzet vagy magyarázat nél
kül" elv. Részben ez a változtatás nyitotta meg az utat az 1975-ben
megjelentetett francia TOB fordítás előtt. A bibliafordításban meg
nyilvánuló felekezetközi együttműködés új útját jelentették még az
Afríka-szerte folyó sikeres kampányok az írástudatlanság felszámo
lásáért (például az 1975-ben elkezdett elemien egyszerű, mindössze
3500 szót felhasználó ökumenikus Parole de Vie fordítás). Az Olasz
Katolikus Püspöki Konferencia honlapján a bibliatársulatok által
készített fordítás a püspöki konferencia fordítása, a hivatalos litur
giai használatban lévő fordítás mellett olvasható. Spanyolországban
baszk nyelven az egyetlen fordítás a bibliatársulat által készített
fordítás, ezt használják a katolikus liturgiában is. 2004-re a világon
121 nyelven olvashatók a deuterokanonikus könyvek, javarészt kö
zös fordítások eredményeként. 2oo7-ig világszerte 43 felekezetközi
bibliafordítás készült el, jelenleg is 91 van folyamatban." A feleke
zetközi bibliafordításoknak tehát nemcsak hogy létező gyakorlata
van napjainkban, de igen fontos területét jelentik a bibliatársulatok
szolgálatának Ebben nyilván szerepe van a bibliatársulati mozga
lom Katolikus Egyház felé való erőteljes nyitásának és a felismert
közös céloknak: az egyháztól elidegenedett emberek megszólítása
egy közös keresztyén tanúságtétellel elkészülő Szentírás segítségé
vel és a keresztyén egység lelkületének felmutatása általában.

Amint fentebb már említettem, a vatikáni Keresztény Egység TItkár
sága és a Bibliatársulatok Világszövetsége már 1968. január 1ű-én

Londonban egy megállapodásban rögzítette a felekezetközi (vagy
ökumenikus) bibliafordítások elvi és gyakorlati megvalósításának
alapjait. A megállapodást az Egység Titkárság részéről Iohannes
Willebrands püspök, később érsek, a Bibliatársulatok Világszövet
sége részéró1 az akkori elnök, a yorki érsek, Lord Donald Coggan
jegyezte. A megállapodás tényére VI. Pál pápa az áldását adta. Az
1968-as szöveget a felek 1987-ben felülvizsgálták, és újólag jóvá
hagyták. Természetesen ezek az alapelvek nem kötelezőekaz egyes
országokban tervezett vagy megkezdett ökumenikus bibliafordí
tásokra nézve, ugyanakkor a fordítóknak értelmetlen volna őket

figyelmen kívül hagyni, hiszen ezeket követve a tervezett fordítás
részese lehet egy olyan folyamatnak és gyakorlatnak, amely kipró-
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bált és működik, valamint megfelelő szakmai és egyház-főhatósá

gi szinten is ellenőrzött és jóváhagyott. Terjedelmi okoknál fogva
nem áll módomban a teljes megállapodást ismertetni, ezért csak a
legfontosabb ajánlásokat szeretném összefoglalni."

1. Az Újszövetség fordítása esetén megegyezés szerinti, de le
hetőleg a legújabb kritikai kiadású görög szövegből dolgozzanak
a fordítók. Bizonyos konzervatív katolikus és protestáns elvárások
miatt kivételes esetekben megengedhető, hogy a textus receptus
szövegmegoldása szerepeljen a fordításban: ilyen esetben azon
ban ezt jelölni kell a fordítási jegyzetekben.

2. Az Ószövetség esetében a Kittel-féle alapszöveget javasolja
a dokumentum. A maszoréta szövegnek elsőbbséget kell adni, de
ahol értelmezési nehézségek merülnek fel, ott segítségül lehet hív
ni a qumráni iratokat vagy a korai fordítások valamelyikét.

3. A kánon tekintetében ajánlott egy (az 6- és Újszövetség kö
zötti) elkülönített részben megjelentetni a deuterokanonikus köny
veket is, hiszen a katolikus egyházi jóváhagyást csak ilyen biblia
kiadások nyerhetik el. Ebben az elkülönített részben kell helyet
biztosítani Eszter és Dániel könyvének deuterokanonikus részei
számára. (1987) Sírák fia könyve esetében javasolt a rövid szöveg
követése és a hosszabb szöveget a jegyzetekben lehet feltüntetni.

4. Egzegetikai kérdésekben a közös fordítóbizottságoknak ki kell
jelölnie olyan, mindkét oldalról elfogadott kommentárokat, ame
lyeknek a megoldásait a vitás kérdésekben elfogadják és követik.

5. A jegyzetek tekintetében is előre meg kell állapodni a köve
tendő gyakorlatban. Javasolt jegyzettípusok a) alternatív olvasa
tok, b) eltérő fordítási megoldások, c) etimológiai névmagyaráza
tok, d) szójátékok, e) a történelmi háttér rövid megvilágítása, f)
a bibliai szövegben magától értetődőnek vett, ma alig ismert
kulturális sajátosságok, g) kereszthivatkozások, h) szakasz-CÍ
mek, i) különleges kiegészítések (térképek, konkordanciák, tarta
lomjegyzékek, illusztrációk, előszók).

6. Megegyezés a tulajdonnevek és a kölcsönszavak írásmódjá
ban (ajánlott az első esetében az eredeti héber vagy görög kiejtés
szerinti megoldást választani, míg a második csoport jelenletét
minimalizálni a szövegben).

7. A munka eredményességéhez elengedhetetlen az együttmű

ködés légköre.
8. Ajánlott egy új fordítás elkészítése, és nem egy kiválasztott

szöveg revíziója (kevesebb az előre kódolt konfliktus).
9. Ajánlott szervezeti felépítés (3 bizottság: egy munkabizottság,

egy revíziós bizottság, egy konzultatív csoport és a szerkesztői szu
pervízíö). A munka- és revíziós bizottságban dolgozó személyek ki
választása csak előzetes felmérések és egyeztetések alapján történhet.
A konzultatív csoport tagjait az egyes felekezetek önállóan jelölhetik.

10. Elengedhetetlen a fordítás elveinek előzetes meghatározása
(vitás kérdések esetén ez feloldja a "tekintély" problémáját, ugyan-
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akkor garantálja az elkészült fordítás egyházi elfogadottságát és
egységes színvonalát).

11. Vitás esetekben is mindig meg kell egyezni egy közös szö
vegben! A jegyzetek és egyéb eszközök tekintetében természetesen
létezhetnek eltérő (katolikus illetve protestáns) kiadások. Hagyomá
nyosan a fordítás copyright-ja a biblíatársulatíoklé, ugyanakkor a
közös kiadás copyright-ja rendszerint megosztott a résztvevő fe
lek között.

12. Rendszerint a közös fordításnak viselnie kell mind a biblia
társulat (a protestáns oldal), mind a katolikus főhatóság névjegyét:
például a bibliatársulat megnevezése a címoldalon impresszum
ként, a katolikus főhatóság imprimaturja a belső címoldalon.

Egy magyar nyelvű ökumenikus bibliafordítás elkészítésének ter
ve meglehetősen régóta a szemünk előtt van. Sőt, ennél jóval több
ről van szó, hiszen a legfelsöbb egyházvezetői és bibliatársulati
szinten történtek konkrét és jól dokumentált lépések az ügyben.
Természetesen a korábban megindult és mára lelassult, illetve el
akadtnak nevezhető folyamat részleteinek bemutatására itt nincs
lehetőségem, talán annyi elegendő, hogya legfontosabb csomó
'pontokról szóljak, és az elmondottakat néhány személyes meg
jegyzéssel zárjam.

Egy katolikus-protestáns bibliafordítás elkészítésének az igénye
először a Bibliatársulatok Világszövetségének budapesti világgyű

lésén merült fel, 1988-ban.12 A világgyűlésen az a Martini bíboros
képviselte a Vatikánt, akikülönösen is szívén viselte a katoli
kus-protestáns fordítások ügyét. Egy olyan magyarországi hely
zetben, amikor a katolikus bibliakiadás többközpontú volt és még
jelenleg is az (Szent István Társulat és Szent Jeromos Bibliatársu
lat, bencés bibliakiadás), ugyanakkor a protestáns bibliamunka, a
fordítás, a szöveggondozás és a kiadás a Magyar Bibliatársulatnál
központi képviselettel rendelkezik, alapvető fontosságú volt a kato
likus és a protestáns felek közötti kommunikáció csatornáinak
megteremtése. Ebben döntő jelentőségű volt az, hogy Tarjányi
Béla professzor úr személyében a Katolikus Egyház megfigyelőt

küldött a MBTA kuratóriumi üléseire. A közös fordítás körüli
szervezés 1998-99-ben felgyorsult, amikor is a Katolikus Püspöki
Konferencia nyilatkozatában kifejezte eltökéltségét egy ökumeni
kus bibliafordítás elkészítésére. Ezt követően a Magyar Bibliatár
sulat elnöksége levélben fordult a MKPK-hoz, hivatalos döntést
kérve az ökumenikus bibliafordítás terveinek gyakorlati megkez
déséről. A Püspöki Konferencia döntése értelmében a közös bib
liafordítással kapcsolatos egyeztetések katolikus felelőse Márfi
Gyula veszprémi érsek úr lett. Az egyeztetések tovább folytak
Márfi érsek úr és a MBTA vezetősége között, egy ponton azonban
elakadni látszottak. Ebben az okok tisztázása nem könnyű feladat,
és mivel én magam személyesen ebben a folyamatban még nem
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vehettem részt, nem volna helyes, ha olyan kijelentéseket tennék,
amelyek esetlegesen nem fednék a folyamatban akkor résztvevők

személyes tapasztalatait. A rendelkezésemre álló dokumentumok
alapján azonban azt mondhatom, hogy az elsődleges gond az
volt, hogy bár a fentebb ismertetett "Irányelvek" mindkét fél előtt

ismertek és elfogadottak voltak, a tárgyalásokban olyan új, sajáto
san magyar szempontok bukkantak fel, amelyekben nem volt
egyetértés, és amelyek megakasztották a további együttműködést.

A másik gondnak azt érzem, hogy nem voltak és még most sem tö
kéletesen tisztázottak a szerepek. A protestáns felet képviselő

MBTA-nak be kell látnia azt, hogy a Katolikus Egyházban a Szent
írásnak még ma sem ugyanaz a szerepe és jelentősége, mint a
protestáns egyházakban, ráadásul a katolikus döntéshozási rend
szer és képviseleti mechanizmusok lényegesen eltérnek a protes
táns felekezetekétől. Éppen emiatt az eltérés miatt volna nagyon
fontos, hogy a Katolikus Egyház megfigyelői képviselete a Ma
gyar Bibliatársulatban folytatódjék, és ezáltal a megfelelő kommu
nikáció biztosítva legyen. A katolikus partnernek ugyanakkor
meglátásom szerint azt volna szükséges elfogadnia, hogy a fele
kezetközi bibliafordítások elkészítésének ügyében a Magyar Bib
liatársulat az a partner, amely megfelelő egyházi és nemzetközi
felhatalmazással és szakmai háttérrel rendelkezik a folyamat pro
testáns részről történő lebonyolításához. Ezek nagyon fontos, bár
technikai feltételek. Ennél még sokkal fontosabbnak tartom azt,
hogy egy olyan légkör alakuljon ki, amelyben mindkét fél valódi
szükségét érzi egy ökumenikus bibliafordítás elkészítésének. Ha
ez hiányzik, akkor csak az egyházi és világi médiában jól kom
munikálható szólamok és az egyházpolitika szintjén létezik a kő

zös bibliafordítás ügye, de ezeken a szinteken meg is reked. A re
alistának tűnő, de alapvetően túl szkeptikus hangok ellenére
fontos volna belátnunk, hogy egy ilyen kezdeményezés soha
nem a jelennek és a jelenlegi igényeinknek szól." Egy új biblia
fordítás elkészülte szinte kivétel nélkül nagy nehézségekbe és
igen sok fáradtságba kerülő feladat, amely sokszor nem már
meglévő igényeket elégít ki, hanem sokkal inkább új igényeket
és lehetőségeket teremt. Hatványozottan igaz lenne mindez egy
eleddig példa nélkül álló ökumenikus bibliafordításra. Elkészíté
se, de már elkezdése is a jelenlegi akadályokon felülemelkedni
tudó, egyháztörténelmi felelősségtudattal bíró egyházvezetésre
utalna mindkét oldalon. Ennek az egyértelmű jeleit - szakmai
oldalról - pillanatnyilag még nem látjuk. Hitem szerint azonban
a magyarországi Biblia éve közös katolikus-protestáns megün
neplése óriási előrelépést jelenthet ebben is, nem is szólva arról
a jelentős tényről, hogya 2008 októberében, a Vatikánban kezdő

dő püspöki szinódus témája is a Szentírásnak az egyház misszió
jában betöltött szerepe lesz.
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