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Psalterium humanum 

Zsoltárok könyve

Új zsoltárfordítás jelent meg tavaly 
a Bencés Kiadónál a Pannonhalmi Főapátság megbízásából, nem 
sokkal a korábbi Pannonhalmi zsoltároskönyv (2007) után  A most 
megjelent fordítás nem helyettesíteni hivatott a korábbit, hanem 
kiegészíteni  A Zsoltárok könyve ugyanis elődjével ellentétben – 
ezt a püspöki ajánlás és a főapáti előszó egyaránt aláhúzza – nem 
liturgikus használatra készült, hanem miként egy verseskötet 
vagy tanulmány: önálló olvasásra és elmélkedésre, ugyanakkor 
alkalmas arra is, hogy felkészítsen a liturgikus zsoltárhasználat-
ra  Az utószó és maga a fordítás világossá teszi: nem elsősorban 
a recitálhatóság szempontjai teszik a különbséget, és talán nem 
is a már megszokottól való eltérés  Inkább arról van szó, hogy 
a kötet a benne foglalt szöveghű és rendkívül kifejező fordítás-
sal a zsoltárok eredeti világába, jelentésük sokszor nyers és vad 
alaprétegeibe vezeti vissza az olvasót; oda, ahol még nincs kü-
lönbség katolikus és protestáns, keresztény és zsidó, hívő és nem 
hívő olvasat között, mert az ott őrzött tapasztalatok ismerősek 
mindenkinek  A 2007-ben készült  fordításon „szerzetesek ki-
sebb munkacsoportja” dolgozott,1 mint ahogy a 2014-ben meg-
jelent protestáns Revideált Új Fordítás (RÚF) is közösségi alkotás  
Jelen kötet Simon Tamás László, a római Anselmianumban oktató 
és kutató bencés bibliatudós munkája, akinek tolmácsolásában 
szintén 2014-ben az Újszövetség magas színvonalú és innovatív 
új fordítása is megjelent a Bencés Kiadónál  

A zsebkönyv méretű és szép kiállítású kötet megjelenésében 
nagyon hasonló az említett bencés Újszövetséghez és Zsoltáros-

1 Pannonhalmi zsoltároskönyv, 2007, 373 
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könyvhöz 2 Ha fellapozzuk, szép és szellős, jól olvasható szöveget 
találunk benne  Minden zsoltár új oldalon kezdődik; a számozás 
a mai tudományos konvencióknak megfelelően a Héber Bibliát 
követi, de – amikor a kettő eltér – zárójelben megtalálható a szer-
zetesi hagyományban bevett katolikus számozás is 3 A zsoltárso-
rok rövidek, az egyes költemények nagyobb egységei „verssza-
kokat” alkotnak  A tagoláson kívül azonban a szövegben nem 
találhatók további értelmező eszközök, hogy maga az Írás jut-
hasson szóhoz 4 Simon T  László lemondott a más fordításokra 
jellemző értelmező címekről is (pl  „Isten üdvtörténeti tettei”), 
így a szöveghagyomány által megőrzött ókori zsoltárfeliratok 
lépnek elő címmé – ahol fennmaradtak ilyenek (pl  A karvezető-
nek – Az Úr szolgájáé, Dávidé)  Ugyanakkor a fordító több mint 
100 rövidebb magyarázó jegyzetet fűzött a fordításhoz  A hosszú 
(309–375) utószó vizuális értelemben a fordításnál kevésbé átte-
kinthető, mivel nem tagolják alcímek vagy más, az olvasót segí-
tő eszközök  Bevezetés híján az olvasó minden információt, ami 
nem következtethető ki magából a fordításból, az utószótól vár 5 

Az utószó tartalmas, tudományos érvekkel és elemzésekkel 
átszőtt, jelen formájában mégis inkább tanító elmélkedés hatását 
keltő biblikus teológiai tanulmány 6 Olvasása a tagolás hiányán 
túl azért igényel a vártnál nagyobb erőfeszítést, mert tudomá-
nyos jellege dacára nem tartalmaz jegyzeteket és hivatkozáso-
kat 7 Az itt egybeszerkesztett korábbi tudományos közlemények 
eredeti formájukban közérthetőbbek, mivel – éppen a hivatko-
zások révén – megismertetik az olvasóval az érveket és ellenér-
veket azok feltételességével és cáfolhatóságával együtt  Nevek 
és hivatkozások nélkül a gondolatmenet nehezebben követhető, 
2 A borító ezúttal talán kicsit kevésbé markáns, mint a két korábbi köteté  
3 A katolikus számozás a Septuaginta és a Vulgata által megőrzött szövegha-

gyományt közvetíti, és a maszoréta számozás szerinti 9–10  és 114–115  zsol-
tárokat egynek tekinti, míg a 116  és a 147  zsoltárt két-két egységnek  A ka-
tolikus számozás is héber szöveghagyományra vezethető vissza, ahogy azt a 
9–10  zsoltár alfabetikus sorkezdetei is jelzik  Az alábbiakban az egyszerűség 
kedvéért mi a héber számozással hivatkozunk a zsoltárokra 

4 Nem találjuk meg a kötetben a szokott hivatkozásokat sem a párhuzamos ó- 
és újszövetségi helyekre 

5 Az Újszövetség az utószón (827–845), az ajánláson (5–6) és az előszón (9–10) 
kívül tartalmaz egy általános (11–27) és négy specifikusabb bevezetést is az 
evangéliumokhoz (29–57), az Apostolok Cselekedeteihez (387–391), az apos-
toli levelekhez (483–503) és a Jelenések könyvéhez (777–786)    

6 Az elmélkedő-tanító jelleget erősíti a cím is: „Minden egyes lélegzet dicsérje az 
Urat”. A Zsoltárok könyve az imádság iskolája  

7 Az összesen 7 jegyzet (a-g) közül az elsőben a szerző saját korábbi közlemé-
nyeihez (és az azokban található hivatkozásokhoz) utalja az olvasót  Nem 
teszi ugyanakkor világossá, hogy négy hivatkozott műve közül a 2007-ben 
megjelent magyar nyelvű tanulmánykötete az, amelynek részeit – esetenként 
egész fejezeteit – az itteni utószóban kis változtatásokkal újraközli (Hozzatok 
szavakat magatokkal! Közelítések a zsoltárokhoz, Szent Mauríciusz Monostor – 
L’Harmattan, Bakonybél–Budapest)  A felhasznált tanulmányok a követke-
zők: A ki nem mondott és az el nem mondható (9–15); A zsoltárok: az imádság gram-
matikája (16–20); Az erőszakról (27–48); Hol vagy, Dávid király? (49–67); Dávid: 
alany és tárgy (68–75); A zsoltárok könyvének architektúrája (102–136) 
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egyszersmind viszont tanító jelleget ölt, amit a kiadás formátu-
ma és az egyházi jóváhagyás további tekintéllyel ruház fel   

Az utószó négy nagy témát tárgyal, amelyek külön-külön is 
fontosak, együtt pedig jól megvilágítják a fordításban is megnyil-
vánuló szemléletet  Az első gondolati egység (309–320) az embe-
ri tapasztalattól a költői megfogalmazásig követi nyomon a zsoltá-
rok kialakulását – nem történeti, hanem irodalmi értelemben  A 
zsoltárok költemények, és mint minden jó költemény, „a ki nem 
mondott és az el nem mondható” közlésében segítenek  Sajátos-
ságukat az adja, hogy az „antológia”, amelybe ókori szerkesz-
tőik foglalták őket, többletjelentést kölcsönöz nekik  „A szövet-
ség erőterében” ugyanis a legkilátástalanabb helyzet is értelmet 
nyer, sőt – látjuk a panaszzsoltárokban – egyenesen dicséretbe 
fordul át  A Psalterium mint könyv tehát „teret és időt átölelő 
szolidaritásról” biztosítja mindenkori olvasóját, akiben remény 
ébred, hogy ha a zsoltáros eljuthatott a panasztól a dicséretig, 
akkor ez – ebbe a térbe és közösségbe belépve – neki is sikerül-
het, sőt dicséretével másokon is segíthet  Ez ad egyetemességet 
a zsoltárnak, amely az ismétlésben, a mindig új helyzetekre való 
alkalmazásban – az újraolvasás és a zsoltározás gyakorlatában – 
„él és éled újjá” (317)  

A második nagy egység (320–348) Dávid alakját járja körül, 
mert ő az, akinek a hagyomány a zsoltárok könyvét ha nem is 
tulajdonítja, de mintegy a védnöksége alá helyezi  Kulcsszere-
pet játszanak itt a már említett zsoltárfeliratok, amelyek a köl-
teményeknek közel a felét a királyhoz kapcsolják 8 A szerző 
azokkal ért egyet, akik szerint ez a hozzárendelés egy utólagos, 
a Második Templom korából (Kr  e  5  – Kr  u  1  sz ) származó 
„dávidológiai” újraértelmezés eredménye  Fontos, hogy ebben 
a megközelítésben ez az utólagosság nem félreviszi a zsoltárok 
jelentését, hanem beteljesíti, hiszen az értelmezők – ókori szer-
kesztők – mintegy a közösség hangjaként, legitim módon alakí-
tották ki a szöveg végső formáját  Az ő jóvoltukból azonosulhat 
a mindenkori olvasó Dávid alakjával, amely – különösen Sámu-
el könyvében – olyannyira sokrétű, hogy bárki magára ismerhet 
benne (326)  Sőt ez a „demokratizálódás” ennél is tovább széle-
sül: a múlt irányában – a Dávid modelljére megformált9 – Ábra-
hám alakján át egészen Ádámig („az ember”) megy vissza, a jövő 
felé tekintve pedig az eljövendő Dávid, a messiás (masiah, „fel-
kent”, görögül khrisztosz) alakját vetíti előre (326–327) 10 Simon 
T  László nem helyezi tolakodóan az olvasó elé e „dávidológia” 

 8 A feliratokban szereplő egyéb nevekre (pl  Aszaf, Kórah fiai, Mózes, Sala-
mon) és adatokra (hangszerek, dallamok) az utószó részletesen nem tér ki  
Nem hangsúlyozza azt sem, hogy a Septuaginta további zsoltárok Dávidhoz 
rendeléséről tanúskodik, vö  Zsolt 99(98) vagy 104(103), amelyek a maszoréta 
változatban anonim zsoltárok 

 9 Itt a szerző a történeti kritika azon hipotézisére utal, amely szerint a pátriár-
ka-történetek később nyertek végső formát, mint a Dávid-történetek 

10 A 329–333  oldalon Dávid „felkent” (masiah) titulusát elemzi a szerző 



krisztológiai dimenzióit, csupán felvillantja annak Jézusra vo-
natkoztatható távlatait 11 Ugyancsak diszkréten, teológiai érvek-
ről lemondva fejti ki, milyen értelemben tekinthetők a zsoltárok 
nemcsak „imádsággá formálódó tapasztalatnak”, de „Isten igé-
jének” is (338–348)  A már említett „szövetség tere” fogalmat mé-
lyíti el a felbonthatatlan dávidi szövetség teológiájának bibliai 
megfogalmazásáról szóló szakasz (334–336)  

A szerző ezután az erőszak megbotránkoztató jelenlétével néz 
szembe, különösen az ún  „átokzsoltárokban” (pl  Zsolt 58, 83, 
109) (348–353)  Elemzéseiben itt amellett érvel, hogy alaposab-
ban megnézve a Héber Biblia sem támogatja jobban az erőszakot, 
mint az Újszövetség, és „markionita önáltatás” volna a kereszté-
nyek részéről azt állítani, hogy az Újszövetség tanítása akár e té-
ren is lényegesen eltérne az Ószövetségétől  Ezzel a kijelentéssel 
valószínűleg sok Biblia-olvasó nehezen ért egyet,12 a gondolat-
menet egésze szempontjából azonban nem ez a lényeges, hanem 
az, hogy Simon T  László az Ó- és az Újszövetséget ily módon 
is közelíti, sőt mintegy fedésbe hozza egymással  „A keresztény 
Biblia második fele” (355) ebben a megközelítésben nem annyira 
beteljesíti az elsőt, mint inkább benne foglaltatik  

Mindhárom fenti gondolati egységben közös, hogy a zsoltá-
rokat nem külön-külön, hanem gyűjteményként, a bibliai kánon 
kontextusában vizsgálják  Az utószó befejező része (354–373) 
ezt a megközelítést: a modern kánonkritikai módszert mutatja 
be, szembeállítva a korábbi exegetikai módszerekkel  Utóbbi-
ak itt nemcsak a történeti kritikát foglalják magukba, hanem a 
patrisztikus, sőt az újszövetségi Ószövetség-exegézist is (a rab-
binikus hermeneutikáról nem esik szó) 13 Az új módszer lénye-
ge, hogy szinkrón módon közelít a szöveghez, továbbá „nem 
akar hipotéziseket alkotni a szöveg mögötti valóságra, sem a 
szövegek kialakulására vonatkozóan” (360), nem „a priori ki-
választott teológiai vagy spirituális témákhoz keres (…) a zsol-
tárokban illusztrációt”, hanem épp ellenkezőleg „a zsoltárok 
könyvvé szerkesztett egészéből próbál (…) kiolvasni spirituális 
útmutatót” (371)  Ennek megfelelően ebben a részben (361–373) 
a Psalterium architektúrájának legfontosabb vonásairól olvasha-
tunk: öt könyvre osztottsága14 a mózesi Tóra struktúrájára rímel 
és a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás örök jelenét emeli ki; az 1–2  
zsoltár az egész könyvnek messiási perspektívát ad; a könyvet 
záró hallél/doxológia (Zsolt 146–150) pedig a kezdetet és a véget, 
a teremtést és az apokalipszist idézi meg            

11 328–329, 337  A katolikus liturgia Jézusra utaló központi szavai sejlenek fel az 
„általa, vele és benne” kifejezés többszöri használatában (323, 347, vö  6) 

12 Erre a szerző is számít, és a tanulmányából idézett szövegrészbe beiktat egy 
új bekezdést a várható botránkozás enyhítésére (349)  

13 A szembeállítást tompítja, hogy az új módszer kétszer is „értelmezési kísér-
letként” kerül említésre (360, 371)  

14 A könyvek határait a fordítás nem jelöli  
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Az utószó célja tehát nem az, hogy a zsoltárok könyvének 
szöveghagyományáról, poétikai jellegzetességeiről, korábbi for-
dításairól, kutatás- és értelmezéstörténetéről tájékoztasson, ha-
nem négy fő szempont és esettanulmányok révén hozza közel 
az olvasóhoz azt a látásmódot, amely a fordítást is áthatja, és 
amelyet a szerző más írásai még jobban kibontanak 15 E megkö-
zelítés szerint a zsoltárok nem a későbbi értelmezések fényében 
olvasandók, de nem is a feltételezhető eredeti közegüket kell ke-
resnünk, hanem azt a jelentést, amelyet a szöveget véglegesítő 
Második Templom korabeli ismeretlen zsidó írástudók kompo-
náltak meg, amikor korábbi hagyományokat a kanonikus for-
mában rögzítettek  A hagyományozásnak ez a rétege egyaránt 
megengedi a zsidó és a keresztény értelmezést, sőt ezeknél is 
egyetemesebb: ökumenizmusa szívesen lát „minden istenkereső 
embert” (309)  Leginkább ebben állhat a kötet nem-liturgikus jel-
lege: visszahúzódik benne a sajátosan keresztény tartalom, amit 
a liturgikus közeg értelmező, átlényegítő hatása és esetleg – de 
nem feltétlenül – egy azzal nagyobb összhangban lévő fordítás 
egészít ki 16 A fordítás tehát a szöveg jelentéseinek alapszintjét 
(sensus historicus, rabbinikus terminológiával psat) törekszik visz-
szaadni  

Röviden ki kell térnünk a forrásszöveg kérdésére  A nem-kato-
likus olvasó azt gondolhatná, hogy egy bencés Biblia-fordítás a 
Vulgata vagy a Septuaginta szövegén alapul, hiszen ezek az óko-
ri fordítások rögzítik az Ószövetség hagyományos katolikus ol-
vasatát  A jelen fordítás a II  Vatikáni Zsinat óta meghonosodott 
gyakorlatot követi azzal, hogy a Héber Biblia szövegét, annak 
is tudományosan elfogadott stuttgarti kiadását  (BHS) veszi ala-
pul 17 Ennek a kritikai kiadásnak a fő szövege egy késői, 1008/09-
ben a maszoréták által másolt héber kézirat, az ún  Pétervári 
(Leningrádi) kódex reprodukciója, amely tehát akár másfélezer 
évvel is későbbi lehet, mint a Második Templom korabeli írno-
kok által rögzített szöveg  A BHS kiadása azért kritikai, mert a 
lap alján található „apparátusban” számos más szövegváltozatot 
is feltüntet, amelyek az említett kódexnél jóval korábbi kézirato-
kon (pl  holt-tengeri tekercsek) maradtak fenn, vagy hasonlóan 

15 Érdekes összevetni Szörényi Andor (1954-ben írt és a kor szemléletét tükrö-
ző) módszeres bevezetését Sík Sándor latinból készült fordításához: Zsoltárok 
könyve, Szent István Társulat, Budapest, 1961, 5–59  A zsoltárkutatás hatal-
mas szakirodalmából két kötetet ajánlok az olvasó figyelmébe: Brown, W  
P  (szerk ): The Oxford Handbook of the Psalms. Oxford University Press, 2014 
(átfogó jellege miatt); Mello, A : Hárfa és lant ébredése. Válogatott tanulmányok a 
Zsoltárok könyvéhez, ford  Szabó X , Szatmári Gy , Piatrik P  és Schnider A : Sa-
pientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2017 (magyarul az egyik legutób-
bi átfogó publikáció)  Simon T  L  az utószóban E  Auerbach, P  Beauchamp, 
B  S  Childs, Fröhlich Ida, M  Goulder, H  Gunkel, J  Kugel, N  Lohfink, R  
Rendtorff, G  Wilson és E  Zenger nevét említi  

16 A „nem-liturgikus” fogalmához vö  még 359–360, ahol a kifejezés az „irodal-
mi” és az „individuális” szinonímája 

17 A szerző is említi (373), hogy a legújabb kritikai kiadás, a Biblia Hebraica 
Quinta zsoltár-kötete még készül  

 psalterium humanum 121



régi ókori fordítások (pl  Septuaginta) alapján rekonstruálhatók  
Az ókorban ugyanis a héber szöveg több változatban létezett, 
és a különböző zsidó, majd később csatlakozó korai keresztény 
irányzatok kisebb-nagyobb mértékben eltérő olvasatokat tekin-
tettek hitelesnek – hitüknek és hagyományaiknak megfelelően  
A fordítónak tehát lehetősége van mérlegelni, hogy a kritikai ki-
adás által kínált változatok közül melyiket fogadja el, és döntését 
befolyásolhatja, hogy melyik ókori szöveghagyomány áll hozzá 
közelebb  Választhatja azt is, hogy konzekvensen a fő szöveget 
követi, de ezzel is döntött: a maszoréták olvasatát fogadta el  
További mozgásteret enged a fordítónak, hogy a héber szöveg 
eredetileg csak mássalhangzókból állt, a kiolvasást egyértelmű-
sítő magánhangzójeleket („pontozás”) csak később adták hozzá 
– ezek tehát megint csak nem a Második Templom korabeli szö-
vegréteghez tartoznak, hanem egy még a klasszikus rabbinikus 
kornál is későbbi értelmezési hagyomány részei 18 A történeti ér-
telemben vett eredetihez tehát még akkor is csak áttételesen van 
hozzáférésünk, ha a héber szövegből fordítunk 

Simon T  László jellemzően a jeromosi iuxta Hebraeos elvét 
követi szövegválasztásában, és inkább a maszoréta változatot 
fogadja el, mint a Septuagintáét  Olyan esetekben, amelyek ke-
resztény szempontból fontosak, Jeromoshoz hasonlóan komp-
romisszumos megoldást választ  A 22  zsoltár újszövetségi 
perspektívából Jézus passiójának egyes elemeit vetíti előre („Is-
tenem, Istenem, miért hagytál el”, „köntösömre sorsot vetnek”)  
A 17  versben szerepel egy héber szó, amely az olvasattól függő-
en három fő irányban értelmezhető: „átszúrták” vagy „megkö-
tözték” (ka[a]ru), illetve „mint oroszlán” (ka-ari)  A különbség az 
első kettő és a harmadik között jottányi, mert csak a szó utolsó 
betűje szárának hosszától függ, hogy vavnak vagy jodnak olvas-
suk-e  A Septuaginta az első változatot fogadja el (órüxan), Je-
romos a héber szöveg alapján készült fordításában a másodikat 
(vinxerunt), a maszoréta szöveg pedig a harmadikat („körülzár-
tak, mint oroszlán”) 19 Jelen fordítás a második, mintegy komp-
romisszumos változatot követi: „gonosztevők bandája kerített 
be, összekötözték kezem és lábam” 20 

Az iménti példa az eredeti szövegváltozatok fontosságára vi-
lágított rá  Ugyancsak döntésre kényszeríti a fordítót, hogy mi-
lyen fordítási elveket kövessen: a forrás- vagy a célnyelvhez köze-

18 Pl  Zsolt 91,6 első szava ([m]dvr) olvasható deverként (’dögvész’) és davarként 
is (’dolog’, ’valami’)  Utóbbit fordítja a Septuaginta (pragma[tos])  

19 Behatóan elemzi ezeket a lehetőségeket a kötet lektora, Szabó Mária 
részleges, de gazdagon kommentált fordításkötetében: תהלים. A zsoltárok kin-
csei: Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai jegyzetekkel. Válogatás a Zsoltárok I. könyvéből 
(1–41), Szent István Társulat, Budapest, 2013, 196–197   

20 A Szent István Társulat fordításában (1973) szintén „összekötözték” szere-
pel; ezzel szemben Sík Sándor fordításában (1961, jegyzettel) és a Pannonhal-
mi zsoltároskönyvben (2007) „átlyuggatták”, a RÚF-ban (2014) „átlyukasztot-
ták” olvasható  A görög alapján készített (és a Vulgatában hivatalossá tett) 
Psalterium Gallicanum a ’kiváj’, ’átszúr’ jelentésű foderunt igét használja 
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lítsen, utóbbinak melyik regiszterét célozza meg, illetve miként 
viszonyuljon a meglévő fordítási hagyományhoz 21 Simon T  
László nagy szabadsággal használja a korábbi fordításokat, ame-
lyekhez képest ott változtat, ahol azt az eredeti szöveg vagy a 
fordítás költői minősége, kifejezőereje indokolja 22 Bevallott célja 
– mondja egy interjúban Újszövetség-fordításáról –, hogy meg-
kérdőjelezze „a pontosság és az olvashatóság” közti dilemma 
érvényességét 23 Úgy vélem, ennek a magas ideálnak zsoltárfor-
dításában sikerült megfelelnie, és legtöbbször hatékonyan bon-
totta le a válaszfalat a forrásszöveg és a mai olvasó által használt 
nyelv között  Ebben talán a nem-liturgikus szempont is segítette, 
hiszen nem az eredetit helyettesítő szöveget kellett létrehoznia, 
hanem olyat, amely hozzájárul az eredeti életre keltéséhez 24

Anélkül, hogy a fordítás módszeres elemzésére vállalkoz-
nék, néhány szempontot és példát sorolok fel jellegzetességei-
nek szemléltetésére  Az első és legfontosabb a nyelvezet, amely-
nek modernsége és költőisége a fordítás legnagyobb erőssége 25 
Ebben a fordításban Jákob háza népe nem „az idegen nyelvű”, 
hanem „egy zagyván beszélő” nép (’am loéz) közül ment ki az 
egyiptomi kivonuláskor (114,1);26 itt a zsoltáros körül nem azt 
suttogják, hogy „iszonyú baj van vele”, hanem a zsoltáros mond-
ja, de nem azt, hogy „körülöttem csupa rettegés”, hanem hogy 
„fondorkodás körös-körül” (31,14);27 a folyamok „dübörögve 

21 A zsoltárok magyar fordításairól tudtommal még nem született átfogó ta-
nulmány, de a bibliafordításokról szóló áttekintések tartalmazzák a legfőbb 
zsoltárfordításokat: Székely T : A magyar bibliafordítások történetéből 1500–
1955. Budapest, 22008, 11957; ill  Bottyán J : A magyar Biblia évszázadai, Kálvin, 
Budapest, 22009, 11982  A bibliafordítás elveiről magyarul vö  Koltai K : Bib-
liafordítás – egy szekuláris korban, Ókor 2014, 13/4, 79–83; ill  Pecsuk O : Egy 
ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. 
után. Budapest, 2019 (habilitációs értekezés) 

22 Az utószóban (374) négy online is elérhető (www szentiras hu) fordítást 
nevez meg, mint amelyeket a fordítás során haszonnal forgatott: Károli re-
videált változata (1990), a Káldi-Neovulgáta (1997), a Szent István Társulat 
Bibliája (1973) és a RÚF (2014); az összevetés alapján elsősorban az utóbbira 
támaszkodik  A RÚF fordításáról ld  Kustár Z : A protestáns Revideált újfordítá-
sú Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. Elvek, eredmények, 
tartalmi indoklások, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 
2017 

23 Bókay László: Az Újszövetség új fordításban  Beszélgetés a fordítóval, Simon 
Tamás László bencés szerzetessel, Új Ember, 2014  november 16 

24 „Minél több fordítás kerül az olvasók kezébe, annál jobb” – nyilatkozza az 
idézett interjúban  A helyettesítő fordítás klasszikus példája a Septuaginta, az 
eredetit kiegészítőé az arámi targumok   

25 Mint láttuk, az utószó is az első helyen említi a zsoltárok költemény-voltát 
26 Sík S  a Septuagintát (ek lau barbaru) követve a „barbár nép” megoldást vá-

lasztja, a Pannonhalmi zsoltároskönyv az „idegen nemzet”-et  A l’z gyökből 
csak ez az alak képződik a Héber Bibliában, és csak itt fordul elő (hapax), a 
szótárakban megadott nyelvi párhuzamok (posztbiblikus héber, arámi, szír) 
alapján azonban a szó beszédet implikál, így a fordítás megalapozott  

27 A magor szó két héber gyökből is levezethető, ennek megfelelően jelentése 
egyaránt lehet ’rettegés’ vagy ’tartózkodás’ (utóbbi értelemben fordítja a Sep-
tuaginta)  A ’fondorkodás’ mintha e kettőt egyesítené 
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morajlanak”, nem egyszerűen „zúgva” (93,3)28, és sorolhatnánk 
a további modern és erős megoldásokat  Vagy nézzük ezt: „Az 
ember? – Napjai, mint a fű   ”, nem pedig „Az ember napjai olya-
nok, mint a fű   ” (103,15);29 vagy: „Nincs számonkérés  Nincs 
Isten” (10a,4) – mondja a gonosz ahelyett, hogy „Nem kéri szá-
mon, nincsen Isten!” 30 Láttuk azt is, hogy az erőszak problémáját 
a fordító nem elkendőzni akarja, hanem a zsoltárok révén utat 
mutatni a feloldásához  Éppen ezért az erőszak kifejezéseit nem 
tompítja: „szétverem őket” (89,14) a stilizáltabb „szétzúzom” he-
lyett 31

A költőiség és kendőzetlenség mellett fontos szempontként 
jelenik meg az utószóban, hogy az egyes zsoltárok ezúttal nem 
önmagukban, hanem mindenekelőtt a Psalterium részeként hor-
doznak érvényes jelentést  Ennek megfelelően nagy hangsúly 
esik a feliratok hiteles visszaadására  Az adott zsoltár sohasem 
Dávidtól származik, hanem – a redaktoroknak köszönhetően – 
lazábban kapcsolódik hozzá: „Dávidé”; a mizmór sohasem „zsol-
tár” (pszalmosz), hanem „hangszeres kísérettel”;32 több héber ki-
fejezés pedig egyszerűen lefordítatlan marad (pl  gittith, maszkil, 
löhazkir);33 maga a könyv is következetesen héberül kerül emlí-
tésre: Széfer Töhillim, „dicséretek könyve” 34 A hebraizálás más 
tekintetben is jellemzi a fordítást: „sófár” ’kürt(zengés)’ helyett 
(47,6; 98,6); „Negev” ’délvidék’ helyett (126,4) 35 Van bizonyos 
szubverzív vonása is a fordításnak, amennyiben módszeresen el-
tér a leggyakoribb terminusok többé-kevésbé bevett, feltehetően 
elkopottnak vagy túlontúl kegyesnek érzett fordításától: a tefilla 
nem ’imádság’, hanem „könyörgés”; a heszed nem ’szeretet’, ha-
nem „jóság”; a kavod „tekintély”, nem pedig ’dicsőség’; a davar 
pedig „szó”, és nem ’ige’  

28 A héberben „felemelik a folyók összecsapódásukat” (ti  összecsapódó hullá-
maik hangját)  A Septuaginta ezeket a szavakat nem tartalmazza 

29 A héber tagmondat szerkezete megengedi, sőt támogatja Simon T  L  megol-
dását  „Akár a fűszál, olyanok az ember napjai” – fordítja ugyanezt a Pannon-
halmi zsoltároskönyv.

30 Pannonhalmi Zsoltároskönyv, Zsolt 9,25  Simon T  L  fordítása itt – mint sok 
más esetben is – a RÚF megoldását javítja tovább („Nem lesz számkérés, 
nincs Isten!”)  A számozás itt 10a, holott helyesen 10 (9b) kellene legyen 

31 Aki szeretne bepillantani Simon T  L  fordítói műhelyébe, érdemes össze-
vetnie a Zsolt 18,1–7 fordítását a vele párhuzamos 2Sám 22,1–7 utószóban 
szereplő – eredetileg 2007-ben megjelent – fordításával (315)  A két szöveg a 
héberben némi eltérést mutat, de nagyrészt azonos  

32 Ez nem teljesen szerencsés, mert a szó főnév 
33 Ezeket olykor csak az első előfordulásukkor kíséri magyarázat  A könyv fo-

lyamatos olvasást előfeltételez, de ez nem feltétlenül reális, és a visszautalá-
sok segítenének 

34 A héber magánhangzók átírásában szerencsésebb lenne megtartani a seva 
e-ként történő átírását a mostani ö helyett, ahogyan a 2007-es tanulmánykö-
tetben volt (Hozzatok szavakat magatokkal!)   

35 Ugyanakkor nem következetes, mert pl  Abiron (Abirón) a görög-latin vál-
tozata a héber Aviram-nak (106,17), és ugyanígy Szikem is, amely héberül 
Sekhem (60,8; 108,8), vagy Zalmunna (Szalmana), aki a héberben Calmunna 
(83,12) 
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Végezetül meg kell említeni az idézőjelek ugyancsak lelemé-
nyes használatát, amely egybecseng azzal, amit Simon T  László 
a zsoltárokban foglalt ima párbeszédes, a másik ember felé for-
duló jellegéről ír (320)  A 91  zsoltárban például („Mint aki a Ma-
gasságos rejtekében lakozik…”) három beszélőt azonosít, de más 
zsoltárokban is, hacsak lehet, érzékelteti a beszélők pluralitását, 
olykor még a monológokon belül is (39,2 5–14) 36 

Összegzésképpen: az új pannonhalmi Zsoltárok könyve a kor-
társ bibliatudomány megközelítésmódjából nyerve lendületet a 
szöveg mindenki számára ismerős emberi rétegeit kelti életre, és 
a mai magyar nyelv lehetőségeit művészi leleményességgel kiak-
názva az eredetihez hűen szólaltatja meg a zsoltárokat a maguk 
kendőzetlenségében  Felekezettől és világnézettől függetlenül 
hasznára lehet mindenkinek, akit érdekel ez a sokak számára ma 
is alapvető fontosságú, az idők során sokféle értelmezésben olva-
sott és rendszeresen imádkozott ősi antológia 37 A kötet stilizált-
ságtól és archaizálástól mentes költői nyelvezete segít az olva-
sónak abban, hogy megfogalmazza saját érzéseit, egyben pedig 
kapcsolódhasson a zsoltároshoz és a zsoltárt újra és újra elmon-
dó közösséghez 38 (Fordította és az utószót írta Simon Tamás László 
OSB. Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2020)

36 Olykor azzal tompítja egy kijelentés élét, hogy idézőjelbe teszi, mintha az 
ellenség mondaná (109,6–19)  

37 Ebben az értelemben ez a Psalterium nemcsak humanum („zsoltárok emberi 
hangra”), hanem catholicum, egyetemes is   

38 Aki a zsoltárok korai keresztény értelmezési hagyománya iránt érdeklődik, 
annak szívesen ajánlom Órigenész, az egyik legnagyobb bibliai filológus és 
exegéta nemrég felfedezett és már magyarul is olvasható zsoltárhomíliáit 
Somos Róbert fordításában (Kairosz, Budapest, 2020)  A történeti kritikát 
megelőző patrisztikus és a rabbinikus értelmezések nagyfokú rokonságot 
mutatnak a Simon T  L  által is képviselt modern, szinkrón, kánonkritikai 
megközelítéssel 
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