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Fazekas István

A zsoltárfordítások frazeoló-
giai és költészettani kérdései

Jelenits István tanár úrnak, aki a

bet�r�l szólva is a lélekr�l beszél

1. „Még nyelvemen sincs a szó, 

te már pontosan tudod, Uram!” (Zsolt, 139,4)

1.1 A zsoltárszerzés eredete. A zsoltáros, akárcsak Izrael közössége, Istenhez 

mindig a „mélységb�l” kiált, és tudatában van annak, hogy választ kap, tudatá-

ban van tehát a meg nem érdemelt kegyelemnek. Claus Westermann magyarul 

is olvasható, Az Ószövetség teológiájának vázlata cím� kézikönyvében a bibliai 

imádság kialakulásának szakaszait együtt vizsgálja a zsoltárok genezisével. 

Szerinte az ima nem más, mint válasz Isten tetteire és Isten szavaira, éspedig 

eredetileg spontán refl exió, rövid kiáltás vagy sóhaj, amelynek alanya minden 

esetben az Úr: „Istenem, te vagy az én er�sségem, miért taszítasz el?” (Zsolt 

43,2a); „Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved!” (Zsolt 

8,2). Westermann minden kétséget kizáróan úgy véli, az ilyen jelleg� rövid kiál-

tásokból és fohászokból alakultak ki a legrégebbi zsoltárok.1 Keletkezésüknek 

kezdeti stádiuma abban áll, hogy az Istenhez intézett kiáltás egy valós történeti 

szituációból fakad föl, s  a föloldást keres� ember nyelvi kibontakozása válik 

panasszá, segélykéréssé, ujjongássá, könyörgéssé, vallomássá, álmélkodássá, 

esetleg rövid dicséretté vagy fogadalommá. Az istenes énekek keletkezésének 

második stádiumában a költ�i tartalmat kapott forma elválaszthatatlanul össze-

kapcsolódik azzal az élethelyzettel, amib�l az Istenhez magasodó érzés és gon-

dolat megered. Az ilyen jelleg� költ�i idom adekvát módon elrendeli a zsoltárok 

istentiszteleti jellegét, ugyanis ett�l a pillanattól kezdve a zsoltárok verstani 

alakzatai és Sitz im Leben-jei kölcsönösen magyarázzák egymást, és – a hét-

köznapi realizmust Isten igazságosságának és irgalmasságának egyensúlyba 

állításával fölülírva – mindenki számára érthet�vé teszik, hogy a zsoltárok Isten-

t�l erednek és Isten felé mutatják az utat. A harmadik stádium a hosszú prózai 

imáké, amikor megsz�nik az egység az istentiszteleti gyülekezet és az egyéb 

zsoltárolvasó individuumok vagy kollektívák között2. A  három stádium közül 

– lassú, fokozatos fejl�désben – a középs� teremtette a zsoltárok gy�jteményét.

A zsoltárost, mint minden versszerz�t, a megrendülés tömörré vált, a szel-

lemi és lelki béklyókat szétroppantó élménye szólaltatja meg, mely megszóla-

lásnak az említett státuszai nyilvánvalóak, ám mégis, Westermann zsoltárgene-

zisének vázlataihoz nem árt hozzátennünk: a Zsoltárok könyvének imádságai 

1 Westermann, Az Ószövetség teológiájának vázlata, 154–155.
2 Uo.
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kiszakadtak eredeti összefüggésükb�l, és keletkezésük történetét is többnyire 

s�r� homály borítja. Igaz ugyan, hogy egyes zsoltárok esetében meg tudjuk 

állapítani, mi az a kor, aminél korábban nem keletkezhettek, összességében 

azonban hiábavalónak bizonyult az újkori szentírástudomány igyekezete a 

szerz�ség kérdéseinek érdemi megválaszolására. Leszögezhetjük: a zsoltárok 

többségér�l azt sem tudjuk pontosan, eredetileg milyen céllal készültek (mire 

használták �ket). Vannak olyanok, amelyekr�l látszik, hogy közösségi imád-

kozásra írták (például a 15. és a 122. zsoltár, amelyek templomi bevonulási 

énekek, valamint az úgynevezett kis és nagy hallél zsoltárok: 113–118; 136, 

ezeknek a szerkezetéb�l is kit�nik liturgikus használatuk), míg mások – éppen 

a legbens�ségesebb egyéni könyörgések – eredeti kontextusa kideríthetetlen. 

A  dallamokra és el�adásmódokra vonatkozó felirataikból azonban kit�nik, 

a legszemélyesebb zsoltároknak is közösségi, kultikus kerete van.

A zsoltárok születését illet�en elmondhatjuk, egy részük egyéni imádság-

ként jött napvilágra, a zarándok, a bajban lév� vagy hálát adó ember könyörgé-

seként, másik részük pedig eredetileg is a közösségi kultusz számára készült, 

de megjelentek a családi rítusokban is, mint például a sabbat vagy a pászka 

vacsora során énekelt fohászkodások. A zsoltárok keletkezésük pillanatától az 

emberi lét egészét átölelik, akárha �riz� angyalaink lennének. Nyilván nem vé-

letlen, hogy az ilyen jelleg� liturgikus énekeket Joseph Gelineau a történelem 

sarokköveinek véli.3

1.2 A  zsoltárok nyelvi ereje. A  szövegmagyarázók a zsoltárok nyelvi 

robusztusságát azok m�faji jellegzetességeib�l (királyzsoltárok, himnuszok, 

bizaloménekek, panaszdalok, hálaadó énekek, tanító énekek, vegyes m�fajú 

énekek) és teológiai sajátosságaiból (Izráel válasza Istennek, orákulum- és szó-

mágia-jelleg) eredeztetik.4 Ez azonban csak részigazság! A nyelvi er�t ugyanis 

ezekben az énekekben a magasrend� gondolkodás és a legtisztább költ�iség-

ben megmutatkozó ember- és istenismeret táplálja.

Minden zsoltár közös esztétikai sajátossága a dialógus, vagyis az Istennel 

való párbeszéd; morális ismérveként pedig megfogalmazhatjuk: minden egyes 

zsoltár egyben a romlás ellen való ének is. Nem is lehet ez másképpen, hiszen 

az ég és föld sebeit�l megrendült zsoltárszerz�knek közös ars poeticája van: 

minden id�ben a b�nös ember áll Isten el�tt, aki megváltásra szorul. Isten 

nélkül még tisztán énekelni sem tudunk: „Még nyelvemen sincs a szó, te már 

pontosan tudod, Uram!” (Zsolt, 139,4). Vallomásaink, b�nvallásaink és dics�ít� 

énekeink forrása is a Teremt� maga.

A fordításban els�ként is az eredeti szövegben meglév� nyelvi er�nek kell 

megjelennie. Ha ez nincs meg, semmi sincs meg, mert ennek hiányában a 

célnyelven nem keletkezik olyan m�alkotás, melynek végs� forrása az, akit�l 

az eredeti szöveg is ered.

1.3 A  parallelizmus membrorum. A  héber verselés nem a sorvégek 

összhangzásán, nem a metrumon és nem is egyéb kvantitatív attribútumon 

3 Gelineau, The Psalms (A New Translation), 221–223.
4 Von Rad, Az Ószövetség teológiája, 281–364.
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alapul, hanem a gondolati párhuzamosságon. Éppen ezért a tartalom és a 

forma dinamikus egysége a legf�bb jellemz�je. Ám a zsoltároknak, mivel 

énekelték �ket, – álláspontom szerint – vannak meghatározó kvantitatív és 

metrikai sajátosságaik is. Vessünk csak egy pillantást a 102. vagy a 136. 

zsoltárra, s  ezek a jellegzetességek már els� ránézésre is nyilvánvalókká 

válnak!

A zsoltárok formáit mindig a megrendülés határozza meg, s maga a dialó-

gus, azaz az Istennel való párbeszéd lesz a gondolatritmus zsinórmértéke. Luis 

Alonso Schökel héber poétikai kézikönyvében megállapítja: „A párhuzamosság 

a leggyakoribb és legismertebb technikája a héber verselésnek.”5 Eduard Nor-

den az antik szépprózáról írott klasszikus m�vében minden költészet eredetét 

a bináris parallelizmusban jelöli meg;6 vagyis a párhuzamos szerkezetekre 

(recitálásra) vezeti vissza mind a klasszikus m�prózát, mind pedig a metrikus 

költészetet.7 A  parallelizmus membrorum leggyakoribb fajtája a klimatikus 

parallelizmus, amikor vagy megismétl�dik az els� gondolat, vagy az a ráfelel� 

sorok fennsíkjain sejtelmesebb módon és új elemekkel bukkan el�, gazdagítva 

az els� gondolat visszatér� tartalmát, ám a mondanivaló hangsúlyának légköre 

nem változik meg különösebben. Az összegz� párhuzam, azaz a szintetikus pa-

rallelizmus, az els� gondolatot f�zi tovább, végül a gondolatsor hasonló szavai 

egy fogalomba s�r�södnek. Az antitetikus parallelizmus esetében szekunder 

gondolatként mindig a primer gondolat (bázismondat) kifejezett ellentéte 

jelenik meg. A  rokon értelm� párhuzamok felvillanásakor szinonim paralle-

lizmusról beszélünk. A  párhuzam-formák esetenként a zsoltárok szerkezeté-

nek nagyobb egységeit is meghatározzák, így pl. a piramisszer� khiazmusok 

 esetében.

Roman Jakobson és a strukturalista nyelvészek nézete szerint az üzenetre 

koncentráló nyelvi funkció a nyelv poétikai funkciója. Ilyen értelemben a költ�i 

nyelv els�dlegesen konnotatív, s a konnotáció különösen igaz a héber verse-

lésre, hiszen „a nagyfokú párhuzamosság szükségszer�en tevékennyé teszi a 

nyelv valamennyi szintjét”.8 Éppen ezért kell� alappal mondhatjuk ki: az óizraeli 

dal m�vészi formája a váltakozó ének, amelynek a parallelizmus membrorum 

a legjellegzetesebb stílusjegye. A mai kutatások eredményeit összegezve meg-

állapíthatjuk, a zsoltárokban föllelhet� egyes parallel sajátosságok rokonságot 

mutatnak a Kr. e. 1400 körül Ugaritban (Ras-esh-Shamra) virágzó kánaáni 

költészettel.

(A  szakirodalmak gyakran megjegyzik, hogy Josephus Flavius a héber 

versr�l akként nyilatkozott, hogy az hexameterek és pentameterek vegyes vál-

takozásából tev�dik össze.9 Ez a megállapítás téves! Flavius a héber költészet 

egészét soha nem jellemezte, csupán Mózes énekér�l jegyezte meg: „Mózes 

maga Isten dics�ségére hexameterben költött éneket szerzett, amelyben 

5 Alonso Schökel, A Manual of Hebrew Poetics, 48–51.
6 Norden, Die Antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Christus bis in die Zeit der Renais-

sance, II., 814.
7 Fónagy: A költ�i nyelvr�l, 43.
8 Jakobson, „Grammatikai párhuzamosság a népköltészetben”, in: Hang-jel-vers, 349.
9 Csicsáky, A bibliai költészet metrikája, 1.
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hálát mondott jótéteményeiért.”10 Ugyanerr�l az énekr�l írja kés�bb: „Ezután 

felolvasott nekik egy hexameterben írt éneket, amelyet az egyik szent könyv-

ben feljegyzett és az utókorra hagyott.”11 Mózes énekének szövege ritmikus, 

de nem görög hexameteres versformájú; ilyen görög fordítás nem is maradt 

fenn, de Josephus ismerhetett ilyen, ma már elveszett parafrázist. Az Alexand-

riában keletkezett ún. Sibylla-jóslatok azonban, amelyek egy részének zsidó 

szerz�i voltak, hexameterekben íródtak. Megjegyzem: a parallelizmus memb-

rorum bármilyen versformában megvalósulhat. Magyar népballadáink – melyek 

egyszerre ütemesek és dal formájúak, tehát rímesek is – egyik f� jellemz�je a 

parallelizmus membrorum.)

1.4. Költészet és zeneiség. A vers és a zene kapcsolata elvitathatatlan. 

A  legújabb költészettani kutatások ezt a hol rejtelmesen, hol látványosan 

indázó korrelációt még a prózaversek esetében sem zárják ki, a  gondolat-

ritmusra épül� szabadversek vonatkozásában pedig teljesen nyilvánvalónak 

min�sítik.

A zsoltárszövegek gyakran zenei formákat mutatnak fel. Az egyszer� refrén 

(pl. Zsolt 8, 43, 46), a liturgikus ismétlések (pl. Zsolt 118, 135), a soronkénti 

válaszok (pl. Zsolt 136) a zeneiség legbiztosabb jelei. Az akrosztikus verssza-

kok (pl. Zsolt 119), a nyitó és záró akklamációk, a  közjátékra való utalások, 

az el�adásmódra, hangszerfajtákra, a darab oktató jellegére, vagy akár az ún. 

„nyolcadik hangra” vonatkozó utasítások szintén err�l árulkodnak. Meg merem 

kockáztatni: a zsoltárok zeneiségének meghatározása szempontjából a legfon-

tosabb formai elem azonban nem más, mint maga a héber költészet stílusa. 

A héber vers alapvet� alkati egysége vagy egy sorpár, vagy egy – gyenge vagy 

er�s cezúrával felezett – költ�i sor. Az ilyetén párhuzamosság minden esetben 

megfelel� zenei interpretációt kíván. (A költ�i parallelizmus zenei megfelel�je 

az antifona. A váltakozó ének klasszikus példája Mirjam dicsér� éneke a 2Móz 

15-ben, amelyr�l Philon is megemlékezik.)

A  m�fordítás szempontjából is fontos momentum, hogy az ószövetségi 

zsoltárok keletkezésének id�szakában az antifonális és responsorikus éneklés 

Líbiától Mezopotámiáig mindenütt jelen volt. Ne feledjük, ez a fajta éneklés 

– melyb�l majd kés�bb a gregorián is kialakul – eredetét tekintve a Teremt�vel 

való zenei párbeszéd!

2. A m�fordítás, valamint a költészettani 

és frazeológiai kérdések kapcsolata

2.1. Az ekvivalencia és a fordítási shiftek. John Catford az A Linguistic 

Theory of Translation cím� m�vében nyelvészeti kategóriák alapján vizs-

gálja a fordítást, és bevezeti a formális megfelelés (formal correspondence) 

fogalmát: formális megfelel� „bármely célnyelvi kategória (egység, osztály, 

szerkezet, szerkezeti elem stb.), amelyr�l elmondható, hogy a célnyelv rend-

szerében a lehet� legközelebb áll ahhoz a helyhez, amelyet az adott forrás-

10 Flavius, A zsidók története, 23.
11 Flavius, i. m., 40.
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nyelvi kategória foglal el a forrásnyelven”.12 A  formális megfelelés tehát a 

nyelvi rendszerek összehasonlításából és leírásából következik. Szövegbeli 

ekvivalens (textual equivalent) „az a célnyelvi szöveg vagy szövegrész, amely 

az adott forrásnyelvi szöveg vagy szövegrész megfelel�jeként viselkedik”.13 

Catford tehát ezeket tekinti az ad hoc ekvivalencia elérési eszközeinek – és 

a fordítási shiftekr�l akkor beszélünk, ha a formális megfelelés már nem áll 

fenn a lefordított szövegben. Ezeket az elmozdulásokat, shifteket tárgyalja 

Vinay és Darbelnet is. Két módszert, a direkt és az indirekt fordítást, azon 

belül rendre három és négy m�veletet különböztetnek meg. A direkt fordítás 

része az átvétel (idegen szavak átvétele), az idegenszer� kifejezések (calque) 

– ahová tartoznak például a zsoltárfordítások esetében a hebraizmusok, az 

arameizmusok és a dialektusok –, a szó szerinti fordítás, míg indirekt for-

dítás a transzpozíció (szófajváltás/szerkezetváltás), a moduláció (néz�pont-

váltás, például nem nehéz�/�könny�), az ekvivalencia (idiomatikus fordítás) 

és az adaptáció (fogalmak behelyettesítése).14 �k a sorrend megtartását is 

javasolják, azaz a következ� szintre csak akkor lépjünk, ha az el�z� nem 

megfelel� fordítást eredményezne. Az 58. zsoltár enigmája kapcsán írt ér-

tekezésében Karasszon István a fordítási shifteket is kritika alá veszi. Lako-

nikusan meg is jegyzi: „Ha valaki az új fordítású protestáns Biblia szövegét 

olvassa, akkor aligha t�nhet fel neki az a sok feszültség, ami az 58. zsoltár 

eredetijében megtalálható.”15 Majd hozzáf�zi: „… a  magyar szöveg szép, 

élvezhet�; csupán egyetlen kifogásunk lehet: e  fordítás révén a magyar 

szöveg olvasója nem láthatja azt a szembeötl� párhuzamot, amit a Zsolt 

82,1-2 jelent.”16

2.2 Matéria és forma. A vers születésének titkát az utóbbi évszázadok-

ban sokan kutatták, ám egyértelm� választ adni arra vonatkozóan senki nem 

tudott idáig, hogy egy költemény létrejöttének hátterében a lelki, szellemi és 

egyéb okok hullámzásán kívül mi az a dönt� tényez�, ami által létrejön az az új 

nyelvi közeg, mely nem csupán gyönyörködtetni tudja az embert, hanem adott 

esetben morálisan és lelkileg fel bírja zaklatni, bels� világát képes megvilá-

gítani és formálni. Nyilván minden m�alkotásnak más a keletkezéstörténete, 

ám én a magam részér�l lakonikusan azt vallom: a vers „aranyfedezete” csak 

a megélt élet lehet, s minden igaz m�alkotás Istenre mutat. Bármennyire is 

absztrakt, abszurd, vagy tartalmában akár hitvallásainkkal vitatkozó nézeteket 

sugalmazó egy remekm�, az minden esetben képes fi gyelmeztetni az embert 

széls�séges esend�ségeire, b�nt�l átitatott tragikus cs�djeire s megválthatat-

lannak érzett toporgásaiból kiinduló félmegoldásaira. Mit is vallott Arisztote-

lész a m�alkotás eredetér�l? Azt, hogy a matéria meg a forma feltételeznek 

egy végs� mozgatót, mely nem lehet más, csakis maga a Teremt�, s  ez a 

versek keletkezésére is igaz.

12 Catford, A Linguistic Theory of Translation, 34–37.
13 Uo.
14 Uo.
15 Karasszon, Az Ószövetség másik fele, 164.
16 Uo., 165.
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Figyelemre méltó Paul Beauchamp véleménye, aki szerint a zsoltárosok 

azáltal, hogy beszélnek, rámutatnak arra, hogy olyan mondanivalójuk van, mely 

a megélt életb�l táplálkozik: „�ket olvasva tudjuk, hogy történt velük valami, 

s ha még a boldogságról szólnak is, kevés példa van arra, hogy a boldogság 

el�tt vagy után esetleg egy id�ben ne lenne szó megpróbáltatásokról, illetve 

valamilyen szenvedésr�l.”17 Azt hiszem, bátran kijelenthetjük: minden esetben 

érz�dik, hogy az, ami történt, és az, ami szólásra bírta a zsoltárost, valójában 

azt jelenti, hogy utolérte, megrázta vagy porba sújtotta egy er�sebb, az életet 

és az élet értelmét fenyeget� veszély, vagy éppenséggel felemelte egy olyan ha-

talom, melynek csodája által egész egzisztenciáját érint�en árad szét az öröm 

és a nyugalom. Aki ilyen tapasztalatokat él át, eljut egy olyan pontra, ahonnan 

mindenkit meg lehet szólítani, s versekbe kívánkozó szavai által is megtapasz-

talhatóvá válik Isten gondvisel� kegyelme.

A  zsoltárfordítás nem lehetséges a matéria és a forma inspirált egysége 

nélkül. A költészettani és frazeológiai kérdések vizsgálata során a fordítónak 

mindig tekintettel kell lennie arra is, hogy a zsoltárok nagyobb részét többnyire 

Izrael kultikus centrumában énekelték. Ennek ismeretében nemcsak az ószö-

vetségi nép hitéletének középpontjába jutunk el, hanem a zsoltárok formai és 

tartalmi egységének legfontosabb aspektusához is.

2.3 A  zsoltárszövegek és a Tóra korrelációja. A  héber kánonban a 

zsoltárok a Kötubim elején találhatóak meg. Ennek egyértelm� teológiai okai 

vannak, s ezek közül is els�dleges a Tórával való összefüggés. Ezt a korrelációt 

leginkább az 1. zsoltár dokumentálja, amely boldognak nevezi azt az embert, 

aki az Úr törvényében gyönyörködik, és azon elmélkedik szüntelenül:

ב׃ א ָיָׁשֽ ֹ֣ ים ל ִצ֗ ב ֵל֜ ד ּוְבמֹוַׁש֥ א ָעָמ֑ ֹ֥ ָּטִאים ל ֶר ַח֭ ים ּוְבֶד֣ ִע֥ ת ְרָׁש֫ ֘ ַּבֲעַצ֪ א ָהַל ֹ֥ ר׀ ל יׁש ֲאֶׁש֤ ֵרי־ָהִא֗ ְׁשֽ ַא֥

A prófétákról szóló könyv elején az Úr Józsuét így inti meg: „El ne távozzék 

a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal!” 

(Józs 1,8.) Ez a gondolati azonosság, ami átfogja és egy tapasztalati logikára 

építi fel a teljes kánont, a  fordítás szempontjából azért is kiemelten jelent�s, 

mert jelzi, hogy a zsidó gondolkozás egyik kulcskérdése: mi is valójában a bol-

dogság? Ez a kérdés pedig egy csöndes t�n�désre ad okot azzal kapcsolatosan 

is, hogy hogyan is állunk a valósággal és a költészettel a zsoltárokat illet�en? 

Mire is gondolok itt konkrétan? Az plurale tantum. Mi következik ebb�l? Egy-

értelm�en az, hogy a zsoltáros szerint a boldogság nem állapot, hanem élet-

forma. Ennek a tisztázása fontos fordítói szempont a zsoltárok egészére nézve. 

A  másik dolog, amit nem hagyhatunk fi gyelmen kívül, hogy a zsoltárokban 

minden esetben költ�i szövegekr�l van szó, ezért a zsoltárok hasonlóságot 

mutatnak egy másik költ�i m�fajjal is, a bölcsességirodalommal. Bándy György 

ezt azért is természetesnek véli, mert a kohaniták (papok) és a nép bölcsei a 

Tóra korabeli interpretációinak megfelel�en nemcsak szellemi, hanem fi zikai 

értelemben is egymáshoz közel állóak voltak.18

17 Beauchamp, A zsoltárok és mi, Pannonhalmi Szemle 4 (1996/3) 6–19. 11.
18 Bándy, Az Ószövetség teológiája, 167–169.
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Fontos frazeológiai aspektus, hogy a zsoltárokban els�sorban kultikus 

költészetr�l van szó. Joggal gondolhatnánk azt, hogy a zsoltárok az egykori 

istentiszteletek statikus világát tükrözik, amely többnyire ellentétben állt a 

történelmi események dinamikus világával (amely iránt a bölcsességirodalom 

érdekl�dik), ám ez nem így van. A zsoltárok az istentiszteleti kultusz körül-

határolt szférájába nem zárulnak bele, hanem nyitottak a külvilág felé. Ez a 

fordítás szempontjából azt jelenti, hogy bizonyos esetekben tágabb teret kell 

adnunk az egyes kifejezések értelmezésének a megszokottnál, hiszen adott 

esetben fi gyelembe kell vennünk a politikai hatásokat és a más népek hatásait 

is. Ezzel párhuzamosan nagyon fontos annak a meglátása is, hogy a zsoltá-

rok, bár személyes hangvétel� és többnyire vallomásos jelleg� alkotások, 

a személyes hangvétel mégsem csupán egyéni, hanem közösségi hangvételt 

is jelent.

(A Tóra a hív� zsidó embernek olyan életszabály és tanítás, mely az élet 

minden pillanatában irányjelt jelent, mely gondolatiságát és teljes lelkivilágát 

áthatja. Éppen erre tekintettel, ám csak zárójelben jegyzem meg: nyilvánvaló 

lehet a kérdés, hogy a zsoltárok keletkezésének története párhuzamba állít-

ható-e a népköltészettel, vagy kizárólag a m�költészeti alkotásokra jellemz� 

szempontok alapján van helye a vizsgálódásnak? Az Istent dics�ít� rövid fohá-

szok kivételével a zsoltárok soraiban érvényesül� gondolatritmus er�ssége és 

csiszolt komponáltsága miatt kijelenthetjük: többnyire m�költészeti remekek-

r�l beszélhetünk. Ennek tisztázása a fordítás szempontjából is jelent�s. Az vi-

szont már egy másik kérdés, hogy egyes zsoltároknak a nép ajkán keletkeztek 

bizonyos variánsai.)

2.4 A  szöveg teológiai hátterének felvázolása. Gerhard von Rad Az 

Ószövetség teológiája cím�, kétkötetes m�vében a Zsoltárok könyvét abba a 

részbe sorolja, mely az Izrael Jahve színe el�tt (Izrael válasza) címet viseli.19 

Ebb�l a besorolásból nyilvánvalóvá válik, hogy a zsoltárok soraiban megfi -

gyelhet� kihagyásos realizmus ok-okozati összefüggés-rendszerében a szer-

z� leginkább Izrael válaszait látja Isten megváltó cselekedeteire.20 Gerhard 

von Rad vitán felüli álláspontja szerint egyértelm� párbeszédr�l van szó a 

zsoltárokban, hiszen Izrael párbeszédre hivatott – azonban nem egyenrangú 

partnerek párbeszéde ez. (Luther Márton a Zsoltárok könyvének el�szavában 

azt írja, hogy ezt a könyvet „Kis Bibliának lehetne nevezni, mert ebben van 

a legszebben és legrövidebben összefoglalva mindaz, ami a Bibliában van”, 

majd így folytatja: „…aki nem tudná az egész Bibliát elolvasni, annak e kis 

könyvecskében le volna írva az egésznek az összegzése.”21) A zsoltárfordí-

tások során szükséges azt leszögezni, hogy a zsoltárok verseiben magának 

Izraelnek az Istenr�l tett közvetlen kijelentéseivel találkozunk. Igaza van 

Bándynak, amikor megállapítja: „A zsoltárokat úgy is nevezhetnénk, mint a 

hitnek a kinyilatkoztatásra tett m�vészi reakcióját.”22 Ez a m�vészi reakció 

19 Von Rad, Az Ószövetség teológiája I–II., 281–364.
20 Uo., 367–369.
21 Bándy, i. m., 167, 204.
22 Uo.
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teszi dinamikusabbá azokat a liturgiai elemeket, melyek kés�bb az ún. sioni 

teológiának23 lesznek a meghatározó komponensei. Ennek a teológiának a 

monumentális freskója szerint a Sionon láthatatlanul trónoló úr szétfeszíti 

a  tér és id� dimenzióit, azonban ez a látvány nem lelki projekció, hanem 

a háttérben egy mitikus elképzelés húzódik meg: a  szent hegy az egész 

kozmoszt jelképezi.24 A szent hegyen Isten közvetlenül is jelen van, és ahol 

közvetlenül jelen van, ott megnyílik a mennyei világ. A sioni teológia lénye-

ge alapján az embernek a legnagyobb élménye nem lehet más, mint az él� 

Istennel a templomban való találkozás. Itt érezheti át autentikus módon a te-

remtés lényegét, itt sóhajthat fel igazán így: „Nálad van az életnek forrása és 

a te világosságod által látunk világosságot!” (Zsolt 36,1). Mind frazeológiai, 

mind pedig költészettani szempontból kiemelt jelent�sége van annak, hogy 

a zsoltárok Istenr�l egyes szám második személyben beszélnek. Ennek mély 

teológiai jelentése is van, ugyanis a zsoltárok konfesszionális jellege legin-

kább így bontakozhat ki.

2.5. További frazeológiai megjegyzések. A relativizmus el�futárai már 

a XVIII. században úgy gondolták, hogy a nyelv a kultúra hordozója, mert 

minden nyelv tükrözi a nemzet tudásának, jellemének és szellemének legf�bb 

vonásait. Humboldt ezt alapul véve abból indul ki, hogy „minden nyelvben 

sajátos világszemlélet rejlik”,25 és megállapítja, hogy minden nyelv egyéni, 

sajátos jellemz�kkel rendelkezik. A  kognitív szemantika, a  konceptualizáció 

és a jelentés módszertana ebb�l a megállapításból hajt ki. Mindezeknek a 

fordításra vonatkozó lényege szerint a fordítás során az érthet�ség érdekében 

a fordítónak fi gyelemmel kell lennie a mentális lexikonra és a szemantikai 

hálóra. Ebben a frazémák lehetnek segítségére. Megjegyzem: egy jó fordító 

ezeket ösztönösen is tudja. A zsoltárok korpuszának vonatkozásában beszél-

hetünk szövegfügg�, történelmi, kulturális és természeti frazémákról. Ezek 

mai megfelel�it viszonylag könnyen megfejthetjük (egy részük jelentéstanilag 

nem is változott), s éppen ezért támpontokat adhatnak a fordítandó szöveg 

helyes értelmezéséhez.

3. Néhány gondolat a magyar 

zsoltárfordítói hagyományról

3.1 Alapvetések. A magyar zsoltárfordítások már a középkorban elkezd�dtek. 

(Valójában legrégebbi nyelvemlékeink is m�fordítások, hiszen a Halotti Beszéd 

narratív része a 1Móz3 prózai parafrázisa, az Ómagyar Mária-siralom pedig 

Szent Ambrus egyik Mária-himnuszának magyar változata.) Nem készült ugyan 

el a középkorban a Zsoltárok teljes és szakszer� fordítása, azonban fi gyelemre 

méltó az a körülmény, hogy a magyar kódexirodalomban gyakran találkozha-

23 Uo.
24 Zsolt 24,7–10
25 Humboldt, Az emberi nyelvek szerkezetének különböz�ségér�l és ennek az emberi nem 

szellemi fejl�désére gyakorolt hatásáról, 69–115.
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tunk a parafrázis különböz� jelenségeivel.26 Ennek a gyakorlatnak nagyon fon-

tos a kés�bbi zsoltárfordítások szempontjából a megléte, hiszen a parafrázis 

módozatai középkori vagy éppen ókereszténykori hagyományokat is �riznek, 

ugyanakkor a zsoltárokra vonatkozóan más bibliai vagy liturgikus szövegeket is 

felhasználtak a fordítások során. Ez lehet az oka az ezekben a forrásokban fel-

lelhet� intertextualitásoknak is. Kinizsi Pálné Magyar Benigna cím� imádságos 

könyvének zsoltárfordításai egyértelm�en err�l tanúskodnak.27 A parafrázisok-

ra való „kitekintést” a  reformáció és az ellenreformáció zsoltárfordítói is gya-

korolták. Fontos itt megjegyeznem: a parafrázisok sok esetben – a patrisztikus 

irodalomból ismert szabályokat követve – az egészen egyszer� alapértelmet is 

elspiritualizálják. Ez az ún. allegorizáló fordításértelmezés, amit a protestáns 

zsoltárfordítók egyébként teljesen elvetettek, legfeljebb csak az anagogikus 

értelmezés tipikus példáit hagyták meg, a  katolikus fordítói hagyományban 

azonban él tovább, s valamelyest a mai napig is érezteti hatását.28

3.2. Isten jelenléte. A magyar fordítói hagyományok – mind a protestáns, 

mind pedig a katolikus tradíció – els�dleges sajátossága, hogy a zsoltárfordító 

pontosan tudja: az Isten jelenlétében él� ember szólal meg a zsoltárokban, 

ezért ismerhetünk bennük magunkra mindannyian. Még az esetenként sza-

bad asszociációt választó Sík Sándor, Mentes Mihály, Móricz Zsigmond, vagy 

a Dahood megoldásait az Anchor Bible kötetei alapján felhasználó Farkasfalvy 

Dénes fordításai is ezt tükrözik. S ez így van rendjén, mert a zsoltárok nyelvi 

erejét Isten jelenléte adja.

4. T�n�d� összegzés

A zsoltárfordítónak leginkább azt kell tudnia, hogy a zsoltárok egésze el�ször 

is Istenr�l tanít. Ki nem mondott, de sugalmazott igazságuk, hogy Isten meg-

szólítható, s�t megszólítandó. A kinyilatkoztatás megkérd�jelezhetetlen ténye, 

hogy Isten érthet� és érthet�vé teszi magát, ugyanakkor az ember is meg-

szólíthatja �t. Minden zsoltár egy-egy imádság. Mindegyikben Istenhez mint a 

személyesen létez�höz szólunk. Ezen dialógusok közben megtudhatjuk: Isten 

ura a teremtésnek és ura a történelemnek is. A zsoltárok szavaiból ismeretet, 

tudást és átváltoztató fölismerést kapunk a hív� ember és a szenvedés különös 

kapcsolatáról. Nyilvánvalóvá lesz, hogy a szenvedés problémája a mindenkori 

ember egzisztenciális kérdését is jelenti, hiszen nincsen olyan ember a földön, 

26 A négy teljesen magyar psalterium-kódex: Apor-kódex, Döbrentei-kódex, Keszthelyi-kódex, 

Kulcsár-kódex. Ezek nyelvi állapota a másolatuknál fogva régebbi kelet�, tehát feltételezhe-

t�, hogy a fordítások már a XIV-XVI. század fordulóján megvoltak. Kett�t közülük a dunántúli 

ferences apácák használtak, ezek prózai fordítások. Lásd: Holl Béla, A magyar nyelv� zsoltár-

éneklés hagyománya, in: Laus librorum. Válogatott tanulmányok, vál., szerk. Monok István, 

Zvara Edina, bev. Vizkelety András, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 

Budapest, 2000 (METEM-könyvek 26) 47–52.
27 Tóth, Régi magyar Zsoltárfordítások Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyvében, in: 

„akik igazságra oktattak sokakat…” A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, 169–87.
28 Farmati, Strófi kus zsoltárok a XVII. századi katolikus énekgy�jteményben, 27.
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aki ne tapasztalná meg azt valamilyen formában és ne kérdezne rá jogosságá-

ra, egyúttal ne próbálna meg valamiféle magyarázatot adni rá. A zsoltárok olva-

sása és fordítása közben a hitben él� ember megérti: a nyomorúságos állapot, 

a fájdalom és a gyötrelem az emberi élet szükségszer� velejárója. Természetes 

tehát, amikor felmerül benne a kérdés: vajon a jó elnyeri-e jutalmát? A zsoltá-

rok szerz�i többnyire csak a földi életet látják, a feltámadásnak kevés jele van 

az Ószövetség világában. Mindezek ellenére mindig megmarad a hit Isten rész-

rehajlás nélküli ítéletében, igazságosságában és örök irgalmában. A zsoltárok 

élénk színekkel festik le az ember b�nét, b�nbánatát, a b�nök bocsánatát. Isten 

soha nem tagadja meg irgalmát a rászorulótól. � tisztít meg. A tisztulás új te-

remtés. Az Istennel megszakadt kapcsolatot csakis Isten állíthatja helyre. S ezt 

a zsoltárfordító mind tudja jól, hiszen a zsoltárfordítás egyben megtisztulás is.


