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Korai bibliafordítások nyelvtörténeti szempontú elemzése 

 

1. A  v i z s g á l t  a n y a g  b e h a t á r o l á s a .  Az irodalmi nyelv történe-g á n y a g ny

SZATHMÁRI 1968: 41 2): 

 
a) honfoglalástól a XIV. század végéig (szóbeliség és írásbeliség határa);  a) gl géig ( ég g );

 
2) A nyelvi egységesülés elindulása: a l a 

XVII. század második feléig (a könyvnyomtatás, a reformáció, majd az ellenre-
formáció korszaka) 

Legkorábbi 
a)

e-gk
n-

duló magyar nyelven, ún. kódexnyelven íródtak. Fordításirodalomról lévén szó gy ye , ye
r-
z-

tési minta is adott volt. Legtöbbször (sajnos) negatívan értékelik, hátráltatóként 
tüntetik fel ezt a minden ny

eg  ( jn ) ga k,
sokkal fonto-ny

 
Korpuszom legkorábbi bibliafordításainkat, azon belül is a zsoltárfordításo-

kat öleli fel. Jelen téma szempontjából, 
, 

fordítások összevetése érdekes (az Apor-kódexben nincsenek meg az általam 
vizsgált bizalomzsoltárok), ez a Döbrentei- (1508), Keszthelyi (1522) és Kul-
csár-kódexeket (1539)

) (1 8), yi (1 2)
b-

liát (1626) jelenti. A Keszthelyi és Kulcsár-kódexeket ugyanabból a forrásból 
másolták, ezért köztük inkább csak helyesírási különbségeket találunk, de ezen 
kódexek zsoltárfordításait a Döbrentei-kódex zsoltáraival is párhuzamba szokták 
állítani (l. BOROS ALÁN 1903 és TÓTH KÁLMÁN 1994). A katolikus fordításokat 
érdemes a korai protestáns fordításokkal is összevetni, melyek más forrásokra, 
más hagyományra mennek vissza. E korszakból ide sorolható Székely István 
Zsoltároskönyve (1548), Heltai (1560) és Károli Bibliája (1590), a Batthyány-
kódex (17. század eleje).  

2. A  l a t i n  n y e l v i  h a t á s .     
A) Magyarországon a kereszténység felvételével megjelenik a latin nyelv. Kez-
detben a latin és a magyar 

ny g egje ny

írásban a latin, szóban a magyar nyelv vált általánossá. A két nyelv közötti tol-
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mácsolás mindennapi tevékenység volt. Kezdetben a bibliai részeket emlékezet-ap ny g 
ek hangozhattak el például a prédiká-

ciók keretein belül (már a 11. századtól). K
ng pé pr

erre olvasói igény is támadt, ott elkezdik lejegyezni ezeket a szövegeket. Sokáig 
a latin bibliai szövegek tolmácsolása és írásbeli fordítása a szóbeli tolmácsolási 
hagyomány részei, begyakorlott fordítások, melyeknek legalább közismertebb, gy y , gy k, ye eg

g-
ben l. TARNAI 1984). Nemcsak szavaknak, szókapcsolatoknak, grammatikai 
szerkezeteknek voltak iskolai fordítási hagyományai, hanem a szövegszerkesz-
tésnek is megvoltak a latin mintái, amit követhettek. 

A latin be
gv , 

Írásbeliségünk elindítója is 
kkal és szerkezetekkel 

a-
a-
t-

veszi, elfogadja. Szövegezési terve nincs; nincs is rá szüksége, átadja azt neki, 
reátukmálja a latin

eg
HORVÁTH 1944: 261). 

ége, dj

rendszeres és liturgiai célú bibliafordításaink. 
 
B) A legkorábbi magyar nyelvtanok tanulsága szerint is a latin nyelv tanítá-B) gk agya ny ga ny

egyezések okát a bibliafordítások hatásának, valamint a korabeli literátus réteg egye k,
 E. ABAFFY ERZSÉBET a követke-

z E. ABAFFY 1983: 115 6): 

praesens imperfectum Ø : ír 
praeteritum imperfectum Ø + vala : ír vala 
futurum imperfectum Ø : ír 
praesens perfectum -á/-é vagy -t jeles múlt : íra, írt 
praeteritum perfectum -t + vala : írt vala 
futurum perfectum -nd írand 

BÁRCZI GÉZA ezek ellenére is felhívja a figyelmet arra, hogy a latin és a vj gy , gy
ó-

BÁRCZI 1990: 70). A régi magyar ). gi agya

fontos funkciója volt, ha használták ezeket a formákat és fenn is maradtak év-
századokon keresztül. É. KISS KATALIN  (É. 
KISS 2005: 430). Ha a magygy latin hatásra alakul-
tak is ki, de fennmaradásuk 

gygy
 a latin for-

rásny í-
tették volna el funkciójukat. 

Azt gondolhatjuk, hogy latinból való fordításról lévén szó, kódexeink ige-
-használata következetesen követi a fent közölt megfeleltetéseket. De nem 
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szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezek legkorábbi zsoltárfordításaink, így fordí-
tási nehézségek nek rajtuk. 

 
3.   A praesens 

-á/-é vagy -t jeles) jöhet számításba, gy je s) j
perfectum 

historicum olyan múltbeli eseményt ír le, melynek nincs hatása a jelenre, B) a 
perfectum logicum múltbeli cselekvést fejez ki, de ennek eredménye, következ-
ménye hangsúlyozottan a jelenben is fennáll. Ezeket kiegészíthetjük egy harma-
dik funkcióval, mely kevésbé ismert: C) a perfectum gnomicummal kk  

, de 
ilyenkor atot hangsúlyozzuk vele. 

-á/-é a múltban megtörtént eseményt, vala-
mely eseményláncolat egy-

gt nyt,
e-

lennel kapcsolatba hozná. Füg a-ap ggg
E. ABAFFY 1983: 139). É. KISS KATALIN ezt az 9)

É. KISS 2005: 423).  
A másik, -t 

3)

e-
-t jeles múlt viszont a jelenre nézve is fontos információkat közöl E. 

ABAFFY 1983: 150). É. KISS véleménye szerint 0) ye

i-
ót, mind a jelent magába foglalja É. KISS 2005: 423).  j gá og lj 3)

ö-
vetkezetes a megfelelés, ez azonban nem így van, hisz már korai kódexeinkben eg s, így n,

x-
fordításainkban. Nagyobb korpuszt vizsgálva néhol már-agyo pu gá

BÁRCZI szerint 
nyelv hatásának nem lehetett szerepe, minthogy a latin nem tesz különbséget a 
két szemlélet között, hanem nyilván 

pe, gy ég

BÁRCZI 1963: 165). ).

nagyobb korpuszon végzett vizsgálatok alapján a -t jeles vagyis befejezett múlt gy rp gz
megnyilatkozásokban, 

je gy ej

az -á/-é, 
gnyi n,

í-
tási gyakorlatában tudatos eljárásnak kell tekintenünk, hogy az elbeszélésekben 
oly következetesen igyekszenek ragaszkodni az -á/-é 

gy
 írja E. 

ABAFFY ide is vonatkoztatható magyarázata (E. ABAFFY 1983: 150). A kérdés 
most már az, hogy a zsoltárok ilyen értelemben mely csoportba sorolhatók, bár 
egy

z, ogy ye
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4. P r a e s e n s  p e r f e c t u m  a  z s o l t á r f o r d í t á s o k b a n .  Az álta-
lam eddig vizsgált bizalomzsoltárokban (3., 16., 23. és 121.) összesen 26 esetben g gá (3., , .)

t most kiegészítettem 
 zs

gé
e-

désben van), így összesen 67 praesens perfectum formát vizsgáltam. Itt kell 
azonban megemlítenem, hogy az eredeti latin forrásszöveg ismeretlen volta 
mennyire megnehezíti a kutató dolgát, hisz a mai latin szövegek már sok-sok re-yi eg lg , ge

n-
tek keresztül. Nehéz kiválasztani azt a szövegvariánst, melyhez legközelebb áll-
nak 16. századi fordításaink, de mindenképp egy görögre (a Septuagintára) , épp egy gö gr (a

Magyarországon gy ág
e-

szett latin minta, kézirat állt a fordítók rendelkezésére. Nem kell feltétlenül a 
Vulgata szövegére gondolnunk, bár 1546-ban a Tridenti zsinat határozata nyo-
mán készíteni kezdték a kritikai kiadást, de ennek a folyamatnak az eredménye-, ya ny

x-
t készültek, és már mind másolat, tehát eredetijük még 

korábbi. Ekkor még a Vetus Latinának több változata is közkézen foroghatott, 
ezek közül 

ég gh t,
, 

melyik volt megtalálható az adott kolostorban. ly gt
-választásaira rátérnék, 

K á l d i  G y ö r g y  Bibliafordításának néhány jellegzetességére szeretném fel-
hívni a figyelmet. A jezsuita Káldi György a 17. század elején készítette el az el-gy je

ciós bibliafordítást, mely 1607-re kész volt, de még 
többször átdolgozta és elöljárói kérésére szakemberekkel is átnézettette azt, így 
csak 

go
, 1626-ban jelentette meg Bécsben. Észrevette az eltéréseket 

saját és a Károli-féle fordítás között, de ezeket Károli hibájának tartotta, és azzal já já , 

Biblia szövegét. Saját munkájában sokszor hagyatkozott a kódexek 
psalteriumaira, legtöbb helyen visszatért az ekkor már egy-másfél évszázados ps , gt ly gy

e-
leltetése (két speciális esetet leszámítva) következetes, 97%-os, ugyanezt az ige-(k pe ) 

 
Káldi a vizsgált 67 praesens perfectum alak közül 63 esetben -t jeles múlt 

. A -t 
gá pr  p je

a-
, ti. az -á/-é jeles 

múlt fokozatos 
je

for-
a-

nem többek között ezen markáns nyelvhasználati jellegzetessége miatt nyelvtör-
téneti korpuszként, nyelvi anyagában is újító volt. 
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1. táblázat 
A latin praesens perfectum magyar megfeleltetései 

 DöbrK. KeszthK./KulcsK. Káldi 
 -t -á/-é jelen -t -á/-é jelen -t -á/-é jelen 

1. Zsoltár 3   4   3  1 
2. Zsoltár  5 1  5 1 5 1  
3. Zsoltár 1 6 1  8  8   
4. Zsoltár 4 3  1 5 1 7   
5. Zsoltár 1 1  1 1  1  1 
6. Zsoltár 2 2 1 2 2 1 5   
7. Zsoltár 7 3  8 3  12   
8. Zsoltár 5   5   5   

16. Zsoltár 2 7  3 6  8 1  
23. Zsoltár 2 4 1 1 6  7   

121. Zsoltár 1 1  1 1  2   
Összesen: 28 32 3 26 37 3 63 2 2 

 

egyezik a két kódexeket tartalmazó oszlop között, pedig BOROS ALÁN szerint a 
Döbrentei-kódex zsoltárfordításai a Keszthelyi és Kulcsár-kódexek zsoltárfordí-
tásainak egy korábbi változatai. (l. BOROS 1903) Néhány példát szeretnék bemu-gy (l ) ny

 
 
5. S z e m e l v é n y e k .  
A) P e r f e c t u m  h i s t o r i c u m  a  l a t i n  d i x i  f o r d í t á s a k o r .   A 

2. zsoltár 7. versében (Dominus dixit ad me filius meus) és a 16. zsoltár 2. versé-
ben (dixi Domino Dominus meus es tu) Káldi -á/-é 

) 
Az 

Úr monda nékem: Én fiam vagy és 
) 

. Ezek 
a történeti múltú alakok a perfectum historicum, az el
példái, hisz idézetet vezetnek be. A Döbrentei-, a Kulcsár- és Keszthelyi Kóde-
xek

ly
k

Kulcsár- és Keszthelyi Kódexekben -t mondottam 
wrnak, ez a fordítás azonban nehezen magyarázható. 

Zsoltár 2,7  

DöbrK. monda 
KeszthK./KulcsK. monda 
Káldi mondá 

Zsoltár 16,2  
DöbrK. mondam 
KeszthK./KulcsK. mondottam 
Káldi mondék 
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A 3. zsoltár 5. versénél azt gondolhatnánk, hogy hasonló alakkal találko-

zunk (voce me ad Domine clamavi), de jobban meg kell néznünk ezt a helyet: Az (
 (Káldi), 

jo eg ly

szó, mert így folytatódik a vers: és meg-  
(Káldi)  tehát inkább események egymásutánjaként kell értelmeznünk az írotta-
kat. A Döbrentei-kódex jelennek fordít (En zommal vrra kaialtoc), majd elbe-
széé

je ( ),
), tehát máso-

dik esetben perfectum historicum funkciót ismer fel. A Kulcsár- és Keszthelyi 
Kódexek szintén ezt a funkciót használva, így írnak: Een zomal wrhoz kayalteek 
ees engemeth meg halgatha (KeszthK.). 

 
B) H i s t o r i c u m  f u n k c i ó  m i n t  e s e m é n y l á n c .   A 3. zsoltár 6. 

verse egy eseménysorozatot ír le: e vers alapján szokták ezt a zsoltárt reggeli 
imádságnak nevezni, hisz itt esti és reggeli megszokott, mindennapi cselekvése-
ket sorol fel a zsoltáríró. A Vulgata szövegében (ego dormivi et soporatus sum et 
exsurrexi) két indicativus praesens perfectum alak között egy befejezett mellék-
névi igenevet találunk. Nézzük a kódexek és Káldi fordítását: 

Zsoltár 3,6  
DöbrK. EE  
KeszthK./KulcsK. Een almath wek ees el bagyadek, ees fel tamadeek 
Káldi Én aluttam, és mély álomban vóltam: és fel-  

Jól látszik, hogy a kódexek mint egy eseménylánc egy-egy láncszemét írják le az 
egyes mozzanatokat, tehát jól felismerték a perfectum historicum funkciót, Káldinál pe-
dig elmarad már ennek a megkülönböztetése. A héber eredetiben itt szintén perfektív 
igéket találunk, a protest  használnak a Batthyány-kódex 
például így: . 

C) Z s o l t á r  1 , 1  l e h e t s é g e s  g n o m i c u m  f u n k c i ó .   A Vulga-
tában az 1. Zsoltár 1. versében három indicativus praesens perfectum E/3 alakú 
ige áll (abiit, setit, sedit), de a héberben is perfektív igéket találunk ezeken a he-
lyeken. A kódexek (DöbrK., KeszthK., KulcsK.) és Káldi következetesen meg is ly (D ., ., ) g 

logicum funkció lenne, melynek eredménye, hatása a jelenben is fennáll állapo-gi e, y nye, je p

ült a veszedelmek székébe, az boldog a jelenben: 

KeszthK.: Bodog ember ky kegyetleneknek tanachyaba nem yarth / ees ky 
byneseknek wthaba nem alloth / ees ky wezedelemnek zekybe nem wlth 

 Az hogy itt nem folyamatról (historicum) van szó, nem egy eseménylánc ogy ly (h
lt a kódexek fordítóinak is. 
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2. táblázat 
1. Zsoltár 1. vers 

 DöbrK. 
KeszthK
/KulcsK. 

Székely Heltai Károli BatthK. Káldi 

1,1 
abiit 

iart ÿarth iart iár jár iar járt 

1,1 
setit 

 alloth allot ál áll all állott 

1,1 
sedit 

vlt wlth vlt  ül wll ült 

A 
míg Heltai, Károli és a Batthyány-
itt a héberben egy perfect igealak áll. Talán erre is és a mai fordítások jelen ide-
jére is magyarázat lehet a praesens perfectum gnomicum funkciója, ezt a bol-
dogmondásokról való ismereteink is alátámasztják, melyekben rövid, tömör eti-
kai összefoglalásokat olvashatunk. A héberben is létezik egy jelenre érvényes 
perfectum szintén az általános igazságok kifejezésére. 

6. Ö s s z e g z é s .  e g
-megfeleltetés a praesens 

perfectum esetében nem áll fenn 100%-osan, és legtöbbször a fordító 
(meg)érzésére van bízva a jelen 

, eg

zsoltárok mellé a mai fordításokat is odatennénk, akkor sokkal következetesebb, 
tudományosan megalapozott, nem annyira csak a benyomásra alapozó variánso-
kat látnánk. De korai zsoltárfordításainknak éppen az a szépsége, hogy a lexikai pp psége, ogy 

lapjain. A latin nyelv sokszor igazságtalanul emlegetett negatív, gúzs a-pj ye ga ág ge eg , gú

megoldást keresik egészen addig, míg Káldi a 17. század legelején a magyar go eg g, íg ge jé gy
i-

zárólagosan -t 
vizsgálatát a pragmatika felé is irányíthatjuk, hisz ha nem volt teljesen követke-
zetes a megfeleltetés, akkor a választások okát fordításpragmatikai okokra is 
visszavezethetjük. De érdek

prag

kiegészíteni, ez is további fordítástörténeti és hagyományozódási utak megisme-eg , 
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Forrásjegyzék 

BatthyK. = Batthyányi codex. In: Lobkowitz codex; Batthyányi codex; Czech codex. 
Közzéteszi Volf György 1890. Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 

Biblia 1590 = Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es 
apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi 
Gáspár és mások által] egészlen és wijonnan az Istennec Magyar országban való 
anya szent egyházánac épülésére. Visolban MDXC Mantskovit. [Károli Biblia. Ha-
sonmás kiadás: 1981. Magyar Helikon Kiadó, Bp.] 

Biblia 1626 = Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi deák bötüböl ma-
gyarra forditotta a Jézus-alatt vitézkedö társaság-béli nagy-szombati Káldi György 
pap. Béchben MDCXXVI Formika Máté. [Káldi Biblia. Hasonmás kiadás: 2002. 
Faximile Kiadó, Bp.] 

Biblia 1685/1717 = Magyar Biblia, avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló 

nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és ré-
szeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comaromi C. György 
S.I.M.D. és D.P.M.DC.LXXXV Esztendöben. [Komáromi Csipkés György Bibliá-
ja. Haosonmás kiadás: 2000. Vizsolyi Alapívány Kuratóriuma, Debrecen.] 

DöbrK. = Döbrentei-kódex 1508. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Abbaffy 
Csilla  T. Szabó Csilla 1995. Argumentum Kiadó  Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság, Bp. 

Heltai = Soltar, az az Szent Davidnac es egyeb prophetáknac psalmusinac, auagy isteni 
dichireteknec könyue szép summátskáckal es röuideden valo aertelmöckel. Magyar 
nyeluen Heltai Gaspar etc. Colosvarat MDLX. 

KeszthK. = Keszthelyi kódex 1522. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Haader 
Lea 2006. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp. 

KulcsK. = Kulcsár-kódex 1539. Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Haader L 
Székely = Soltar könü [!] Szekel Estuantul magiar nielre [!] forditatott. Touabba ez 
Soltar vtan szido [!] szolasnac mogia es nehez heliecnec röuideden valo 
magiarazatia psalmosonkent köuetkezic. Tablaia is vagion, ki eleuszer az 
psalmosoknac rendet deakul meg mutatia. Masodtsor abece szerint valo magiarul 
irt helet mutatia meg. (Krackoba 1548 Ieronymos Vietor felesighe hazanal 
Strikouia beli Lazar). [Hasonmás kiadás: Székely István Zsoltároskönyv 1991. 
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete  Argumentum Ki-
adó, Bp.] 
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Early bible translations in language history: 
A latin tense and its Hungarian translation 

arly, 
16th and 17th century in the psalm translations. This latin tense has two functions which can draw 
a parallel with the two tipes of hungarian past tense (-t and á/-é). The literature says special and 
regular correspondence into this two things, but here sometimes seems that into the latin and the 

bibletranslation the past tens with -á/-é are very rary, this is normal in the 17th century, but very 
connected and even recentness in the begining of the century.  
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