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SZENCZI MOLNÁR ALBERT ZSOLTÁRAI. 
(Első közlemény.) 

I. 

A XVI. század derekán született meg a magyar protestáns 
zsoltár költ észét, melynek a társadalom legkülönbözőbb osztá
lyaiból való művelői igen változatos értékű költeményekkel 
gazdagították vallásos költészetünket. Legtöbbjük pap volt 
vagy tanító, kik Dávid király énekeinek versbe szedésével csak 
az új egyház énekkészletét törekedtek gyarapítani, de voltak 
közöttük hivatott költők is, akik az ótestamentom zsoltárainak 
érzelmeiben, eszmevilágában a saját, egyéni hangulataiknak, 
lelki tartalmuknak mására ismertek, mintegy rátaláltak arra 
a formára, mely az érzelmi rokonság révén legalkalmasabb 
volt szívük keserűségének, bánatának megérzékítésére. Mindkét 
rendbeli költők a biblia zsoltárainak szövegében csupán nyers, 
formálható anyagot kerestek, melyet azután saját ízlésük szerint 
alakítottak, írtak át, beleszővén paraphrasisaikba a maguk 
keresztény, nem egyszer határozottan protestáns, sőt sajátla
gosan nemzeti érzelmeiket is. 

A század harminczas, negyvenes éveiben, midőn a zsoltár
szerzés nálunk még csak megkezdődött, Nyugat-Európában a 
vallásos költészet ezen ága már javában virágzott. Nem is pro
testáns énekszerzők voltak az elsők, a kik Dávid király énekeit 
modern nyelven megverselték. Már a XV. század utolsó negye
dében is énekeltek Nyugat-Európában nemzeti nyelven zsol
tárokat. Erasmus írja, hogy az ő ifjú korában, azaz 1480 körül, 
a flandriai begina-apáczák kolostoraiban a nép nyelvén is meg
csendült a zsoltár ; a század legvégéről, 1495 — 1500-ból pedig, 
tehát a reformácziót jóval megelőző időből, franczia-nyelvű 
verses zsoltárok már nyomtatásban is maradtak fenn. A XVI-ik 
század beköszöntével a franczia zsoltárok száma egyre gyarap
szik, s hogy e században a katholikusoknál is mily népszerűek 
voltak a zsoltárok, legjobban I. Ferencz franczia király és 
V. Károly német császár példája bizonyítja. Az előbbi, kinek 
Clement Marót fordításainak első kiadását is ajánlotta, még 
halála órájában is Marót egyik zsoltárát olvastatta föl, a másik 
200 aranynyal jutalmazta a költőt. Szent Dávid énekeinek 

• gyarapodását a reformált hit elterjedése csak fokozta. Gyors 
szaporodásukat nemcsak a gyakorlati szükséglet, nemcsak az 
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új egyház énekkészletének megteremtése magyarázza meg ; 
nagy része van ebben a héber tanulmányok renaissance-ának, 
mely az érdeklődést az ótestamentumi költészetre irányította.1 

Clement Marót is e kettős hatás alatt látott hozzá, hogy 
anyanyelvén tolmácsolja a próféta-király énekeinek szépségeit. 
Már nem a Vulgata szövegére támaszkodott, hanem Vatablenak, 
a héber nyelv párizsi tanárának, szószerint való latin fordítását 
vette alapul. 1542-ben jelentek meg nyomtatásban zsoltárai, 
egyelőre csak harmincz.2 

Marót még 19 zsoltárt fordított le. Kálvin maga győződött 
meg róla, hogy a fordítás az eredeti héber szöveggel megegyezik.3 

Ezek a már régebben lefordítottakkal, 1543-ban jelentek meg.4 

E kiadás 49 zsoltárt tartalmaz, többet nem is fordított le Marót, 
50-diknek a zsoltáraihoz csatolt Cantique de Simeon ez. költe
ményét szokás számítani. 

Marot-t korai halála (1544) meggátolta müve befejezésében. 
A többi százegy zsoltár lefordítását Theodore Béze, latinosan 
Beza, vállalta magára, és ateljes zsoltárkönyv 1562-ben jelent meg. 

Az új Psautier-t nagy örömmel fogadta a franczia kálviniz
mus : megjelenése évében, 1562-ben összesen huszonöt kiadása 
hagyta el a sajtót, ezek közül magában Genfben kilencz. 

E zsoltárkönyv két nagyon is különböző jellemű és tehetségű 
átültető munkája. Az egyik előkelő származású lovag, egy királyi 
herczegnő pártfogoltja, csupa szeretetreméltóság, élénk szelle
messég, korának nagyrabecsült költője ; a másik komoly theo-
logus, vallásos felfogásában orthodox, erkölcs tekintetében 
puritán : a mély vallásosságon kivűl úgyszólván nincs lelkűknek 
rokon vonása. Amaz költői babérait a galans, udvari költészet 
terén szerezte, emez költői vénáját csakis Isten dicsőítésére 
szentelte. Egyéniségük és tehetségük elütő volta megérzik fordí
tásukon is. Kétségkívül Marót a kiválóbb. Nemcsak különb költő 
volt Bezánál, más körülmény is föléje emeli társának. Mint a mi 
Balassi Bálintunk, ő is elsősorban nem azért fordított zsoltá
rokat, hogy hitsorsosainak megfelelő énekeskönyvet adjon 
kezébe, hanem azért, mert érezte, hogy az ótestamentumi zsol
tárok hű tolmácsai a saját érzelmeinek : zsoltáraiban nyoma 
sincs a fordító protestáns voltának. Szeretettel és az eredeti 

1 L. mindezekre nézve O. Douen alapvető munkáját : Clement 
Marót et le Psautier huguenot, 1878—79. I. k. 269—288. 1. 

2 Czíme : Trente Pseaumes de Dauid, mis en francois par Clement 
Marót, valet de chambre au Roy stb. A megjelenés éve nincs feltüntetve 
a czímlapon, de a bizonyítvány, melyet a párizsi theológiai facultas 
három doktora állított ki róla, hogy nincs benne semmi a kath. hitbe 
ütköző,^ 1541. nov. 30-áról kelt (u. o. 290. 1.). Valószínűleg innen ered 
az a nálunk is elterjedt téves vélemény, hogy e kiadás 1541-ből való. 

3 L. Douen id. m. I. k. 407. 1. 
4 E kiadás címe : Cinquante Psaumes en francois par Clement 

Marót. Item vne Epistre par luy nagueres enuoyée aux dames de France stb. 
MDXLIII. A kiadás helyének (valószínűleg Genf) említése nélkül. 
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tiszteletben tartásával fordít, nem túlozza vagy halványítja 
a színeket, mint elődei és utódai. Nem ragaszkodik betüszerint 
az eredetije szavaihoz, hanem ügyel rá, hogy ennek gondolatai, 
képei el ne veszszenek fordításában. Erre a dicséretre Beza már 
nem szolgált rá teljes mértékben : ö is iparkodik ugyan lelki
ismeretesen ragaszkodni az eredetihez, de többnyire sikertelenül. 
Orthodox theologus volt s ettől az orthodoxiától nem tud meg
szabadulni fordítás közben sem. Mivel költői dictiója teljesen 
híjával volt Marót tömörségének, nem tudta annyira eltalálni 
a helyes mértéket az eredetihez való ragaszkodásban, mint 
elődje. Majdnem mindig körülír, Marót pedig gyakran a leg-
aggodalmasabb hűséggel fordít. 

Aesthetikai szempontból is Marót fordításai állanak maga
sabban, már a költő egyéniségénél fogva is. Alapjában megnyerő, 
kissé könnyelmű lélek volt, de vallásos, azonfelül a sors is üldözte, .• 
zsoltárai nagy részét is száműzetésében írta : ennélfogva könnyen ^ 
beleélte magát a zsoltárok változatos, de többnyire panaszos i 
hangulatába s sikerült eltalálnia az egyes zsoltárokhoz illő hangot. 
Előadásának természetes bája, majd komoly fensége, lírai heve, 
mely sötétebb hangú zsoltáraiban pompásan tolmácsolja a 
héber zsoltár átkainak erejét, tömörsége, nyelvének és vers
technikájának választékossága, formáinak újszerűsége : ezekben 
rejlik hatásának titka.1 Természetesen vannak hibái is, akadunk 
zsoltáraiban mindennapi sorokra, költői szárnyalását sokszor 
prózai részek váltják fel, szókincse nem egyszer magyarázatra 
szorul, inversiói erőszakosak. Bezának is sikerült ugyan helyivel-^ 
közzel visszatükrözni az eredeti komoly szépségét, néha verselése 
is elég könnyed, de hiányzik belőle a kedvesség, az elegantia, 
általában hosszadalmas, unalmas.2 

A zsoltároknak tehát nagyon különböző az értékük, s csak 
részben a fordítók érdeme, hogy az egész református világban 
oly gyorsan elterjedtek. Sikerüket főleg a hozzájuk írt melódiák* 
szépségének köszönték. Nem egy zeneszerző zenésítette meg a 
zsoltárokat, nem Claude Goudimel nevét illeti egyedül a dicső
ség, hanem többekét, kik közül Loys Bourgeois-t kell kiemel
nünk, ki egymaga 88 darabot zenésített meg, illetőleg javította 
meg a másoktól való melódiájukat. Goudimelnek szintén nagy 
az érdeme ezen a téren, mert ő harmonizálta, alkalmazta vegyes 
karra a zsoltárokat.3 

A németországi lutheránusoknál előbb lett általános a zsol
tároknak anyanyelven való éneklése, mint a franczia kálvinis-

1 U. o. I. 485. s köv. lk. 
2 Douen példákat idézvén erre, így folytatja : >>Ces exemples disent 

assez Fénorme effort qu'il faut faire pour lire, mérne en plusieurs fois les 
cent et un psaumes de Béze ; c'est lourd, cahoteux, diffus, fatigant, 
insupportable ; . . .« i. m. I. 580. 1. 

3 U. o. I. k. 600. s köv. lk., II . k. 22.1., Herzog-Hauck, Realencyklo-
pädie f. prot. Theol. u. Kirche. Leipzig, 1899. VII. k. 43. 1. 
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táknál. Luther példája fejlesztette nagygyá a német zsoltár
költészetet, úgyhogy a XVI-ik század harminczas éveiben 
már az egész zsoltárkönyvet feldolgozták verses formában, 
egyik-másik darabot hat-hét költő is. Eljárásuk általában meg
lehetősen önkényes volt : zsoltáraikban nagy szerepe van a keresz
tyén felfogásnak, moralizálásnak, nemcsak az első feldolgozók 
paraphrasisaiban, hanem még a második nemzedék (Nicolas 
Seinecker, Johann Fischart, Cornelius Becker stb.) feldolgozásai
ban is.1 Azonban a biblia szelleméhez inkább ragaszkodó s szép 
melódia jú Marot-Beza-féle zsoltárokkal való megismerkedés 
utat nyitott e nagyhírű énekeskönyvnek a német irodalomba. 
Ambrosius Lobwasser (1515 —1585.), a königsbergi egyetem 
tanára, ki egy franciaországi útjában ismerkedett meg a franczia 
huguenották körében népszerű zsoltárokkal, kedvet kapott lefor
dításukra. 1573-ban hagyja el a sajtót zsoltárkönyve, melyen 
majd egy évtizedig dolgozott.2 Fordítását a német protestánsok 
szívesen fogadták, hamar megszerették, neve híressé lett, jól
lehet értéke nem nagy. Néhány sikerültebb darabon kívül (mint 
pl. a német evangélikus énekeskönyvekben még ma is szereplő 
XLII . zs.) énekei nehézkesek, nyelvük lapos, sokszor szín
telen, verselése gyarló, úgyhogy még Beza gyöngébb alkotásait 
sem közelítik meg. Azonban nem osztozunk teljesen azoknak a 
véleményében, a kik úgyszólván semmi érdemet sem látnak 
benne.3 Mai szemmel nézve bizony nem becsülhetjük sokra 
zsoltárait, de nem rosszabbak a XVI-ik századiak átlagánál. 
Különben is ő jogtudós volt, nem költő, noha a zsoltárokon kívül 
kedveskedett még a múzsáknak egy kötet latinból fordított 
hymnussal is.4 Nem is gondolt ö arra, hogy szerény törekvését 
oly nagy elismerés fogja koszorúzni ; noha az elismerésen kívül 
volt azonban tövisben is része : sokan hitsorsosai közül nem 
bocsátották meg neki, hogy lutheránus létére a szerintük kálvi
nista színezetű Psautier-t ültette át, a helyett, hogy a szentírás 
szövegére támaszkodott volna. Mindazonáltal a közönségnek 

1 Legteljesebben összegyűjtve Ph. Wackernagel nagy müvének 
(Das deutsche Kirchenlied von den ältesten Zeiten bis zu Anfang des 
XVII. Jahrh., hét k. Leipzig 1864—77.) I I I . k.-ben. 

2 Teljes czíme : Der Psalter dess königlichen Propheten Dauids 
| In deutsche reyme verstendiglich vnd deutlich gebracht | mit vorgehender 
anzeigung der reymen weise | auch eines jeden Psalmes Inhalt | Durch 
den Ehrenuesten und Hochgelarten Herrn Ambrosium Lobwasser | der 
Rechten Doctorn und Fürstlicher Durchlautigkeit in Preussen Rathe. 
Vnd hierüber bey einem jeden Psalmen | seine zugehörige vier stimmen J 
vnd laut der Psalmen andechtige schone Gebet. Leipzig 1573. (Volta
képen már 1572-ben jelent meg. L. Die Psalmenübersetzung des Paul 
Schede Melissus, Kisdta M. H. Jellinek, Halle a. S. 1896. Einleitung.) 

3 L. Allg. deutsche Biographie XIX. k. 57. s köv. lk. ; Real-
encyklopaedie f. prot. Theologie und Kirche, härm. kird. IV. k. 568. s 
köv. lk. MelLsus id. kiadása. Einl. XIX. 1., továbbá Magy. prot. egyh. 
és isk. Figyelmező, 1874. évf. 409. 1. 

4 Ambrosii Lobwasser bewährte hymni patrum stb. Leipzig 1579. 
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tetszett a Psalíer-e, melynek új és új kiadásai gyors egymásután
ban jelentek meg.1 

Ha hűség szempontjából fogjuk vizsgálat alá Lobwasser 
zsoltárait, rövidesen megállapíthatjuk, hogy azok inkább után-M 
költések, mint fordítások. Őt a dallam szépsége varázsolta el, 
nem a zsoltárok költőisége vonzotta, arra törekedett tehát, j 
hogy azt a keretet, a melyet az eredeti versformákhoz alkotott 
melódia megszabott, kitöltse a franczia zsoltároknak és a Luther
féle szentírás zsoltár könyvének alapján. Ügyelt, hogy a vers
szakok, az egyes sorok, illetőleg szótagok száma egyenlő legyen 
a francziáéval, megtartotta az eredeti rímelhelyezést (noha ebben 
is engedett magának némi szabadságot), de ezeken a korlátokon 
belül könnyen vette a dolgát : úgyhogy műve inkább átdolgozás,1' 
mint fordítás. Az a nézet, hogy majdnem szolgai hűséggel for
dította Clement Marót fordítását, továbbá hogy fordítása szó-
tagonkint megfelel a franczia fordításnak,2 tarthatatlan. 

I I . 

A művelt nyugattal való érintkezés folytán a mi zsoltár
szerzőink is megismerkedtek az ott virágzó zsoltárköltészettel 
és már a XVI-ik században akadt költőnk (Balassi Bálint, 
Skaricza Máté), a kik nem közvetetlenül a szent írást használták 
zsoltáraik forrásául, hanem az idegen költők paraphrasisait, ille
tőleg fordításait (Bezáét, Buchananét, Lutherét). Ez az eljárás 
azonban csak szórványos jelenség volt, alig tesz számot a bibliai 
anyagot közvetetlenül paraphrasálók mellett. De a zsoltárkönyv 
a század végére már majdnem teljesen le volt fordítva, vagy 
mondjuk, magyar versbe szedve, sőt volt egy teljesen egy
séges szellemű, egyöntetű verses zsoltároskönyvünk is, Bogáthi 
Fazekas Miklósé, mely azonban nyomdafestéket mai napig sem 
látott, akkoriban alig ismerték, sőt még ha ismeretes is lett 
volna, egyházi czélokra való felhasználásának útját állotta a 
szerzőjének szentháromságtagadó volta. 

A közkézen forgó protestáns énekeskönyvek zsoltárai kielé
gítették ugyan ideig-óráig a hívők szükségletét, de csak ideig-
óráig. Szinte elképzelhetetlen, hogy a magyar protestantizmus, 
melynek lelki vezérei között annyi müveit, tanult, külföldi aka
démiákon megfordult ember volt, beérte volna ezekkel, a nagy
részt »parasztos versekbe foglalt«, nehézkes, igen sokszor zavaros 
énekekkel, melyeket a históriás énekektől, vagy a római egyházi 
énekektől kölcsönzött melódiákra énekeltek. Nem a véletlen 
dolga volt, hogy midőn a század végén Szenczi Molnár Albert 
hosszú évekig kint időzött a német egyetemeken, meggyarapod-

1 L. id. művek . 
2 Riedl Fr . , A magy . irod. tö r t . a X V I I . sz.-ban. Egye t , előadás 

u t á n készült jegyzet {1907.) 176. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV. 11 
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ván látóköre, nemesedvén ízlése, szégyenkezve gondolt a nem
zete irodalmának és tudományának fogyatékos voltára s meg
fogadta, hogy a mennyire tehetségétől telik, orvosolni fog néhány 
kiáltó fogyatkozást. Első teendői közé sorozta a zsoltároskönyv 
alapos reformálását, oly módon, hogy megajándékozza hitsor-
sosait az akkor Európa-szerte elterjedt Marot-Béza-féle Psautier 
fordításával. 

Midőn Molnár Németországba érkezett (1590.), itt már 
a Lobwasser-féle zsoltárkönyv használata általános volt a prot. 
istentiszteleteken. A melódiák bája nagy hatással volt a költői 
lelkű magyar diákra, a ki különben is nagyon szerette a zsol
tárokat, s hosszas németországi tartózkodása alatt sokat meg
tanulhatott Lobwasser zsoltáraiból, melyeket Heidelbergben 
mint diák maga is énekelt.1 A franczia zsoltárokat eredetiben 
valószínűleg csak 1596-ban, svájczi útja alatt hallotta énekelni. 
Ez alkalommal két hetet (aug. 10—23.) töltött Svájcz franczia 
részében.2 Naplójában megemlíti (15. L), hogy Genfben, aug. 
15-én, hallgatott istentiszteletet, melyen Beza prédikált, a miből 
azt kell következtetnünk, hogy franczia zsoltár éneklésben is 
volt része. Az sem lehetetlen ugyan, hogy már sokkal régebben, 
strassburgi diák korában (1593—96.) is gyönyörködött a Marot-
Beza-féle zsoltárokban, hiszen abban a városban, a vallásuk 
miatt hazájukból kiüldözött franczia huguenották menedék
helyén, hirdette az igét 1538—41 maga Kálvin is, kinek szelleme 
erősen reányomta bélyegét az idevaló egyházra,3 sőt itt adta sajtó 
alá a huguenotta zsoltárkönyv híres strassburgi kiadását 1539-ben, 
melyben közzétette Marót 12, elsőnek lefordított zsoltárát is. 
A magyar véndiák 1602-ben ismerkedett meg alaposan az ere
deti franczia zsoltárokkal, midőn a Majna melletti Frankfurt
ban egy derék franczia pap, Clement Dubois (v. Duboys) vendég
szerető házában két hónapot töltve, annyira megnyerte házi
gazdája szeretetét, hogy ez később zsoltárai fordításában is 
segítségére volt. 

* 
Molnárt egyénisége tette elsősorban hivatottá, hogy magyar 

tolmácsa legyen Dávid király énekeinek. Általában csak az a 
műfordító tudja a maga feladatát sikerrel megoldani, a ki 
nemcsak teljesen megérti eredetijét, hanem igazán bele is tudja 
magát élni az eredeti mü hangulatába, érzelemvilágába. Molnár
ban a költői fogékonyság szerencsésen kapcsolódott a nyelv
ismerettel, theologiai tudással, s megvolt benne az a bizonyos 
congenialitas is, mely minden fordítás sikerének egyik ti tka. 
Általában a zsoltárokat igazán csak a vallásba elmélyült és 

1 L. Dézsi Lajos, Szenczi Molnár Albert, 1897. 134. 1. 
2 L. Szenczi Molnár Albert Naplója, Levelezése és Irományai, ki

adta Dézsi Lajos, Budapest, 1898., 13—15. 1. 
3 L. Dézsi, i. m. 37. 1. Douen, i. m. I. k. 
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szenvedéseken átment lélek érzi át. Molnár is mélyen vallásos 
volt, élete pedig úgyszólván szakadatlan küzdelem a sors ellen. 
Gyakran virradtak rá sötét napok : reménytelennek érezte jövő
jét, önbizalma megrendült. Ilyenkor a vallásból merített erőt. 
A szentírás örökös forgatása folytán teljesen beleélte magát az 
ótestamentom világába : mintha ő is egy lenne a meghasonlott, 
csapások-sújtottá zsidó népből, kit vesszejével látogat meg az 
Isten bűnei miatt, kinek folytonos imával, zsoltárénekléssel 
böjtöléssel kell megengesztelnie az Ür haragját.1 Lelkének ez 
a rokonsága a zsoltárok szellemével magával hozta, hogy szíve 
mélyéből megszerette a régi zsidó énekeket, melynek gondo
lataiban, érzelmeiben a sajátjaira ismert rá. Mint a nála jóval 
nagyobb költői tehetséggel megáldott Marót, vagy a mi Balas
sink, ő is átélte azokat a szenvedéseket, melyeket a zsidó zsoltár
szerző panaszolt föl, saját lelkéből szól, midőn a XLII . zs.-ban 
az Isten házába vágyódó lélek sóvárgását tolmácsolja, a maga 
érzelmeit önti szavakba, midőn a CXLV. zs.-ban köszönetet mond, 
»nagy szíve szerént« Istennek segedelméért. Ez az együttérzés, 
ez a congenialitas az, a mi Molnárt képessé tette, hogy zsoltárai
ban maradandó emléket állítson műfordító képességének. 

* 
Molnár Altdorfban, 1606 márcz. 9-én kezdett hozzá a zsol

tárok fordításához, május 24-ére elkészült az első százzal, majd 
több mint három havi szünetelés után szept. i-én látott hozzá 
a CI-hez és még e hó 23-án elkészült az egész Psalteriummal,2 

mely azután 1607 május 12-én került ki a nyomtató műhely
ből.3 A Psalterium Ungaricum Előljáró beszéde 4 felsorolja az 
okokat, melyek őt a »franczia« zsoltárok lefordítására bírták. 
Első oka az, hogy »az egész soltárt magyar versekben még senki 
sem formálta«, óvatosságból hozzátévén, »az én tudomásom sze
rint«.5 De voltak más okai is. Mindamellett hogy a zsoltárok 
nagy része már megtalálta a maga magyar feldolgozóját, mégis 
szükség van újabb átdolgozásra, mert a régi szerzők között 
kevés volt a hivatott költő : műveik csekély kivétellel »igen 
paraszt versekben vadnak foglalván«, a verselésük gyönge, 
rímekről alig lehet szó, mert az a »számtalan . . . Vala, vala, 
vala« csak az idegen nemzetek nevettetésére szolgál. Bántotta 
a költőietlen és ízléstelen verselés Molnárt is, kinek ízlését meg-

1 L. Dézsi, i. m. 79. és 171. 1. 
2 L. i. m. 137. 1., hol bő ismertetését találjuk.a fordítás történe

tének, továbbá Napló stb. 42. és köv. lk. 
3 Címe : Psalterium Ungaricum. Szent Dávid kiralynac es propheta-

nac százötven Soltari az Franciái nótáknac és veríeknec modgyokra 
most úyonnan Magyar versekre forditattac es rendeltettec a Szenei 
Molnár Albert által. MDCVII. Herbornában. Idézeteinké kiadásból valók. 

4 Közölte Dézsi i s : Napló stb. 44. és köv. lk. 
6 Ebben azonban Molnár tévedet t : B. Fazekas Miklós már 1604-ben 

elkészült a maga Magtár Soltárával, csakhogy ez kéziratban maradt. 
11* 
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finomította a hosszas külföldi tartózkodás, a művelt : nyugat 
fejlettebb verstechnikájának ismerete. A nagyrészt fogyatékos 
verselésű magyar zsoltárokkal szemben a francziák verselése 
szép, formákban gazdag, a versszakok szerkezete és a rímek el
helyezése változatos, a dallamuk pedig elragadó. 

Ezeken a külső okokon kívül lehettek neki más, belsőbb 
okai is, melyekről azonban hallgat. Molnár nem volt polemikus 
szellem, ez különböztette meg leginkább a korabeli magyar 
theologusoktól. Ö, a ki nem szerette a hitvitát még a szószéken 
sem, annál kevésbbé lelhette benne örömét, ha az ótestamentomi 
dicséretekből csendül ki e féle hang. Már pedig a magyar zsoltárok 
nagy része ebből a hangnemből szólott : nemcsak a jócseleke-
deteknek a megigazulásra való közömbösségét emlegetik Dávid 
király magyar utódai, hanem a szerzeteseket, a pápát gúnyol
ják, Luther érdemeit is beleszövik ezekbe a mély vallásosság
ban fogant énekekbe. Elődei nemcsak az elgyötört, bűntudatba 
merült vallásos lélek fájdalmas fohászait öntik ki zsoltáraikban, 
hanem elsősorban egy üldözött felekezet, egy balsors-tépte 
nemzet keserű kitöréseit is. A mi szempontunkból, az irodalom
történet szempontjából, a mely a nemzeti lélek nyilvánulását 
keresi a költői formák mögött, érdekesebbek így ezek a zsol
tárok, de az ótestamentomban otthonos Molnár valószínűleg 
csak azt látta, hogy elődei kiforgatták a zsoltárokat eredeti 
mivoltukból, dissonans hangokat kevertek beléjök. Annál 
nagyobb gyönyörűséget szerzett neki a franczia zsoltároskönyv, 
melynek dicséretei nagyobbrészt híven követték a héber zsol
tárok gondolatmenetét, sajátlagosan keresztény gondolat alig 
van bennök, protestáns vagy nemzeti pedig egyáltalában nincs. 
Ezek a zsoltárok megfeleltek mély vallásosságának is, ízlésének 
is, elragadták, vágyat keltettek benne, hogy megajándékozza 
velük nemzetét. És abban az előszóbeli állításában, hogy nem 
akar a meglevőknél ékesebb zsoltárokat nyújtani, csak nagy 
szerénységének nyilatkozását szabad látnunk, melyet fel kell 
emelnünk kellő értékére. 

.. v . m 

Az irodalomtörténetben egészen a legújabb időkig tar tot ta 
magát az a felfogás, hogy Molnár a maga zsoltárait a franczia 
szerzők feldolgozásai után alkotta. Ezen a nézeten volt még 
Toldy Ferencz is,1 kit, mint elődeit, megtévesztett a zsoltár
könyv czíme, mely valóban arra látszik vallani, hogy a magyar 
fordító franézia eredetiből dolgozott. Dézsi Lajos mutatott rá teljes 
határozottsággal arra, hogy Molnár Lobwasser fordítását vette 

1 A magy. költ. kézikönyve,a mohácsi vésztől a jelenkorig, II . kiad. 
I . k» 119, 1. és A magy. nemz. irod. tört. rövid előadásban, II.. kiad 
I. k. 59. .1., Stb. :•;.< v v :'..', . 
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alapul.1 Hogy így áll a dolog, az világosan következik a Psalte-
rium Ungtiricum ajánlásából, hol kétszer is megnevezi forrását, 
a Lobwasser-féle Psaltert.2 Csodálatosnak is kellene tartanunk, 
hogy az eredeti franczia zsoltárokat fordította volna, hiszen 
ezeket a német zsoltárokat ö igen jól ismerte, a vasárnapi isten
tiszteleteken mindig hallotta és énekelte,3 nem volt semmi oka, 
hogy e jól ismert és értett énekekkel szemben az eredetieknek 
adott volna elsőbbséget, melyeknek nyelvében sem volt annyira 
otthon, mint a németben. Valószínű ugyan, hogy tudott vala
melyest francziáúl, de bajosan tudhatott annyit, hogy a franczia 
zsoltárokat teljesen megérthette volna. Különben is, bármelyik 
zsoltárát is vessük össze a némettel és a francziával, azonnal 
szembetűnik, hogy fordítása nem a francziának mása, hanem 
az ettől többé-kevésbbé eltérő Lobwasser-féle áldolgozásé. 

»Mert nagyobb gondom volt az fundamentombéli igaz 
értelemnek fordítására, hogy nem az verseknek ékesgetésére.« 
A zsoltárkönyve Előljáró beszédének e szavai, melyekkel fordítói 
eljárását jellemzi, igaz megvilágításban állítják elénk művét. 
Elsősorban értelmi hűségre törekedett, nem költői szépségre. 
Ha már most a hűség szempontjából teszszük vizsgálat tár
gyává fordítását, hamarosan megállapíthatjuk, hogy az alaki 
hűséget sikerült megőriznie. Nemcsak a sorok hossza és a vers
szakok szerkezete teljesen azonosak Lobwasseréval, — hiszen 
erre a melódia közös volta is kényszerítette — hanem még a 
rímelhelyezésük is teljesen ugyanaz. Pedig rendkívül meg
nehezítette munkáját az eredetijének ölelkező és keresztrímek
ben való gazdagsága, a mire irodalmunkban egyedül Balassinál 
látott példát — annál is csak az előbbire, — mégsem gondolt 
arra, hogy könnyebb végén fogja a dolgot, pl. félrímek alkal
mazásával könnyítsen magán, mint a XIX. sz. kiválóbb mű
fordítói közül is nem egy megtette, hanem hűségesen ragasz
kodott az eredeti rímelhelyezéshez. Egyetlen egy zsoltárában, 
a CXXXVHI-ban látszólag eltér ugyan a versszak szerkezete 
és a rímelhelyezés Lob wasseret ól, de az eltérés csak látszólagos : 
a magyar fordító minden stropha 2. és 3., továbbá 5.' és 6. sorát 
egybe írta, de az eredeti rímelhelyezést megtartotta, úgyhogy 
e sorokban félrímek keletkeztek. 

1 I. m. 137. 1. 
2 »Bemutatom azért és dedikálom Ti Felségteknek az Dávid Sol

tárit, mellyeket nagy munkával magyar nyelvre forditottam és az francziai 
nótákra s az Lobvaszszer Ambros doctornak német versei szerint formál
tam és Öszveszorítottam, . . .« továbbá: »Példa erre az Lobvaszszer 
Ambros doctornac Soltáros könyve (kinek vezető sinórját követtem ez 
fordításban) . . .« (L. Napló stb. 42. 1.) 

3 Szűkszavú naplójában négyszer még azt is feljegyzi, hogy hányadik 
zsoltárt énekelték aznap az isteni tiszteleten (1600 nov. 30., deci. 25., 
1601 jan. I . és 1611 okt. 8.), mindenütt idézvén az.illető Lobwasser-féle 
zs. kezdöszavait is. ; ; . ' . • , . ; • ' . . : :. . u .c ,ó ,.) 
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Az anyagi hűség megőrzése nem sikerült minden zsoltár
ban egyformán. Egyesek egészen híven tolmácsolják Lobwasser 
zsoltárainak nemcsak értelmét, hanem a szavait is, másokban 
pedig olyan szabadon ültet át, hogy csak bizonyos jóakarattal 
lehet őket fordításoknak nevezni. Hogy képet alkothassunk 
magunknak arról, mennyire terjed fordításának hűsége, bemu
tatjuk egyik zsoltárát, mely majdnem teljesen hív a némethez. 
Rövidség okáért a CX-et választjuk. 

i . Der Herr zu meinem Herren hat gesprochen : 
Korn setz dich zu der rechten meiner macht | 
Biss das ich deine feind die so hoch pochen, | 
Dir zu einem fusschemel hab gemacht.1 

AZ Ur Iften monda az en Uramnac : 
ülly az en hatalmomnac jobjára, 
Mig ellenségidet, hie rád támadnac 
Sámolyfzékül vetem lábad alá. 

E versszak, mint látjuk, egészen hű fordítás, csak a 3. sor
ban a »die so hoch pochen« kifejezés értelme változott meg a 
magyarban (»kic rád támadnac«). -

2. Den Scepter aus Syon d* Herr aussende | 
Dir zubekrefftigen dein regiment 3 | 
In mitten deiner feind an allen enden 
Du herrschen solst vnd da sein ein Regent. 

Az Ur az Sionból küldi páltzadat, 
Birodalmodnac erőííegére, 
Elleníég közt mutasd orízagláíodat, 
Uralkodgyál az népnec közötte. 

A 3. és 4. s. fordítása már kissé szabad, a mennyiben a 
3. s.-ból elmarad az »an allen enden« határozó, a következő 
sorba pedig betoldja az »az népnec közötte« kifejezést. 

3. In zier deins Heiligthumbs dein volck auff erde 
In deinem triumph dir willig diené" wirt | 
Der kinder dir geboren sollen werden 
So viel als taws die morgenrote gebirt. 

Düczöségére az te fzentségednek, 
Az nép örvendez gyözödelmeden, 
Olly fok fiaid teneked fzületnec, 
Mint az haynali harmat az földen. 

A hűség jóformán teljes. Eltérés csak annyi van, hogy a 
német első sorában az »auf erden« határozót elhagyja, a 4. sort 

1 Az idézetek az első, 1573-i kiadásból valók. 
2 Megjegyzendő : Regiment Lobwassernél a. m. birodalom, empire 

(y. ö. a fr. Psautier megfelelő helyét.) 
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pedig megbövíti ennek a szónak a fordításával (»a főiden«), a mi 
egészen jól oda is illik. 

4. Dan Got d' Herr hat dir ein Eyd geschweren | 
Das jhn gerewen wirt zu keiner zeit | 
Nach Ordnung dess Melchischedechs erkoren 
Bistu ein Priester nu in evigkeit. 

Mert az Ur Iften meg esküt tenéked, 
Mellyet meg nem bán foha örökké, 
Melchifedec rendi ízerint (ezt erezed) 
Te vagy az íö Pap moít es örökké. 

Molnár e versszakon csak annyit változtatott, hogy a 
zárójelbe rekesztett megjegyzést odailleszti a 3. s. végére, 
nyilván a verssor kitöltése és a rím kedvéért. Azonban e meg
jegyzést nem azért iktatta a fordító zárójelbe, mintha e külső 
jellel utalni akart volna rá, hogy ez az Ő betoldása, hanem 
azért, mert Lobwassertól tanulta, av kinél az e féle, a zsoltártól 
többé-kevésbbé független, zárójelbe rekesztett megjegyzések 
igen gyakoriak.1 

5. Der Herr welcher dir sitzt zu deiner rechte j 
Wann er sich recht erzürnen wirt ein mal | 
Alsdann wirt er die Koenig gross von machte 
Zurschlagen \ und endlich vertilgen all. 

Az Ur, az ki ül az te jobkezeden, 
Ha megharagszik egykor valóban, 
Az hatalmas királjókat erőffen 
Hatalmával megrontya legottan. 

A német versszak utolsó sora már nem fért el Molnáréban 
egészen, ezért Molnár kénytelen a két állítmányt (»zurschlagen«, 
»vertilgen«) egygyé vonni össze. 

6. Vber die Heyden er sich wirt er weissen 
Als einen Richter der gerechtigkeit | 
Das heubt d' deine feind wirt er zuschmeissen | 
Des herrschafft sich erstrecket veit vnd breit. 

Az pogányokon Ítéletit tartya, 
Megtölti az földet holttestekkel, 
Ellenségidnec fejeket megrontya, 
Orfzága kihat ez földre fzéllel. 

E versszak fordításában már nagy eltérést látunk. Molnár 
első két sora egészen más, mint Lobwasseré : itt szemmellátha-

1 Pl. a CV. zs.-ban (6. vsz.) : 
Er denckt (sag ich) was er geschworen 
Dem Isac | . . . 

Vagy u. a. zs. 7. vsz. : 
Er sprach ich wil dir (merck mich eben) 
Das Cananeisch Land eingeben | 
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tólag idegen gondolatot illesztett a német zsoltár eszmelánczola-
tába. Hogy honnan vette ezt a két sort Molnár, arra még 
rátérünk. A 3 , és 4. sor azonban megfelel az eredeti 
értelmének. 

7. Er wirt auff dem weg trincké aus dé bache | 
Welcher furűber fleust und rauschet sehr | 
Sein heubt er wirt von wegen der vrsache 
Auffheben doch entpor in aller ehr. 

Az uton ifzik ö az folyamatból, 
Kinec vize folly nagy harf agái fal. 
Ennekokaert ö nagy hatalmából 
Fejét fölemeli méltófsággal. 

Molnár itt híven, bár t. 4. sorban csak értelmi hűséggel 
adja vissza az eredetit. Ügyességére vall a második sor, mely
ben a német két állítmánya közül az egyiket határozóvá 
alakítja át . 

Ez a zsoltára kétségtelenül a leghívebben fordítottak 
közé tartozik. Vannak azonban darabjai, emlyeket annyi szabad
sággal ültetett át, hogy egy-két versszakokban csak a hangu
lat, vagy egy-két kifejezés azonossága mutat rá az eredetire. 
Azonban ezeket sem nevezhetjük még paraphrasisoknak, egy
részt mivel az átültető egyénisége teljesen háttérben marad, 
nem is módosul lényegében az eredeti értelem, másrészt mivel 
ez a szabadság az illető zsoltárnak csak egyes versszakaira 
korlátozódik. Ezek közül a szabadon fordítottak közül is muta
tunk be egyből, a XXVI-ból, két versszakot. 

Lobw.': 1. Rieht mich J vnd schaff mir recht | 
Dann ich gerecht vnd schlecht 
In vnschuldt hab gewandelt j auch 
Auff Gott allzeit vertrawet | 
Derhalben mich nicht grawet | 
Das ich etwan anstbs vnd strauch. 

Molnár : LÉgy itélöm Uram, 
Mert hüféggel jártam, 
Es éltem nagy ártatlanul, 
Azért hiszem az Iftent, 
Hogy ö engemet megment 
Mindennemö háborutul. 

Látjuk, hogy ez nagyon szabad fordítás : az első sort 
alkotó két mondat közül a másodikat elhagyja ; a németben 
homályos második sort világosabbal pótolja • a harmadik elég 
h ü ; a negyedik jelentését kissé megváltoztatja az »allzeit« 
elmaradása és a múlt időnek jelennel való fölcserélése, a német 
5. sora egészen elmarad ; a 6. sort Molnár a magyar 5. 6.-ában 
igen szabadon írja át. 
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Még szabadabb e zsoltár 4. versszakának fordítása : 
' : ! / : ! , . : • ' • ' • . • : ' : 

Lobw. : Mein hertz die lügner scheut | 
In leuchtfertigen leüt ' . . . . ; > 
Bőse gesellschafft ich nicht kum ] 
Die mit betrug vmbgehen | 
Den leuten nasen drehen | 
Mit solchen geh ich gar nicht vmb. 

Molnár : Az hazug emberek 
Nálam nem kedvefek, 
Az tettető czalárdokat 
Szivem ízerint gjülölöm, 
És nagj távol kerölöm 
Az álnoksággal járókat. 

Ez a két-két versszak igazán csak értelem tekintetében 
párja egymásnak : első pillanatra úgy látszik, hogy Molnár 
szavai egyáltalában nem követik Lob wasseret. Azonban ha 
az első és negyedik versszak fordításában nagy szabadsággal 
járt is el Molnár, a két közbeesőt tűrhető hűséggel fordítja. 
És ez a dolog jellemező az eljárására : neki az eredeti nem 
tetszés szerint formálható anyag,' mint a körülírással fordítók
nak, ő tudja, hogy azt neki másolnia kell, nem átformálnia, 
de ez a ragaszkodás nem mindég sikerül, mert nyelve nem simul 
eléggé hozzá, vagy tiltja az ízlése, a mely isteni tiszteletre szánt 
énekben megbotránkoztat ónak találja az olyanfajta útszéli 
kifejezést, mint a melyet Lobwassernél láttunk (XXVI. 4. 5.). 

Ezek az összevetések világot vetnek a fordító eljárására. 
Lehetőleg ragaszkodik a német szöveghez, s ha iparkodása 
nem is jár mindig eredménynyel, mégis lelkiismeretesebb for
dító, mint Lobwasser : a saját leleményéből sokkal kevesebb 
kerül a zsoltáraiba s ezért Psalteriuma. hívebb mása a nemet 
Psalternek, mint ez a franczia Psautiemd.'k. Helylyel-közzel 
elhagy egy kifejezést vagy sort és mással pótolja, de legtöbbször 
nem is iktat semmit a kihagyottak helyére, mert korabeli 
költői nyelvünk terjengőssége miatt nem tudja annyira össze-
tömöríteni mondanivalóját, mint Lobwasser. Hogy mit hagy
hat el, mit nem, erre nézve nemcsak a saját ízlése volt az irány
adó, hanem egy más körülmény is : a szentírás zsoltáros könyve. 
Molnár elsősorban theologus volt, még pedig az ótestamentom 
szellemébe elmerült theologus, a ki az előtte levő német zsol
tárokban nenr .csupán vallásos költeményeket látott, hanem 
a szentírás egy könyvének verses földolgozását is, nem úgy, 
mint a königsbergi professor, a ki a franczia Psautiert dolgozta 
át, szabadon és minden további aggodalmaskodás nélkül. 
Lobwassernek ez az eljárása okozta, hogy Molnár sok eltérést 
figyelt meg a bibliabeli és a Lobwasser-féle szövegek között, 
s midőn arra került a sor, hogy valamit el kellett hagyma a 
német szövegből, elsősorban az olyan kifejezéséket, mondatokat 
ítélte fölöslegeseknek, a melyek nem az eredeti, ótestamentomi 
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zsoltárból kerültek a franczia, illetőleg a német feldolgozásba. 
Eljárása nagyon hasonló volt Lobwasser versenytársáéhoz, 
Melissuséhoz, a ki szintén a' franczia zsoltárokat fordította 
ugyan, de aggodalmas kritikával vetette őket össze a héber 
zsoltárokkal s a hol a héber szöveget másnak találta, vagy 
máskép értelmezte, mint Marót vagy Beza, ott habozás nélkül 
a szentírásbelit vette át.1 Molnár ugyan korántsem ragaszko
dott ilyen szigorúan a szentíráshoz, de mégis ebből a szem
pontból kell megítélni azokat a változtatásokat, melyeket a 
fordításban szükségesnek, czélszerűnek tartott . 

Ezeket a változtatásokat általában három kategóriába 
lehet sorozni. Leggyakoribbak a hely szűkéből való kihagyások, 
melyek többnyire egy-egy mondatrészre szorítkoznak, de néha 
egész mondatokra is terjednek. Második csoportot a betoldások 
alkotják, a harmadikat pedig e kettő kombinácziója, midőn 
elhagy egy-egy szót, kifejezést és helyüket mással pótolja. 

Kihagyásokra különösen ott van alkalom, a hol Lobwasser 
egy dolgot két rokonértelmű szóval fejez k i ; ilyenkor Molnár 
az egyiket egyszerűen elhagyja, mivel ez az eljárás egyáltalában 
nem megy a hűség rovására. Példa erre a CXVIII. zs. 7. vers
szakának 1—4. sora : 

Lobw. : Der Herr ist meine macht vnd stercke | 
Er ist von dem ich sing vnd ticht \ 
Bey ihm ich huelit vnd trost vermercke | 
Er ist mein heyl vnd zuuersicht. 

Molnár : Az Ur énnekem eröffegem, 
Es én ö róla éneklec, 
Czak ö énnekem fegedelmem, 
Es én ö benne remenlec.2 

Természetesen ez nemcsak úgy hevenyében kikapott 
példa : ilyen négy sor, a melynek mindegyikéből egy-egy szót 
az értelem érezhető fogyatkozása nélkül el lehetne hagyni, 
nincs talán több Lobwasser zsoltárai között. Olyan azonban, 
a melyben egy dolog párhuzamosan két szóval van kifejezve, 
igen gyakori, pl. : 

Lobw. : Vom Himel er jhn fürt vnd stercket | 
Durch die macht seiner rechten (XX. 3. 7—8.) 

Molnár : Az menjböl ötét eröíiti 
Job keze ereivel.3 

CSÁSZÁR ERNŐ. 

1 L. id. kiadásának bevezetését, XXII . 1. 
2 Károli Gáspár, Szent Biblia, az eredeti szöveggel egybevetett és 

áldolg. kiad. 1911. 4. v . : Erősségem és énekem az Úr, és ő lön nekem 
szabadulásul. 

3 Károli (191 i-i kiad.) 7. v. : . . . meghallgatja öt szent egeiből jobb
jának segítő erejével. 


