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Az előadás célkitűzése, hogy megismertesse Kölcsey Ferenc Himnuszának két 

héber nyelvű, XIX. század második felében készült fordítását és azok összehason-

lító elemzési kísérleteit. Nem célom egy teljes elemzés, sokkal inkább a fordítások 

egymással történő összevetése, az epikolírai jeremiád műfaj jellegzetességeinek 

érintőleges bemutatása, a két fordítás nyelvhasználata, valamint a Tanach nyelvével 

való összevetése. Kerestem a fordítók módszertani tanulmányait és szótárhaszná-

lati szempontjait is.  

Az elemzés nem csupán héber és magyar nyelvű, hanem – követve Gerhard 

Lisowsky: Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament (Stuttgart, Württem-

bergische Bibelanstalt, 1958) konkordanciájának módszerét, kiegészítve német, 

angol és latin megfelelőkkel, megvizsgálva a szavak „értelemét”, valamint a 

fordítás szerepét, a hászkálá és a nyelvújítás korában. 

Előadásomban röviden bemutatom a három fordítót, külön kitérve 

munkásságukra a héber nyelv használatának propagálása, megújítása, felélesztése 

terén. A két héber nyelvű fordításnál kerestem a nyelvhasználati és szociokulturális 

összefüggéseket, illetve a héber bibliai locusokat. Elemzésemet keretes szerkezet-

ben végeztem, megvizsgálva a múlt idő használat kérdését. Az első és utolsó vers-

szakokat hasonlítottam össze, illetve azokat a helyeket, ahol érdekesebb párhuza-

mokat találtam a Tanach-hoz. Fordításaimhoz felhasználtam Grosz Eliezer: Milon 

Ivri-Hungari (Tel Aviv, Hápoál Hámizráhi, 1956) szótárát és Wilhelm Gesenius: 

Hebräisches und Arämisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Leipzig, 

Vogel Verlag, 1886) klasszikus szótárát. 

Figyelemmel voltam az Isten-név használat problematikájára a zsidó hagyo-

mányban, valamint a Tanach által gyakran használt kifejezésekre, ahol a fordítások 

szó szerinti párhuzamokat sejtetnek. Vizsgáltam mind a gyakoriságot, mint pedig 

az eszmetörténeti összefüggéseket, és a fordítók szótárhasználatát is. 

A vizsgálatban sorról sorra haladtam, ugyanakkor törekedtem arra, hogy egy 

magasabb összefüggésbe is helyezzem a szavakat alkotó mondatokat. Célom volt 

megkeresni a nyelvi struktúrákat, a különféle értelmezéseket. Szemeim előtt 

tartottam John L. Austin: Tetten ért szavak (In: Pléh Csaba – Sírlaki István –

Terestyéni Tamás (szerk): Nyelv-Kommunikáció-Cselekvés, Budapest, Osiris, 2001) 

című értekezését. 

Úgy vélem, hogy egy állításnak nem az az egyetlen feladata, hogy leírja a 

dolgok pillanatnyi állását, hanem bemutathat ennél többet is. Vajon a tanachi 

nyelvezet és a vizsgált versek esetében eldönthető-e az, hogy hol húzódik meg a 

határ? 


