
Könyvismertetés. 

Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztusról. Irta Márk. Görőgből 
magyarra fordította Kecskeméthy István. Kiadja: a Bethania-egylet. 
Budapest, 1903. 52 oldal. 20 fillér. 

A budapesti Bethania-egylet igen helyesen cselekedett, a 
mikor nem várva meg a Károli-féle fordítás javított kiadását, 
Kecskeméthy István dr. kolozsvári theol. tanár fordításában rész-
letenként megkezdte az újszövetség kiadását. Ilyen új, eredeti, 
népies, a mai szóhasználat szabályai szerint készült fordításokra 
még akkor is szükségünk lesz, ha a Károli javított kiadása meg 
fog jelenni, s ha esetleg az Újtestamentum az Ónál jobban si-
kerül is. 

Nem tudom, véletlen-e, vagy kiszámított dolog, hogy a ka-
nonikus evangéliumoknak ép a legrégibbjét, Márk evangéliumát 
adták l<i először. Minden esetben oly kötelezettségbe sodorta 
azonban ez úgy a fordítót, mint a kiadó egyesületet, a melyet 
beváltani nem lesz többé képes. A Márk evangéliumának hom-
lokán álló elsó' mondat ugyanis megengedi, sőt mint egy kihívja, 
hogy az evengélium szót örömhírrel fordítsuk, de hogy ezt az 
eró'szakoltság és idegenszerűség bizonyos látszata nélkül a többi 
evangéliumban s az egész szentírásban keresztül lehessen vinni, 
azt én nem hiszem. Az idegen szavak magyarral való felcseré-
lése, én is vallom, helyes dolog, de olyan szavakat, a milyen az 
evangélium is, a melyet ezredes szokás honfiúsított, a melyet 
mindenki megért és egyformán értelmez, s a melynek használata 
egyházunk hivatalos elnevezésében is nélkülözhetetlen, újjal ki-
csér elni helytelennek tartom. 

Szintén kétes értékű újításnak vélem a szakaszokra való 
osztást is úgy, amint azt ebben a fordításban látjuk. Angol minta 
után készült ez is, mint a Gospel után az örömhír. Csakhogy ne 
vegyünk át az idegenből mindent úgy, a mint azt ott találjuk. 
Az olvasást magát kétségtelenül nagyon megkönnyíti, ha a tárgy 
és forma szerint is együvé tartozók egy czím alá vannak fog-
lalva, de ez nem teszi fölöslegessé a fejezetek szerint való el-
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választást és a tartalomnak fejezetekként való jelzését. Ezt meg 
kell hagyni, nemcsak a megszokás, hanem az áttekinthetőség 
miatt is. 

A fejezetekben való kisebb szakaszok czímei Kecskeméthy 
fordításában a legtöbbször találók ugyan de formájukat tekintve 
nagyon is eltérők. Néha egész hosszú mondatok. Pedig a czím 
mennél tömörebb, annál helyesebb. Pl. roppant hosszadalmas: 
A guta ütöttet a háztetőn át bocsátják Jézus elé. Isten országa 
kicsiből nagyra növekszik. Péter vallástétele ; Krisztus keresztje ; 
a keresztyének keresztje stb. Mindezeket tömörebben is ki lehet 
fejezni. Nem jelemzó'ek: Jelenet a tengeren. A görög asszony kis 
lánya. Jézust feleló'sségre vonnák. A bűnösök kezében. A pogá-
nyok kezében stb. Nem megfeleló'ek: Kik a Jézus rokonai. Házas-
sági elválás. Virágvasárnapján. A világ végéről. A bűnösök kezé-
ben. — Össze nem tartozókat is együvé szerkeszt pl. Ki nagyobb 
az Isten országában ? Krisztus kicsinyeit nem szabad megbotrán-
koztatni. A munka utolsó szakasza is helytelenül viseli a Befe-
jezés czímet, mert ez csak Toldalék néven állhat meg. 

Nézetem szerint helyes, hogy Kecskeméthy nem a Károli-
féle verses felosztást tartja meg, hanem az értelmes olvasást is 
tetemesen könnyítő folyó szöveget adja, de úgy hiszem, helye-
sebb volna, ha a vers szerint való jelzést nem a szélen, hanem 
a szövegben talán a sorob felett áhó számmal eszközölné, mert 
így egyszerűbb a szemmeltartása. A szakaszkák tartalmát pedig 
nem vastag czím betűkkel a szöveg homlokán, hanem apró be-
tűkkel a széleken kellene kitenni. Ugyanitt a párhuzamos helyeket 
is jelezni kellene. 

Mindez azonban inkább csak a formára tartozik. Szent-
iratnál ez is lényeges, sőt a nép szemében nem ritkán nagyon 
is fontos. És ha túlságosan szokatlan újítást lát, a milyen pl. 
nem a megszokott fejezstekre, hanem a czímekkel ellátott sza-
kaszokra való osztás, a mikor a kezébe veszi azt az evangéliumot, 
elsőbb is az a gondolat kél fel a lelkében, vájjon csakugyan a 
Szentírás egy része-e ez, vagy annak csak valami feldolgozása? 

De hát bennünket itt első sorban az érdekel, jó-e a fordí-
tás, vagy nem? A jóságot pedig azzal mérem: megfelel-e a 
magyar szöveg az eredetinek nemcsak szó, hanem értelem tekin-
tetében is? Továbbá megfelel-e korunk igényeinek? Nyelvünk 
mai fejlettségének ? És viseli-e a forma a tartalom egyszerű szép-
ségét, közvetlenségét, naivitását? 

Sok nehéz feladattal kell hát a Szenirás forditájának meg-
küzdenie, s dicséretére legyen mondva Kecskeméthy Istvánnak, 
egészben véve diadallal birkózott meg feladatával. Fordítása a 
mint nem is lehet másként, aprólékosságig pontos, Írásmódja 
egészben véve magyaros, egyszerű, világos, tömör. 

Ez az általános benyomás ős Ítélet, melyre a bírálónak 
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jutnia kell. De ez nem azt jelenti, hogy a fordítás merőben kifo-
gástalan. Ennek igazolására legyen elég csak az első négy feje-
zetnek, tehát a munka negyedrészének a beható viszgálata. 

Egész általánosságban jegyzem itt meg, hogy a λεγεϊν igét 
Kecskeméthy következetesen szólani igével adja vissza. Elte-
kintve attól, hogy ez sokszor eröltetetté teszi a szöveget, még 
azért sem tudom ezt helyeselni, mert a Károliból a mit meg-
szoktunk, és a mi nyelvtanilag is megállhat birvást megtarthat-
juk. Különben is helyesebb és kellemesebben hangzik, ha ígv 
mondjuk: „És mondá nekik Jézus", mint így „És szólt nekik a 
Jézus". 1,17. Itt még azt is kifogásolom, hogy Kecskeméthy 
annyira megy a hűségben, hogy a ο Ίηοοις-η&Ι a névelőt is lefor-
dítja, a mi pedig ilyen formában nem szokásos. Egy vidéken 
születtünk is nevelkedtünk Kecskeméthyvel s így tudom, miért 
gondolja ő ezt a nevelőt igazoltnak. Felénk a névelőt gyakran 
kiteszik a tulajdonnév előtt, de csak akkor, ha megkülönböztetés 
vagy rámutatás a czél. „Azt mondta a Jancsi." „Itt volt a Pista", 
így szoktunk otthon beszélni, de ezzel ép azt akarjuk kiemelni, 
hogy nem más mondta, s nem más volt ott. Jézus nevénél az 
„a" szócskát, akár névelőnek, akár mutató névmásnak tekintsük, 
kitenni szükségtelen. 

Az egész első részben egyetlen hibáját sem találtam a for-
dításnak. Látom belőle, hogy a Nestle-féle görög szöveget hasz-
nálta s annak a fordítás igazán hű mása. 

A második fejezetben már látok néhány tévedést. 2,2-ben 
ezt mondja az eredeti: μψ,έτι χωρε'ιν μηδέ τά προς την ϋνραν. 
Kecskeméthy ezt igy fordítja: „már el sem fértek, még az ajtó 
előtt sem". Szerintem sokkal megfelelőbb ígz fordítani: „még az 
ajtó előtt sem volt már hely." A χωρίω ugyanis nem azelférést, 
hanem a hely nyújtást, hely tartalmazását jelenti. A προς előtt 
álló τά is ezt az értelmet kívánja. A vers végét így fordítja: „és 
beszélte nekik az igét„. Megengedem, hogy az έλάλει szó szerint 
ezt kívánja, de ha Márk magyarul írta volna meg az evangé-
liumát, kétségtelen, hogy így mondta volna: „és hirdette nekik 
az igét." 

A 2,14-ben ez áll: Y.ai παράγων ε!δεν νίενέιν, ν.α!>ήμενον επί 
το τελωνιον. így fordítja: „És arra jártában látta Lévit, a vám-

ház előtt ülni." Az „előtt" nincsen a szövegben, s mindenkép 
helyesebb lett volna így fordítani: „És arra járván meglátta Lévit, 
a vámnál ülni." 

2, i8-ban „hozzá mentek." Az eredetiben csakis έρχονται áll. 
Ugyanezen versből kimaradtak a következő szavak: /.αϊ ή ι μα&ηται 
των φαρισίων. 

2, ,9"ben a οι νιοι τον ννμφώνος kifejezést Kecskeméthy 
„lakodalmasok" szóval adja vissza. Pedig nem az egész nászné-
pet, lakodalmasokat nevezték így, hanem azt a hét ifjút, a ki a 
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vőlegény ágyasházát elkészítette. (Tobit 6, l3.) így hát a magyar 
vőfélyszó a helyes. 

2,23 így áll: „Történt egyszer, hogy a vetéseken ment át 
szombaton és a tanítványai elkezdték útközben a kalászokat 
tépdesni." Ε mondatban az első ige kizárólag Jézusra vonat-
kozik. A második, az ηρξαντο kizárólag a tanítványokra. Ez igéhez 
azonban nem a τίλλοντες, hanem a óöóv πηιεϊν tartozik, azért hát 
igy kell fordítani: „és a tanítványai a kalászokat tépdesve kezdtek 
menni." 

2,25-ben az „erre" szó nincs a szövegben, de nem is szük-
séges. „Á vele valók" helyett jobb: vele levők. De még jobb így: 
„Megéhezett maga is, a vele levők is." 

2, 26-ban a π ως Kecskeméthynél az εγαγεν-τβ is vonatkozik, 
pedig a görög szöveg az ige helyzetével mutatja, hogy nem. így 
kell tehát fordítani, „és a szentkenyereket megette." 

2,2 8-ban a ώστε ν.νριός εστίν = így hát ura stb. 
3, j. Az eredetinek megfelelően így kell állania: És ismét 

zsinagógába ment, és volt ott egy száradt kezű ember. 
3, 4 „És mondá nekik " — „Azok pedig hallgattak." 
3, 5. περιβλεψάμενος jól magyarul = végignézte őket. 
3,7 . Mennyire értelemzavaró a Jézus előtt az a, mutat ja ez 

a vers, melynél teljes joggal kérdezhettük, ki vonult vissza a 
Jézus tanítványaival ? Különben az άνεγώρνσεν nem visszavonult, 
hanem egyszerűen elment. 

3,8 a Jordánelve helyett jobb a Jordánontúl. A vers vége igen 
lapos. 

3 , 1 0 „hogy hozzá érjen". Nem elég világos, ki érjen, 
kihez? επιπίπτει ν nem ráesni, hanem megrohanni. 

3, Az εξουσία szót Kecskeméthy következetesen teljhata-
lommal fordítja, pedig a helyzete szerint más-más jelentésben 
áll. Itt azt jelenti: „képesek legyenek kiűzni," 

3, 1 6 . vni εποίησεν τους όώόεχα = és kijelölte a tizenkettőt, 
3, 2o· Nem ezt mondja: „és olyan sokaság jött össze ismét", 

hanem ezt „és összetorlódott ismét a tömeg, annyira, hogy" stb 
3, 2i· παρ αύτοϋ nem rokonai, hanem általában hozzá-

tartozói. Az εξέστη szerintem helyesebben adható vissza a „ki-
merült" szóval, mert 20-ban ép arról van szó, hogy még csak 
kenyérhez sem bírtak hozzájutni a tömeg összetorlódása miatt. 
A hozzátartozói, akik a tanítványai is lehettek, ezért igyekeznek 
kiragadni a környezetéből. A vers így kezdődik: „És ennek hal-
latára," s ez is igazolja a „kimerült szót. 

3, 22· nem = vele van, hanem benne van. εν τω α. 
nem = által, hanem — vei. 

3, 24. Nem így: „Akár ha ország szakad pártokra önmaga 
ellen." Hanem: „Ha ország szakad is pártokra", de nem „maga 
ellen," hanem magában. 
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3. 32. προς nem érte, hanem hozzá. 
3, 34. „Körültekintvén" helyett jobb: „szétnézve." 
4, ε/« της γΐς = szárazon. 
4, 4—6. „Út mellé" helyett jobb „út szélre". 
4, 12 idézetében találóbb és hívebb volna ez a kitétel: 

Nézvén, néznek, de nem látnak. 
4, 6. Nem „elszáradt", hanem „kiszáradt." 
4, 13. így kellene lennie: „Nem tudjátok ezt a példázatot, 

hát hogyan értitek meg a többieket ?" Mindkét mondat kérdő, 
de az első feltételes is lehet. 

4, lf> és következőkben Jézus idézi az előbb mondott pél-
dázat egyes részeit, ezért áll mindig oly szokatlanul: 01 παρά 
την όόυν, — azután oi εις άκανθας stb. Ennek a részletnek a 
lefordítása nem sikerült. Pl. a 16. verset így kezdi Kecskeméthy : 
„Ezek meg hasonlóképen a köves helyen bevetettek, a kik mikor 
hallják az igét" stb. A szöveg azonban ezt kívánja: Hasonló-
kép ezek azok a „sziklásra hullottak", a kik mikor az igét hall-
ják stb. A σπειρόμενοι nem vetettek, hanem hullottak, mert hogy 
ép a sziklás részletre hullottak, abban nem volt a vető részéről 
szándékosság. 

4, 17. σκανδαλίζω nem elbotlani. 
4, 19 „Vágyak beléjük menvén" nincs magyarán. 
4, 21- ερχεται ó λύχνος = a mécs sem azért jön. 
4, s0. Helyesebb ,.mely példázatba foglaljuk ?" 
4, 81. Helyesebb egyszerűen így: „a mely, mikor vetik." 
Több, különösen az irály simaságát illető dologra is figyel-

meztethetném még a fordítót, de legyen elég ennyi. 
Rítffay Sándor. 

Az ősmagyar vallás elemeiről. Kiadja Kókai Lajos. Budapest 
1904. 30 lap. Ára 50 fillér. 

A magyar haza és magyar faj határtalan szeretete által 
indítva és vezetve, a képzelet és sejtés kettős mécsével igyekszik 
e kis füzetben egy névtelen hazafi az ősmagyar vallás ismeret-
len mezőire fényt deríteni. Bennünket ez a lelkes, de nagyon is 
problematikus kísérlet most nem hazafias, hanem csakis vallási 
oldaláról érdekel. Szerzőnek az volt a „célterve", hogy a jövendő 
nemzedék lelkébe beplántálja a magyar nemzet múltjának kü-
lönösen kulturális természetű emlékei iránt az érdeklődést, sze-
retetet, tiszteletet, s hogy életerőért odavezesse őket az ősök 
lelkesítő példáihoz. De legfőkép az a célja, hogy e „széthúzó 
nemzetet", melyet az ősi magyar vallás helyébe erőszakkal be-
hozott hierachikus keresztyénség szétszaggatott, az ősöknek ősi 
hagyományokban élő lelkéből vett erővel egyesítse annyira, hogy 
„az idegen befolyás . . . ne tudhasson többé éket verni e nemzet 
testébe, lelkébe, még a vallással aem". A szerzőt tehát csakugyan 
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merőben hazafias czél vezeti. De hogy a theolőgus szemével is 
nézi tárgyát, az bizonyos. Őseink vallását — irott emlékek hiá-
nyában — elsőbb is jellemükből igyekszik megállapítani. A szent-
galleni viselkedésből, melyet részletesen elbeszél, azt a következ-
tetést vonja le, hogy őseink vallása emelkedettségben a „szeretet" 
máglyákat gyújtó vallása mögött nem állhatott. A becsületről, az 
adott szó szentségéről, az emberségről, a szerződések és békekö-
tések megtartásáról a magyar népben mindenkor olyan nézetek 
éltek, melyek magas erkölcsi színvonalról tanúskodnak. Majd a 
családi élet tisztaságára és szentségére utal az ismeretlen szerző 
A sorsnak és végzetnek a mindennapi életben adott szerep erős 
istenhitre engedi következtetni. Vitatja szerzőnk azt is, hogy 
Istent az ősmagyarok az ég urának tartották, s nem imádták 
földi bálványok képében. Az áldozásokat és áldomásokat csak 
jelképies szertartásnak nevezi. Külön fejezetben foglalkozik annak 
bizonyításával, illetőleg állításával, hogy „a szittya népcsalád 
hitvilágának is az volt az alapgondolata, a mi a keresztyén 
vallásé, hogy: az egekben lakozó Isten szemei elől nincs elrejtve 
semmi földi történet. Ő látja azokat és megítéli." Azután a hun 
és magyar-hitnek Pál és János apostolok tanításaival való talál-
kozását fejtegeti. Itt tűnik ki, hogy a munka szerzője theológus 
még pedig református ember, a ki még a pradestinatió eszméjét 
is tisztára látja az ősmagyar vallásban. A tűz, viz, levegő (πνεύμα) 
fény, élet szerzőnk szerint Pálnál és Jánosnál csak szép hason-
latként fordulnak elő, mig az ősmagyar vallásban a jelképies szer-
tartásokban mindig megnyilatkoztak. Hogy magát a magyar nép 
a sötétség, az ármány híveinek irtásában Isten eszközének te-
kintette, ezt szerzőnk szintén keresztyén gondolatokkal való talál-
kozásnak mondja. A másvilágnak képzetei is alapjában keresz-
tyén szelleműek, mert a földi életben való viselkedés a jutalom 
vagy büntetés alapja. A tündérekben az angyal-hitet ismeri 
fel. — A kis könyvecskét egy lelkes hazafias felsóhajtás zárja 
be, melylyel szerzőnk a „hármashalom"-hoz való visszatérésre hivja 
fel e nemzet minden egyes tagját. — A milyen tiszteletreméltó 
e munkának hazafias szempontja és czélzata, olyan értéktelen, sőt 
banális a tudományos és theológiai fejtegetése. Sehol semmi 
komoly alap, mindenütt csak a lelkes hazafi jóakaratú és jóhi-
szemű állítgatásai. Azokból a közmondásokból, a mai nép jel-
lemében és gondolkodásában megnyilatkozó világnézetből nem 
lehet az ősmagyar vallás elemeit addig kihámozni, mig előbb 
azt nem tisztáztuk, hogy mi benne a keresztyénség hatása és 
mi az ősi, az öröklött vagyon ? Ezt pedig adatok hiányában eddig 
lehetetlen volt kikutatnunk. Előbb tehát adatokat kell gyűjteni 
és tisztázni, hogy ilyen modorú összefoglaló munkába foghassunk. 
De ha e tekintetben nem sikerült is a kísérlet, mégis érdekes 
jelenség ez a mi korunkban, s talán indítást és kedvet is adhat 
valakinek a komoly, alapos kutatás megkezdésére. R. S. 


