
A revideált Biblia. 
III. 

Eddigi két rendbeli hozzászólásomra a következő levelet 
kaptam: 

K e d v e s b a r á t o m ! Hosszú ideig gondolkoztam, 
megírjam-e e levelet. Végre mások bíztatása is hozzájárulván 
a bennem megfogamzott szándékhoz, megírtam és íme itt 
veszed. 

A Theologiai Szaklap 1909. I. számában megjelent, „Λ 
revideált biblia" c. cikkedhez akarok hozzászólni, ha még 
nem késő. Nem bírálatot akarok írni rá, nem személyes 
indokból, nem is hivatalos megbízásból teszem, hanem tisztán 
az igazság érdekében. — Kijelentem, hogy nagyon szük-
ségesnek tartom az ilyen nagyfontosságú és hatású irodalmi 
munka szigorú megbírálását ós nagyon sajnálom, hogy az 
egyházi sajtóban, melyet legközelebbről érdekel a dolog, 
eddig jóformán csak Te szóltál hozzá. Ha engem az utolsó 
időben bele nem vontak volna a munkába, én írtam volna 
róla a legtüzetesebb bírálatot. Igy nem tehetem, de szívesen 
várom másoktól. Tegyék alapos tanulmány tárgyává, inert 
méltó arra ós van is benne elég megbeszélnivaló. A bizottság 
pedig vegye ad notam az érdemes igazításokat, megjegy-
zéseket, melyeket akár most, akár később a szakemberek 
tesznek s ezek felhasználásával minden újabb kiadást jobbá 
tehet. — Mert hiszen csak nem akarjuk, hogy ez a szöveg 
is hibáival együtt megcsontosodjék! 

Azonban másfelöl szükséges, hogy a bírálat igazságos 
legyen. A tied pedig nem az. Először azért, mert Te az új-
szövetségi rész bírálásánál más szöveget vettél kezedbe, 
mikor az összehasonlításokat megtetted, mint a milyent az 
átdolgozók kötelezően használtak. Te Tischendorfót, vagy 
Nestleót, szóval kritikai kiadást vettél elő, pedig, mint 
bírálónak, utána kellett volna járnod, hogy a revisiót eszközlő 
bibliatársaság, melynek dépötja épen a ti házatokban van, 
a líeceptust írta elő a revisoroknak kötelező textusul, mint 
a mely a Károli korabeli görög szöveghez legközelebb áll. 
Ezt az eljárását a bibliatársaságnak tudományos szempontból 
bírálhattad volna, de legalább a revisorokat nem sértetted 
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volna meg tudományos reputatiójukban ilyes megjegyzé-
seiddel: „Ha az átdolgozó az eredeti szöveget is megnézte 
volna" — „Honnét vette a fordítás" ezt meg az t ? stb. 

A másik ok az, hogy Te olyan mértékkel mérsz, mintha 
új fordítást akart volna adni a bibliatársaság, nem pedig 
csak átdolgozást. Az a „mindenképen elsó'rendö fordítás," 
„mely a mai szövegkritikai eredmények felhasználásával 
javítgatja a Károli-féle fordítás tévedéseit ós elsimítsa gyönge-
ségeit" már a kritikai szöveg mellőzése miatt sem lehetett 
az átdolgozás, aztán meg egy külső és egy belső ok miatt 
sem. A külső ok a bibliatársaság előírása, mely a Károli 
szövegén változtatást csak ott engedett meg, hol vagy nem 
felelt meg az eredetinek, vagy nyelvi szempontból esett 
kifogás alá. De még e mellett is megóvandókul jelölte meg 
a szállóigékké lett locusokat, valamint a nyelv antik zománcát. 
Ε rendelkezésnek, melynek megismerése után sok dolgot 
másként Ítéltél volna meg, alapja az a belső ok, mely a 
restauratio természetéből következik. Kell, hogy a revideált 
szöveg megőrizze az eredeti charakterét, hibái nélkül, csak-
úgy. mint a renovált műemlék. Ez pedig kizárja a nélkülöz-
hető változtatásokat, de természetesen a modern fordítás 
mértékének alkalmazását is. 

Ám e korlátokon belül is még marad elég tere a kriti-
kának. Igy legfőképen annak megvizsgálása, hogy az átdol-
gozók megfeleltek-e a restauratio művészi kellékeinek, elég 
kegyeletesen és mégis elég alaposan végezték-e munkájukat 
úgy a tartalmi értelmezés, mint a forma (stylus, orthographia, 
interpunctio, tartalmi összefoglalások ós parallel helyek fel-
rakása stb.) szempontjából. 

Reménylem, az igért folytatásnál ezek figyelembevéte-
lével fogsz eljárni s hibádat jóváteszed. Ε levél publikálására 
az ügy érdekében kérlek. Budapest, 1909. jún. 22. Szerető 
híved: Marton Lajos th. akad. tanár. 

* 

A levélíró tisztelt barátom kívánságának megfelelően 
ime nyilvánosságra hozom ezt a levelet. S mert igen fontos 
ügyről van szó, tisztáznunk kell az eszméket annál inkább 
is, mert kemény hangon azt mondja a levél, hogy bírálatom 
nem igazságos, hogy a revisorokat tudományos reputatió-
jukban megsértettem s fel is szólít, hogy hibámat tegyem 
jóvá. 

Az első hiba, a levél szerint, a miből aztán igazság-
talanságom is származik, az volna, hogy én más szöveget 
használtam, mint a revisorok, holott tudnom kellett volna, 
hogy a gyülekezetem házában dópötval bíró angol bibliai 
társaság a Receptus textust jelölte meg a revisió alapjául. 
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Hogy a dépöt itt van, azt tudtam, de ebből még nem követ-
keztethettem, hogy a Receptus textushoz ragaszkodik a tár-
saság. Hiszen boltjában nemcsak a Receptust kaphatja meg az 
ember, hanem Tischendorfot, (Gebhardt), Nestlét is. Mind-
hárommal rendelkezem magam is. De azt igazán nem tudtam, 
hogy a Károli revisiójánál ki volt kötve a Receptus haszná-
lata. Ha hát más szöveget használtam a bírálatnál, nem 
igaztalankodás szándékával történt. Sőt ellenkezőleg. Én 
attól a naiv hitből indultam ki, hogy ma már akár fordít 
valaki, akár revideál, föltétlenül csak a legújabb kritikai 
szövegeket használhatja. Ezért nem is jutott eszembe a 
textus receptus. 

A bibliatársaságot a Receptus használatának a ki-
kötésére a levél szerint az vezette, hogy ez a szöveg áll 
legközelebb a Károli korabeli görög szöveghez. Hát ebben 
igaza is van a társaságnak, mert Tischendorf csak a múlt 
század hatvanas éveinek végén, Nestle pedig egy évtizeddel 
ezelőtt adta ki a tudományos kutatások eredményeivel 
számoló görög szöveget. De abban nem volt igaza a tár-
saságnak, hogy elavult és — a tudományos eredményekkel 
számolni nem akarva, — helytelen szöveget kötött ki a 
revisió alapjául. Hát akkor minek a tudományos kutatás, 
minek a sok emésztő munka, miért dúlják fel a régi ker. 
sírokat, miért hatolnak be ősi kolostorok rejtett zugaiba, 
ha a kutatás eredményeit értékesíteni nem akarják ? Vagy 
nálunk is Vulgatává akarják szentesíteni a Receptust minden 
gyarlóságával együtt? Nekünk is lesz ezután szent szövegünk, 
amely dönt az igazság dolgában ? És hogyha a társaság akár-
mely okból a Receptushoz ragaszkodni akart, a tudós revi-
soroknak, mint akik a legújabb kritikai szövegeket ismerik, 
kellett volna tiltakozniok e szöveg kanonizálása ellen. Én nem 
érzem magamat bűnösnek abban a vádban, hogy igaztalanul, 
sértés szándékával tettem fel az ilyen kórdóseket: „Honnét 
vette a fordítás" ezt, meg azt, — mert igazán nem is gon-
doltam arra a képtelenségre, hogy a XX. században még 
mindig az előző századok kritikátlan szövegeit vegyék alapul 
egy nemzet bibliájának az átdolgozásához. 

Ebből következik a másik „hibám" mentsége, hogy t. i. 
„mindenképen elsőrendű fordításra" vártam. Nemhogy sérteni 
akarnám ezzel a tudós revisorokat, hanem ellenkezőleg olyan 
sokra tartottam és tartom őket egyenként ós együttvéve, 
hogy igen igen csodálkoztam a gyarló fordításon. Most már 
per.sze értem a dolgot: hibás szövegből nem lehet hibátlan 
fordítást készíteni. De azt ma is vallom, hogy velem együtt 
mindenki tökéletesebb fordítást várt és joggal várhatott is. 
Marton Lajos kollegám és barátom is azt vallja, hogy „az 
a mindenképen elsőrendű fordítás, a mely a mai szöveg-
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kritikai eredmények felhasználásával javítgatja a Károli-fóle 
fordítás tévedéseit és elsimítja gyöngeségeit, már a kritikai 
szöveg mellőzése miatt se lehetett az átdolgozás." 

Hát igen, nem lehetett. De ez a vallomás nekem ád 
igazat és nem kötelez arra, hogy „hibámat jóvátegyem." A 
magyar protestántismus joggal elvárhatta, hogy ha már az 
angol bibliatársaság revideáltatja a magyar fordítást, s kegyes 
jóakarattal ezreket költ erre a fontos, szükséges és áldott 
munkára : akkor nem gördít mindjárt e jóakarattal egyidejűleg 
olyan akadályt a teljes siker útjába, a melyet elhárítani a 
tudós revisorok se voltak képesek és a melynek káros 
hatását ismét évtizedekre, talán évszázadokra tűrni leszünk 
kénytelenek. Mert ha a régi, ósdi Károli helyett új szöveget 
adunk a nép kezébe, akkor már teljesen mindegy, milyen 
mértékben dolgozzuk azt át. Szerintem mindenesetre oly 
mórtékben kellett volna átdolgozni, amint azt a tudományos 
eredmények felhasználása lehetővé teszi és amint azt egy 
kulturnép szellemi színvonala megkívánja. 

Mindennek, legyen az ember, avagy annak alkotása, 
megvan a maga történeti szerepe és jelentősége. Károli 
fordításának háromszáz éves szerepet juttatott az isteni 
gondviselés. Ezzel meg van adva a korok határait áttörő 
jelentősége is. De hogy Károlit kanonizáljuk, annak semmi 
értelme sincs. Aki több fordítást megfigyelt, tudja, hogy a 
Károli-féle fordítás a leggyarlóbbak egyike. Azt is tudhatja 
az irodalom történetéből, hogy Károliénál jobb fordítások 
még a saját korában is voltak. Nem kisebbíteni akarom ón 
ezzel Károli érdemét, hiszen semmi érdekem nincs ebben, 
hanem egyszerűen egy irodalomtörténeti tényt mondok ki. 
Ha lehet Károlit úgy revideálni, hogy nevét fenntartandó, a 
mai kor szellemi és nyelvészeti érdekeinek megfelelően 
szólaltathatjuk meg, ám tartsuk fenn nevét és emlékezetét. 
De a fő ne az ember legyen, hanem az ügy, ne Károli nevé-
nek fenntartása, hanem a Biblia. És szóljon az a Biblia a 
mi magyar népünkhöz a mai nép nyelvén, mert a „valák" 
egész tömegével se szerettetjük rneg azt a Bibliát különösen 
manapság, ha nem életszükségletet elégítünk ki vele a mai 
nyelv és észjárás szerint. 

A Károli-revisió bírálatánál én nem elégedhetem meg 
azzal, amit Marton kollegám mond, hogy: „Ám e korlátokon 
belül is még marad elég terve a kritikának. Így legfőképpen 
annak megvizsgálása, hogy az átdolgozók megfeleltek-e a 
restauratió művészi kellékeinek, elég kegyeletesen és mégis 
elég alaposan végezték-e munkájukat úgy a tartalmi értelmezés, 
mint a forma (stylus, orthographia, interpunctió, tartalmi 
összefoglalások ós parallel helyek felrakása stb. szempont-
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jából." Ezek jobbára külső dolgok és mert népkönyvről van 
szó, nagyobbrészt nem is fontosak. Orthographia, interpunctió, 
parallel helyek felrakása a nép szempontjából nem első 
rendű fontosságú dolgok. A stylus és a tartalmi összefogla-
lások jobban érdeklik, de ha azt a stylust az eredeti ósdi 
szófűzósek és sajátosságok megcsontosításának érdeke be-
folyásolja, akkor nem sok értelme van a revisiónak. Egy-
általán nem tudok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy 
a magyar nyelvben is megteremtsük a bibliai tőt nyelv 
mintájára a biblia magyar nyelvet. Az a körülmény, hogy a 
maitól eltérő archaistikus formában idézgessük a nép előtt 
a bibliai locusokat, a vallásosság nevelésére egyáltalán nem 
szolgál, legfőlobb azt a megjegyzést vágják ki rá, a mit egy 
szocialista tett egy ráidézett bibliai helyre: Lehet, hogy 
akkor, mikor igy beszéltek, így is gondolkodtak, de ma 
másként beszélünk és másként gondolkodunk. 

Szerintem a Bibliát a mai népnek a mai nyelven kell 
a kezébe adnunk. Ha e mellett a közmondásszerű kitételeket 
az értelem veszélyeztetése nélkül meg is tarthatjuk, ám 
tartsuk meg, de a mindenáron való megtartásuknak ós a 
régies formákkal való tetszelgósnek nem vagyok barátja. 
A Bibliát világos, érthető, tiszta magyar nyelven kell a nép 
kezébe adnunk és sem a Receptus kedvéért, se Károli 
kedvóért nem szabad lemondanunk arról a természetes elv-
ről, hogy a Biblia úgy szóljon a néphez, mintha szent 
könyveinek irói ma irták volna meg a ma élő nyelven. 

Midőn bírálatomat irom, személyek nem állanak előttem, 
igaztalankodni nem akarok, szent ügyet szolgálok önzetlen, 
szabad egyéni meggyőződéssel, — azért hát tisztelettel 
folytatom a revisió revisióját, s a hivatalos szöveget is 
tekintetbe veszem. 

* 

Mt. 11 5-ben se a Receptusban, se a kritikai szövegek-
ben nincsenek névelők, és az átdolgozás mégis így fordít : 
a vakok, a sánták, a poklosok stb. Pedig éppen az általá-
nosításon van asuly : Jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok 
és láttok: Vakok látnak újra (άναβλέηονσιν), és sánták jár-
kálnak (περιηατοΐοιν), poklosok tisztulnak és siketek hal-
lanak, holtak kelnek életre és szegények kapnak örömhírt. 
Itt a άνα és a ηερί is érvényesül, amint hogy érvényesülnie 
is kell. Legnagyobb nehézséget okoz a πτωχοί ευαγγελίζονται 
szabatos lefordítása. A revideált szövegnek ez a kitétele: és 
a szegényeknek evangyéliom hirdettetik, semmikóp se felel 
meg az eredetinek. Sőt félreértésre is alkalmul szolgál. A fő 
ugyanis az evangélizálásban nem a hirdetés, hanem az, hogy 
szegények, elhagyottak, nyomorultak részesülnek gondozásban, 
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hogy akik eddig elhanyagolva, csak a kellemetlenségeit érezték 
az életnek, most örömhírt kapnak, a mely egy szebb, jobb, 
boldogabb, emberségesebb, mert istenesebb jövendő előkészí-
téséről beszél. Nem mondom, hogy az én formulám mindenben 
fedi az eredetit, de azt hiszem, jobban megközelíti, mint a 
revisióé. « 

Még több nehézséget találunk a következő részletben. 
A 12. v. a revideált szövegben így hangzik: A keresztelő 
János idejétől fogva pedig mind mostanáig erőszakoskodnak 
a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el 
azt Elsőbb is megállapítom, hogy ez a vers a R.-ban teljesen 
úgy hangzik mint a kritikai szövegekben. Joggal tehető hát 
fel a kérdés, honnét vették a revisorok ezt a formát: erő-
szakoskodnak a mennyek országáért! Mert az eredeti 
mindenütt így hangzik: ?) βασιλεία των ουραίων βιάζεται. Ebben 
pedig egy hang sincs valamiért való erőszakoskodásról. 
Mátéból tehát ezt a formát nem vehették. Hanem igenis, 
mert nehéz volt a szöveg, megnézték a párhuzamos Lukácsot, 
ahol a 16l6-ban ezt találták: x«t ηάς εις αυτήν (t. i. βασιλείαν 
των örgavcöv) βιάζεται — mindenki reá (t. i. a mennyek orszá-
gára) törekszik. Igen ám, de itt meg van a βιάζεται alanya 
a 7f«t;-ban, de Mátónól ezen fordítás szerint először is nincsen 
alany, másodszor meg az e;g-nek nyoma sincs. Mátéban a 
β. τ. όν. nem cél, hanem maga az alany: ί. βασιλεία βιάζεται 
= az ország nyomul előre, ós nem az országért nyoma-
kodnak előre vagyis erőszakoskodnak mások. íme itt van 
mindjárt egy bizonyíték arra, hogy én se nem igaztaian-
kodom, se nem személyeskedem, se akkorákat nem hibáztam, 
hogy sok jóvá tenni valóm legyen. 

Máténál arról van szó, hogy Jézus kijelentése szerint 
a Keresztelő nagyságának kulcsát az istenország előkészí-
tésének a munkájában kell keresnünk. Ez az oka, hogy 
asszonyok magzatai között nincsen nagyobb ő nála. S viszont 
mégis kisebb, mint azok bármelyike, akik már benne vannak az 
istenországban. Mert ő még csak az útját egyengette. De 
örök érdeme, hogy a mióta ő fellépett, azóta az istenország 
előretör, uralkodva előre nyomul, tért foglal, sőt uralkodik. 
A βιάζομαι igét Ross szerint csakis ebben a kót alakban 
fordíthatjuk szenvedővel: βεβίασμαι és έβιάσ9ην· minden más 
esetben s így a jelen esetben is rendes cselekvő jelentése 
van. Nincs tehát értelme annak a formának, melyet a revi-
deált szövegben találunk. Nincs még akkor sem, ha a Mayer-
fóle kommentár úgy magyarázza. 

A revideált szöveg így folytatja: és az erőszakoskodók 
ragadják el azt. Az eredetiben ez áll: ·/αί βιασιαί αρ.άζοισιν 
αυτήν, a mi így van magyarul: és erőszakoskodók zsákmá-
nyolják azt el. A kettő közt lévő különbséget nem szükséges 
hosszasan fejtegetünk. 
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A 13. v. így szól: Mert a próféták mindnyájan és a 
törvény Jánosig prófétáltak vala Az eredeti értelme ez : 
Mert valamenyi próféta és a törvény Jánosig prófétált, 
vagy még magyarábban: Mert valamennyi prófétának és a 
törvénynek Jánosig szólt jövendölése. Igy is, úgy is kétség-
telen, hogy ez a vers a János jelentőségéről és hivatásáról 
mondottakat egészíti ki. A 14. pedig be is tetőzi ezt: És ha 
he akarjátok venni: ő az Illés, a kinek jönnie kellett. 

A 19. vers φάγος και οινοηότης kitételét nem helyesen 
fordítja a revisio: nagyétü és részeges szavakkal, mert ez 
legfölebb csak ennyit mond: falánk és borissza. Sőt még 
így is drasztikusabb a magyar kitétel, mint az eredeti. 

A vers végén álló kijelentés nemcsak értelmezése, 
hanem alakja szerint is igen vitás. A Ree. szerint így hangzik : 
και εδικαιω&η r, σοφία ώιο των τέκνων αντΐ/ς. Α kritikai szöve-
gekben pedig απ ο των έργων áll. Kétségtelen, hogy a tekin-
télyesebb kódexek ez utóbbit igazolják s Meyer szerint a 
τέκνων csak Lukácsból csúszott be. Amúgy is, így is meg-
marad az értelmezés nehézsége. Wellhausen az ώιύ-t vor, 
gegenüber értelmében veszi, a mi azonban merőben szokatlan 
az új testamento mi nyelvhasználatban. Wellhausen vonat-
koztatása különben sein helyes. Azt mondja : Die Weisheit 
Gottes, vertreten durch Johannes und Jesus zugleich, wird 
gerechtfertigt vor oder gegenüber den Juden, indem deren 
Einwendungen oder Anklagen gegen sie sich durch Selbst-
wiederspruch aufheben. (Das Ev. Matth. 55.) 

A revideált szöveg így szól: És igazoltatók a bölcseség 
uz ő fiaitól. Mi ennek az értelme? Ki tudná pontosan meg-
mondani ? A közmondásszerű axiómákat más nyelvekből 
nagyon bajos lefordítani. Hogy pedig ez itt ilyen axióma, az 
kétségtelen. Helyzete is, formája is annak mutatja. Azt 
akarta vele Jézus rövidesen kijelenteni, hogy legjobban jel-
lemzi a kortársakat az a mód, a mint Jánost is, őt is meg-
ítélik. Jánost nem fogadták el, mert aszkéta volt, Jézust 
pedig, mert úgy él, mint a közönséges ember szokott élni. 
Olyanok, mint a tereken üldögélő gyerekek, akik mindig 
másokat okolnak a játék elrontásával, do sohasem maguk-
ban keresik a hibát. Erre mondja Jézus azt a vitás kifejezést, 
a mit mi persze ebben a formában nem ismerünk, nem is 
értünk meg hosszas magyarázgatás nélkül, de a mit igen 
jól tolmácsolhatunk ezekkel a formákkal: Bolond lyukból 
bolond szél! Vagy: A milyen e kémény, olyan a füstje! 
Hogy ezt mondta volna-e Jézus, ha magyarul beszélt volna, 
azt nem tudom ugyan, de abban egészen bizonyos vagyok, 
hogy azt nem mondta volna, a mit görögül olvasunk ós a 
mit a revideált szöveg olyan nehézkes formában tolmácsol. 

A 27. vers ;:άνια μοι νιαρέόύΟτ] ίη() τον ηατρός μου kitétele 
nemcsak halavány, hanem félre is érthető a fordításban így: 
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Mindent nekem adott át az én Atyám. Az átadáson arra 
is gondolhat az ember, hogy Isten többé nem is kormányozza 
a világot, de arra is, a mire az e mondatot követő kifejtés-
ből gondolnunk kell, hogy a teljes, tökéletes ismerete a tit-
koknak és Istennek magának is, Jézus egyedüli birtoka. A 
nuqá&oaig mindig közlés. Ezért hát így kellett volna fordí-
tani : Mindent közölt velem az én Atyám. Akkor aztán 
természetes a folytatása is: és senki se ismeri a Fiút, csak 
az Atya, sem az Atyát nem ismeri senki, csak a Fiú és 
a kinek a Fiú akarja, felfedi annak. A vers végét ugyanis 
a revisio nem figyelte meg és helytelenül fordította így: és 
a kinek a Fiú akarja megjelenteni, t. i. az is ismeri az 
Atyát. Nem erről van szó, hanem arról, hogy senki sem 
ismeri az Atyát, csakis a Fiú, mert minden titkot egyedül 
csak vele közölt az Atya. Ez a Fiú azután, ha akarja, fel-
fedezi az Atyát, ha nem akarja, egyedüli birtokosa marad a 
rábizott t i tkoknak. A βονλψαι ós az ά/ιοχαλύψαι közös alanya 
a Fiú. Akinek a Fiú akarja, megjelenti, vagy felfedi annak 
a nagy titkot, a mit csak ő tud. Erre következik azután a 
biztató hivogatás: Jöjjetek ón hozzám ! stb. 

A 12, 29-ben a τά σ/.ενη nem kincs, hanem egész általá-
nosságban minden eszköz ós felszerelés, tehát jó magyarul 
holmi. Ilyenféle javítást sok helyen tehettem volna eddig is, 
de nem akarom nagyon hosszúra nyújtani a revisiót. 

12, 33-ban ismét van egy olyan hiba, a mit egyetlen 
görög szöveg se igazol. Úgy látszik, itt a revisorok Kübel 
és Nösgen dogmatikus belemagyarázását követték, a mikor 
így fordítottak: vagy legyetek jó fák — vagy legyetek rossz 
fák stb. Igen de minden görög szövegben ezt olvassuk : η 
ποιήσατε τό Όένδρον ν.αλόν etc. Α magyar fordításnak megfele-
lően azonban ezt kellene olvasnunk : ij γ ívtad-ε dtvöoa καλά etc. 
A mai formájában csakis így lehetne még fordítani az eredeti 
szöveget: Vagy tegyétek a fát jóvá. Igen de kétségtelen, 
hogy itt frázissal van dolgunk, melyre vonatkozólag azt 
mondja Passow: „Annehmen, den Fall setzen wie τιϋέναι, wie 
facere für ponere und sumere mit dem doppelten 
Accusativus." Ugyanígy szól Schirlitz i s : „τιοιείν gewisser 
Massen intransitiv, aber mit d. Acc. c. infin. bed. annehmen, 
setzen dass u. s. w. Mt. 12,33. wo zu καλόν ein είναι zu 
ergänzen ist." Nem is lehet másként. Nem az emberek jóvá 
vagy gonosszá tóteléről van itt szó, hanem arról, hogy gonosz 
szívből nem volna szabad ámításul szép szavaknak hang-
zaniok. Ezt az alapgondolatot szolgálja minden kitétel a 33. 
verstől a 37-ig. S én ezt az egész részletet elhibázottnak 
tartom. Nevezetesen a 33. versnek így kell hangzania : Avagy 
vegyük fel, hogy a fa jó, akkor a gyümölcse is jó, vagy 
vegyük, hogy a fa romlott, akkor a gyümölcse is romlott. 
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Ebből következik a 34. vers : Viperafajzat ti, gonosz 
létetekre hogyan beszélhettek jókat? Hiszen α mi a szivet 
eltölti, arról beszél a száj. Itt a revisiót irányító társaság 
ama kikötésével kell összeütköznöm, hogy a megszokott 
mondásokat megtartsuk. Én nem tartom meg, ha jobbal 
tudom helyettesíteni. Azt mondja a szöveg έχ του περισσεύματος 
της καρδίας το στόμα λαλεί. Α régi alapján az Új fordítás is így 
ülteti át ezt a közmondást a mi nyelvünkre: A szívnek 
teljességéből szól a száj. Hogy ez nagyon színtelen ós bizony-
talan kifejezés, azt mindenki érzi. De megszoktuk s ezért 
használjuk. De sokkal világosabb és az eredetinek megfele-
lőbb volna ez a kifejezés: A mi a szivet eltölti, arról beszól 
a száj, — sőt még ennél is megfelelőbb, bár szabadabb ez 
a forma: A mi a szivet eltölti, az ád szót a szájba. Én 
nem riadnék vissza néha-néha az ilyen gyökeresebb átalakí-
tástól sem, mert a fordítás főszabályának azt tar tom: Úgy 
kell az eredetit megszólaltatni, mint a hogy a szerző mondta 
volna, ha magyarnak születik. 

A 35. vers már nehezebb. Kép ez, a mely csak kortör-
ténetileg érthető. A mije az embernek volt, abban az időben, 
zár alatt tartotta. Az apotheka vagy thesaurus leginkább 
sziklába vájt üreg volt vagy a ház oly kamarája, amelybe 
egyedül csak a gazda járt be. Ékszer, ruha, bibor, pénz stb., 
szóval minden érték ott volt felhalmozva. A gonosz ember 
is, a ki rablásból és fosztogatásból ólt, ilyen kamarában 
tartotta eszközeit. Erre vonatkozólag mondja Jézus, hogy a 
jó ember a maga raktárába csak jót halmoz össze, s ha 
egyszer megnyitja, csak jót adogat ki belőle, a gonosz ember 
ellenben gonoszságokat gyűjt, de nem is adhat elő mást, 
mint gonosz dolgokat. így van az ember a lelkével is. A mely 
lélek gonoszsággal van telve, abból nem származhatik jó, s 
viszont a mely lélek jósággal van telve, abból csak jő kerül-
het napfényre. A revideált szöveg megtoldja az eredetit, hogy 
az értelméhez közelebb férkőzzék, de olyan sokat alakít 
rajta, hogy egész parafrázissá válik. Azt mondja: A jó 
ember az ő szivének jó kincseiből hozza elő α jókat, és a 
gonosz ember az ő szivének gonosz kincseiből hozza elő a 
gonoszokat. Az eredetiben nincs szó καρ&'α-ΓόΙ, nincs névelő 
a jó és a gonosz előtt, a ϋηαηνρός pedig első sorban nem 
kincs, hanem raktár, a hol a kincset őrzik, a mit az is igazol, 
hogy τίΰψι-tői származik. Ebből aztán másodsorban a be-
raktározott, az elrakott dolgot, a kincset is jelezzük vele. 
A mondat szerkezete azonban ez: L· kívánja a ϋησανρός geni-
tivusát, melynek appositiója az άγα&ον és a πονηρού. A for-
dítás tehát csak ez lehet: A jó ember a jónak raktárából 
jókat hord elő, a gonosz ember pedig a gonosznak raktá-
rából gonoszságokat hord elő. 
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Ennek büntetését jelzi a 36. vers, míg a 37. befejezi az 
egész szakaszt, ne nem úgy amint a fordítás t a r t j a : Mert 
a te beszédidből ismertetel igaznak és a te beszédidböl 
ismertetel hamisnak, — hanem az eredeti szerint igy : Mert 
beszédedből Ítélnek igaznak és beszédedből kárhoztatnak 
tégedet. 

A 40. versben a fordítás megismétli a κο/λ/α-t, holott 
a R. szerint is καρδία της γής áll a mondat második felében. 
Jézus tehát nem a föld gyomrában, hanem a föld szivében volt. 

13, !4-ben jobb igy.· Hallgatván halljatok, de ne értsetek, 
nézvén nézzetek, de ne lássatok. 

A 32. versben έλϋ-εϊν nem rászállnak, hanem egyszerűen 
jönnek. 

A 36.-ban elég ennyi: Akkor elbocsátván a sokaságot, 
hazament. 

A 44. tömörebb igy: Hasonló a mennyeknek országa a 
szántóföldbe rejtett kincshez, melyet a ki megtalált eltit-
kolt és örömében elmegy, eladja mindenét és megveszi azt 
a szántóföldet. 

Az 52. versben a ύησανρός-t a revideált szöveg éléstárral 
fordítja. Mi jogon és mi célból ? Igazán nem tudom. Hiszen 
itt nincsen szó etetésről, nincsen szó régi ós új ételek ki-
szolgáltatásáról, hanem egyszerűen arról, hogy a ki tisztában 
van az istenországgal, annak könnyű a régi és az új életfel-
fogást megvilágítani s másokkal is megértetni. Jézus is ezt 
teszi most, a mikor tanítványait a példázat igazi értelmével 
megismerteti. Így hát a θησαυρός itt is, min táz eddigiekben: 
raktár vagy készlet. 

55. versben nem azt olvassuk : Nem ez-e amaz ács-
mester fia? Hanem ezt: Nem ez-e az ácsmester fia? Náza-
rótben különben is aligha volt két ácsmester, sőt, — az 
apokrifusok szerint — még József is vándormester volt, s 
néha hónapokig volt távol a családjától. 

14, 4-ben όνχ βξεστίν σοι ίχειν αυτήν így áll a Szentírás-
ban : Nem szabad neked ő vele élned. Sokkal helyesebb, 
rövidebb és megfelelőbb igy fordítani: Nem szabad őt bírnod. 

6. versben iv τω μίοι<) áll, tehát nem előttük, hanem a 
középen. 

22.-ben nem jobb-e igy: Nógatni kezdte tanítványait 
hogy stb. 

25. igy van helyesen: Az éjszaka negyedik őrváltásakor 
pedig hozzájuk ért Jézus a tengeren járva. 

ílaffay Sándor. 




