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ív. 
A 27. ν. χ̂ αρσεΤτε szava szótárilag talán jól van igy 

fordí tva: Bízzatok! De a megijedt embereknek a magyarban 
nem ezt szoktuk odakiáltani, hanem ezt : Bátorság! Sebben 
már benne van a bizalom is, meg mindaz, a mit a ϋαραεϊν 
kifejezhet. 

A 15, 2-ben a ηαράδοσις szót a revisio rendeléssel fordítja. 
A fejezet tartalmát jelző felírásban hagyományról van szó. 
Jobban is van igy, mert a rendelés az U. T.-ban rendszerint 
εντολή. S e különbséget itt annál inkább meg kellett volna 
figyelni, mert a következő versben az εντολή és a -ααράδοσις 
egyenesen szembe van állítva. Rendelést, a melynek kötelező 
ereje van, csak Isten vagy valami földi hatalmasság adhat 
ki. a hagyomány azonban az ősök öröksége. Annál szembe-
tűnőbb hát, hogy a zsidók a hagyományok miat t még az 
Isten rendeléseit is mellőzni tudják. Ugyanott ez áll: <uav 
αρτην εσΰίωσιν, ezt a revisió igy fordítja : mikor enni akarnak, 
pedig igy kellene : ha kenyeret esznek. 

Az 5. δώρον ο εαν εξ ηιου ώφελη9[]ρ a revisióban igy 
hangzik: Templomi ajándék ctZj mivel megsegíthetlek. 
A δίϋρον egyenesen áldozat, melyet ajándékul hoztak az 
oltárra valamely istenségnek, ιϋφελέω a passivumban nem azt 
jelenti: hasznára vagyok, segítek valakinek, hanem : kívánok 
valami előnyt valamiből vagy valakitől. Igy hát ezt a mon-
datot, tekintettel az εόν-ra is, igy kell fordítani: Oltáráldozat 
az, a mit vagyonomból igényelhetsz A hagyományhoz tartozik 
a mondat második része is : ov μή τιμήσει τον n. ή τ. μ. αν τον. 
Α revisio ezt már Jézus mondásává teszi, mert igy fordítja: 
az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját. 
Pedig a hagyomány mondja azt, hogy a ki a szülei eltarta-
tására szükséges anyagi javakat oltáriáldozatnak minősíti, 
az fel van mentve a szülők tisztelésónek természetes követ-
kezményei alól is. Az ilyen homályos mondatokat legjobb 
volna világosan feloldani pl. igy: Ti pedig azt mondjá tok : 
Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: áldozatnak 
szántam, a mit vagyonomból igényelhetsz, akkor ne törődjék 
az a^a vagy anya tisztelésével. 
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A 16. r. 8. és 9. verse τιμά és σέβονται kitétele közt lévő 
különbséget egyáltalán nem érezteti ki a fordítás. Az első a 
tiszteletnek az a módja, amely a megkülönböztetésben áll, 
midőn az ember tárgyat, személyt vagy eszmét, de különösen 
Istent a közönségessel soha egy színvonalra nem helyez; 
a második már a kegyesség gyakorlati oldalával, a kultussal is 
összefüggésben áll. 

A 14. versben nagyon erőtelennek találom ezt a kitételt: 
Vakoknak vak vezetői ők. Az eredeti így szól : τιφλοί έστιν 
οόηγοϊ τιφλών, a minek így kell a magyarban hangzania: 
Vakok vezetik a világtalanokat. 

A 24-ben jobb lenne így: Nem vagyok én máshoz 
küldve, csak az Izrael házának veszendőbe indult juhaihoz. 

A 25-ben is jobb így: Uram, segíts rajtam! 
A 17, 21. vers a kritikai szövegekből teljesen hiányzik, 

de a R.-ban benne van. Ezért természetesen belekerült a 
magyar fordításba is. Elvi kérdés, mit tegyünk azokkal a 
a versekkel vagy versrészekkel, a melyeket a tudományos 
vizsgálódás betoldásoknak, széljegyzeteknek, glossáknak 
minősít? Nézetem szerint ezeket a fordítás se veheti fel. 
Mert végtére is arra kell törekednünk, hogy a Szentírás 
eredeti szövegét állapítsuk meg ós adjuk a hivők kezébe. 
Ha tehát valamelyik helyről a kritika megbízható módon 
kimutatja, hogy nem tartozott eredetileg a szövegbe, akkor 
azt törülnünk kell. A 21. vers a legjobb codexekből hiányzik. 
Ez a külső bizonyság is elegendő alap volna ugyan akihagyására, 
de belső bizonyságok is vannak ellene. Azt mondja a szöveg: 
Ez a fajta nem megy ki másként csak imádságra és bőjtö-
lésre. Jézus sohasem mondott ilyen dolgot. A gonosz lelket 
csak az Isten lelkével lehet kiűzni, Istenbe vetett bizoda 
lommal lehet megfékezni. De hogy az imádságnak, meg a 
bőjtölésnek ilyen ördögűző hatása volna, azt Jézus nem 
tanította és nem is taníthatta. Ez a későbbi egyházi felfogás 
és gyakorlat terméke, a mit az is mutat, hogy a régibb 
kéziratokból hiányzik. Az ilyen helyeket, akár benne vannak 
a R.-ban, akár nincsenek, ki kell hagynunk annál inkább is, 
mert népünket félrevezethetik s mert nekünk protestánsok-
nak meg kell hódolnunk a tudomány eredményei előtt. 

Ugyanezen elbírálás alá esik a 18, ,, . is. 
22. άνασιρέφω nem járni, hanem visszatérni. 
2-1. ni τα ι)ίόοαχιια λαμβάνοντες a revideált szövegben igy áll : 

a két drakma-szedők Péterhez mentek. Ez ugyan szószerint 
v;m fordítva, de nem tudja senki, kik voltak azok a két drakma-
si-.edők. Sokkal helyesebb ós természetesebb itt a kortörténeti 
viszonyoknak megfelelően így fordítani: Péterhez mentek a 
templomadó-szedők. Mert ezek voltak azok, a kik a törté-
netesen éppen két drakmát beszedték. A következőből úgyis 
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kitűnik, hogy két drakma volt a templomadó, mikor azt 
kérdezik Pétertől: A ti mesteriek nem fizeti meg a két 
drakmát ? 

A 18, ,2-ben az επί τα 'όρη kifejezést a R. nyomán a 
revisió a πορεν&είς szóval köti össze. Az értelem azonban, 
valamint a kritikai szövegekben lévő ν.αί is azt kívánja, hogy 
az αφήσει szóval kössük össze. így lesz tehá t : nem hagyja-e 
a 99-et a hegyen? Ezt az επί is így kívánja, mert πορειΟείς 
mellett ε/g-nek kellene állania. 

A 16. v. idézet Deut. 19, 15-ből. Az eltérés csak az, hogy 
a LXX,-ban στησεται, Mátéban pedig στα&ή áll. Ugyanazon 
mondat ugyanazon revideált bibliában az ótestamentomban 
így hangzik: két tanú szavára, vagy három tanú szavára 
álljon a dolog, — az újtestamentomban pedig így hangzik: 
két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden 
szó. A πάν ρήμα amott helyesebben van fordítva, mint itt. 
Nem a szavakról van ugyanis szó, hanem egy vitás ügyről. 
Igen sok példát tudnék felhozni annak bizonyítására, hogy 
a ρήμα nem beszédet, szavakat stb. jelent csak, hanem történet, 
esemény, ügy, dolog jelzésére is széltében használják. Az 
újtestamentomban legtöbbször Lukács használja ilyen általános 
értelemben. Különben nagyon kívánatos lett volna, hogy a 
revisor urak az ótestamentomi idézeteket megnézzék ós arra 
törekedjenek, hogy kétféle fordításban ne álljon előttünk 
ugyanaz a mondat. Mert az a laikus, a ki esetleg megnézi 
az idézett mondatot az ótestamentomban is, el se tudja 
gondolni, mi lehet az oka, hogy ott máskép hangzik, mint 
az újtestamentomban. A mondatot különben szerintem így 
kell fordítani: Két vagy három tanú száján állapíttassék 
meg az egész dolog. 

A 19. v. a, revideált szövegben így hangzik: Ismét 
mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton 
lesznek a földön minden dolog felöl, a mit csak kérnek, 
megadja nekik az én mennyei Atyám. Az eredetiben a 
περί παντός πράγματος a lehető legszorosabb összefüggésben 
van a ου εαν όιτήαωνται szavakkal, így hát azon van a hang-
súly, hogy abban kell egyezniök, hogy mit kórjenek és nem 
abban, hogy minden dolog felöl egy akaraton legyen két 
ember. így kell hát fordítani: Ismét mondom nektek, ha 
ketten közületek egyező akarattal kérnek bármit is a 
földön, megadja nekik az én mennyei atyám. 

A 34. ν. βασανιστής szava nagyon is erős így: hóhér. 
βασανίζω nemcsak azt jelenti : kínozni, gyötörni, hanem azt 
is: vallatni, próbára tenni stb. Sokkal helyesebb hát hóhér 
helyett poroszlóval fordítani, annál inkább is, mert börtönről 
van szó az előbbi versekben. 

A 19, 5-ben ismét egy ótestamentomi helyet találunk. 
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A LXX.-ból van véve ez is. Lényegtelen, hogy a LXX. acc. 
áll ηρός elöljáróval, itt pedig dativus szerkezet van. A fő, 
hogy az igealak azonos. Ezt a passivumot κολληθ^σεται a 
revideált szöveg ragaszkodik szóval fordítja. Pedig a ragasz-
kodás egészen más, mint a mit ez az ige kifejez, κολλάω azt 
jelenti: összeragasztani két külön tárgyat, a passivumban 
azt jelenti: társulni valakivel, csatlakozni valakihez. Ezt a 
jelentést a magyarban is meg kell tartanunk. Sokkal vilá-
gosabb ós jellemzőbb lesz így^az egész mondat: Elhagyja az 
ember az ő apját és anyját és csatlakozik az ő feleségéhez 
és ketten egy testté lesznek. 

A 9. v. vége a kritikai szövegekben nincs meg. Minden 
kár nélkül el is maradhat, annál inkább is, mert a bűnt az 
követi el, a ki elbocsátja a feleségét. S Jézus ettől a bűntől 
akarja óvni az embereket. 

A 12. v. nagyon durva a maga meztelenségében. Nem 
vétünk a helynek se értelme se jelentősége ellen, ha szelídít-
jük ezt a verset legalább így : Vannak ugyanis heréltek, 
a kik úgy születtek, vannak, a kiket az emberek tettek 
azzá s vannak, a kik a mennyek országáért lettek ilye-
nekké. A szószerű fordítás nem mond ennél többet s csak 
ízlésünket bántja. 

A 16. verssel kezdődő ismeretes szakasz elsőbb is 
szövegkritikai nehézségeket mutat. A R. szövege egészen 
eltér a kritikai szövegektől. A revisió szorosan a Ree. szöve-
géhez tar t ja magát. Így aztán megmarad benne az αγαθέ jelző 
és az ehhez fűződő kérdés is: τι ιιε λέγεις αγαθόν; Α kritikai 
szövegekben ellenben ezt olvassuk: Mester, mi jót tegyek, 
hogy örök életet nyerjek ? Ο pedig monda •. Miért tudakolod 
te tőlem a jót? Egy a jó! Ha pedig be akarsz jutni az 
életre, teljesítsd a parancsolatokat. Én úgy látom, ez az 
igazi szöveg. A revisorok azonban a Ree. szövegét jól 
fordították. 

A 29. versben a R.-ban εκαιονταιιλασίονα, a kritikai szöve-
gekben pedig 7ΐολλα:ιλασίοι·α áll. Az egyik: százszorosan, a 
másik: sokszorosan. Az eltérés tehát az értelmet nem módo-
sítja. A kritikai vizsgálódás azonban az utóbbit igazolja. 

A 20, j-ben nem gazdaemberről, hanem háziúrról szól 
az eredeti szöveg még a R.-ban is. 

A 20, 3-ban nem az áll : hivalkodván a piacon álltak 
vala, hanem ez: néhány tétlenkedőt látott a piacon állani, 
vagy egyszerű, de kifejező magyarsággal: a piacon ácsorogni 
látott néhányat. 

A 4-ben a ó érv fi δίκαιον nem azt jelenti: a mi igazságos, 
hanem ezt : a mi megillet, vagy: a mi jár. 

Az 5. s köv. versekben zsidó időszámítást találunk. 
Szövegünk az órákat úgy nevezi meg, a hogyan az eredeti-
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ben találja. Igy szól aztán kora reggelről, három, hat, kilenc, 
tizenegy óráról, a mely után mindjárt az esteli leszámolás 
jön. Nem tartom helyesnek, hogy ne a mi időszámításunk 
szerint tegyük ki az órákat. Az a bibliaolvasó laikus ember 
nem tudja, mikorra estek ezek az órák. Azt se tudja, hogy 
a zsidók reggel hattól este hatig számították a tizenkét 
órát. Azért sokkal helyesebb, ha egyszerűen három helyett 
kilencet, bat helyett tizenkettőt, kilenc helyett hatot, tizen-
egy helyett ötöt mondunk. Igy aztán mindenki tudja, mikor 
fogadta föl a háziúr azokat a munkáscsoportokat. 

A 16. v. végén álló : sokan vannak az elhívottak, de 
kevesen a választottak, a R.-ban megvan, de a kritikai 
szövegekből kihagyták, mert sem a legjobb kódexek szövege, 
sem az összefüggés nem igazolja. Itt valóban nincs is értelme 
ennek a mondatnak, mert azzal, hogy az elsők utolsókká, 
az utolsók pedig elsőkké lehetnek, a példázat teljesen be 
van fejezve. 

A 17. v. a R.-hoz hiven így szól: És mikor felmegy 
vala Jézus Jerusálembe, útközben csupán a tizenkét tanít-
ványt vévén magához, monda nékik. A kritikai szövegek-
ben azonban a χαι nem az εηχεν előtt, hanem az tv i f j ηόώ 
előtt áll. Jobb is így, mert a παρέλαβε mellett az fv τ f j oóif> 
sokkal kirívóbb, mint az είπεν mellett. Nem az uton vette 
magához a tanítványokat,^hanem az úton mondotta nekik, 
a mit mondott. A helyes forma tehát ez: Mikor Jézus Jeru-
sálembe felmenőben volt, csupán a tizenkét tanítványt 
vette magához s az úton mondá nekik. 

21, ,^-ben az ótestamentomi idézet ismét szószerint a 
LXX.-ból van véve. A revideált bibliában a 8. Zs. 3. versében 
ezt olvassuk: A csecsemők és csecsszopók szájával erősí-
tetted meg hatalmadat. Az idézetben ugyanez a mondat így 
hangzik: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél 
dicsőséget. Ismét egy olyan idézet, a mely nem egyezik a 
két fordításban. Ha igazi formáját (a LXX. és a vele egyező 
Máté szerint) tisztázni akarjuk, elsőbb is meg kell állapí-
tanunk, hogy a görög szövegekben mindenütt αίνο» áll. Ez 
nem dicsőség (δόξα), hanem dicséret, magasztalás. Arról van 
szó, hogy a kis gyermekek a templomban hozsannáztak. Erre 
vonatkozik az alvov szó. Tehát nem is lehet dicsőség, hanem 
magasztalás. A καταρτίζω azonban nem szerzésre, tehát nem 
valami új alkotásra, hanem régi alkotás visszaállítására, 
valaminek a fejlesztésére, tökéletesítésére vonatkozik. Jelen 
esetben arra, hogy a mit a régi nemzedék elmulaszt, Isten 
arra az új nemzedéket használja fel. A magasztalást a gyer-
mekek szájával állítja vissza régi erejébe. Ez alapon csak 
így lehet ezt az idézetet fordítanunk: Kisdedek és csecsemők 
szájával újítottad meg a magasztalást. 
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21, 36-ban a vincellérek példázatában azt olvassuk, hogy 
a gazda másodízben több szolgát küldött, mint első izben, 
de a többet se kímélték a vincellérek, πλείονας των η ρώτα»· 
azonban nem azt jelenti, hogy másodszor a gazda több 
szolgát küldött, hanem azt hogy tekintélyesebb szolgákat 
küldött ki, mint első ízben. Hogy így kell a kifejezést érteni, 
azt elsőbb is az összefüggés bizonyítja. Nem a küldöttek 
számán, hanem a tekintélyén nyugszik a hangsúly. Mert 
harmadszor már csak egyet küld a gazda, de azt azzal a 
biztos hittel küldi: Ez örökös, ezt majd megbecsülik. Másod-
szor is azért küldött nem többeket, hanem tekintélyesebbeket, 
mert azt hitte, hogy a vincellérek majd jobban megbecsülik 
őket. Ezt az értelmezést kívánja a των πριίηων kifejezés is. 
A genitivus mutatja, hogy az elsőkhöz mérik a későbbieket. 
És ez nem ina nem is wg-szal kapcsolatosan történik, hanem 
genitivussal, a miben benne van az a gondolat, hogy a 
későbbiek az előbbieknél voltak többek vagyis tekintélye-
sebbek, de nincs benne az, hogy az előzőknél többen voltak. 
Végül ezt az értelmezést kívánja a szótári jelentés is. Passow 
azt mondja a compar forma πλΰοι-τόΐ, hogy az nemcsak 
számbeli többséget jelent, hanem használatos „von der Grösse, 
der Ausdehnung, der inneren Kraft, dem Hang, Grad, Wert, 
— von Homer an allgeimein." Helyesebb is ebben az értelem-
ben venni a'szót, mert így megvan a kellő fokozás a vincel-
lérek gonoszságának és a gazda hosszútűrésének a jellem-
zésére is. 

23, io· fey hangzik : Doktoroknak se hivassátok maga-
tokat, mert egy a ti doktortok, a Krisztus. Az eredetiben 
•/.αϋηγψαί áll, a mi szószerint annyit tesz útmutatók, /.α!)ψίομαι 
előlmenni, utat mutatni, vezetni. Csak átvitt értelemben 
tanítani, felvilágosítani. Hogy ezt doktorkodással fordítsuk, 
annak semmi értelme nincs. Egyszerűen azt akarja mondani 
Jézus: Útmutatóknak se hívjanak titeket, mert egy a ti 
útmutatótok·· a Krisztus. 

23, 20-22· Az eredeti szöveg összefüggése szerint így 
helyesebb: Aki £ tehát az oltárra esküszik, nemcsak reá 
esküszik, hanem mindarra is, a mi ra j ta van. És a ki a 
templomra esküszik, nemcsak reá esküszik, hanem arra is, 
a ki azt lakja. És a ki az égre esküszik, nemcsak az Isten 
trónusára esküszik, hanem arra is, a ki ra j ta ül. 

23, 2S. Nem felel meg az eredeti szöveg értelmének, mert 
nem domborodik ki a benne lévő ellentét. A fordítás ugyanis 
így hangzik: Jaj nektek képmutató Írástudók és farizeusok, 
mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, 
és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, 
az irgalmasságot és a hívséget, pedig ezeket kellene csele-
kedni és amazokat sem elhagyni. Az eredetiben a gondolat 
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az, hogy a farizeusok egyoldalúlag azokat a rendelkezéseket 
emelik ki a törvényből, a melyek az δ hasznukra szolgálnak. 
Vallási vétségnek minősítik, ha valaki a papi tizedet akár a 
legcsekélyebb fűszerből is elmulasztja, de szemet hunynak, 
a fontosabb rendelkezések mellőzésének. De nem dézsmálást 
jelent ma már az άποδεχατόω, hanem tized-vételt. A dézsmá-
lásnak olyan mellékjelentése is van, a mely itt nincs helyén. 
A megdézsmálás a jogtalan és titkos eltulajdonítás gondolatát 
is magába rejti. Itt pedig a törvény rendelkezésének teljesí-
téséről van szó. Ε mellett azonban mellőzik, figyelmen kívül 
hagyják azt, a mi a törvényben fontos, értékes, jelentős. 
Ebben van az ellentét. A törvényt látszanak szolgálni, holott 
a törvényt megrontják ós megcsúfolják. A βάρνς nemcsak 
azt jelenti, a mi nehéz, hanem azt is a mi fontos, lényeges, 
értékes belső súllyal biró; τά βαρύτερα τον νόμου az előbb 
említett mellékes és értéktelen rendelkezésekkel szem-
ben azok a rendelkezések, a melyek a törvény erkölcsi 
értékét ós tekintélyét 'megadják. Nem azt akarta Isten a 
törvény adásával elérni, hogy a papoknak joguk legyen a 
tized összeszedésére, — bár ez is az ő rendelkezésén alapul, 
hogy a pap az oltárról éljen, a mely mellett szolgál —, 
hanem azt, hogy megtanulja az ember önmagával szemben 
a józan megítélést, másokkal szemben a könyörületességet, 
Istennel szemben pedig a bizodalmat. Ezek a törvény fontosabb 
rendelkezései. Ezeket azonban a képmutatók mellőzik s csak 
a nekik hasznos intézkedéseket emelik ki. A 23. vers ezek 
alapján így fordítandó : Jaj nektek, képmutató írástudók 
és farizeusok, kik tizedet szedtek a mentából, a kaporból, 
a köményből, de mellőzitek a törvény fontosabbját: a 
megítélést, a könyörületességet meg a hitet. Pedig ezeket 
kell cselekedni, amazokat se mellőzve. 

24, 28-ban egy közmondást találunk, a melynek értelmét 
és vonatkozását előttünk egyáltalán meg nem világíthatja a 
szószerű fordítás, mert merőben ismeretlen a kép is, melyet 
a",közmondás ki akar fejezni. Tudjuk, mennyi fejtörést okoz 
az exegetáknak ez a vers. Ezerfólekép forgatják, hogy 
kihámozzák a titkos értelmét. Mert a hol a dög, odagyülnek 
a keselyük. Ki a dög? Ki a keselyű? Mi a gyülekezés célja? 
Mi a hasonlat, illetőleg kép igazi vonatkozása? stb. stb. — 
Pedig kár ezen sokat okoskodni. Az összefüggés megmutatja, 
hogy mi az értelme ennek a képies mondásnak. Arról van 
szó, hogy a világvég előtt majd sok kísértésnek lesznek 
kitéve a hivők. Mert minél nagyobb lesz a nyomorúság, 
annál több lesz az álpróféta és a hamis megváltó. A hívőnek 
azonban nem szabad felülni a csábításoknak. Nem szabad 
azt hinnie, hogy az igazi megváltó majd bujkál a mezőkön 
vagy a belső termekben. Az ilyen fellépés csak a hamis 



A revideált Biblia. 309 

megváltók szokása. Az igazi Megváltó az égből jön, nem 
jöhet hát titkon. Mint a hogy a villám megvilágítja az egész 
égboltot, mert az a természete, hogy világítson és nem 
bujkál rej tekhelyeken, úgy a világ megváltója is a maga 
egész dicsőségében jelenik majd meg. Míg ez be nem követ-
kezik, addig senkinek fel ne üljenek. Mert minden a maga 
természetét követi, á mint hogy a keselyük is odagyüle-
keznek, a hol dög van. Ez a közmondás csak azt akar ja 
erősíteni, hogy a hívőknek, akik Jézust ismerik, nem szabad 
magukat megtévesztetniük semmiféle csábítás által. E köz-
mondást tehát ha szószerint fordí t juk, legfölebb megzavar, 
mer t a mi nyelvünkben ós a mi észleléseink körében isme-
retlen dologra vonatkozik. Jobb volna valami megfelelő 
közmondással helyettesítenünk. De én — sajnos — ezt a 
megfelelő közmondást hiába keresem és tudakolom. 

A szenvedéstörténetet már az 1. számban bírálgattam. 

liaffay Sándor. 




