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I. 

A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOK ÁLTALÁBAN. 

Még nem írtak könyvet, mely oly általános elterjedést nyert 
volna, és mely a népek mívelődésére oly messzeható, oly határozó 
befolyást gyakorolt volna mint a biblia. Az öntudatra ébredő ember 
nemének eredete és végrendeltetése felöl óhajt mindenek előtt tisz
tába jönni, s szívéhez öleli az isteni okmányt, mely mind a kettőre 
nézve neki biztos tudomást nyújt. Nem csoda azért, ha a fejleni kezdő 
ember úgy mint a míveltség délpontján álló, kiváló tisztelet és szere
tettel csüng e könyven, melyből az élet legfontosb kérdései iránt 
megnyugtatást merít. 

De nem czélom énnekem ezúttal az isteni könyv vallás-erkölcsi 
világhódításairól szólani, s a végett annak a hit- és erkölcsre vonat
kozó tartalmát kutatni. Én csak a biblia világútjának egy állomá
sán , hazánkban történt többszöri megszólamlásáról és arról akarok 
értekezni, mikép nyert kifejezést az isten igéje nemzetünk kebelé
ben , mikép tükröztetett vissza az őskor e legszentebb maradványa 
a magyar nyelvben? 

Fontos pedig e kérdés nyelvünk fejlődésének történelmére néz
ve, a mennyiben tagadhatatlan tény, hogy a biblia nyelvezete kiváltké
pen az, mely után indul nagy részben a nép szólása, valahányszor gon
dolkodása a mindennapin túl emelkedik és szellemibb röptöt vesz. 

Csakugyan nyelvünkben is , akár szókincsét tekintsük, akár 
a sajátos kifejezések fordulatait és a közajkon forgó közmondások 
és példabeszédek ezreit nézzük, sok olyasra találunk, mi távol mul
tunk hónából mint ama világvándor szava hangzik felénk. 

L 
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Nem is csoda, miután a nép a biblia szava iránt mind elejétől 
fogva kiváló előszeretettel viseltetett, és tudósaink is akkor, midőn 
idegen nyelv a tudományos műveltséget a köznéptől távol tartotta, 
vetélkedve buzgólkodtak ezen egy könyvet a nép kezébe juttatni. 

Alig is van hazai irodalmunk mezején egy-egy pont, mely in
kább volna tiszteletébresztö emlékekkel rakva, mint a bibliafordítás. 
— A tizennegyedik század elejéről fenmaradt bécsi és müncheni 
codexbeli fordítások után nagy sorozatát mutathatjuk fel a külön
böző bibliamagyarításoknak, és számos jeleseink, részint mint új tol
mácsolások szerzői, részint mint a szerzett fordítások kiigazítói, ko
moly igyekezettel fáradoztak a szent írásnak honi nyelvünkre való 
áttételében. Kik is idörendszérint e következők : 

Bátori László (a XV-dik század közepéről). Fordításaiból fen-
maradtak : a Grenesis első negyedfél fejezete, Exodus, mely kezdő
dik a 6-ik f. 7-ik versével és megy végig, Leviticus, Numeri és Deu-
teronomium. Továbbá Josue könyve, Bírák könyve, a négy evan
gélista, apostoloknak járásokról való könyv, az apostoloktól írt epi-
stolák, ú. m. Pálé a zsidókhoz, azután Jakab, Péter, János és Judáséi, 
végre a sz. János evangélistának látásáról való könyv. — Az egész 
nem soká a RégiM. Nyelvemlékek Vl-ik kötetében fog megjelenni). 
— Komjáthi Benedek (Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. Az 
Zenth Paal leveleij magyar nyelven, nyomtatt. Krakkóban 1533. 
észt. 8-0). — Pesti Gábor (Nóvum Testamentum, seu quatuorEvan-
geliorum volumina lingua Hungarica donata, Gábrielé Pannonio Pe-
stino interprete. Wij Testamentum magyar nyelven. Nyomtatt. Bécs
ben 1536. 8-0). — Benczédi Székely István (Soltár, azaz : Dicséret
nek könyve. Krakkó 1538). — Sylvester vagyis ErdÖsi János (Uj 
Testamentum mag'ar n'eluen. Nyomtatt. Új-szigeten 1541. 4-o). — 
Heltai Gáspár (I. A Bibliának első része. Azaz Mosesnek ött könyve. 
Kolosvár 1551. 4-o. II. Jósue stb. a Krónikák végéig. Kolosvár 1556. 
IV. A Bibliának negyedik része, azaz prophetáknak írások. Kolos
vár 1557. 4-o. Az új testamentom. Kolosvár 1561. 4-o. A ILI-dik kö
tet alkalmasint meg sem jelent, miután annak némely egyes részei, 
mint pl. Salamon könyvei külön kis nyolczadrétben Heltai által kiadva 
léteztek). — Gyulai István (Salamon könyvei. Kolosvár 1551. 8-0. 
Sirák könyve, Kolosvár 1551. 8-0). —- Melius vagyis Horhi Juhász 
Péter (Sámuel és a Királyok könyvei. Debrecen 1565. 4 0. A szent 
Job könyvének a zsidó nyelvből és a bölcs magyarázók fordítása-
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ból igazán való fordítása magyar nyelvre. Váradon 1565. 4-o). — 
Félegyházy Tamás (Uj testamentum. Debrecen 1586. 4-o). — A 
csepregi lutheranum collegium. (Erről Torkos emlékezik , kinek állí
tása szerint a nevezett collegium az evangyéliumokat és epistolákat 
kiadta volna Monyoró-Kereken 1588. 12-o. E z azonban mint Po-
stillaféle munka a bibliakiadások közé nem igen sorozható. Ha jegy
zékünkbe a Postillakat is fölveszszük } akkor Telegdi Jánosnak kö
vetkező munkáját is ide kellene soroznunk : „Az Evangéliumoknak, 
melyeket vasárnapokon és egyéb innepeken esztendő által, az anya
szentegyházban olvasni és predikállani szoktanak. 3 rész.") — Ká
rolyi Gáspár (Szent Biblia, azaz istennek ó és wij testamentomának 
próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre 
fordíttatott egészben és wyjonnan az istennek Magyarországban való 
Anyaszentegyházának épülésére. Wisolban nyomtattatott 1590. folio.) 
Szenczi Molnár Albert (A Károlyi Gáspár fordítását egyes apróbb 
hibák kijavításával adta ki. Hannovia 1608. 4-o, másodszor Oppen-. 
heim 1612. 8-o.) — Kecskeméti A. János (Az Dániel próféta köny
vének , a s zen t í r á s szerint igaz magyarázattya Debreczen 1621. 
4-o.) — Káldi György (Szent Biblia. Az egész keresztyénségben be1 

vött régi deák betűből magyarra fordította a Jézus alatt vitézkedő 
társaságbeli Nagyszombati K. Gy. Pap. Bécs 1626. folio.) *) — Tóth-
falusi Kis Miklós (A Károlyi Gáspár fordítását nagy gondossággal 
gyökeresen megigazítva adta ki . Amsterdam 1685. 8-o. másodszor 
ugyanott de kisebb gonddal 1700. 8-o.) 2) — Komáromi Csipkés 

') A magyar kir. egyetem könyvtárában találtató ily czímü kézirat: 
„Káldi György önkezű magyar bibliája. Megkezdve 1605. decemb. 10. Befejezve 
1607. marlius 25." a húsz évvel később nyomtatásban megjelent műtől csak
nem minden versben oly tetemes és lényeges eltéréseket mutat, hogy egé
szen más fordításnak mondható, és a nyomozónak különösen törlései és ezek 
helyébe tett igazításai által igen tanulságos; különösen nevezetes pedig, 
hogy a nyomtatásban nagyon gyakran az először kitörlötteket visszaiga
zítja. Az Oktató Intés a kézirathoz nincs hozzá csatolva. Ez „Oktató Intés"-
ben többek közt ezt mondja Káldi : A mi Rendünkön való Istenben elnyu
godott Páter Stephanus Arator, sók esztendeig nagy munkával fáradott a 
Bibliának Magyar nyelvre való fordításával. En ezt nem tudván stb. 

Káldi György fordításának második kiadása megjelent Nagy-Szom
batban 1732. hibásan megváltoztatott ily czímmel : Szent Biblia , melyet az 
egész keresztyénségben bevött régi Deák betűből magyarra fordította stb. 
N. Szombati Káldi György Pap. — A harmadik kiadás megjelent Budán 1782. 

') Károlyi Gáspár fordításának későbbi sajtó alá készítői voltak még : 
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Gi/örgy (Magyar Biblia, avagy az ó- és Új Testamentumnak köny
veiből álló teljes sz. írás a magyar nyelven, melyet a Sidó , Chál-
déai és görög nyelvekből magyar nyelvre fordított, és minden Rész 
közönséges Summáját és Részeit megmutató marginalis jegyzések
kel megvilágosított: C. C. Gy. Leida 1685. 8-0.) — Torkos András 
(A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentuma görög nyelvből 
magyarrá fordíttatott stb. Wittemberga 1736. 8-0.). — Nagy Me
gyeri Besnyei György, madari ref. leik. (Az egész biblia az eredeti 
nyelvekből 1737. táján. Kézirat a debreczeni collegium könyvtárá
ban). — Sartorius János, szenicei Bárány György és Bárány János 
(A mi Urunk Jézus Krisztusnak új testamentuma most görög nyelv
ből újonnan magyarrá fordíttatott és némely világosabb értelemre s 
lelki épületre szolgáló magyarázatokkal és jegyzésekkel stb. kibo
csáttatott. Laubán 1756. 8-0. Lefordították az ó testamentumot is, 
de ez kéziratban maradt. Hol van ?) Szeniczei Bárány Pál (A szent 
írásnak, a betű szerint fordítás által némely megbomályosíttatott he
lyeire világoskodó lámpás 1787. 8-0. A nyomtatási hely nincs kitéve. 
Az előszóban ezt mondja : „Már Isten kegyelméből és segítségéből a 
Sz. írásnak ó Testamentombeli részét a Sidóból, majd csaknem vé
géig megfordítottam stb. Hol van?). — Verseghi Ferencz (Dissertatio 
de versioné hungarica scripturae sacrae, specimina correctae atque ad 
vulgatam exactae versionis una cum momentis exegetico-philologicis 
emendationum in traductione Káldiána instituendarum, subjungun-
tur. Budán 1822.4-0.) — Végh István (Bölcs Salamon király példa
beszédeinek világosabb kitétele. Esztergomban 1827. 4-o). Guzmics 
Izidor (Jób és Zsoltárok. Kiadta az Egyházi Tár szerkesztője. Pes
ten 1836). — Bloch Móricz (Mózes öt könyve. Magyarra fordította 
és jegyzetekkel fölvilágította... Budán 1840—41.5 köt. Első jósok. 
Josua. 1842. 8-0 1 köt.) — Rosenthal Móricz (Dávid király énekei. 
Fordította Mendelssohn után. Budán 1841. 8-0.) — Bauer MárUfi 
He rmán (Selomoh hasonlatai. Budán 1844. 8-0.) — Báró Szepessy 
Ignácz pécsi püspök (Szent írás magyarul Káldi után a közönséges 

1, Bél Mátyás, ki némely helyeken igazítást is tévén, kiadta a bibliát Lipcsé
ben 1727. ; 2. Szatmár-Németi Pap István és Török Ferencz. Basilea 1751. 8-0 ; 
3, Mosótzy Institoris Mihály az addig kijött magyar bibliák felöl különös gond
dal készült tudósítással, Lipcse 1776. 8-0 ; 4. Pethe Ferencz ismét némi igazí
tásokkal és Szombatin János s pataki tanárnak a magyar fordítás történe
tét összefoglaló rövid tudósításával. Ultrajectom 1794. 8-0. 
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diák fordításból az eredeti Héber és görög betűre figyelmezve jegy
zetekkel. 0 szövetség 1—4, Új szövetség, 1, 2, Pozsony 1834—35.) 
— Szabó József (Az ó és új szövetségi szent írás két száz képpel 
keresztény katholikusok számára. Pesten 1851. 4-o.) Incze Dániel 
és Herepei Gergely (Új Testamentom, a szent írásnak a szent tudo
mány jelen álláspontjához s korunk kivánataihoz alkalmazott, fejte
gető és gyakorlati magyarázata, kézikönyvül lelkészek, iskolataní
tók és családatyák számára dr. Wohlfart J. F. T. német dolgozata 
után adalékokkal Dinter, Lisco S. T. munkájiból bővítve átdolgoz
ták és kiadják Incze Dániel a nagyenyedi ev. ref. Collegiumban 
szent-írást magyarázó tanár és Herepei Gergely kolozsvári ev. ref. 
második pap. Kolozsvárt 1852—54. nagy 8-o.) — Márhjí Sámuel 
(Codex graecus quatuor evangeliorum e bibliotheca universitatis cum 
interpretatione hungarica editus a Samuele Márkfi 0 . S. B. Pestini 
1860. folio). — Gonda László (Kalászok az ó szövetségi szent köl
tészet mezőin, Herder szerint. Pest. 1861. 8-o). — Tarkányi B. Jó
zsef (A zsoltárok könyve a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti 
szövegre. Káldi György fordítása nyomán Allioli I. F. jegyzeteivel 
átdolgozva. Eger 1860. 8-o. — Az ó és új szövetségi szent írás a 
Vulgata szerint figyelemmel az eredeti szövegre, l-ő füzet Királyok 
IV. könyvének végéig. Eger 1862. 4-o. — 2-dik füzet. Krónika első 
könyve Jézus, Sirák fia könyvéig Eger 1863. 4-o.) — Kámory Sá
muel (Ruth. Otestamentomi Szentkönyv. Pozsony 1860. — Énekek 
éneke, azaz : a legszebb ének. Eredeti héber szövegből. Pozsony 
1861. — Jeremiás siralmai. Otestamentomi szent könyv. Eredeti 
héber szövegből. Pozsony 1861.) — Draxler János (Szent Péter 
apostol két levele. Értelmezte . . . Pest 1861. 8.) 

Ki e sorozaton végig tekint, akár az elődeknek a biblia, mint az 
ég legbecsesb ajándéka iránti vallásos érdekeltsége hasson lelkére 
akár azoknak honi nyelvünkről s közvetve mivelödésünkröl szerzett 
érdemeikről emlékezzék: lehetetlen hogy egy neme a nemzeti büszke
ségnek ne keletkezzék keblében, s annál méltóbban, minél bizonyo
sabb, hogy a biblia a népmivelődésnek leghathatósb emeltyűje, s hogy 
a miveltségben legelöhaladottabb nemzetek irodalmai sem dicseked
hetnek Isten igéje körül kifejtett több munkássággal mint nemzetünk. 

Azonban, ha e buzgó fáradozásnak látatját nyomozzuk, ha te
kintetbe veszszük, mily csekély haladást eredményezett mind e sok-
szoros munka, mily kevéssé vitte a bibliafordítás ügyét a lehető tÖ-
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kélyhez közelebb : jóval alább száll bizakodásunk és csodálkozva 
kérdezzük : Mi annak oka, hogy biblafordításunk az irodalom fej-
ledtével nem tökéletesedett, hogy sem érteményi, sem alaki tekin
tetben sehol semmi előhaladás a jobb felé, sőt itt-ott visszahanyatlás, 
hátrafelé menés tapasztalható ? Miért nincs kellő arány szellemi mun
katételünk és ennek foganatja közt ? 

Hogy a bibliafordítás ügye összes művelődésünk folyamatával 
szoros kapcsolatban áll, s ahhoz képest fejlődött, azon bizonyosan 
senki kétkedni nem fog; s így az érintett tüneménynek is okát azon 
körülményekben kell keresnünk, melyek művelődésünk fejlődését 
általában késleltették. E körülmények közt egyik legfontosabb az, 
hogy irodalmunknak, különösen múltjában, a külföldtől való függés
nél fogva nem volt meg a természetszerű fejlődéshez okvetlen meg
kívántató folytonossága, hogy minden föllépő új munkás a helyett, 
hogy elődjei vállain magasabbra szállt volna, rendesen úgy fogott 
teendőjéhez, mintha előtte a hazában a fölvett tárgyra nézve semmi 
sem történt volna, s őneki a dolgot külföldi tudósok nyomán ab ovo 
kellene kezdenie. 

Semmiben sem mutatkozik a külföldtől való szellemi függé
sünknek káros befolyása inkább, mint fejlődésünk ama szaggatott
ságában, mely a szellemi életünk tüneményei közti összefüggést ki
zárja. Minthogy figyelmünk folyvást a külföld óriási szellem-mun
kássága felé irányult, ki-ki kaptunk annak fejleményei közül egy-
egy kitűnőbb jelenséget, s midőn azt honunk földébe átültettük, sok
szor eszünkbe sem jutott, hogy azt elébb a hazai előzményekkel vi
szonyba és egybehangzásba kellene hoznunk; holott csak is igy vá-
landhatott volna igazán sajátunkká, csak így fejleszthette volna to
vább a nerazetileg érvényesítendő értelmi tőkét. 

A ki pl. nálunk philosophiai munkát ír, nem azt vizsgálja, hol 
áll a mi philosophiai tudatunk, hogy ezt vévén fogó végül, szellemi 
látkörünket természetes egymásutánnal tovább terjeszsze, széles-
bitse ; hanem megkedvelvén külföldön valamely rendszert, azt ma
gyar köntösbe öltözteti, s azt hiteti el magával, hogy tovább fejlesz
tette a magyar philosophiai tudományt. 

Miért nem bír a Hegelismus köztünk gyökeret verni ? Azért, 
mert a Kántféle hazai utánzók után Fichtét és az első korszakbeli 
Schellinget, a természetbölcselöt átugorva egyszerre Hegelre szök
tünk, s így hiányozván a magyar philosophiai tudatban az, mi Hegel 
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philosophiáját Némethonban eredményezte, itt annak szükségét nem 
érzik, s ezért meg nem fogamzhatik. 

így van az, a hazai történelmet kivéve, tudományos irodal
munk minden ágaiban, s így folyt bibliafordításunk ügye is. 

Heltai Gáspár „a szent bibliáról és annak magyar nyelvre 
fordításáról való elöljáró beszéd"ében számot adván a munkája ké
szítésénél követett eljárásról, többek közt ezt mondja: „úgy követ
tük a zsidó bibliát, hogy előttünk volt a közdeák biblia is, előttünk 
a több deák bibliák is , előttünk az egyéb nyelven valók is. Megol
vasván ez okáért együnk egyiket, másunk másikat, harmadunk har
madikat, negyedünk negyediket, követtük az igaz és az írás szerint 
való értelmet." — tehát mindenféle nyelven irott bibliákat forgat
tak, használtak Heltaiék, csak az előttük készült magyar fordításokra 
semmi gondjuk, ezekről szó sincs, holott ha a kéziratbelieket nem 
is, de azokat, melyeket már akkor nyomtatásban bírhattak, minők 
Komjáthi, Pesti, Erdösi dolgozatai, csakugyan használhatták volna. 

Károlyi Gáspár Heltai és Melius elődeit említi ugyan, sőt azt 
is mondja: „a kik ezelőtt valami részt fordítottak a bibliában, azokat 
is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük"5 de bizony a megtekin
tésnél többre alig is ment, mert hogy az eredeti alapos megértésében 
szintúgy, mint nyelvünk művészi kezelésében őt messze túlszárnyaló 
Heltait figyelemmel kísérte és komolyan használta volna, ezt fordítása 
épen nem mutatja. — Az Új-szövetség magyarításában, a mint ké
sőbb meglátjuk, elődeit alkalmasint használta; de épen azért az Új
szövetség fordítása hasonlíthatlanul sikerültebb is az O-szÖvetségénél. 

A régiek közül az egy Káldi az, ki bár maga sehol nem em
líti , de már annálfogva is , hogy az egész roppant munkát állítólag 
15 hónap alatt végezte, lehetetlen hogy meglevő fordításokat ne 

,. használt legyen; de épen azért Kazinczynk „a tót eredetű nemze
tek után a biblia legszebb fordítója"-nak mondja (1. magyar régi
ségek és ritkaságok 18. 1. jegyzetben). — Természetes egyébiránt, 
hogy ez Ítélet a munkának pusztán nyelvezeti oldalát illeti. 

Nem tartozván czélunkhoz, hogy a fentebb felsorolt bibliafor
dítások mindnyájáról Ítéletet mondjunk s azoknak tüzetes méltány
lásába bocsátkozzunk, beérjük most tett általános észrevételünkkel, 
csak azt jegyezvén még meg, hogy míg tudósaink egymás irányá
ban viseltettek azon csekélyő lenézéssel, hogy senki előde dolgo
zatát arra nem méltatta, hogy azon tovább építsen : kölcsönben vi-
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szont a közönség őket mind egyetemben nem méltatta valami ki
váló figyelemre 5 mit azon feltűnő tény elég világosan bizonyít, hogy 
egész a XVII-ik század közepén túlig, bár akkor már különböző bib
liafordítások többszörös kiadásai léteztek, hitszónokaink még is mind 
a textusok fölvétele, mind a szent írásból való egyéb idézeteikben 
egyikéhez sem fordultak a létezett bibliafordításoknak, hanem min
denik a maga kezére dolgozván, a mit a bibliából vett, azt maga 
fordította le úgy a hogy tudta, vagy az eredetiből vagy a latinból. 

Néhány példa világosan ki fogja tüntetni, mennyire hátráltatta 
az elődök tekintetbe nem vétele és elhanyagolása bibliafordításunk 
tökélyremenetelét. 

Vegyük első például bibliánk második versét *). 

Bátori László (1446). 
Es föld pediglen vala üres és 

hcu, és setétségek valának ez vi
lágnak szinén, és Úrnak ő szent 
Lelke viseltetik vala a vizeken. 

Károlyi Gáspár (1590). 
Az föld pedig vala ékesség-

nélkülvaló és puszta. És setétség 
vala az mélységnek a szinén, és 
az Úrnak lelke táplálja vala az 
vizeket. 

Káldi György (1626). 
A föld pedig puszta és üres 

vala, és setétség vala a mélység
nek szinén ; és az Istennek lelke 
leveg vala a vizek fölött. 

Heltai Gáspár (1551). 
A föld kedig színtelen és pusz

ta vala és setétség vala a mélysé
gen : es Istennek lelke leveg va
la a vizeken. 

Káldi György (1605—7). 
A föld kedig vala heabavaló 

és üres és sötétség vala a mély
ségnek szinén : és az Istennek 
lelke leveg vala a vizeken fe-
lyül. 

Csipkés Komáromi György(1685). 
A föld pedig vala ékességnélkül-

való és puszta, és setétség vala a 
mélységnek szinén, és az Istennek 
lelke ül vala a vizeknek szinén. 

Bátori László, a mint tudjuk, és ezen egy mutatványból is 
látható, a Vulgatát követte, s azért a tenebrae szót rosszul értett hű
séggel magyarul is többesben adja, az inanis et vacua szókat pedig 

*) A mutatványdarabokat könnyebbség okáért a jelenleg szokásos 
orthographia szerint átírva idézem. Majd mikor később az egyes fordítások 
grammatikai sajátságairól szólok , a mindenik által követett írást bővebben 
és tüzetesen ismertetendem. 
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elég jól fordítja : üres és hiú, sokkal jobban mint Heltainal : szín
telen és puszta (Tremellius : informis et inanis ügyetlen magyarítása), 
de jobban mint a Káldi kéziratbeli fordítása is : hiábavaló és üres. 
De már Károlyi a héber paronomasticus tóhu vabóhu-t, melynek 
alakilag úgy mint értelmileg a hasonlókép hangegyező zür-zavar fe
lelne meg legjobban*), mindenesetre legügyetlenebb körülírással 
adja így : ékességnélkül való és puszta; és ez ízetlenségben Ko
máromi György is követi, mi ettől kétszeres hiba, miután akkor már 
az egyszerűbb éktelen szót is széltire használták, (1. az 1627-ben 
megjelent : A setét hajnalcsillag után bujdosó Luteristák Vezetője 
11. 1. éktelen hazugság). 

Még nagyobb a hanyatlás a vers végének fordításában. Mig 
ugyanis Bátori a Vulgatához híven így fordít : és Úrnak b' szent 
lelke viseltetik vala az vizeken (spiritus Dei ferebatur super aquas), 
Keltái a héber eredeti után igen jelesül : és Istennek lelke leveg vala 
a, vizeken, Káldi pedig nem annyira a maga eredetiét mint inkább 
Heltait követve hasonlókép : és az Istennek lelke leveg vala a vi
zeken felyül (a vizek fölött), addig Károlyi oly fordítást ád, mely 
sem az eredetihez nem hü, sem semmi megfogható értelmet nem ád; 
mert mit is jelentsen az, hogy az Úrnak (kellene lenni: az Istennek, 
mert az eredetiben Elóhim van és nem Adónái) lelke táplálja vala 
a vizeket ? Évekig forgattam elmémben, hogy honnan vehette Ká
rolyi e minden tekintetben különös magyarázatot ? (mert fordítás
nak épenséggel nem mondható). — Végre olvasom Geleji Katona 
István n Váltság titka "-nak 3-ik kötetében az egységhivő Enyedi el
leni polémiáját e hely felett, (melyet mellékesen megjegyezve, ő 
így fordít; „és az istennek lelke terjeszkedik vala ki a vizek szinénu) 
hol is a többek között ezt találom : „A Chrysostomus értette (az 
Isten lelke kifejezést) valami kiváltképen való hatos erőről, mely-
lyel Isten azt az üszögében lévő rendeletlen materiát táplálta, Hom. 
3. in Gen. — Tehát Chrysostomus magyarázata az , melyet Károlyi 

*) A genesis legújabb magyarázója Delitzsch F. így nyilatkozik e ke't 
szóról: Klang wie Bedeutung der beiden zusammenklingenden Namen iat 
grausig; die Erde in ihrem Urzustand war eine wiiste und dumpfe , leb- und 
bewustlose Mas.se , rudis indigestaque moles , mit einein Worte : eiu Chaos. 

Ha ki e magyarázatot helyeselvén, a tóhú vabóhú kifejezésekben a 
pusztaság fogalmát látja , ezt is hasonló magyar paronomasissal így tehetné 
ki : pusztádon puszta. 
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a héber szöveg fordítása gyanánt adott; de bizony a magyarázatot 
nehezebben érthetni meg, mintha az eredeti szöveg szószerinti for
dítását adta volna. 

Lássunk egy másik példát ugyanazon fejezetből, 14, 15, 16, 
17, 18. v. 

Bátori László (1456). 
Monda ismét Isten: legyenek 

világosító állatok az égnek ma-
gosságán, és válaszszák el egy
mástól az napot, és éjeit, és le
gyenek jegyekre, időkre, és na
pokra, és esztendőkre, hogy fényi
jének az égnek magosságán és 
világosítsák ez földet, és azon-
képen betelek: teremte azért Is
ten két világosítókat : nagyob
bat, hogy előtte lenne az nap
nak , és kisebbet, hogy előtte 
lenne az éjnek, és csillagokat, és 
veté őket az égnek mélységére, 
hogy világosítanának ez földön, 
és igazgatnák az napot és éjét, 
és elosztanák egymástól az vilá
gosságot és setétséget. 

Károlyi Gáspár (1590). 
!** Azután monda az Isten : 

Légyenek világosító állatok az 
égnek kiterjesztésén, hogy kü
lönbséget tegyenek az nap között 
és az étszaka között, és légyenek 
jelei bizonyos időknek, napoknak 
és esztendőknek. 

Heltai Gáspár (1551). 
És monda az Isten : legyenek 

világosító állatok a mennynek 
erősségén, hogy válaszák el a na
pot az éjtől: és jelentsenek jegye
ket, bizonyos időket, napokat és 
esztendőket : És legyenek vilá
gosító állatok a mennynek erős
ségén, hogy világosítsák a földet *. 
És így lön. És az Isten csinála 
két nagy világosító állatot, mely 
birná a napot, és kicsiny világo
sító állatot, mely birná az éjét, 
ezek kívül csillagokat is. És he-
lyezteté ezeket az Isten a menny
nek erősségébe, hogy világosíta
nák a földet és birnák a napot és 
az éjét, és elválasztanák a vilá
gosságot a sötétségtől. 

Káldi György (1605—7). 
14• Monda kedig az Isten : Le

gyenek világosító ' állatok az ég
nek erősségén és válaszszák el a 
napot és az étszakát és legyenek 
jelek és idők és napok és esz
tendők. 

15, Legyenek mondok világo
sító állatok az égnek kiterjeszté
sén , hogy világosítsák az földet a földet. És úgy lön. 
és úgy lön. 

u' Hogy világoskodjanak az 
égnek erősségén és világosítsák 
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*6, Szerze azért Isten két nagy 
világosító állatokat, az nagyob
bik világosító állatot, hogy vilá
gosítana nappal, az kisebbik vi
lágosító állatot, hogy étszaka vi
lágosítana : és csillagokat is. 

n" És helyezteté az Isten azo
kat az égnek kiterjesztésén, hogy 
a földet megvilágosítanák. 

18, És hogy vezéri lennének 
az napnak és az étszakának és 
különbséget tennének az világos
ság és setétség között. 

Káldi György (1626). 
]*' Monda pedig az Isten : le

gyenek világosítók az ég erőssé
gén , és válaszszák el a napot és 
az étszakát, és legyenek jelek, 
az időkre és napokra és eszten
dőkre. 

l5- Hogy világoskodjanak az 
ég erősségén és világosítsák a föl
det : és úgy lön. 

"• Es alkota az Isten két nagy 
világosítót: a nagyobbik világo
sítót, hogy előtte lenne a napnak : 
és a kisebbik világosítót, hogy 
előtte lenne az éjnek, és csilla
gokat. 

17' És helyezteté azokat az 
ég erősségében , hogy világos-
kodnának a földön. 

10, És szörze Isten két nagy 
világítót : a nagyobbik világító 
állatot, hogy vezérlené a napot, 
és a kisebbik világosító állatot, 
hogy vezérlené az étszakát : és 
csillagokat is. 

11' És helyezteté azokat az ég
nek erősségébe, hogy világoskod-
nának a földön. 

18, Es vezérlenék a napot és 
az étszakát és elválasztanák a vi
lágosságot a sötétségtől. 

Csipkés Komáromi (1685). 
n' És monda az Isten: legye

nek világosító állatok, az égnek 
kiterjesztésében, hogy különbsé
get tegyenek a nap között, és az 
étszaka között : és legyenek je
lek, bizonyos idők, napok, és esz
tendők. 

15, És legyenek világosító ál
latok az égnek kiterjesztésében, 
hogy világosítsák a földet : és 
úgy lön. 

16' Szerzé azért az Isten a két 
nagy világosító állatokat, a na
gyobbik világosító állatot, hogy 
uralkodnék nappal; a kisebbik 
világosító állatot pedig, hogy ural
kodnék étszaka, és a csillagokat. 

17' Es helyezteté azokat Isten 
az égnek kiterjesztésében, hogy 
világosítanák a földet. 
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18• És előtte lennének a nap
nak , és az éjnek; és elválaszta
nák a világosságot és a setétsé-
get. 

Bloch Móricz (1840). 
14, És monda Isten : Legye

nek világlók az ég területén, el-
különzendök a napot az éjtől, 
hogy szolgáljanak jelekül az 
idők, napok és évekre nézve. 

15# Hogy legyenek világlók 
az ég területén, megvilágítandók 
a földet : és úgy Ion. 

10* Szerzé tehát Isten a két 
nagy világlót: a nagyobb világlót 
a nappali uralkodásra, a kiseb
bik világlót pedig az éjjeli ural
kodásra, és a csillagokat. 

w* És helyezé azokat Isten 
az ég területébe, hogy világítsák 
a földet. 

l8 . És hogy uralkodjanak nap
pal és éjjel, s elkölönözzék a vi
lágot a sötéttől. 

18• És hogy uralkodnának na
pon , és az étszakán, és különb
séget tennének a világosság kö
zött, és a setétség között. 

Tarkányi B. József (1862.) 
14, Monda pedig Isten: Legye

nek világítók az égerősségén, és 
válaszszák el a napot és éjsza
kát, és legyenek jelül az időkre 
és napokra és esztendőkre. 

15, hogy világítsanak az ég-
erősségén, és világosítsák meg a 
földet. Es úgy lön. 

16, Es alkota Isten két nagy 
világítót, — a nagyobbik világí
tót, hogy uralkodjék nappal, és 
a kisebbik világítót, hogy ural
kodjék éjjel, — és csillagokat. 

17, És helyezé azokat az ég 
erősségébe, hogy világítsanak a 
földre, 

18, és uralkodjanak nappal és 
éjjel, és válaszszák el a világos
ságot és sötétséget. 

A mi e mutatványokban legelőször is felötlik, az a régiebb for
dítóknál előforduló „világosító állat"' kifejezés, melyre néz ve jegyez
zük meg, hogy „állat" a régi íróknál annyit tett, mint a) ens} lény (így 
asszonyállat = asszony lény), b) essentia, lényeg (így Apáczai Csere 
János a „Magyar encyclopaedia" I. r. 7. §. ezt írja : A lőtt dolog
nak valósága lesz akármelyik októl, állatja (essentia) a tevő és az 
állató okoktól) , c) siihstantia , állomány (mint, Isten állatában egy, 
személyében három); különösen testi állomány (mint a Tátrosi má
solatban Máté G, 27. Kitek pedig gondolván toldhat ő állatjához egy 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 4 
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sengnyít?) d) res, dolog, úgy hogy Komjáthinál Efes. 5, 31 a hatá
rozatlan hoc is álattal fordíttatik, így: „ez állatnak okáért," propter 
hoc. — A mit mi most állatnak nevezünk t. i. az élő lényt, animál, 
a régiek lelkes állatnak mondták. 

E szerint' „világosító állat" annyi mint világosító lény vagy 
dolog. Nevezetes itt azonban az, hogy míg az lG26-ban megjelent 
Káldiféle fordításban, az állat szó e helyt már el van hagyva : ad
dig a sokkal későbbi, nagyon tudós, de a nyelvcsinhez nem is sejtő 
Komáromy, a köznyelvben oly értelemben alkalmasint soha nem élt, 
s akkor már az irodalomból is kikopott szót megtartotta. 

Ha már most a közlött fordítmánydarabokat közelebbről meg
tekintjük és összehasonlítjuk, a 14-ik versben mind Bátori- nál, mind 
Hdtainál helyesen mondatik, amannál, „és válaszszák el egymástól 
a napot és éjeit"; emennél, „hogy válaszszák el a napot az éjtől" ;• 
ellenben hibásan Károlyi és ezt követve Komáromy : „hogy különb
séget tegyenek az nap között és az éjszaka között"; mert „különb
séget tenni" egyedül emberről mondathatik, a mennyiben ez a tárgya
kat ismérveik észlelése által egymástól különválasztja; a tárgy el
lenben elválaszt, elkiilönöz, elkülönít, és így e helyt elválaszt vagy 
elkülönöz kifejezést kell használni, mert nem azt akarja maga Ká
rolyi is mondani, hogy a világosító állatok segítségével az emberek 
tegyenek különbséget nap és éj között, hanem a világítók tegyék 
azt, a mint ez a 18-ik versből világos. — A 15-ik versben Károlyi 
a mondok szót szúrja a szöveg szavai közé, miáltal az egész mondat 
vontatott, ferde alakot ölt. — A 16-ik versben Bátori és utána a 
nyomtatott Káldi híven : hogy előtte lenne az napnak (ut praeesset 
diei) stb.. . és csillagokat (et stellas), mely latin kifejezés jelenthet 
egyformán „és csillagokat" meg „és a csillagokat." Heltai is a hé
ber után teljesen híven és remekül : „mely birná a napot stb." *) ; 
de roszúl : „ezek kívül csillagokat is", miután a héberben csillagok 
szó előtt a határozott névelő világosan ki van téve. — Az eredeti
től egészen eltérőleg Károlyi : „hogy világosítana nappal stb.", a 

*) Hogy itt a bir szó nem possidet értelemben á l l , világos és új bi
zonyság arra, mit Arany János az 1861-iki Figyelőben 564. lapon á l l í t , hogy 
a bir igének azon jelentése, mely hatást , tehetséget, uralmat fejez ki, régiebb, 
eredetibb annál, mely pusztán birtoklást tesz." Arany ez állítása bebizonyí
tására igen helyesen hivatkozik az ismeretes közmondásra : „Szegény em
ber szándékát boldog Isten bírja", hol a birja szó se nem habét, se n e m t ő m -
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vers vége szinte hibásan : „és csillagokat is", mely hiba elkövetése 
csak úgy magyarázható , ha Károlyi latinból és nem , a mint állítja, 
héberből fordított. (Hasonló hibás elhagyása a névelőnek 17 v. „hogy 
tőidet megvilágosítanák" , mely hibát Molnár már kijavított). Mind 
a két hely anyaghiven van visszaadva Komáromynál : „hogy ural
kodnék nappal stb. és a csillagokat" ; anyag- és alakhíven Bloch : 
„a nappali uralkodásra stb. . . és a csillagokat." — Tarkányi fordí
tása inkább a héber szöveget követi, mint a Vulgátát. 

Hogy bibliafordításaink jellemét közelebbről vizsgálhassuk, 
hogy azoknak az eredetivel való kisebb nagyobb egyezését és egy-
ínáshozi viszonyokat, nyelvezeti sajátságaikat és színezetüket tisz
tábban felismerhessük, nagyobb szakaszok szembeállítása szüksé
ges ; mi czélból ezúttal Jákob áldását választottuk, Gen. 49. 

Heltai. 
Hivá Jákob az ö fiait és mon

da : Gyűljetek össze, hogy meg
jelentsem tinektek azt, a mi jö
vendő időbe reátok találkozik. 

Gyűljetek össze, és halljátok 
Jákobnak fiai, és halljátok Izraelt 
a ti atyátokat. 

Rúben én elsőszülöttem : Te 
vagy én erőm, és az én első te
hetségem , első az áldozásba és 
első a birodalomba. 

Könnyen indultál mint a víz : 
Nem lesz feljebb való : Mert a te 
anyádnak ágyára hágtál, és az én 
ágyamat megfertőztetted a te fel-
hágásoddal. 

Károlyi. 
*' Szóllitá azért Jákob az ö fiait 

és monda: Gyűljetek ide, és meg
jelentem ti nektek , a mi követ
kezendő reátok az utolsó időben. 

"*" Gyöljetek-egybe , és halljá
tok Jákobnak fiai, halljátok, mon
dok, Izraelt, a ti atyátokat. 

8* Rúben, én első-szülöttem, te 
én erősségem, és az én erőmnek 
első 'sengéje ki méltósággal és 
hatalommal első voltál volna. 

*• De mivelhogy hajlandó vol
tál, mint a víz ; nem lészesz első : 
mert a te atyádnak ágyára hág
tál, akkor meg-fertéztetted azt az 
én ágyamat, fel-hágván arra. (A 

det, hanem rendelkezik felette. Továbbá : Vasvesszővel birja (angolul : he 
rules, he sways) ellenséget, azaz hatalma van a fölött, ura, parancsnoka. — 
Heltainál tehát e szavak : mely birná a napot, csak annyit tesznek min t : mely 
uralkodnék nappal ; de ezt sokkal sajátos-abban, erőteljesebben fejezi ki. 

B. M. 
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Simeon és Lévi atyafiak: Az 
ő fegyverek mordály fegyver. 

Ezek tanácsokba ne jusson az 
én lelkem, és az én dicséretem 
ne legyen az ö gyülekezetekbe : 
Mert az ő haragjukba megölék 
az embert, és az ö vakmerő bá
torságokba elveszték a bikát. 

Átkozott legyen az ő harag-
jok, miért hogy ilyen sebes, és 
az ő indulatjok, miért hogy igen 
kemény : Elosztom őket Jákobba 
és elszélesztem Izraelbe. 

Juda; Te vagy az ; Téged di
csírnek a te atyádfiai : A te ke
zed a te ellenségidnek nyakán lé
szen : Te előtted a te atyádnak 
fiai meghajolnak. 

Juda gyermekded oroszlán : 
Nagyra jutottál szerelmes fiam 
nagy győzedelmek által: Leeresz
kedett és lefeküdt mint a hím és 
a nőstény oroszlán. Ki támad el
lene? 

A királyi pálca Judától el nem 
vétetik: Sem a tanitó az ő lábai
tól : Mig el nem jő a Silóh : Es 
a népek ö hozzá gyűlnek. 

Visolyi kiadásban : Mert a te 
atyádnak ágyára hágtál, és az 
én ágyamat megfertéztetted). 

5- Simeon és lévi atyafiak, ál
nokságnak fegyvere volt az ő 
szerződések a Sékhemitákkal. 

'• Ez ö titkos tanátsokban ré
szes ne légy én lelkem, és az ő 
gyülekezetekkel ne egyesüljön 
az én ditsősségem; mert az ő bu
sáitokban megölték a férfiakat, 
és az ö indúlatjok szerint elron-
ták a várost. 

7* Átkozott az ö haragjok; mert 
vakmerő volt, és az ö búsúlások; 
mert kegyetlen volt : annakoká-
ért el-osztom őket a Jákob ma-
radéki között, és el-szélesztem 
az Izrael maradéki között. 

8* Te Júda, tégedett tisztelnek 
a te atyádfiai, a te kezed lészen 
a te ellenségidnek nyakokon, a 
te atyádnak fiai meg-hajólnak te 
előtted. 

,J# Mint a gyermekded orosz
lán a Júda, a gyakorta való diada
lomnak általa, felnevekedel sze
relmes fiam : mikor iehajol és le
fekszik , mint a him oroszlán, és 
mint a nőstény oroszlán, kicsoda 
költi fel ötét ? 

10* Nem vétetik el Júdától a 
birodalom, és a törvény tevő az 
ő maradékjától, míg nem el jő a 
Messiás, és sok népek gyűlnek ő 
hozzája. 
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Ez köti az ö csitkóját a szö-
lőtöhez , és az ö szaraarának vé
nemét a nemes szölővesszöhez.. 

Az ö ruháját borba mossa 
meg, és az palástját a szőlő fő
nek vérébe. 

Az ó szömei pirosbak a bor
nál, és az ö fogai fejérbek a tej
nél. 

Zebulon a tengernek kifogó 
helyén lakozik, és a hajóknak 
álló helyek mellett, és kiterjed 
mind Sidonig. 

Isakhar csontos szamár le
szen és letelepedik két határ 
kőzett. 

És látá a nyugodalmat, hogy 
jó volna, és azt a földet, hogy 
gyönyörűséges : De az ő vállait 
meghajtotta terehvitclre és adó
szolgává lőtt. 

Dán itélö leszen az ö népe 
kőzett mind Izraelnek egyéb 
nemzetsége. 

Dán kégyó leszen az úton és 
áspis az Ösvényen, és a lónak 
sarkát marja, hogy a rajta ülő 

* hátra essék. 

Uram a te szabadításodat vá
rom. 

Gád felfegyverköztetvén a 
hadat viseli, és ismét vissza
hozza. 

AFORDÍTÁSOK. 0 3 

u - Köti az szamarát a szö-
lö-töhöz, és az ö szamarának 
vemhét a nemes szölőtöhez : az 
ő ruháját mossa a borban, és az 
ö öltözetit a szőlőnek levében. 

12, Az ö szemei pirossak lesz
nek a bornak miatta, és az ö fo
gai fejérek a tejnek miatta. 

13' A Zebulon a tenger partján 
lakozik, és lészen a hajóknak ki
kötő helye az ö lakása, és az ö 
határa lészen mindSidon városig. 

14• Issakhár, olyan mint az erős 
szamár, ki a határa vetett kettős 
terh alatt fekszik. 

J5, Mert látván, hogy jó dolog 
a nyugodalom, és hogy az ö föl
de kies, meg-hajtja hátát a terh 
hordozásra, és adó-fizető lészen. 

1C# A Dán Ítélője lészen a nép
nek , mint akármely az Izrael 
nemzetiségi között. 

n* Lészen a,Dán olyan, mint 
a mérges kígyó az úton, és az ás
pis az ösvényen, mely meg-mar-
ja a lónak farkát, hogy a rajta 
ülö hátra essék. 

1S* A te szabadításodra várom 
az Urnák segítségét. 

'•• Az ellenség sereggel hábor
gatja a Gád nemzetiségét; de vé
gezetre ö diadalmas lészen. 



54 BALLAGI MÓR. 

Assertől jő az ő kövér kenye
re : Es ö királyoknak kedvese
ket ád. 

Naftali hamar szarvas, és szép 
beszédű. 

Joseph nevekedik : Neveke
dik mint egy forrás mellett : A 
leányok idestova járnak a biro
dalomba. 

Es noha a lövők meg-haragít-
j ák , és ellene vínak, és hábor
gatják : 

De azért az ő íje épen marad, 
és az ö karjainak kezei erősek a 
Jákobba vala hatalmasnak kezei 
által: Innen támadott Pásztor és 
Kő Izraelbe. 

A te atyádnak Istenétől va
gyon a te segítséged és a minden
hatótól áldottattál te meg áldás
sal onnan felyül az égből, áldás
sal az alatt való mélységből, em
lőnek és méhnek áldásával. 

A te atyádnak áldási nagyob
bak az én atyáimnak áldásinál, e 
világi magasságoknak 'kéváná-
sok szerint, és jöjjenek József
nek fejére és a Nazareosnak te
tejére, az ő atyafiai kőzett. 

Benjámin, ragadozó farkas : 

ao- Az Asernek kenyere kövér 
lészen, és ö ád gyönyörűséges 
gyümöltsöket a Királyoknak. 

a1# Naftali olyan lészen, mint 
a ki-botsáttatott szarvas és ékes 
beszédű lészen. 

22, A Jósef ollyan, mint a ter
mő ág, mint a forrás-víz mellett 
való termőág, sőt mint két ágak, 
melyeknek mindenike a kő a fal
nak magasságát fcl-haladja. 

23, Jóllehet keserűséggel illet
ték, és lövöldözték őtet, jóllehet 
gyűlölték őtet a lövöldözők. 

u' Mindazáltal az ö kézívének 
ereje által meg-maradott és meg-
erőssödtek az ö kezeinek karjai, 
a Jákob erős Istenének keze ál
tal , annak okáért lett az Izrael
nek pásztora és köve. 

zb' A te atyádnak erős Istene 
által, mondom, hogy vágynak 
ezek, a ki téged segéli, és a min
denhatótól, kimeg-áldott tégedet 
mennyei áldásokkal ott fenn, és 
itt alatt való földi áldásokkal, em
lőknek és méhnek áldásival. 

a6, A te atyádnak áldási, (me
lyek erössebbek az én atyáim
nak áldásoknál) mind örökké lé
gyenek Jósefnek fején, és az Ő 
atyafiai közzül választatottnak te
tején. 

a7, A Benjámin ollyan lészen, 
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Reggel ragadományt eszik és est-
ve a zsákmányt osztja. 

Káldi. *) 
V Hivá (szolitá) pedig Jákob 

az ö fiait, és monda nékik: Gyűl
jetek egybe, hogy megjelentsem, 
a mik reátok következnek (hogy 
hirdessem meg a mi ti reátok kö
vetkezendő) az utolsó napokban. 

a* Gyűljetek egybe és hallja
tok Jákob (Jákobnak) fiai, hall
játok Izraelt a (ti) atyátokat. 

3# Rúben az én elsőszülöttem, 
te én erősségem, és a fájdalom
nak kezdeti (és kezdete az én fáj
dalmamnak) : elsőbb az ajándé
kokban, nagyobb a birodalomban 
(Fölebb lettél volna az ajándé
kokkal , nagyobb a birodalom
mal). 

4 'Kiöntettél minta víz, ne 
nevekedjél: mert az atyád ágyá
ra hágtál (mert felhágtál az te 
atyádnak ágyára), és megfertéz-
tetted az ő ágyát (leppelét). 

5 ' Simeon és Lévi atyafiak, 
hamisságnak hadakozó edényi. 

6 ' Az ő tanácsokba ne jöjjön 
(menjen) az én lelkem, és az ő 
gyülekezetekben ne légyen az én 

mint a ragadozó farkas reggel ra
gadományt eszik, és estve sák-
mányt oszt. 

Csipkés Komaromy. 
*• Szóllitá azért Jákob az ö 

fiait, és monda: Gyüllyetek öszve, 
és meg-jelentem tinéktek, a mi 
következik reátok a napok utoly-
lyán. 

a* Gyüllyetek egybe, és haly-
lyátok-meg Jákobnak fiai, és hal-
gassatok Izraelre a ti atyátokra. 

3* Rúben én első-szülöttem 
vagy te, én erősségem, és az én 
erőmnek eleje, méltósággal és ha
talommal felső. 

*" Alhatatlansággal ollyan vol
tál mint a víz, nem le'szesz felső, 
mert a te atyádnak ágyára hág
tál, s akkor meg-ferteztetted : az 
én ágyamra hágott! 

5* Simon és Lévi atyafiak, erő
szaktételnek eszközei az ö szer
ződésekben. 

G" Az ő titkos tanácsokban ne 
menny óh én lelkem, és az ö gyü
lekezetekkel ne edgyesülly óh én 

*) A kézirati eltéréseket rövidség okáért és hogy annál jobban kitűn
jenek, zárjelek közé szedettem. B. M. 
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dicsőségem : mert ctühösségek-
ben (az ő haragjukban) megölték 
a férfiat, és az ő akaratjok sze
rint megásták (elrontották) a falt. 

7* Átkozott az ő dühösségek 
(az ö haragjok) mert vakmerő: 
és az ő boszonkodások, mert ke
mény": elosztom őket Jákobban 
(a Jákobba), és elszélesztem őket 
Israelben (Israelbe). 

8* Juda téged dicsérni fognak 
(tégedet dicsérnek) a te atyád
fiai, a te kezed (lészen) a te el-
lenségidnek nyakokon, imádni) 
fognak téged (imádnak tégedet) 
az (a te) atyádnak fiai. 

•• Oroszlánnak kölyke (Gyér 
mekded oroszlán) Júda: a prae-
dára felmentél (édes) fiam : meg
nyugodván lefeküdtél mint az 
oroszlán, és mint a nőstény orosz
lán, ki (kicosda) költi fel ötét ? 

I0, El nem vétetik a fejedelmi 
(királyi) pálcza Judából és a feje
delem az ő ágyékából, míg nem 
eljő a ki elküldetik, és ő lészen 
a nemzetségek várása. 

ll* A szőlőhez kötvén az ő 
vemhét (köti a szőlőkerthez az ö 
csitkóját), és a szőlőtőhöz, ó édes 
fiam, az ö nőstény szamarát : 
Megmossa borban a (az ő hosz-
szu) ruháját, és a szőlőnek véré
ben az ő palástját. 

* Szebbek az ö szemei a bor-

ditsösscgem! mert ö haragjokban 
meg-ölték a férfiat, és az ő aka-
rattyok szerint el-szakaszták az 
ökröket. 

7 Átkozott az ö haragjok, mert 
kegyetlen volt, és az ő búsúlá-
sok, mert kemény volt, el-osztom 
őket a Jákobban, és el-szélesz-
tem őket az Izraelben. 

8* Te Júda! tégedet ditsérnek 
a te atyádfiai, a te kezed lészen 
a te atyádfiai, a te cllenségignek 
nyakokon; meg-hajolnak te előt
ted a te atyádnak fiai. d 

9' Oroszlán kölyök a Júda , a 
prédából jöttéi-fel fiam : le-haj >1, 
fekszik mint az oroszlán, és mint 
a fene oroszlán, kitsoda költi-fel 
ötét? 

10, Nem távozik-el a királyi 
páltza Judától, és a törvény-tévő 
az ö lábai közzül, míg nem el-jö 
a Siló, és ő hozzája sok népek 
gyűlnek. 

," ' Köti a szőlő-tőhöz az ő sza
marát, és a nemes szőlő-tőhöz az 
ö szamarának vemhét; meg-mos-
sa borban az ö ruháját, és a sző
lőnek levében az ő öltözetit. 

i2. p i r o s s a k lesznek az ő sze-
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nál, és a fogai fejérbek a tejnél 
(és az ő fogai a tejnél fejérbek). 

l3, Zebulon a tenger partján 
lakik (a tengernek partján lako
zik) és a hajóknak állásával elér 
(mind) Sidonig. 

v*. Issakhar erős szamár a ha
tárok között letelepedvén (Isa-
ehar, mint az erős szamár az ha
tárok között fekszik). 

,5 , Látá a nyugodalmat, hogy 
jó volna : és a földet hogy jeles 
jó : és meghajtá vállát a hordás
ra (az hordozásra), és lön adók
kal szolgáló (és adó fizető lön). 

,c* Dán, megitéli az ö népét, 
.mint más nemzetiség is Israelben 
(mint akármely az Israel nemzet
ségek között). 

!t* Dán, kigyó légyen az úton, 
szarvas kigyó az Ösvényen, meg
marván (megmarja) a lónak kör
meit, hogy hátra essék a rajta ülö. 

,8, A te szabadi tódat várom 
(megvárom) Uram. 

IU* Gád felövedzve harcol ö 
előtte, és felövedzik hátra (Gad 
ki ellen felkészülve hadakozik az 
ellenség, és ö diadalmas leszen 
hátul). 

20. Aser, zsiros (kövér) az ö 
kenyere és gyönyörűségeket ád 
a királyoknak. 

21 • Naftali, kibocsátott szar-
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mci a bortól, és fejérek az ö fo
gai, a tejtől. 

,3 , A Zebulon a tengereknek 
rév parttyán lakozik, és ö lészen 
az hajóknak ki-kötő helye, és az 
ö határa Sidonig. 

14, Az Issachár, tsontos szamár, 
ki fekszik a kettős tereh kö
zött. 

15, Es látván a nyúgadalmat 
hogy j ó , és a földet hogy kies, 
meg-hajtya hátát a tereh hordo
zásra, és adó-fizető lészen. 

16• A Dán, meg-itéli az ö né
pét , mint az Izrael nemzetségi
nek edgyike. 

l7 ' Lészen a Dán kigyó az úton, 
s ugró kigyó az ösvényen, mely 
meg-marja a lónak sarkát, hogy 
a rajta-ülő ember hátra essék. 

l8* A te szabadításodra várom 
a Jehovát! 

,9, A Gádot, sereg fogja hábor
gatni! de ö is sereget háborgat 
végezetre. 

20# Az Aserböl, kövér lészen 
az ö kenyere, és ö ád királyi gyö
nyörűségeket. 

%u A Naftali, el-eresztetett nős-
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vas, és szépségnek szózatit ad
ván (és a szépségnek beszédit 
szólja). 

2'2, Felnevekedő fiu a Jósef, 
felnevekedő fiu és ékes tekintetű; 
a leányok futosnak a kőfalon. 

23 ' De megkeserítették ötét és 
feddődtek (háborgatanak ő vele) 
és irigykedtek (irigykettenek ő) 
reája a nyilasok. 

Ui' Erősen ült az ő kézija (De 
erősben megmaradott az ő kézi
ja) , és megoldattanak az ö kar
jainak és kezeinek köteli a Já
kob hatalmasának (hatalmas Is
tenének) kezei által: onnét pász
tor jött k i , Izraelnek köve (an
nak okáért pásztora lőtt Izrael
nek és köve). 

z5. Az atyád Istene (A te 
atyádnak Istene) leszen (az) te 
segítőd (segítőd), és a mindenha
tó megáld téged felyül az égnek 
áldásival (és) az alatt fekvő (va
ló) mélységnek áldásival. 

26, Az atyád áldási meg-erő-
sittettek az ő atyáinak áldásival 
(A te atyádnak áldási felyülha-
ladják az ő atyáinak áldásit): 
míglen eljőne az örökkévaló hal
moknak kívánsága : (azok) le
gyenek a József fején és a (Na-
zaraeusnak) tetején az az ö atya
fiai között. 

tény szarvas, mely ád ékes be
szédeket. 

n' Termékeny ág a Jósef, ter
mékeny ág a forrás mellett, ága
zatinak mindenike felmégyen a 
kő-falra. 

23, Jóllehet keserűséggel illet
ték őtet, és lövöldözték, jóllehet 
gyűlölték őtet a nyilasok. 

24, Mindazáltal meg-maradott 
erejében az ő kézíve, és meg-
erősödtenek az ő kezeinek kar
jai, a Jákob Erőssének kezeitől; 
s onnan lett az Izraelnek pász
tora és köve. 

"• A te atyádnak Istenétől, a 
ki téged segéli, és a mindenható
tól, ki meg-áldott tégedet meny-
nyei áldásokkal ott fenn, itt alatt 
való mélységbeli áldásokkal, em
lőknek és méheknek áldásival. 

26, A te atyádnak áldási (mely-
lyek erősbek az én szüleimnek 
áldásinál) e világ halmainak vé
géig : a Jósefnek fején; és az ö 
attyafiiai közzül választatottnak 
tetején. 
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27' Benjámin ragadozó far
kas , reggel praedát eszik és est-
ve ragadományokat (zsákmányo
kat) oszt. 

Bloch-Ballagi. 
Es szólitá Jákob az ő fiait 

és monda: gyűljetek öszsze, kogy 
megjelentsem ti nektek, a mi rá
tok következendő az idők foly
tán. 

*" Gyülekezzetek egybe és 
hallgassatok, Jákob fiai : hall
gassatok Izraelre, a ti atyátokra. 

3< Ruben, te első szülöttem 
vagy, erőm, tehetségem zsengé
je : elsőséged méltóságban, első
séged hatalomban. 

4. De hogy felbuzdultál, mint 
a viz : elsőbbséged ne legyen; 
mert atyád ágyára hágtál; akkor 
azt megfertőztetted! fekhelyem
re hágott! 

5* Simeon és Lévi, testvérek : 
erőszak eszközei az ö fegyvereik. 

6 ' Tanácsokba ne jusson én 
lelkem, gyülekezetükkel ne egye
süljön én díszem: mert búsultok
ban megölték a férfit, s kényük
ben megbéníták az ökröt. 

7- Átkozott az ö haragjuk, 
mert erőszakos, s az ö búsulásuk, 
mert kegyetlen : eloszlatom őket 
Jákobban, elszélesztem őket Iz
raelben. 

OT" A Benjámin, ragadozó tar
kas, reggel ragadományt eszik, 
és estve zsákmányt oszt. 

Tarkányi. 
'• Eléhivá pedig Jákob az ö 

fiait, és monda nekik : Gyűljetek 
egybe , hogy megjelentsem nek
tek, a mik rátok következni fog
nak a jövendő napokban. 

2* Gyűljetek egybe, és halljá
tok, Jákob fiai, halljátok atyáto
kat, Izraelt. 

3* Rúben, elsőszülöttem! te én 
erősségem, és fájdalmam kezde
te , első az ajándékokban, na
gyobb a hatalomra nézve, 

** Szétfolysz mint a víz , nem 
fogsz növekedni; mert atyád fek
vőhelyére léptél, és megfertőz
tetted az ö ágyát. 

bm Simeon és Lévi testvérek, 
gonoszság harcos eszközei. 

5* Tanácskozásukba ne men
jen az én lelkem, és gyülekeze-
tökben ne legyen az én dicsősé
gem : mert dühösségökben meg
ölték a férfiat, és önkény Ökben 
a falat aláásták. 

7* Átkozott az ő dühösségök, 
mert vakmerő; és boszankodá-
suk, mert kemény, elosztom őket 
Jákobban és elszélesztem őket 
Izraelben. 



6 0 BALLAGI MÓR. 

8> Júda ! téged dicsőítnek 
atyádfiai, kezed ellenségeid nya
kán lesz : és meghajolnak előtted 
atyádnak fiai. 

!,• Oroszlánkölyök Júda — 
ragadozástól emelkedtél fel, fiam: 
térdre ereszkedik, lefekszik mint 
az oroszlán, mint a nőstény orosz
lán, ki költi fel ? 

I0* El nem múlik a kormány-
vessző Júdától, s a vezérbot lá
bai közül : valameddig Silóhra 
járnak, s neki engedelmesked
nek a népek. 

**' Szőlőtöhez köti vemhét, 
nemes venyigéhez a szamárfit : 
borban mossa ruháját, a szőlő pi
ros nedvében öltözetét. 

12# Szemei pirosak a bortól, fo
gai fehérek a tejtől. 

13, Zebulon a tenger partján 
lakozik, a hajók kikötőinél, s 
egyik széle Sidonig ér. 

u* Izsákhár erös-csontu sza
már; clnyujtódzik a cserények 
közt. 

15, Es látván a nyugodalmat* 
hogy jó , és a földet, hogy gyö
nyörű : meghajtja vállát a teher-
hordozásra, s szakmányos mun
katevővé lesz. 

10, Dán döntő ítéletet teend 
népe közt mint Izrael nemzetsé
ginek akármelyiké. 

8' Juda! téged dicsérni fognak 
atyádfiai; a te kezed ellenségeid 
nyakán lesz, és meghajolnak előt
ted atyádnak fiai. 

<J' Júda, ifjú oroszlán; ragado
mányra kelsz , fiam! s nyugodni 
lefekszel, mint az oroszlán és 
mint a nöstényoroszlán, ki költi 
fel őt? 

10* El nem vétetik a fejedelmi 
pálca Júdától, és a vezér az ö 
ágyékából, mígnem eljö a ki el
küldetik , s ö leszen az , kire a 
nemzetek várakoznak. 

1V Oh fiam! ő a szőlőhöz köti 
vemhét, és a szőlőtöhez nőstény
szamarát. Ruháját borban mossa 
meg, és palástját a szőlő vérében. 

n' Szemei szebbek a bornál, 
és fogai fehérebbek a tejnél. 

13, Zabulon a tenger, partján 
lakik , és a hajók kikötőhelyén, 
elérvén Szidonig. 

14, Isszakar erős szamár, mely 
a határok között fekszik. 

15, Látván , hogy jó a nyuga
lom , és földe legjobb, meghajtja 
vállát a teherhordásra, és adófi
zető lészen. 

16• Dán ítélni fogja népét, mint 
más nemzetség Izraelben. 
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n" Lészen Dán kígyó az úton, 
szarvaskigyó az ösvényen : mely 
a 16 sarkát megmarja, hogy a raj • 
taülö hátraessék. 

18# A te szabadításodra vára
kozom, Jehova! 

19, Gád, sereg sarkallja, majd 
ö van annak sarkában. 

20- Aserröl: kövér az ö élelme, 
királyi c&emegéket szolgáltat. 

21 • Naftáli terebély tölgyfa, 
mely gyönyörű sudarakat hajt. 

r-í. Termékeny hajtás Jósef, 
termékeny hajtás forrás mellett; 
ágazati felnyúlnak a kőfalra. 

23# Keserítik , lövöldözik: és 
háborgatják az íjasok. 

24' De szilárdul marad az ö 
íve, megerősödnek kezeinek kar
jai : annak keze által, ki Jákob 
ereje, onnan hol pásztora, kő
szirté Izraelnek. 

25- Atyád Istenétől, ki segél
jen ; a mindenhatótól ki téged áld
jon meg, mennyei áldásokkal fel-
jü l , a mélység áldásival, mely 
alant terül, emlőknek és méhnek 
áldásival. 

*•' Atyád áldásai túltesznek 
az. ős bércek áldásin, az ősvilág 
halmainak kellemein; Jósef fe-

n' Dán kigyó lesz az utón, 
szarvas kigyó az Ösvényen, meg
marván aló körmeit, hogy a raj-
taülö hátraessék. 

18, A te szabadításodat várom, 
Uram! 

19, Gád felövezve harcol előtte, 
és háta mögött is védelme lesz. 

20- Áser kövér kenyérrel él, és 
csemegéket ád a királyoknak. 

a K Naftali, kiszabadult szarvas, 
és kellemes szózatokhoz értő. 

'*•'*•> Növekedő fiú József, neve
kedő fiú és ékes tekintetű ; a le
ányok futostak a kőfalon. 

23# De megkeserítették őt, és 
pörlöttek és irigykedtek rá a nyi
lasok. 

24, Azonban az Erősre volt he
lyezve az ö kézive, és karjaínak 
s kezeinek kötelei megoldottak 
Jákob Hatalmasának kezei által, 
így támadt a pásztor, Izraelnek 
alapköve. 

26# Atyád Istene leszen segítőd 
és a mindenható megáld téged 
onnan felülről az ég áldásaival, 
alant a mélység áldásaival, az 
emlők és anyaméh áldásaival. 

26- Atyád áldásai felülhaladják 
az ö atyáinak áldásait, miglen 
eljö az örök halmok óhajtása : 
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jére szálljanak, a fivérek jeles-
bikének tetejére. 

u7, Benjámin ragadozó farkas, 
reggel ragadományt eszik, és este 
zsákmányt oszt. 

szálljanak azok József fejére a 
nazareus fejetetejére atya fiai kö
zött. 

27, Benjámin ragadozó farkas, 
reggel zsákmányt eszik ; és este 
ragadományokat oszt. 

A most közlött szakasz eredetiben az ős hajdankor költészeté
nek egyik legsajátságosabb példánya, hol a tárgy magasztossága a 
formának bizonyos játsziságával oly ellentétet képez, mely az egész
nek más nyelven visza nem tükröztethető gyermeteg színezetet 
kölcsönöz. 

Szerző a nemzetségek neveinek etymologiájával játszik, hogy 
mindegyiknek egy-egy sajátságát kiemelje. Judit kapcsolatba hozza 
a jódah, dicsőíteni igével; Zebulont,zabál, lakni-val; Issakhár, szák
hír, teherhordó, napszámos-s&l', Dán, dún döntő ítéletet tenni-vel; 
Gádra kettős szójátékot csinál gedúd sereg és gúd szorítani, sarkal-
lani, kifejezésekkel; Aser az egyező hangú áser boldog lenni igével 
állíttatik Össze és ily szójáték kedveért, midőn Naftali nemzetségéről 
szól, nem azt, hanem ennek atyját, Józsefet nevezi, hogy a József 
névvel rokon termékenység gondolatát adhassa ki. 

A képek ennélfogva nem minden erőtetés nélkül jönek ngyan, 
de mégis találók és az egész előadás , ha a kifejtés hiánya miatt 
közérthetőségben fogyatkozik is , annál többet nyer költészeti ha
tásban. 

A jelentős rövidség, melylyel a gondolatok kifejezvék, többet 
sejtet, mint a mennyit a szó mond, s a gondolatnak e hajnali deren
gése, mely teljes világosságot a jövendő kelő napjától vár, sajátsá
gos rejtélyes bájt ád az egésznek. 

Azonban e kezdetleges és mindamellett maga nemében szép 
forma a fordító elébe oly nehézségeket gördit, melyekkel sikeresen 
megmérkőzni szinte lehetetlen, a megközelítést megkísérni dicsőség. 

Lássuk mikép sikerültek az eddig tett magyar kísérletek, ré-
szenkint. 

1. v. A mi reátok találkozik Heltainál inkább a héber betühez 
(a mi benneteket ér) , mint a magyar nyelv szellemében hü, jobban 
Károlyinál: a mi következendő reátok, hangzatosabb a kézirati Káldi: 
a mi tireátok következendő. — A vers végét leghívebben adja Ko-
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máromi, így : a napok utolján, mely jósi sajátságos kifejezés tulaj
donképen annyi mint : idők folytával, a mint hogy e szavak Bloch-
Ballagi-nál inkább értelmezöleg mint anyaghíven fordítva is vannak. 

2. v. A Károlyinál beszúrt: mondok, teljesen felesleges és mint
hogy a párhuzamosságot lerontja, a mondatot formájából kiveszi. 

3. v. Heltai a héber szaggatottságot általában szerencsésen utá
nozza, míg Károlyi a ki viszonyítóval és a vers végére toldott voltál 
volna szókkal a verset jelleméből egészen kiforgatja, ellenben az 
egyes kitételek visszaadásában hívebb mint Heltai, ki mint Luther a 
J"IN£7 17V szókat így fordítja : első az áldozásba, holott DNÍ27 inkább 
méltóságot jelent. Hasonló viszony van a nyomtásbeli és kézirati 
Káldi közt a Vulgata szövegének visszaadását illetőleg. A Vulgata 
szövege így hangzik: „Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea, 
et princípium doloris : prior in donis, major in imperio." e szerint 
Káldi kéziratbeli fordítása: folebb lettél volna az ajándékokkal stb." 
a latin eredetitől eltér, míg anyomtatásbeli „elsőbb az ajándékokban, 
nagyobb a birodalomban1,1 híven ragaszkodik ahhoz és sokkal nyo
mósabb mint a Tárkányiféle : „első ajándék okban, nagyobb a hata
lomra nézve.u 

4. v. Heltainál: „könnyen indultál mint a vizíl nem rossz, bár 
hívebb és szebb így: „fel buzdultál mint a vizu (Bloch-Ballagi), mi
után a hé|)6r kifejezés pachaz. a. m. efferbuisti, a Septuagintában 
igen helyesen ^v^oiaag felbuzdultál. Károlyi fordítása : „de mivel
hogy haj'andó (mire?) voltál mint a vizLl sem az eredetinek értelmét 
nem adja vissza, sem magában megfogható gondolatot nem ád s alig 
képzelhető, honnan vette e különös fordítást. Tremelliusból nem me
ríthette, mert az így hangzik : rapiditate aquarum instar ruens", 
Pagninus-ból sem, ki így fordít: „festinatio 3Ícut aquae", tehát csak 
a régi szótárok vezethették félre , melyekben a pachaz szó a latin 
praeceps-sel adatik vissza és melyet Károlyi az akkor még meg nem 
állapított érteményü hajlandó szóval hitte magyaríthatni. Hasonló
kép hibás Károlyinál a vers végének fordítása : mert a te atyádnak 
ágyára hágtál, és az én ágyamat megferteztettedíl, hol az eredeti szö
veg egy egész mondattagja kimaradt. Molnár, mint más számtalan 
kihagyásokat, úgy ezt sem vette észre; de igen is Tótfalusi Kis Mik
lós, ki azt ki is egészítette, í gy : „akkor megfertőztetted azt az én 
ágyamat, felhágván, arra.u Azonban Tótfalusi igazítása azonkívül, 
hogy igen vontatott, nem is hü, mert a mondat tagjait nem úgy sza-
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kítja meg, a mint az eredeti szövegben a harmadik személyü áldh 
felhágott kifejezésnél fogva meg kell szakítani. E szerint az egész 
vers így taglalandó : mert atyád ágyára hágtál; akkor azt megfer
tőztetted ! Agyamra hágott; (Bloch-Ballagi). — Komáromy a vers vé
gét helyesen fordítja, de eleje véghetetlen bágyadt és magyartalan : 

állhatatlansággal olyan voltál mint a viz.u 

5. v. Heltai elég hiven és hatályosan: az ö fegyverek mordály 
fegyver, mig Károlyi a Tremellius fordítását : instrumenta violentia 
conventionibus ipsorum (a mi)p szót a syriai m'chúr, despondere-
ből származtatván) értelmezve így magyarítja « álnokságnak fegy
vere volt az ö szerződések a Sekhemitákkal.u Szóval sem mondom, 
hogy e magyarázat egy általában helytelen, hogy tekintve a syriai 
mkurjo desponsatio kifejezést nem lehetne avval a rideg rpOp szót 
annyi joggal rokonítani, mint a hogy azt a yo vájni, átdöfni igéből 
döfő fegyvernek mondják : én csak azt kérdem : szabad-e ön ötle
teinket, melyeket s holnapi nap elseperhet, Isten öröklő igéje gya
nánt árulnunk? és a magunk értelmének isten igéje közepett kife
jezést adnunk , a mint itt történik, hol az eredetiben a Sekhemiták 
épenséggel nem említtetnek ? — Komáromy szinte Tremelliust kö
veti a nélkül azonban, hogy magának a szöveg bővítésére nézve 
annyi szabadságot venne mint Károlyi. A Vulgataféle „vasa iniqui-
tatis bellantia", Káldinál jobban van fordítva, így: hamisságnak ha
dakozó edényig mint Tarkanyinál : „gonozság harczos eszközeid 

6. v. Heltai e verset is, ha az egésznek értelmét tekintjük, elég 
helyesen fordította; csak az egy pxi szó visszaadásában hibázott, 
mely jelenthet ugyan önkényt, de vakmerő bátorságot soha; ellenben 
Károlyinál ismét olyat olvasunk, hogy el nem képzelhetni honnan 
vette. Ugyan is miután a régi bibliaszöveg hangoztatási jelekkel el
látva nem volt, tökéletesen megértjük, hogy fordíthatta a Vulgata a 
vers utolsó tagját : et in voluntate sua suffoderunt (eradicarunt mu-
rum), holott a maszoreticus szöveg szerint így fordítandó: et pro ar-
bitrio suo enervarunt bovem : mert -\W szó, ha így hangoztatik : 
"iVZJ, falat jelent, ha Titt?, ökröt jelent; de hogy akár az egyik, akár 
a másik szó valaha várost jelentsen, a mint Károlyi fordítja, arra 
nincs példa a bibliában. 

7. v. Itt Heltai az egyes kifejezések visszaadásában nem oly 
szerencsés mint Károlyi, kinél harag és búsulás, vakmerő és kegyet
len, elosztom és elszélesztem kifejezések fokozva erősbödő értelmük-



A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOK. 6 5 

kel az eredetinek megfelelöleg szép klimax-ot képeznek; azonban 
a sok segédige, a hosszú kötszók és a maradéki egészen fölösleges 
kifejezésnek ismételt betoldása, e mondatot is vontatottá, bágyadttá 
teszik. A Vulgata a héber ni5?-t indignatio szóval és ennek meg
felelöleg Káldi és Tarkányi magyarul boszonkodással teszik ki, 
mi a megelőző dühösség kifejezéséhez képest a gondolatot inkább 
gyöngíti. 

8. v. Megjegyzésre méltó , hogy, míg a kézirati Káldi a jelen
nek formáját használja a jövő kifejezésére „tégedet dicsérnek11, „imád
nak tégedet1,1, a nyomtatásban az összetett futurum „téged dicsérni 
fognak" és „imádni fognak tégedet" használtatik. Tarkányi első 
helyen a nyomtatott Káldit, a másikon a kéziratbelit követi, s ez 
úton az egyes mondatoknak részarányos idomzatos alakot ád. 

9. v. E vers értelmét Heltai és Károli egyformán hibázták 
el ; mert ha az áláh ige, mint sokan akarják, az állat növekedése 
kifejezésére használatban volna is , a mint valósággal nincs , még 
akkor is, így kellene a fordításnak hangzani : „ragadozástól felnö
vekedtél fam," s nem mint Heltainál van, nagy gyözedelmek által, 
mégkevésbé nem, mint Károlyinál van „a gyakorta való diadalom
nak általa,11 • miután teref diadalt, győzedelmet soha nem jelent. 
Gyermekded oroszlán is ügyetlen kifejezés, melyet a kézirati Káldi 
is megtart. Mindezek mellett még Károlyinál a kötszók helytelen 
használása az előadásnak prózai szint ád. Komáromy e verset he
lyesen fordítja. Szószerint és mégis formahíven is Bloch-Ballagi. A 
Vulgata értelmét jelesül adja Tarkányi. 

10. v. E versről egész könyveket irtak, a rabbik úgy mint az 
egyházi atyák a messiásra vonatkozó jóslatot olvastak ki belőle, 
mig mások semmi olyast nem találnak benne, és minden kifejezés
ben pusztán Júda nemzetsége túlsúlyának, uralkodása tartósságának 
szép festését látják. Ily esetben a hü fordításnak már az a feladata, 
hogy eredetiét úgy tükrözze vissza, miszerint a többértelműség ab
ban is meglegyen, a minthogy az egyházilag elismert classicus an
gol fordítás is úgy adja : the sceptre shall not depart from Judah, 
nor a lawgiwer from between his feet, until Shiloh come; and unto 
him shall the gathering of the people be, magyarul: A királyi pálcza 
el nem szakad Judahtól, sem a törvénytevő az ö lábai közül, míg
nem eljö a Silóh, és ö hozzája a népek gyülekezése lesz. Ily szel-

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 5 
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lemben fordították minálunk e verset Heltai és később Komáromy. 
Geleji Katona István az 1649-ben megjelent „Váltság titka" czímü 
munkájában 46. 1. szóról szóra épen úgy fordít mint az angol Í Nem 
távozik el a Judától a királyi pálcza és a törvénytevő az ö lábaitól, 
mígnem eljövend a Siloh és ő hozzá lészen a népeknek gyülekezé
sek"; ellenben Károlyi itt is inkább magyarázást mint magyarítást 
ád, s nem azt mondja, a mit az eredeti jelent, hanem mi arról az ő 
értelme; sem birodalom nincs az eredetiben sem maradék, sem 
Messiás, hanem az első kettőnél azoknak képes kifejezései, az utol
sónál a számtalan értelmezéseket nyert Silöh szó. — Hasonló szel
lemben magyarázva fordította már elébb e verset Melius Péter 
1563-ban kijött válogatott predicatióiban 32. 1. „A királyi istáp a 
Judának nemzeteitől, és a bíró és törvénytevő a Judának magvától és 
lábai közül addig el nem vétetik, míg el nem jő a Siló, a Messiás: és 
a népek nagy gyűlések leszen a Silóhoz." Melius tehát a magyarázás 
mellett a fordítást is oda teszi, s így a magyar olvasó az eredetinek 
puszta szövegéről is képezhet magának némi fogalmat, a mi Káro
lyinál épen lehetetlen. — Káldi a Vulgata szövegét adja híven. 
A Vulgata pedig !ihv helyett, úgy látszik, n îtf missus, qui mit-
tendus est — olvasott, és azért Káldi is helyesen : „mig nem eljö 
a ki elküldetik." 

Sebestyén István a Budán 1835. megjelent Messiologiájában 
71. 1. — 84. 1. kimerítő körülményességgel igen értelmesen érteke
zett e versről, s mondhatom, a ki az ott elmondottakat megolvassa, 
körülbelül mindazt megtudhatja, a mit a külföldön e versről irtak. 
Fordítása így hangzik : „Nem távozik el Judától a királyi pálcza és 
a törvénytevő, az ő maradéki közül, míg nem eljö a Siló és neki lesz 
engedelmeskedése a népnek." 

11. v. Mennyire tartotta Káldi a Heltai fordítását szeme előtt, 
mutatja azon körülmény, hogy kéziratában az erdélyi tájszót „csitkó" 
csikó helyett is átvette tőle. A nyomtatásbeli fordításban már a he
lyesebb vemhe szóval cseréli fel. Károlyi és utána Komáromi a sza
már szót használja, a mi semmi esetre nem helyes, mert y>p = JiJTlffa 
asellus. 

12. v. Heltai a Vulgatát követve ajajin, borhoz és cliálab, tej
hez kapcsolt je ragot fokozást jelentőnek veszi, s e felfogáshoz ké
pest igen szépen adja az eredeti értelmét; azonban az összefüg
gés világosan mutatja, hogy itt a min rag eszközt jelentő; mert 
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Juda lakhelyének termékenységét akarja kiemelni, s tulajdonképen 
csak azt akarja mondani, hogy Juda földe gazdag borban és termé
keny legelökben. Károlyi és utána Komáromy e verset teljesen jól 
fordították. 

13. v. Heltai ismét hü és elég szép, Károlyi szokása szerint 
toldozgat, mert az ö lakása szók nincsenek az eredetiben; Komá
romy pedig a betühez ragaszkodva az értelmet elfordítja, mert az 
eredeti nem azt mondja, hogy „ö (Zebulon) lészen a hajóknak ki
kötő helye", hanem, „a hajók kikötőinél lakozik." Káldi a Vulgata 
értelmét hasonlókép elhibázta. Ez így hangzik : „Zebulon in litore 
maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad Sidonem," 
mi is így fordítva : „Zebulon a tenger partján lakik, és a hajónak 
állásával elér Sidonig," az eredetinek nyilvános csonkítása, mert a 
vers második része tulajdonképen participialis constructio által ösz-
szevont két részből áll, melynek második része „elérvén Sidonig" 
lakik-ra vitetik. Tarkányi Káldi e hibáját helyreütötte. 

14. v. Károlyi Tremellius értelmét követi, de mily hosszadal
mas körülírással! Tremellius röviden így adja e verset : „Jissacar 
asinus ossibus valens, cubans inter duas sarcinas," mire valók már 
hát Károlyinál az : olyan mint és hátára vetett szók, melyek az ere
detiben nincsenek. Avagy tán euphemismus végett szúrta be az 
olyan mint szókat ? Erre semmi szükség, mert a szamárral való ösz-
szehasonlítás csak nekünk botránkoztató, de a keleti embernek nem 
az ; a mint hogy az arab példabeszéd a bátor harczfit hamrulharbi, 
harcz szamarának nevezi, és az Omajjidok utolsó sarja, II. Marvan 
khalif, fáradhatlansága miatt disz jelzőül nyerte a szamár nevet, te
hát itt euphemismusnak helye nincs ; de meg a fordítónak eredetijét 
szépíteni nem is szabad. Bloch-Ballagi az újabb magyarázók értel
mét követi. — „A cserények közt feküdni," úgylátszik szójárásos 
kifejezés volt a pásztorok kényelmes életéről. 

15. v. E vers magyarításában is Heltai fordítása az eredetihez 
hívebb, de itt Károlyi legalább magyarabb, szebb, különösön, ha a 
felesleges dolog szót, mely a héber szövegben nincs, elhagyja. A vers 
végén az *DV szót fordítatlan hagyta és e hibában Káldy és Komá
romy is követik. 

16. v. E vers elejét Bloch-Ballagi körülírva fordítja, így nDán 

5* 
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döntő ítéletet teend" hogy a héber eredetinek szójátékát Dán jádin, 
lehetőleg utánozza. 

17. v. Heltai ismét szabatos és hü, Károlyi pedig, mint ren
desen, szót szaporít hiába s ez által a kifejezésnek minden erejét 
elveszi : olyan, mint, mérges ember az eredetiben nincs, s nincs is rá 
semmi szükség. 

Az angol bibliatársaság eszközölte kiadásokban Károlyi sa
ját hibáihoz még egy gonosz sajtóhiba járult „a lónak sarkát" he
lyett a lónak farhát, a mi itt absurdum. 

18. v. Az eredetit itt kétfélekép lehet érteni, vagy így : 
„szabadításodra várom a Jehovát," a mint Komáromy fordítja, vagy 
így : „a te szabadításodra várokozom, o Jehova" a mint Bloch-Bal-
lagi fordítja; de a Károlyi fordítása mindenképen rósz, mert az Úr 
segítségéről nincs az eredetiben szó. 

19. v. A szókkal való játszás, mely, a mint fentebb megje
gyeztük, az egész darabnak egyik kiváló sajátsága, e versben tető
pontját éri, a mit már csak a külhangzás után is könnyű megítélni. 
A vers ugyanis így hangzik : Gád gedűd jegúdenú, veim jágúd ákéb. 
Igen jól tudjuk , hogy semmi sem bajosabb ; mint az ily játsziságo
kat fordítva utánozni. De mert nehéz, sőt sokszor a teljes utánzás 
épen lehetetlen is , ez a fordítót azért nem szabadítja fel annyira, 
hogy meg se kísértse , a mint a mi bibliafordítóink tettek. Heltai 
rosszul értette az eredetit, s ennélfogva rosszul is magyarította. 
Károlyi az értelmét úgy a hogy adja ugyan, de eredetijének sza
vaira semmi tekintettel nincs. Közelebb jár eredetijéhez Komá
romy. A Vulgata fordítása : Gad accinctus praeliabitur ante eum : 
et ipse accingetur retrorsum, magában sem jó, de Káldi kéziratában 
még rosszul is van magyarítva : „Gád ki ellen felkészülve hadako
zik az ellenség, és ő diadalmas leszen hátul," jobb a nyomtatásbeli 
Káldi és a Vulgata szavaihoz Tarkanyinál is hivebb. Bloch-Ballagi 
megkísértette a szószerinti és még is az eredeti szójátékot is lehető
ségig visszatükröző fordítást „sereg sarkallja (az az sarkában van, 
szorítja), majd ö van annak sarkában (azaz majd fölibe kerekedik 
az öt szorító ellenségnek)." 

20. v. Mind Heltai mind Károlyi félreértették a szók füzetét: 
„Az Asernek kenyere" a mint Károlyinál van, épen nincs az erede
tiben. Komáromy helyesen fordított, és lényege szerint Bloch-Ballagi 
vele egyező. 
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21. v. E vers magyarításában a régi fordítások mind egyezők, 
csak a Bloch-Ballagiféle egészen eltérő , s azon alapszik, hogy az 
újabb magyarázók legtöbbjeivel a masoreticus hangoztatástól elté-
röleg íiS^K tölgyfá-t olvas. 1840-ben kijött bibliai müvemben erre 
nézve e nyilatkozat olvasható : „E vers fordításában a Septuagintát 
követtem: először, mivel e fordítás szerint a kép egységet és költői 
szépséget nyer; másodszor : mivel a kép egészen héber modorban 
van (1. Zsolt. 1. f. 3. v. 92. f. 13. v.) és harmadszor : mivel igen il
lik Naftali későbbi viszonyaira. Naftali számos, népes és így messze 
terjedő nemzetség (1. Num. 1. 41 . v.) és Libanon bérczei között el
nyúló tartománya felette erdős vala." 

22. v. E nehéz értelmű vers magyarítása Heltainak sem sike
rült ugyan, és különösen az utolsó súr szónak birodalommal fordí
tása épen megfoghatatlan: de még is remeknek mondható a Károlyi 
fordításához képest; mely az érthetetlenséggel egybekapcsolt ízet-
lenségnek valóságos non plus ultrája. Avagy képzelhetö-e ily költé
szeti beszéd : „ Jósef olyan, mint a termő ág, mint a forrásviz mel
lett termő ág , sőt mint két ágak (ennek az eredetiben semmi nyo
ma), melyeknek mindenike a kőfalnak magasságát felhaladja." — 
Semmi sem tüntethetné ki jobban c magyarításnak helytelenségét, 
mint ha azzal a Komáromyféle ép oly hü mint találó fordítást vet
jük össze. Bloch-Ballagi Komáromyval egy nyomon járva így for
dít : „Termékeny hajtás Josef, termékeny hajtás forrás mellett; 
ágazati felnyúlnak a kőfalra." A Vulgata \ty szót szem értelmében 
vette, úgy hogy £JT^£ volna szemre való, innen Káldinál : ékes 
tekintetű. 

23. v. A kéziratbeli Káldiban helyesebb: háborgattatlak ö ve
le" mint a nyomtatásbeliben : feddődtek"1 a Vulgatának „jurgati" 
kifejezésére. 

24. v. Fentebb már kimondtam volt, hogy Károlyi a biblia 
magyarításában nem használta a héber eredetit, hanem másodrendű 
forrásokat követett és különösen latin fordítások után indult; ki ezt 
nem eléggé bebizonyított állításnak, tán puszta ráfogásnak nézné, 
vegye figyelembe, e versben az annakokáért kifejezést, mely meg
fogható , ha pusztán Tremelliust tartva szem előtt, e mondatban : 
„unde fűit pastor et lapis Israelis," az unde szót ez értelemben vet
te, hogy xnnak okáért; de a héber Dtóo ezt soha sem teszi, hanem 
mindig csak helyt jelentő értelemben használtatik. A kéziratbeli 
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Káldi hasonló hibába esik a Vulgata fordításában, mit a nyomtatás-
beli kiigazít, mig Tarkányi fordításában a kérdésben lévő kifejezés 
egészen elvész. Mennyivel helyesebb itt a Heltai fordítása, de kivált
képen a Komáromyé. 

25. v. E vers fordításában Károlyi különös eljárást követ : 
mig az első részt egy egész mondattal (mondom hogy vágynak ezek) 
megtoldja, addig a másodikban az eredetit csonkító összehúzás
sal él : „itt alatt való földi áldásokkal," e helyett : „a mélység ál
dásival, mely alant terül." A Vulgatát Tarkányi adja leghelye
sebben. 

Ha már most az elemzett fordításokon végig nézünk, ha a szö
vegeket egybevetve, azoknak értékét és egymáshozi viszonyokat el
fogultság nélkül mérlegeljük, Ítéletünk ekkép alakul : Heltai a tar
talommal együtt az eredetinek szóiami formáját is át akarja ültetni; 
de midőn az idegen szabású beszédet nyelvünkre átteszi, ezt nem 
birja mindig úgy ejteni, hogy a magyar beszédet természetes járásá
ból ki ne vegye, a mire mutatványdarabunk mindjárt első verse vi
lágos példát szolgáltat; általában azonban, bár nyelvérzéke nem 
biztos , müizlése nem szabályozott, még is többnyire szerencsésen 
birkózik meg nyelvünk akkori fejletlenségével. — Károlyi irálya 
nem tanulmányozott, parlagian magyar, de azért még sem természe
tes ; nem feszesen az idegen szöveghez alkalmazkodó, még sem szép, 
mert hangarány és kifejezési szabatosság nélkül áradozik. Nyelve
zete a közbeszéd színvonalán ritkán emelkedik feljebb, és ott is úgy 
forgolódik, hogy meglátszik , mikép formáról, nyelvcsinröl tudata 
sincs : told, fold, változtat az eredetin, hogy ennek tartalmi mását 
adja, nem is sejtvén azt, hogy irodalmi műnél a forma átváltoztával 
neme is átváltozik; mást mond, mert máskép van mondva. — Káldi 
öntudatos műgonddal fordít; keze alatt a nyelv elveszti merevségét 
és könnyű szerrel simul az idegen észjáráshoz ; az előtte szokásban 
volt körülirásos modor, a fogalmakat inkább leíró mint jelző kifeje
zésmód nála eltűnik, s ez által a beszéd szintúgy nyer érthetőségben 
mint szabatosságban; nyelve oly könnyű folyású, hogy az olvasó 
észre nem veszi, ha itt-ott idegenszerű fordulatot lop be a magyar 
beszédbe, és néhol oly szólást tesz kelendővé, mely nem egészen 
igazolható. A tökély e fokára azonban Káldi csak lassan fejlődve 
jutott el, s épen ez teszi birtokunkban levő kéziratát oly nagybe-
csüvé, hogy módot nyújt e fejlődés menete tanulmányozására. 
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A kézirati Káldi még oly függésben van a héberből forditó 
Heltaitól (néha Károlyitól is), hogy — a mint fentebb láttuk — sok
szor a miatt a Vulgatától is eltér. A nyomtatásbeli javított fordítás
ban ott, hol a héber és Vulgata közt eltérés van , e befolyás alól öt 
teljesen emancipálva látjuk, mig másutt meg még közelebb jár Hel-
taihoz; azonban általában itt már inkább a nagy nyelvmüvész Páz
mán iskolájának nyomaira akadunk. — Csipkés Komáromi eredetije 
nyelvét jobban érti minden elődeinél, de ö a szövegnek inkább be
tűjét tanulmányozza mint szellemét, inkább azt nyomozza mit jelent 
a szó, mint azt, hogy mily fordulat által nyeri azon lelket megkapó 
kiválóságát, mely a bibliai legegyszerűbb előadásnak is annyira sa
játja ; azért fordítása az eredeti betűjéhez ragaszkodó, inkább anyag-, 
mint alakhű, jobban adja a szót, mint annak lelkét, és sokszor 
a héber esze-és szavajárása szerint beszélteti a magyar bibliát. Mint
hogy azonban a valódi értelem adásában mindent megtett, a mi ak
koriban , az exegeticai tudomány akkori álláspontjához képest el
érhető volt, és fordítását úgy intézte, hogy eredetijénél se többet se 
kevesebbet ne mondjon : igen gyakran nem keresve is eltalálja az 
igaz hangot, és eredetijének finomabb árnyalatait, színezetét is tük
rözi vissza. Hűség tekintetében Komáromy bibliája az előtte megje
lent fordításokat egyről egyig mind messze túlhaladja. — Bloch-Bal-
lagi előképének oly mását törekszik adni, melyben — mennyire 
nyelvünk birja— amannak minden sajátságai, még különözései is 
utánozva legyenek ; tán többet akar mint a mennyit elbír, de úgy 
akarja adni az eredetit, a mint a szerző adta volna, ha magyarul be
szél ; visszatükröztetni akarja a nehézkes nyelvet úgy mint a könnyen 
folyót, eredetije hibáit, avult formáit úgy, mint annak szépségeit. 
— Tarkányi fordítása legszólóbb tanúság arról, hogy nyelvünk 
Heltai ideje óta mennyire fejlett, mennyit nyert szókincsi szaba
tosságban úgy mint szerkesztési könnyüség és hajlékonyságban; 
de Tarkányi szabályzott elöadásu nyelve, könnyű folyású irálya 
modern színezetű, s épén azért nem arra való, hogy az ó szövetség 
ódon egyszerűségét vagy az új szövetség egészen sajátos nyelveze
tét híven visszatükrözze. 

S itt nem titkolhatom el csodálkozásomat a felett is , hogy mi
dőn Tarkányi a Káldi nyomán eszközlendö fordításhoz fogott, azon 
megbe sülhetetlen bibliafordítási kincset, melyet Káldi kéziratában 
bírunk, felhasználni elmulasztotta. 
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Toldat 42. laphoz. Bolemann István, pozsonyi ágost. hitv. főisko
lai hittanár (Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levele. Röviden ma
gyarázta B. I. Pozsony 1860. 8-o. Pál apostolnak a Korinthusiakhoz 
irott első levele. Röviden magyarázta B. I. Pozsony. 1860. 8-o. Pál 
apostolnak a Korinthusiakhoz írott második levele. Röviden magya
rázta B. I. Pozsony 1860. 8-o). — Menyhárt János, dejbreczeni refor
mált főiskolai hittanár (Szentiratmagy árazási kézikönyv. A Timothe-
ushoz és Titushoz írt levelek. Debreczen, 1861. nagy 8-o). 
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