
TANULMÁNYOK. 
A M A G Y A R B I B L I A F O R D Í T Á S O K KÖRÜL. 

II. 

A Károlyi Gáspárféle bibliafordítás különösön. 

„Old le sarudat lábaidról, mert a hely a hová lépsz 7 szent 
föld" ! ezt súgja valami lelkünkben , valahányszor a népek szentelt 
könyvéről, a bibliáról akarunk szólani. Jaj a vakmerőnek, ki feledve 
azt, hogy a part- és fenék nélküli tengeren, melyet vallásos érzés
nek nevezünk, embernek nem adatott más biztos delejtü, Isten igé
jénél, — erről úgy beszél, hogy embertársait lelkük üdve iránt za
varba ejti és vallásos érzésüket megbotránkoztatja. — Nem csupán 
kényes tehát, hanem valósággal lélekben járó dolog a biblia körül 
gyakorlandó kritika. 

Midőn azért én ezúttal különösen azon bibliafordításról akarok 
szólani, mely nálunk magyar protestánsoknál több mint harmadfél 
század óta a hívek köztulajdona, megvallom, nem kis zavarban va
gyok, mikép ejtsem nézeteimet úgy, hogy midőn az igazságnak kí
vánok szolgálni, a tartozó tiszteletet ne látszassam sérteni, és ne csök-
kentsem a kegyeletet oly mü irányában, melynek bármilyen legyen 
is irodalmi értéke, az áldás, melyet az egyházban megtermett, két-
ségbevonhatlan, mert milliom meg milliom magyar ember abból ta
nulta meg az üdv igéjét, abból épült, abból merített vigaszt szenve
désében, abból tanulta meg ismerni öt, ki maga az élet, az út és az 
igazság. Legyen azért áldott Károlyi Gáspár emlékezete közöttünk 
mind örökké ! 

Azt hiszem azonban, rosszul tisztelnök meg a kegyes férfi em
lékezetét , ha müvét javítás alá többé nem jöhetőnek mondanók s 
arra a csalhatlanság bélyegét akarnók rányomni, miáltal az Isten 
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eredeti igéjével egy színvonalra tennők ; holott maga Károlyi Gás
pár a Visolyi 1590-ben kijött bibliafordításának első kiadása elősza
vában a Vulgatáról szólván , kimondja : „nem lehet az embernek 
olyan méltósága mint az Istennek." 

Arany szavak, melyekhez saját munkájában magát szorosan 
szabni a kegyes férfi bizonyosan el nem mulasztja vala, ha jó akara
tát irói tehetsége csak némileg is megközelíti. 

Azonban sajnos, de igaz, hogy a mely fogyatkozások és bot
lások miatt ö latin elődjét vádolja, azok ő nála mind fokozott mér
tékben találhatók. 

Vádolja ugyanis Károlyi a Vulgatát először : „hogy sokat 
adtak ahhoz, és abban sok toldalék vagyon, bizonyítjuk példákkal: 
Lásd meg Gen. 4. v. 8. Az vulgata editioban így vagyon : Monda 
Kain Ábelnek, mennyünk ki. Ez pedig (mennyünk ki) nincsen az 
igaz betűben, hanem csak így vagyon : Szóla Kain az Ábelnek, és 
mikor volnának a mezőn stb. Gen. 32. v. 29. A régi bibliában így 
vagyon. Miért tudakozol az én nevemről, mely csudálatos. Ez pedig 
(mely csudálatos) nincsen az igaz bibliában stb, stb." Azt kérdem 
már most, ha Károlyi e szavai szerint az értelmet kiegészítő szók 
toldása a fordításban kárhoztatandó hiba, mikép esik az, hogy ily 
toldások nála meg rendin vannak? Avagy nem toldás e az , midőn 
Gen. 6, 3. e szavak helyett : „legyenek tehát napjai száz húsz év, 
Károlyinál ezt olvassuk" : „mindazáltal engedek nekik megtérésre 
szászhúsz esztendőket." Ha Károlyi a fordítás feladatáról tiszta fo
galommal bír, lehetetlen lett volna be nem látnia, hogy oly nemű 
toldások, melyek az iró ki nem mondott, csak általunk sejtett gon
dolatait a szöveg közé csúsztatják, sokkal veszedelmesebbek, mint 
a Vulgatából idézett, hogy úgy mondjam, anyagi bővítések. De Ká
rolyi fordítása ilynemű bővítéseknek sincs híjával; így midőn Gen. 
12, 9. e mondatot : és elköltözék Ábrám, mindig tovább költözvén 
délre, ekkép fordítja : „és elméne Ábrám, szünetlen menvén a Ká
naán földének dél felöl való részére." Hát mikor Gen. 23, 11. e he
lyett : nem, uram! hallgas meg engem : a mezőt neked adom, vala
mint a benne levő barlangot is tenéked adom, Károlyi így fordít : 
„Nem úgy szerető uram, halld meg az én szómat: azt a mezőt neked 
adom és a mely köböl vágott temetöhely vagyon abban néked adom." 
És tovább 13. v. e helyett : Ugyan, ha meghallgatnál engem! meg
adom a mező árát, vedd el tőlem, Károlyi így fordít : ha te vagy az, 



A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOK. 163 

a ki nekem adod a mezőt, kérlek halld meg beszédemet; megadom a 
mezőnek árát, kérlek vedd el tőlem." Nem inkább megbocsáthatók-e 
a Vulgatából idézett toldások, melyek a gondolatot kikerekítik, mint 
oly haszontalan bővítések, melyek a mondat értelmét még csak job
ban bebonyolítják ? — Oly toldások sem hiányzanak Károlyinál, 
melyek a Vulgatából idézetteknek szakasztott másai, mint pl. Gen. 
24, 22. hol e mondat : „melyet ada a leány arczájára" épen úgy 
nincs az eredetiben és Károlyi által csak a vers kiegészítésére lett 
betoldva, mint a Vulgatában a „menjünk ki" szavak. 

ívekre terjedő munkát kellene írnom, ha mind azon szósza
porító toldásokat ki akarnám jelölni, melyek Károlyi munkáját tar
kázzák és éktelenítik. 

Legyen szabad ezúttal találomra bemutatnom Jobból egy köl
tői darabot szószerint lehető híven fordítva, hogy a mellé állítván 
Károlyi fordítását, világosan meglássék, mennyi felesleges toldozga-
gatással, mennyi ferde kifejezéssel teli az ő dolgozata. 

Jób 38, 1—15. 

Ballagi. 
'• És felele Jehova Jóbnak a 

fergetegböl s monda : 
a" Kicsoda az, ki meghomá

lyosítja a tanácsot értelem nél
küli beszédekkel ? 

3* Övedzd fel emberül dere
kadat, hadd kérdezzelek, te meg 
értesíts engem. 

<# Hol voltál, mikor a földet 
alapítottam? mondd meg ha tudsz 
valami értelmest. 

5- Ki szabta meg mértékét ? 
tudod-e ? vagy ki húzta el a mér-
zsinórt felette ? 

Károlyi. *) 
1-. V é g e z e t r e felele az Úr 

Jóbnak a forgószélből, s monda. 
a* Kicsoda az, ki meghomályo

sítja az I s t e n tanácsát tudatlan 
beszédekkel ? 

3" N o mo s t , mint egy v i téz 
férfiú övedzd fel • a te derekadat, 
és a mit tőled kérdek mondd meg 
nékem! 

4* Hol voltál mikor a földet fun
dálnám? mondd meg ezt, ha tudsz 
valami értelmet. 

5* Ki rendelte el a f ö l d n e k 
mértékeit ? m o n d d m e g h a t e 
b ö l c s v a g y ! vagy kicsoda 
mérte meg azt mérőzsinórral ? 

*) A felesleges szókat ritkítva szedettem. 
í r 
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°* Mibe vannak eresztve alap
zatai ? vagy ki tette le szögletkö
vét? 

7' Midőn együtt zengedeztek 
a reggeli csillagok, s Istennek 
minden fiai üdvrivallásra fakad
tak. 

8- Ki rekesztette el kapukkal a 
tengert , midőn kifakadva az 
anyaméhből jött elő ? 

9- Mikor a felhőt tettem öltö-
zetévé7 a borulatot pólyájává ? 

10* Midőn kiszabtam neki a 
korlátot, s oda helyeztem reteszt 
és kapukat. 

n" S azt mondám: Idáigjösz 
s nem tovább , itt legyen határa 
hullámaid szilaj ságának! 

u' Parancsoltál-e, mióta meg 
vagy, a reggelnek ? s tudattad-e 
a hajnallal az ö helyét? 

13, Hogy megragadja a föld 
széleit, s kirázza belőle a gono
szokat ? 

14' Hogy átváltozzék mint a 
pecsétagyag, s mindenek ott áll
janak mint díszköntösben. . 

G" Avagy az ö alsó fundamen
tumai micsodán állanak? avagy 
ki vetette fel annak szegletkövét? 

7* Mikor a fényes csillagok 
egyenlőképen d i c s é r n é n e k 
e n g e m és az Istennek minden 
fijai örvendeznének. 

8* Avagy kicsoda zárta bé a 
tengert ajtókkal, holott kifolyna, 
m i n t a g y e r m e k az ö anyá
n a k méhéből ? 

9# H o l v o l t á l , mikor a ten
g e r t felhővel megruháznám? és 
a homályossággal mint egy pó
lyával b e f e d e z n é m ? 

lü* Mikor az én dekrétomom 
szerint ő é r e t t e a f ö l d e t 
megszakasztám, és ö reá reteszt 
és ajtókat vetek? 

1V Azt mondván n e k i : Csak 
addig jöjj ki, s tovább ne menj , 
s itt a p a r t ellene áll a te fel
háborodott habjaidnak, 

n' Avagy a te s z ü l e t é s e d 
napjától fogva parancsoltál-e a 
reggelnek ? Avagy hajnalnak he
lyét megmondhattad-e ? 

**• Hogy a h a j n a l f é n y e 
a földnek részeit befogja; mikor 
a gonosztévő emberek a földről 
elüzettetnek. 

*• Mely f ö l d elváltoztatja 
ön magát, miképen a pecséttel 
m e g j e g y e z t e t e t t sár, és 
megláttatnak mi t ő l ü n k an
nak öltözetei. 
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15,S elvonatik a gonoszoktól az j 15, És az istentelenektől meg-
ö világosságuk, és fölemelt kar- tiltatnék az ő világosságok, és a 
juk összetöretik, stb. felemelkedett hatalom megtöret

nék, stb. 

Azt gondolhatná valaki, hogy itt tán a költészeti dictio ne
hézségei szülték Károlyi fordításában a felesleges toldozgatásokat, 
és hogy a könnyebb folyású történelmi részek fordítása az eredeti
hez hívebb, jobban sikerült : tehát lássunk egy történelmi darabot 
hasonlón szembeállítva a hü fordítást Károlyi fordításával. 

2. Sámuel 16, 16—23. v. 

Ballagi. 
16- És lön midőn az arkibeli 

Khusai, Dávid ügyfele elment Ab-
solonhoz , monda Khusai Abso-
lonnak : Éljen a király! éljen a 
király! 

" ' És monda Absolon Khu-
sainak : Ez-e szereteted a te fe
ledhez ? Miért nem mentél el a 
te feleddel ? 

18, Válaszolá Khusai Abso-
lonnak : Semmiképen nem, mert 
a kit az Úr és a nép választ, és 
mind az Izrael fiai, azé leszek, és 
azzal maradok. 

19, S másodszor : kinek aka
rok én szolgálni? nemde fia előtt? 
A mint szolgáltam atyád előtt, 
azonképen leszek te előtted is. 

20' És monda. Absolon Achi-
tófelnek : Adjatok tanácsot, mit 
m íveljünk. 

Károlyi. 
16, Mikoron pedig az Arkiá-

ból való Khusai az Dávidnak jó 
akarója bement volna Absolon-
hoz monda a Khusai Absolonnak: 
éljen a király, éljen a király. 

17 • És monda Absolon Khusai-
nak: Ez-e az irgalmasság a te ba
rátodhoz? Miért nem mentél el 
az te barátoddal? 

18, Felele Khusai Absolonnak : 
Semmiképen nem m í v e 1 e m, 
hanem én azé leszek, a kit az Úr 
é3 az nép választ, és mind az Iz
rael fiai, a z é l e s z e k és azé 
maradok. 

w' Más az , hogy kinek szol
gálnék ö r ö m e s b e n mint a z 
é n b a r á t o m fiának? az mint 
szolgáltam az atyádnak, szinte 
olyan leszek te hozzád is. 

20• Monda pedig az Absolon 
az Achitófelnek : Adjatok taná
csot, mit k e l l mívelnünk. 
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21, És monda Achitófel Abso-
lonnak : Menj be a te atyád ágya-
sihoz, a kiket itt hagyott ház őriz
ni , és megérti egész Izrael hogy 
biizbe keveredtél atyád előtt és 
megerősödnek kezei mindazok
nak, kik veled vannak. 

2|* Felele az Achitopel Abso-
lonnak : menj be az te atyádnak 
ágyasihoz, az kiket itthon ha
gyott, hogy őriznék az házat : és 
még érti az egész Izrael n é p e , 
hogy te az atyád ellen f e l e t t e 
n a g y g y a l á z a t o s b o s s z ú 
s á g o t c s e l e k e d t é l : és an
n á l i n k á b b megerősödnek az 
kik melletted vagyunk. 

Tl' Sátort vonának azért az Ab-
solonnak az p a l o t á n a k felső 
padlásán, és beméne az Absolon 
az ö atyjának ágyasihoz az egész 
Izrael n é p é n e k szeme láttára. 

23* Az mely tanácsot pedig ak
kor az Achitófel ád vala, úgy 
t a r t j á k vala, mintha valaki az 
Isten szavát kérdett volna, oly 
b e c s ü l e t b e n vala az Achi-
tofelnek minden tanácsa mind Dá
vid előtt mind pedig Absolon előtt. 

Igen jól tudom , hogy a kinek módja és alkalma nem volt a 
biblia lélekteljes igéivel más úton is megismerkedni, a megszokás 
által Károlyi hosszadalmas körülírásait, ha mindannyi szépségeknek 
nem is , legalább a bibliai nyelv oly sajátos kifejezési módjának ve
szi, mely ódonszerü naivsága által tiszteletet gerjeszt. Távol is le
gyen tőlem, hogy én a tiszteletet a kegyesség e szentelt maradvá
nyától el akarjam vitatni; de annyi bizonyos , hogy a ki Jób köny
vét mint a világköltészet egyik legfelségesb termékét hallotta ma
gasztalni, e nézetben nem igen fog megerősíttetni ily kép által, mint 
ez: „avagy kicsoda zárta be a tengert ajtókkal, holott kifolyna mint 
a gyermek az ő annyának méhéből" ? Az eredetiben használt kép 
csakugyan fenséges, de a Károlyi körülírása által, mondjuk ki egye
nesen, viszszataszítóvá vált. Az eredeti a föld méhéből fakadó ten
gerről szól, mi jogosította fel Károlyit az anyaméhből kibúvó gyer
meket vinni be a szövegbe ? Avagy lehet e ily beszédet költészeti-

lt' Felvonák tehát Absolon-
nak a sátort a padláson, és bemé
ne Absolon az atyja ágyasihoz 
egész Izraelnek szemeláttára. 

23 • Az Achitófel tanácsa pe
dig, melyet tanácsol vala azokban 
a napokban, olyan volt, mintha 
Isten szavát kérdette volna az 
ember : olyan volt az Achitófel 
minden tanácsa mind Dávidnál, 
mind Absolonnál. 
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nek mondani ; „mikor az én dekrétomom szerint ö érette a földet 
megszakasztani" ? Csak nézzük a dolgot elfogulatlanul, lehetetlen 
be nem látnunk, hogy a mi nem szép, az bár bibliafordításban le
gyen is, csak nem szép marad; és ha valóban ilyen, nem bűnös mu
lasztás-e részünkről, ha minden módon arra nem törekszünk, hogy 
a szépnek és igaznak örök forrását, a bibliát, nemzetünk is hozzá 
illő alakban bírja? — De menjünk tovább. 

Vádolja másodszor Károlyi a Vulgatát e szavakkal : „hogy 
pedig sokat elloptak és elhadtak benne, az is nyilván vagyon. Lásd 
meg Genes. 9. vers 6. így vagyon: A ki az ember vérét kiontandja, 
kiontassék annak vére. Elhagyták ezt : Ember által, az pedig igen 
szükséges czikkely. Math. 9. így vagyon. Nem jöttem hívni az iga
zakat, hanem a bűnösöket. Elhagyták ezt : Penitentiára, 1. Johan. 
5. így vagyon. Ezeket írom nektek, hogy megtudjátok, hogy örök 
életetek vagyon, kik hisztek az Isten fiának nevében. Az igaz betű
ben pedig így vagyon : Ezeket írom nektek, kik hisztek az Isten 
fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örökéletetek vagyon, és 
hogy higyjetek az Isten fiának nevében. Rom. 11. egész sententiát 
loptak el : Ha cselekedetből tehát immár nem kegyelem és a cse
lekedet nem volna cselekedet." 

Nagy igaza volt kétségkívül Károlyinak, hogy a Vulgatában 
találtató e hiányokat, mint az eredeti szent írás nem igazolható cson
kításait megtámadta, és csak is vítatási makacsság ragadhatta ka-
tholikus ellenfeleit, Káldit és Pázmánt, annak állítására, hogy e ki
hagyások mind helyesek. Igen is, a kihagyás Máté 9,13. igazolható, 
a mennyiben az dq fteravoiav a B. D. L. régi kéziratokban és több 
régi fordításokban is hiányzik; de a Károlyi által felsorolt többi ki
hagyások csakugyan semmiképen nem menthetők.' 

Általában nem hiszem, hogy mai nap tudós katholicus is he
lyesnek találhatná, a mit a „Kalauz" Károlyi kifogásai ellen és an
nak bebizonyítására felhoz, hogy a Vulgata fordítása az erdeti szö
vegnek is elibe teendő. Mikor Károlyi Gratián Decretaliáit (Dist. 
9. c. ult.) idézi.: „ut veterum librorum fides de Hebraeis volumini-
bus examinandus est, ita novorum veritas Graeci sermonis normám 
desiderat", Gratiánt hibásan pápának mondja, és erre Pázmán az 
egészet avval hiszi elüthetni, hogy azt mondja : „Nem igaz hogy 
Gratiánus pápá Decretoma volna Dist. 9. mert Gratianus pápa nem 
volt." Mintha bizony evvel az idézet tartalma is meg volna czáfolva! 
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„Nem igaz — folytatja Pázmán — hogy Jerónimus in Praefatione 
Paralipomenon azt írta : Ha valahol a fordításban láttatom téve
lyegni, kérd meg a zsidó betűt. Mert ott Jerónimus a zsidó betűről 
nem szól stb." De hát ehhez mit mondana Pázmán, hogy Augusti-
nushoz intézett egyik levelében (Tom. IV. op. col. 627.) Hierónymus 
világosan így ír : „ut scirent nostri, quid Hcbraica veritatis conti-
neret, non nostra confinximus, sed ut apud Hebraeos invenimus trans-
tulimus. Sicubi dubitas, Hebraeos interroga? — Csakugyan Tar
kanyinak „az apostoli szék jóváhagyásával" eszközölt Vulgata sze
rinti uj fordítása czímén ott van, hogy „figyelemmel az eredeti szö
vegre." Károlyinak fentebb felhozott kifogásai tehát minden tekin
tetben helyesek. 

Azonban sajnos, hogy azt kell az Úrral mondanunk : „Mit 
nézed a szálkát atyádfiának szemében, magad szemében pedig a ge
rendát nem veszed észre." — Mert ha a Károlyi fordításában fele
sen találtató minden egyéb fogyatkozásokra nézve, a nyelv akkori 
fejletlenségét és a segédeszközök hiányos voltát tekintve, készek va
gyunk is iránta a legelnézőbb ítélettel lenni, és az ejtett hibákat a 
kegyes férfinak oly szigorún be nem számítani, mint egy mostan-
kori fordítónál joggal tehetnök; de az, hogy sokszor egy oldalon 
három, négy versent is találkozunk oly helyekkel, hol vagy egyes 
szók vagy egész mondatok kimaradtak, már csakugyan semmiké
pen nem menthető. 

Igaz, hogy a későbbi kiadások alkalmával a különböző kia
dók ismételt revisio alá vévén a munkát, iparkodtak mindenkép se
gíteni a dolgon, be is töltötték lassanként a hézagokat és a kiha
gyásokat utánpótolták : de ennek meg az a káros következése lett, 
hogy föl lévén így a változtatásra szabadítva, sokszor olyan helye
ken is toldozgattak, hol Károlyi eredetije tömöttségét utánzandó 
tudva akart rövid lenni, a mi által az amúgy is nem szabatos fordí
tás még pongyolábbá vált, és — mirabile dictu — annyi igazítások 
után még most is találtatnak helyek, melyekből egyes szók sőt egyes 
mondatok ki vannak hagyva. 

Lássunk néhány példát. 
Deut. 15, 2. szószerint van : „E pedig az elengedés módja : 

minden hitelező engedje e l , a mit felebarátjának kölcsönadott, ne 
szorítsa felebarátját és atyafiát, mert elengedés hirdettetett Jehova 
tiszteletére", a minthogy a remek angol fordítás is szóról szóra így 
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hangzik : And this is the manner of the release : Every creditor 
that lendeth ought unto his neighbour shall release it; he shall not 
exact it of his neighbour, or of his brother ; because it is called the 
Lords release." — Ezt Károlyi a Visolyi kiadásban így magyarí
totta : „Ez legyen pedig a szabadságnak módja : hogy minden va
laki kölcsönt adand az ő kezéből felebarátjának; vissza ne kérje 
azt az ö felebarátjától vagy az ö atyafiától, mert megkiáltatott az 
Úrnak szabad esztendeje." Itt egyfelől szószaporító felesleg van „az 
ő kezéből," melyet Károlyi kétségkívül Pagninus sorközi szósze
rinti fordításának e magyarázó szavából vette : „remittat omnis vir 
qui mutuat manu sua", holott a héberben a ÍT szó a DÉttJ igéhez tar
tozik, s csak a kettő együtt véve jelenti : kezét levenni valamiről = 
remittere, engedni : másfelől ki van hagyva ez : „ne szorítsa fele-
öar átját." — Molnár és még a Váradi kiadás is a Visolyi szöveget 
változatlanul meghagyák: de Tótfalusi Kis Miklós észrevevén a ki
hagyást , Tremelliusból, ki szinte nem értvén a I T ÖDtf kifejezést, 
így fordított: intermittito omnis creditor, jus habens vindicandi manu 
sua (a "H"1 körülírt hibás magyarázata) id quod vindicaturus esset a 
proximo suo, — beszúrja e mondatot : „engedje el azt néki, a me
lyet megvethetne rajta" ; és íme most a kezünk közt lévő szövegben a 
szószaporítás megkettőztetve egész ízetlenségében jelenik meg, így: 
minden, valaki kölcsönt adand az ö kezéből felebarátjának, engedje 
el azt néki, a melyet megvehetne rajta stb." 

Josue 6. 1. a Visolyi kiadásban így hangzott : „Jericho pedig 
bezárattatván vala szorgalmatosan az Izrael fiaiért." Ezt Tótfalusi 
Kis Miklós Tremelliust követve (metu filiorum Israelis) szükség néh 
kül így bővíti: az Izrael fiaitól való félelem miatt, mely szók az ere
detiben nincsenek, mert ^^pW? ^i3 \3£p csak ennyit tesz : Izrael fiai 
előtt. Ugyané fejezetben azonban 3. v. e szavak : „megkerülvén 
egyszer a várost" csakugyan ki voltak hagyva, 5. v. pedig a „ma
gában" szó hiányzott, 6. v.így van a Visolyi bibliában : „hét kos szar
vából csinált kürtöket", ez septem buccinas arietinas magyarítása 
akar lenni, de mily ügyetlen és rossz szóhelyzéssel. Ez utóbbit Tóth
falusi helyreigazította, de az ízetlen körülírást meghagyta. 7. v. „az 
Ur ládája előtt", helyett a Visolyi bibliában „a láda előtt" van. 8. v. 
Tóthfalusi „kürtölnek vala" után „a kürtökkel" kifejezést szúrja 
be, holott helyesen igazítva így kellett volna fordítani: „fújják vala 
a kürtöket." 
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Jósue 10, 24. e mondat : „kik oda menvén vetek az ö* lábai
kat azoknak nyak okra" , a Visolyi szövegből merőben kimaradt és 
Molnár az előttem fekvő Hannoviai kiadásban ezt igazítatlan hagyja. 
A Váradi kiadás e szavakkal pótolja : „kik eljővén tapodák lábak
kal azoknak nyakát." 

1. Sam. 14-ik fejezetében Öt kihagyás van: 33. v. e szavak 
hiányzanak : „hitetlenül cselekedtetek", és „most"; 34. v. végén 
„azon éjjel" szók maradtak k i ; 38. v. „e mai napon"; 43. v. „így 
szólván" ; és mindezek az igazított Hannoviai kiadásban sincsenek 
meg. A Váradi kiadás a 34. versben az éjjel szót beszúrja, és ez az 
egész, a többi kihagyásokat pótolatlan hagyja. 

1. Kron. 28 : 13, 14, 15. versek úgy meg vannak a Visolyi kia
dásban csonkítva, hogy mindenik versnek úgy szólván csak fele ré
sze van meg, és íme sem Molnár sem a Váradi biblia kiadói nem 
veszik észre. 

Zsolt. 8 1 , 15. a Visolyi kiadásban így hangzik : „Az ő ellen
ségeket hamar megaláztam volna, és azok ellen fordítottam volna az 
én kezemet"; s így ki volt hagyva a vers második feléből : az okét 
háborgatok. Ott volt a későbbi igazítok előtt Székely, ki az 1548-ban 
kiadott zsoltárokban így fordít : Nagy rövid napon az ö ellenségü
ket megaláztam volna; és az ö ellenségire fordítottam volna az én 
kezemet; olvashatták e verset helyesen fordítva Magyari István 
1602-ben kijött „Az országokban való sok romlásoknak stb." czímü 
munkája jeligéjében, így : „nyilván semmié tettem volna az ö el
lenségeiket és az ö háborgatói ellen felemeltem volna az én keze
met" , és mindamellett nemcsak Molnár kiadásaiban, de még a Vá
radi bibliában is a Visolyi hiányos szöveg megmaradt. íveket le
hetne tele írnom a Visolyi bibliakiadásban találtató kihagyások
kal, és ismét ívekre terjedne a helytelen igazítások felsorolása. Meg
mondta már Kölcsey, hogy „a jobbítás mestersége nehezebb mint 
gondolhatnék." 

Általában különös balcsillagzat alatt folyt le e fordítás törté
nete. Annyi hivatott s hivatlan kézen ment keresztül, hogy utoljára 
majdnem annyi lett benne az idegenek által ejtett hiba, mint az 
eredeti, pedig ez nem csekély számmal volt. Még az is történt, hogy 
az eredetiben meglévő szövegrész a későbbi kiadásokból kimaradt, 
mint 2 Kor. 7,12. a Visolyi kiadásban teljesen van, igy: „nem azért 
írtam; az ki az bosszút tette vala, sem azért, az ki az bosszút szén-
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védte vala", és így maradt még a Váradi bibliában is; de már az 
előttem fekvő Institorisféle kiadásban 1776-ról e mondat „sem azért, 
a ki a bosszút szenvedte vala" ki van hagyva, és a most köz kézen 
forgó bibliákban egyben sem található e mondat. 

De ha nem dicsérhetjük a kegyes férfi bibliafordítási munka
tételét azon lelkiismeretesség tekintetéből, mely egyaránt óvakodik 
eredetijének bővítése és csonkításától: tán más fordítói jelességekkel 
ékeskedik, melyek a munka közönséges elfogadtatását méltó okkal 
eszközölték, vagy tán pusztán annak köszöni közönségessé válását, 
hogy más teljes bibliafordítás nem létezett ? E kérdés mindenesetre 
megérdemli, hogy beereszkedőbb vizsgálat alá vegyük a munkát, 
egyszersmind gondosan megkülönböztessük azt, mi egyenesen Ká
rolyi tollából folyt, attól a mit annak fordításában későbbi kiadók 
jól vagy rosszul igazítottak. 

Károlyi Gáspár fordítási müvét egész tisztaságában csak egye
dül a Visolyi kiadásban bírjuk, s azért fejtegetésünkben azt tar-
tandjuk folyvást szem előtt, a később tett igazításoknak külön vizs
gálatot szentelvén. 

Valamely fordítás teljes megítélésére, szükséges, hogy azt a 
hiiség} világosság és csín tekintetéből vizsgáljuk meg. 

Ha a fordító szavaiban ugyanazon gondolatokat találjuk, me
lyeket az eredeti kifejez ; ha a fordítás az olvasóra ugyanazt a ha
tást teszi, melyet az eredeti az ezt értökre gyakorol: akkor a fordí
tást hűségesnek állíthatjuk. — Világosnak mondjuk a fordítást, ha 
az eredetiben előadott gondolatoknak a fordítási nyelvben oly kife
jezést adtunk, hogy ez épen oly érthető, átlátszó, mint amaz; csinos
nak pedig, ha a fordítás épen oly tisztán ragaszkodik nyelve törvé
nyeihez, sajátos fordulatihoz, szójárásaihoz, mint amaz a magáéhoz. 

Ki rendeltetésének mind e három tekintetben megfelelő fordí
tást akar eszközölni, annak azonkívül, hogy eredetije nyelvét és a 
fordítási nyelvet egyformán jól kell tudnia, még ama szellem minden 
oldalú ismeretével is kell bírnia, melynek eredetije létét köszönhette; 
vissza kell az embernek magát amaz élet közepébe képzelnie, a 
melyből a fordítandó mü folyt, és a betűkön keresztül az író lelké
ben olvasnia, moly, azokból szól. Csak ily eljárás utján sikerülhet a 
fordítandó mü szellemének hü felfogása, melynek nyomán létesítendő 
dolgozatunknak az eredetinek szellemében való conceptióját esz
közölhetjük. 
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Most jő még a feldolgozás, s ehhez saját nyelvünk művészi 
kezelése s alakító tehetség nem kisebb mértékben kívántatik, mint 
akármely eredeti munkához. 

Ki egy müfestményt másol, annak az ecsetet csak oly ügyesen 
kell forgatnia, mint ki eredetit fest, kinek agyában megszülemlett a 
müeszme; s csak is az inventio az, mi az eredetit a másolatnak fö
libe teszi; de másrészről az inventio csak a körvonalozást adja, tö
kéletes müvet a sikerült kivitel. 

S ha hűség, világosság és csin oly fordítási tulajdonok, melye
ket akármely remekmű fordítójától méltán követelünk, mennyire 
jogosult akkor e követelés a bibliatolmácsolásnál, mely míg egyfe
lől tartalma szerint legszentebb érzelmünknek, a hitnek kútfeje, más
felől az a rendeltetése, hogy alakjával is hasson, melegítsen, építsen. 

De hogy mily nehézségekkel jár épen a bibliát úgy áttenni, 
hogy a fordítás a nevezett tulajdonokkal bírjon, könnyű elképzelni, 
ha elgondoljuk, mily kevéssé alkalmasak a modern fordulatokhoz 
szoktatott, mesterséges szerkezetű irodalmi nyelvek általában arra, 
hogy az emberiség gyermekkorának kezdetleges alkatú hímezetlen 
beszédét sajátos egyszerű szépségében visszaadják. 

A biblia eredetijének minden egyes müvében a stil minden 
kezdetlegessége mellett egyik vagy másik szépség uralkodó, egyik 
vagy másik tulajdon sajátabban, fényesebben van kifejezve, mi az 
egyes müveken végig ömölvén, mindegyiknek sajátságos jelleget köl
csönöz. Vannak utolérhetetlen szépségű darabok, melyek a tartalom 
magasztossága mellett a kifejezés rendkívüli egyszerűsége, mond
hatnám gyermetegsége által tűnnek ki; másoknál a kifejezés keleti 
fénypompája tündöklik, s a szavak mérarányos lejtése gyönyörköd
teti a fület; ismét másokat a nyelvezet tömöttsége, jelentős rövid
sége tesz hathatósokká. Az irály mind e változásait más nyelvben 
híven visszatükröztetni bizonyára nem könnyű feladat, s csak olyan
tól remélhető, ki a mellett, hogy a biblia nyelveit tökéletesen érti, 
annak szellemi légkörében él és minden bibliai iró lelkületébe ma
gát bele tudja képzelni, saját nyelvét mesterileg forgatja és idegen 
rámára is úgy bírja vonni, hogy nemzeties zamatja akkor is meg
maradjon. 

Megvoltak-e a fejtegetett kellékek Károlyi Gáspárban, mint bib
liafordítóban ? birt-e elegendő ismeretével a bibliai nyelvek és amaz 
őskor szellemének ? mennyire tudta a zsibbadásából akkor éledező 
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nyelvünket az idegen tartalomhoz művészien idomítni ? ezek azon 
kérdések, melyekre felelni mostani feladatunk. 

Hogy Károlyi Gáspár héberül jól nem tudott, és hogy az ó szö
vetség fordítását leginkább másodrendű, latin kútfők után eszközölte, 
ezt nem csak a fordítás mivolta egészben véve, hanem különös ada
tok is bizonyítják; így, hogy csak egyet említsek, 1. Krón. 9,19, mely 
híven fordítva így hangzik: „És Sallúm Kóré fia, ki Ebiászáf fia, ki 
Kórách fia és az ö testvérei az ö atyja házából, a Kóráchiták a szol
gálati foglalkozásban őrzői valának a hajlék küszöbének, valamint 
az ö atyáik a Jehova táborában örzöi valának a bejárásnak." Ez 
Károlyinak Visolyi kiadásában így van : „Sallúm pedig a Kóré fija, 
ki Ebiásáf fija, ki Kórákh fija , és ennek rokonságai az ö atyjának 
házából valók; tudniillik az Kóráhiták az Isten hajiokának ajtajának 
őrizői valának, mint az ő atyjok az Úr seregében őrizék vala az sá
tornak szent helyeit.1,1 Sehogy sem tudtam elképzelni, miért tette ki 
Károlyi e szót Nisn, mely bejárást jelent, oly kifejezéssel, mely ah
hoz közel sem jár, t. i. szent hely. S íme találom a Tremellius és Ju-
niusféle bibliakiadásban, melyet Károlyi használt, e fordítást : ut 
patres eorum juxta castra Jehovae observaverant adytnm. Itt sajtó
hibából van adytum (szenthely, szentség, héberül Tin) e helyett 
hogy aditum, mely bejárást jelent 5 Károlyi pedig, az eredetit tán meg 
sem nézve, a sajtóhibát nem veszi észre, és lefordítja híven az ady
tum szót. Ilyesmi, azt hiszem, elég szóló bizonyság arra, hogy Ká
rolyi nem az eredetiből fordított. De ha a héber nyelv betűjét kellőn 
nem értette, még kevésbbé volt meg benne a biblia lélekteljes szó
lamának szépségét átérzö ízlés, az ó világ szellemébe behatoló köl
tői lélek, s azért fordítása rendszerint vagy nem fejezi ki elég he
lyesen az eredetit, vagy egészen el is véti azt _, vagy annak hangjá
ból, színezetéből ejti ki a müvet. 

Lássunk néhány példát. Károlyi fordításának Gen. 4 : 23, 24, 
ezeket olvassuk: „Akkor monda Lamech az ö feleségeinek: O Ada 
és Silla, halljátok meg az én szómat, az ti füleiteket adjátok az én 
beszédemnek Lamechnek feleségei. Bizony , ha valamely erős fér
fiútól sebet vennék is vagy valamely vastag ifjútól kéket, megölném 
azt is. Ha Káinért hétképen áll az Isten bosszút, az Lamechért het-
venhétszerte inkább." 

Feledjük most el kisség, hogy fordítást olvastunk, ne tekint
sük különösen azt, hogy épen bibliai hely fordítása fekszik előttünk, 
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mi ítéletünket szívünk jóvoltából könnyen megvesztegethetné, íz
lésünket részrehajlóvá tenné; hanem nézzünk elfogulatlanul e be
szédnek szemébe. Tehát Lamech szól az ő feleségeinek ; hogy „ad
ják füleiket az ö beszédének." Mi ez ? A német igen is mondja : 
Jemanden ein Ohr leiben, de hogy magyar ember valaha így beszélt 
volna : adjad füleidet (nem is füledet) az én beszédemnek, azt már 
kötve hiszem; ám, de hagyján, ezt még elértettük, hogy annyi akar 
lenni, mint: „figyeljetek rám" ! S mi az a mire Lamech a nök figyel
mét oly ünnepélyesen felhíja? „Hogy ha erős férfitól—szól—sebet 
vennék is vagy valamely vastag ifjútól kéket, mégis megölném." 
Nem tudom más ember, hogy van e beszéddel, de én reám oly be
nyomást tesz, mintha vak eset söpörte volna halomra a szókat, oly 
minden értelem nélkülieknek tűnnek azok fel előttem. 

De föltéve, hogy megértettük már az egyes mondatrészeket, 
tudjuk, hogy „ha valamely vastag ifjútól kéket vennék", annyi 
mint : „ha valamely vastag ifjú kékre verne", ugyan micsoda lo
gika szerinti beszéd ez : ha valaki megsebzene is ; kékre verne is, 
mégis megölném! Hogy illik ide az a „még is" V Aztán meg a 
nvastagíl jelző mi nyomatékot akar itt adni? — IJgj látszik, sejtette 
a fordító, hogy beszédét megérteni nehéz lesz, s azért a szélire ezt a 
magyarázatot jegyzetté oda : „Lamech kevélykedik az ö erejével 
az ö felesége előtt." Ugyan furcsa neme a hetvenkedésnek! 

Hát ha még megmondjuk, hogy mind e furcsa beszédek a le
vegőből vannak kapva, hogy azoknak az eredetiben semmi nyomok ? 
Mi van hát az eredetiben ? kérdik tőlem; — megmondom. 

Az emberiség gyermekkorában, mielőtt a társas lét szelídebb 
erkölcsöket és az indulatok féken hordozását tette volna szükségessé, 
a szenvedély kitörései, minthogy nem volt mitől tartózkodni, kétség
kívül a legerőszakosabbak voltak, és csak a lelkiismeret alakjában 
felszólaló benső bíró vethetett gátot a dúló indulatoknak. A szent 
könyv két, e gondolatot kiábrázoló történetben mutatja fel paraene-
ticus czéljához képest az első emberek ilynemű merényleteinek iszo
nyú következményeit. Kain és Lamech embereket öltek, és Isten az 
illetőt mind a két esetben elkövetett bűne eleven tudalmával, a lelki 
ismeret éles furdalásával verte meg. — Irtózatos tünemény! a lélek 
bujdosóban van önmaga előtt, és nem talál nyugtot e földön sehol. 
E benső lelki háborgásnak ád Lamech kifejezést, és ez már elég 
méltó tárgy, hogy feleségei figyelmét ebbeli szavaira igénybe vegye. 
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Es mit mond ? 

„Adáh és Czilláh halljátok meg szómat, 
Lámech feleségei figyelmezzetek beszédemre. 
Hogy embert öltem, önmagam sebe, 
hogy ifjút, nekem sujtás az. 
Ha hétszeresen büntettetik Káin , akkor Lamech hetven

hétszer." 
Ehhez, úgy hiszem, nem kell magyarázat. 

E felfogás, az igaz, uj , a mi azonban egyebet nem bizonyít, 
mint azt, hogy a biblia olyan, mint Isten ama másik könyve, a ter
mészet : minél tovább kutatják, annál több újat fedeznek fel benne. 
De hogy fordításom az eredetihez hü, mutatja az, hogy sorközileg 
szó szót fedez, így : 

-pS >t: >hsp ivón nbv\ my 

Lamechnek feleségei, szómat halljátok meg és Czilláh Adah 

öltem embert hogy : beszédemre figyelmezzetek 

.nekem sujtás az és hogy ifjút nekem seb az 
Hasonló szószerinti hűséggel adja e verseket a classicus angol for
dítás : „And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah hear 
my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my spech: for I have 
slaiu a man to my wounding, and a young man to my húrt. If Cain 
shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold." 
Nálunk is a derék Heltai, kinek müvét mind jobban becsülöm, mi
nél elébb megyek tanulmányozásában, elég helyesen fordítja, így : 
„És Lámek szóla az ö feleségeinek Adának és Zillának: Ti Lámek 
feleségi halljátok meg az én szómat és vegyetek eszetökbe azt a 
mit mondok : Férfiút öltem meg én sebemre és egy ifjat az én fáj
dalmamra. Káinért hétképen állnak bosszút, de Lamekért hetven
hétképen." Csak a ^msnS kifejezés magyarításában hibázta el , a 
mennyiben ö e speciális kifejezést igen általános értelmű magyar 
szóval (fájdalmamra) tette k i : mert !~n3n a nem használt "i2n=73n 
vágni, sújtani töböl, annyi mint sujtás és J. em fájdalom. Figyelemre 
méltó a második versben, hogy teszi ki szép magyarán a szenvedő 
Dpi szót : ha bár a felfogást illetőleg megvallom, hogy nem értem, 
mikép bíztathatja Lámek magát, hogy mivel ö két embert Ölt meg, 
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azért ö érte hetvenhétképen állnak bosszút. De e nehézség a legtöbb 
magyarázók és fordítók értelmét nyomja. Elfeledték azt, hogy DpJ. 
nem csak bosszút állani, hanem büntetni is jelent, és ez értelem itt 
igen helyesen illik a szövegbe: ha Kain, ki tettének iszonyatos kö
vetkezéseit nem ismerve csak egy embert ölt, hétszeresen (azaz sok
szorosan) büntettetett, akkor Lámek, ki kettőt ölt és előtte volt a 
Káin példája, hetvenhétszeres büntetést érdemlett. Magától értetik, 
hogy hét és hetvenhét számok itt numeri certi pro incertis. 

Azt hivém eleintén, s avval bíztattam magamat, hogy tán for
dítás közben gyarapodtak a buzgó férfi ismeretei; s ennek nyomán 
majd azt tapasztalom, hogy a későbbi könyvek fordításában szeren-
csésb sikerrel forgolódott, nyelvünk kezelésében óvatosabb lett, és a 
kifejezés szabatossága, szépsége és a jó hangzat törvényeire is több 
gondot fordított. 

Sajnos , hogy e hiszemben is csalatkoztam, mert későbbi da
rabjai a Visolyi bibliának csak oly ízetlenek és az eredeti helyes 
felfogása nélkül készültek, mint a kezdetbeliek, sőt sok tekintetben 
még hanyatlottabbak. 

Kinyitom a Visolyi bibliát II. Sam. 23, 2—8, ott ezeket olvasom: 
„1. Ezek lőnek pedig az Dávidnak utolsó beszedi : Az Isai-

nak fia az Dávid mondotta ezeket, az a férfiú, a ki nagy méltóságra 
emeltetett fel : Az Jákob Istenének felkenettetett királlyá, ki gyö
nyörűséges ének szerző volt Izraelben. 

2. Az Urnák lelke szólott én bennem, és az ő beszéde szárma
zott az én nyelvem által. 

3. Az Izraelnek Istene szólott, az Izraelnek hatalmas Istene 
mondotta : Az ki uralkodik ezeken az embereken igaz légyen, és 
oly ki isteni félelemmel uralkodgyék. 

4. Es olyanok légyenek mint az világosság reggel mikor a nap 
feltámad, mint az homályosság nélkül való reggeli idő, és az meleg
séggel földből fel nevekedett gyenge fü az eső után. 

5. Nem olyan az én házam az Isten előtt: Mert örökké állandó 
szövetséget szerzett én velem, mindenestől el rendeltetett és álhata-
tos szövetséget. Mert énnékem mindenestől szabadítóm és megtar
tóm , és elhittem tökélletesen hogy idegen királlyi magot nem ültet 
az én székembe. 

6. De az istentelenek olyanok lesznek, mint a tőstől ki szag
gattatott tövis, melyekhez kézzel nem nyúlnak. 
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7. Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, kést vagy fejszét vészen 
hozzája, hogy ugyan azon helyen tűzzel égettessék meg." 

Szükséges-e mondanom, hogy e látható erőködéssel elébb-elébb 
baktató próza nem hü mása a fenkelt röptű eredetinek ? Avagy gon
dolható-e , hogy a koronás énekes hattyúdala oly hangon szólott ? 
Azonban hagyján a hang, a színezés; csak legalább az értelmet lát
nók tiszteletben tartva. Ámde hol van az eredetiben szó énekszerző
ről? és ez micsoda beszéd! „a ki uralkodik ezeken az embereken, 
(melyeken ?), legyen igaz, és istenfélő. Nem olyan az én házam Isten 
előttu tehát nem igazságos, nem istenfélő! micsoda hát? A szélire 
írt jegyzetben magyarázza ugyan Károlyi : „azaz, nem olyan az én 
birodalmam mint a homályossággal megsetétitett világosság." De 
erre meg azt kérdezzük, hol van olyan fából csinált vaskarikáról az 
eredetiben szó ? Valóban meg nem fogható, mi lehetett K. szeme 
előtt, midőn ez ötödik verset fordította, miután az különösen máso
dik részében az eredetitől merőben eltérő valamit ád. 

Erezték e fordítás hasznavehetetlenségét a későbbi kiadók, kü
lönösen Tóthfalusi Kis Miklósok, és iparkodtak is igazítani rajta; de a 
helyett hogy segítettek volna a dolgon, még jobban elcsavarták, így : 
„Jóllehet nem olyan az én házam Isten előtt : mindazáltal örökké ál
landó szövetséget tett én velem, mindenestől elrendeltettet és állhatatost. 
Hogy az én teljes idvességem és minden gyönyörűségem akkor telik he, 
mikor az én házamat nem csemetézteti.u E már valóban „homályos
sággal megsetétitett világosság!" 

Mert mit jelentsen az, hogy „az én gyönyörűségem akkor te
lik be, mikor az én házamat nem csemetézteti ? Van-e e beszédnek 
csak sejthető értelme is? — Károlyi kétségkívül hibázott, hogy az 
eredeti szöveg áttétele helyett Vatablus magyarázatát fordította le 
és vette be a szövegbe; Tóthfalusi tehát mindenesetre helyesen cse
lekedett, hogy az eredetihez visszatérve ennek szavát akarta kife
jezni ; de mit nyertünk, ha ez meg általánfogva érthetetlen és az 
egészbe sehogy be nem illeszthető ? 

Az apróbb hibákat, mint pl. azt, hogy a 7-dik versben kést 
vagy fejszét emleget, holott az eredetiben vas és rud van , nem is 
említjük. 

A tett kivetések után méltán várhatja az olvasó, hogy mi vi
lágosabb, érthetőbb fordításban mutassuk be a bibliai szép helyet. 
Meg is kísértjük nyomban; de legyen szabad elöljáróban Dávidot 
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bemutatnunk úgy, a hogy az a bibliai előadás szerint festve van, 
hogy ennek nyomán életének hattyúdala kellő világításba helyez
tessék. 

Dávid uralkodása kezdettől fogva végig oda volt különösen 
irányozva, hogy a királyságot a theokratiával kiengesztelje. A ki
rályság, mely eredetileg theokratia-ellenes intézvénynek tekintetett, 
Dávidnak a theokratia minden irányban való megszilárdítására czél-
zó törekvései által oly intézménynyé vált, melytől a nemzet, miu
tán bölcs királyának uralkodása alatt külsőleg is a fény és boldog
ság kitűnő polczára emeltetett, minden reményei teljesedésbe me
nését várta. 

Dávid jól tudta, minek köszönhette uralkodásának e fényes 
sikerét : ö elődjének Saulnak abbeli botlásain okúit, hogy az teljes 
életében a theokratiai intézményeknek ellene dolgozott, s azért min
den törekvései, mint a nemzet hivatásával ellenkezők, füstbe men
tek. Dávid tehát basilotheocratiát alapítván, királyi székét ivadé-
kainak is biztosította, öröklővé tette, míg elődjének nevétől utálat
tal fordult el minden honfi. 

Hogy Dávid hattyúdala ezeket, mint életének legfontosabb 
momentumait, magában foglalandja, méltán várható; és íme valóban 
nem is foglalkozik egyébbel. Lássuk a kevés sort szó-szerinti for
dításban. 

1. Ezek Dávid utolsó szavai : 
Szózata Dávidnak, Isai fiának, 
Szózata a magasra helyezett férfiúnak ; 
Jákob istene fölkentjének, 
Ki gyönyöre Izrael énekének. 

2. Jehova szelleme szól belőlem, 
S igéje van az én nyelvemen. 

3. Szólott Izrael istene, 
Hozzám szólott Izrael kőszála : 
Emberek uralkodója, ha igazságos, 
Ha istenfélelemmel uralkodó, 

4. Olyan mint a reggeli fény napfeltámadtakor, 
Felhőtlen reggelen : 
Napsugártól, esőtől a föld füvet hajt. 

5. Ugyan nem úgy van-e az én házam Istennel? 
Őrük szövetséget szerzett nekem, 
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Mindenben rendezettet és inegóvottat. 
Minden üdvömet és minden kivánságot 
Nemde megnöveszti ö ? 

6. De a hitványok, mint a bolygatott tüskék mindenikük : 
kézzel nem nyúlhatni hozzájuk. — 

7. Ha ki hozzájuk férni akar, 
Fölkészül vassal és rúddal : 
Es megégetik a tűzhelyen. 

így fordítva e darab, méltó hattyúdala a sokat hányatott agg 
királynak, ki visszatekintvén pályájára, méltán elmondhatta magá
ról, hogy ö Isten által magasra állított férfi, kinek minden kíván
sága, minden törekvése szerencsésen sikerült és házának virágzá
sát olyanná tette, mint a felhőtlen reggel derűjében eső után szépen 
tenyésző zöld vidék; nemcsak, de háza jövendőjét is oly alapokra 
fektette, hogy méltán várhatja rá Isten áldását. De midőn ezeket 
elénekelte , meg nem állhatja, hogy jelleméhez híven, melyben is
teni félelem és kegyesség mellett ellenségei iránti engesztelhetlen 
gyűlölet fő vonás volt, futó pillanatot ne vessen megalázott ellensé
ge, trónjáról letaszított elődjére, Saulra, és valamint maga boldogu
lását az igazság és istenfélelemmel vezetetett uralkodásból származ
tatja, úgy annak szerencsétlenségét a hitvány jellemnek, az erősza
kos természetnek tulajdonítja, mely hozzáférhetlenné, kiállhatat
lanná tette, és végveszedelmét szükségkép maga után vonta. 

A Károlyi-Gáspárféle fordítás igazításai. 
A magyar irodalmi müvek közt a bibliafordítás, különösön a Ká

rolyi-Gáspárféle az, melynek tökélyesitésén első megjelenése óta leg
több kéz dolgozott; minden magyar könyvek közt a Károlyi-Gáspár
féle biblia az, melyet legtöbben adtak ki, melyet legtöbben igazítottak. 

A Visolyi 1590-ben eszközölt kiadás után nem sokára 1608-ban 
Molnár Albert adta ki az egész magyar bibliát Hannoviában, s e ki
adásáról a dedicatióban így nyilatkozik : „az szólásnak dísztelen 
módját (solecismos), melyek az idegen nemzetből való corrector 
miatt estének volt, azokat kitisztítottam. Az igazán való írást (or-
thographia), melyet elhattak és megegyelítettek sok helyeken, az 
canoiiicus könyvekben megemendáltam és egyengettem . . . Nyom
tatási fogyatkozásokat számtalanokat purgáltam ki. Egynehány he
lyen egész verseket, melyek az íróknak vagy betűszedőknek gond-
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viseletlenségekböl elhagyattak, niásonnat megfordítván helyére hoz
tam stb. 

Már ha csak e pár sort is közelebb megtekintjük, lehetetlen 
észre nem vennünk a roppant hézagot, mely nyelvünk fejlődésének 
akkori és mostani stádiuma közt tátong. S itt nem csupán a dictio 
ódonszerüsége az, mi felötlik, mert az ódonság magában véve oly 
régi könyv fordításánál, minő a biblia, inkább díszül szolgál, mint
sem hibáztató lenne; hanem az egyes fogalmak kifejezés-módja, 
mely, nem lévén még a nyelv irodalmilag eléggé fejlődve, nem egy 
kifejezéssel jelöli, hanem inkább leírja a fogalmakat, s így körülírá
sokban áradozván pl. a latin „solecismus" szót így fejezi k i : az 
szólásnak dísztelen módja, a latin „orthographia" szót pedig így: az-
igazán való írás. 

Ha valaki azt hiszi, hogy tán a bibliai nyelv, mint ősrégi kor 
maradványa, hasonló fejletlenségekben szenved, az nagyon csalat
kozik. — A nyelv, melyen az ó szövetségi könyvek írvák, sok szá
zados culturának nyomait mutatja, és az egyes szókon tisztán meg
látszik, hogy azok a gondolatoknak oly kifejezései, melyek ezekkel 
együtt termettek és fejlődtek. — A hébereknél nem minden ember 
írt; a kik írtak, ihletett férfiak voltak , kik benső hivatást éreztek 
arra , hogy előttük nem gondolt dolgokat gondoljanak és soha nem 
ejtett szókat ejtsenek : ily férfiak minden nemzetnél épen úgy te
remtői sajátos irodalmi nyelvnek, a minthogy a nemzeti szellem tő
lük veszi irányát. A szellem, mely amaz ihletett férfiakat szólásra 
ösztönzé, nyelvet is teremtett nekik, mely gondolataikat úgy fejezte 
ki, hogy a kifejezés épen annyit mond, a mennyit a gondoló mon
dani akart. 

Oly szószörnyetegekkel, mint „az igazán való írás", vagy „az 
szólásnak dísztelen módja" az ó szövetség nyelvében az ember se
hol nem találkozik; hanem ingenis Károlyinál olvasunk ilyet: „kö-
falrakó kömívesek (2 Sam. 5, 11.) és Molnár e gyönyörűséges kife
jezést híven utánnyomatja. 

S most azt kérdem , gondolható-e az, hogy a nyelv oly álla
pota , az írás olyan kezelése mellett, a bibliai, különösen az ó szö
vetségi könyveknek kényesen szőtt beszéde csak megközelíthetöleg 
is kifejeztetett volna? 

Molnár Albert tehát koránt sem birt azon sajátságokkal, me
lyek öt Károlyi Gáspár fordítása nyel vezeti hibáinak kiigazítására 
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képesítették volna. De talán másnemű fogyatkozásoktól tisztította 
meg Károlyi müvét ? 

Távol legyen tőlem, hogy Molnár Albert, mint egyik méltán 
tisztelt jelesünk, nagy érdemeiből valamit levonni akarjak; de a 
feltett kérdésre ki kell egyszerűen mondanom, hogy igazító tiszté
ben épen nem járt el azon gondossággal, melyet a feladat fontossága 
és szentsége méltán igényelhet. 

Avagy lehet-e oly kiadást igazítottnak mondani, melyben száz 
olyan hiba maradt meg igazítatlanul, mint Gen. 3. 24. az életnek fá

jának örizetéért, e helyett : „hogy az életfájához vezető utat (T?ü) 
megőrizzék" ; vagy Gen. 8, 13. száz egy esztendőben, e helyett „hat 
szász egyedik esztendőben", ugyancsak 8, 16. versben pedig fele
ségednek fiai ^ e helyett: „fiaidnak feleségei" ? Igazításnak mondha
tó-e az, hol százakra menő szókihagyások, sőt egész versrészek ki
hagyásait észrevétlen nyomatja le újból a Hannoviai kiadásban ? Nu-
meri 29 ; 9. az engesztelő ünnep áldozatának leírásánál a Visolyi 
bibliában valami különös zavar esett, mert e helyett; „és ezeknek 
lisztáldozatját, olajjal elegyített három tized lisztlángot egy tulok 
mellé, és két tizedet egy kos mellé" Károlyinál ez van; és mindenik 
tulok mellé olajjal megegyelített egy Epha semlyelisztnek három tize
dét, Minhának két tizedrészt az kos mellé, a mi sem az eredeti szö
veggel nem egyezik, sem józan értelmet nem ád ; és ez a Hannoviai 
kiadásban híven utána nyomatik, úgy szintén mindjárt utána a 11-ik 
vers második fele („valamint a naponkénti égőáldozaton ennek liszt-
áldozatján és italáldozatjain kivül") a Visolyi kiadásban kimaradt, és 
a Hannoviai kiadás ugyancsak csonkán adja e verset. — Károlyi 
Gáspár Visolyi kiadású fordításában az egy Jeremiás könyvében 
ötvenhat, a római levélben pedig huszonöt oly helyet számláltam, me
lyeket az eredeti szöveggel összevetvén, lehetetlen többé-kevésbé 
csonkítottaknak nem ismerni fel, és a Hannoviai kiadás azokat egy
ről egyig utánnyomatta a nélkül, hogy legkisebbet is igazított volna, 
oly helyeket nem is említvén, melyek teljesen vannak ugyan for
dítva, de minthogy semmi értelmet nem adnak, méltán várhatta volna 
az ember, hogy Molnár azokat kiigazítsa. 

Igen hosszadalmas dolog lenne , ha csak a most említett 81 
hibát is itt mind sorban idézni és kimutatni akarnók. Tehát csak 
néhányat írhatunk ide mutatványul, hogy meglássék, minemüek 
azon hibák, melyeket a két könyv fordításából összejegyeztünk. 
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Jer. 3. 24. így hangzik : „Térjetek meg szófogadatlan fiak, 
azt mondja az Úr: és hozzám vészlek titeket egyet egy városból, kettőt 
egy nemzetségből, és beiktatlak titeket Sio?iba.u Itt e mondat : "OJN \j) 
üp2 ^rî VS „mert én uratokká lettem", ki lett hagyva. 

A 16. fejezetben a próféta dögveszélylyel fenyegeti az orszá
got és festvén a bekövetkező országos nyomort, azt mondja: oly sű
rűn jönek majd a halálesetek, hogy senkinek sem jut eszébe a szoká
sos temetési és gyászszertartásokra gondolni és halotti torokat tartani. 

6. S meghal — így szól — nagyja kicsinyje e földön : 
el nem temettethetnek, sem nem siratják őket; 
senki magát érettök meg nem karczolja, sem haját nem 

tépi ki. 
7. S nem osztogatnak kenyeret torban vigasztalásul a halott 

felett, 
s nem itatják meg velők a vigasztalás poharát atyjuk felől, 

és az ő anyjuk felől. 
E hetedik vers a Visolyi kiadásban így van : nEs az kezeket 

nem verik össze, hogy őket vigasztalnák az megholt felöl, és nem vi
gasztalják őket az ő atyjuk és anyjuk felől.11 

Itt tehát azonkívül, hogy e szók iQ"i£i ah) hibásan vannak 
magyarítva, bzbi hv merőben fordítatlan maradt 013 DHiN 1BŰJ V&)\ 
CC-irUfi s nem itatják meg velük a vigasztalás poharát szép képe 
helyett pedig csak a száraz alapgondolat van „és nem vigasztalják 
őket." 

Jer. 18, 13 — 17 a próféta Izrael népének Istenétől való elpár
tolását természetes rendeltetésével ellenkező szörnyű tettképen akar
ván felmutatni, e fenkelt hasonlattal él,, hogy a havas csúcsait a hó, 
a vízforrást az ő vize el nem hagyják ; de az én népem stb. mi is a 
szent könyvben így hangzik : 

13. Kérdezősködjetek csak a népek között: ki hallott ilyesmit? 
Igen szörnyűséges dolgot követett el Izrael szüze! 

14. Elhagyja-e kőszáli mezőségét a Libanon hava? 
Megszakadnak-e a kiszóródott, buzogó folyóvizek ? 

15. Hogy megfeledkezett én rólam az én népem stb. 
Itt a 14-ik vers a Visolyi kiadásban így van : Vájjon elhagy

ja-e valaki az mezőnek kősziklájának vizét, és azt mely az Libanus 
havasáról származik11 ? Ez látni való, nem egyéb mint a vers első 
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részének rossz felfogás szerinti fordítása, míg a második rész épen* 
seggel nincs fordítva. 

22. 3. e van : „Tegyetek íteletet és igazságot és mentsétek 
meg az nyomorultat az nyomorgatónak kezéből (e helyett : ment
sétek ki a rablottat a nyomorgató kezéből) , az jövevényt, árvát és 
özvegyet ne nyomorgassátok (itt kellene még lenni : és eröszakot 
ne tegyetek rajtok = tábnn SN"), de ez ki van hagyva.) •— Ugyan-
e fejezet 17. verse így van : De az te szemeid, és az te szíved csak 
az fösvénységre van és az ragadományra, és az nyomorgatásra, hogy 
ezeket csel ekedjed.u Itt r\iBVh *pií1 0*3 h%) fordítatlan maradt. E vers 
teljesen és helyesen fordítva így hangzik: „Mert szemeid és szíved 
nincsenek egyébre irányozva mint önhasznodra, és az ártatlan vér
nek kiontására és a nyomorgatásra, s erőszakoskodásra, hogy azt 
végrehajtsad. 

A 44. fejezet tele van csonkításokkal, ferdítésekkel, melyek 
közül csak a 18, 19. verseket emeljük ki. Ezek a Visolyi kiadásban 
így hangzanak: 18. v. Mi időtől fogva pedig az égen való állatoknak 
nem kezdénk áldozni (alkalmasint így akart lenni: kezdénk nem ál
dozni , mert e szóhelyezés „nem kezdénk áldozni, érthetetlenségig 
rósz és még is a most közkézen forgó kiadásokban is úgy van) min
den nélkül szűkölködünk, fegyver és döghalál (az eredetiben „éhség" 
van) miatt megemésztettünk. 19. v. Mikoron pedig mi az égen való ál
latoknak áldoztunk , vájjon az mi férjeink híre nélkül csináltunk-e 
neki béleseket, hogy azokat tisztelnénk, és neki (kinek?) itali áldoza-
kat tennénk. Nem feszegetvén ezúttal e fordítás egyébb esetlenségeit, 
a minő az is, hogy 0?E$n roSp ég királynője, így fordíttatik : égen 
való állatok, csak azt emeljük k i , hogy a 18. v.ben D*OD2 nS "]D!"n 
a 19. v.ben D^Di fi1? "JOíiSl fordítatlan maradt és Molnár valamint 
az elébb említett hibákat és csonkításokat úgy ezeket is híven után
nyomatta. 

Mennyivel hívebb, világosabb, teljesebb a mellőzött Heltai for
dítása : v. „Az időtől fogva, hogy elhagytuk mennyei királyné asz-
szonynak való jó illatú és itali áldozatokat, mindenbe szűkölködünk, 
fegyver miatt és éhség miatt megemésztetünk. 19. v. Es mikor jó 
illatot tesznek a mennyei királyné asszonynak és itali áldozattal áldo
zunk ö neki, nem műveljük e^t a mi férjeink akaratja nélkül, hogy po
gácsát sütünk neki, és itali áldozattal áldozunk, hogy megengeszteljük 
ötét." — Ha Károlyi maga elmulasztotta jeles elődje felhasználását," 
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használta volna fel azt az igazító, vagy ha ezt nem tette, látott volna 
maga lelkiismeretesebben igazítótisztéhez; ezek, úgy hiszem, nem túl
zott követelések, és ha sem az egyiket sem a másikat teljesítve nem 
látjuk, senki ne csodálkozzék, ha a férfi egyéb érdemei iránti tisztele
tünk mellett bibliaigazítási munkatételéről kedvezőn nem nyilat
kozhatunk. 

Fentebb említem, hogy a Károlyi-Gáspár-féle bibliafordítás 
valódi igazítójának egyedül Tótfalusi Kis Miklóst mondhatni. Hogy 
az ez által 1674-ben Amsterdamban eszközölt kiadás az elébbiek-
hez képest tetemes változásokat tartalmazott, már abból is követ
keztethető , hogy annak terjesztése ellen a Zion túlbuzgó őrei oly 
vihart támasztottak, mintha a vallás ős alapjait megrendítő és min
den kegyességet felforgató mü forgott volna kérdésben, pedig csak 
egy hibás bibliafordítás kiigazításáról volt szó. Ellenségeinek incsel-
kedései és fondorkodásai ellen T. Kis Miklós 1697. egy védiratot 
bocsátott közre, melynek teljes czíme e következő : 

Apológia Bibliorum 
Anno 1684. Amstelodami impressorum. 

ut et 
orthographiae 

in iis observatae : 
In Trés Partes divisa. 

1. Epistolam Apolegeticam, in quá utplurimum tractatur de 
alterationibus quibusdam, quae in ea Editione contigerunt, earum-
que Generibus, cum Exemplis. 

2. Catalogum vocum ibi omissarum, hic restitutarum , ubi in-
terim signantur (duntaxat) Lóca de necessariis mutationibus, vei 
aliis difficultatibus. 

3. Ratiocinationem de orthographia eo modo instituenda. 
Ad multorum praejudicia de iis concepta medendum cum co-

actione a nobis invitis expressa. 
Per 

Nicolaum Kis d. M. Tótfalu 
Claudiopoli 
Anno 1697,. 

E könyv, mely a légritkábbak egyike, mert tudtomra a birto
komban lévő példányon kivül a két magyar hazában csak a maros-



A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOK. 1 8 5 

vásárhelyi könyvtárban létezik még egy példány, — egyiránt becses 
nyelvészeti és bibliamagyarázati tekintetben. 

Az előszóban elmondja, mi indította öt védiratának megírása 
és közzétételére, hogy helyesírási következetesen keresztül vitt rend
szerét kárhozatos újításnak és a Janssoni kiadásbeli magyar szöveg 
csonkításainak kiegészítését hamisításoknak mondták. A jobbak 
ugyan mellette voltak, nevezetesen Horti István erdélyi püspök és 
Dési Márton örömmel üdvözlik működését, s az utóbbi egy levelét e 
szavakkal végzi : „Tsuda volna inkább, ha oly nagy jóságos tsele-
kedet sok és nagy akadályok nélkül menne véghez;" de Kis Miklós 
igen jól tudta, hogy ilynemű vállalatoknál nem annyira a jobbak 
belátása, mint a többségnek rendesen vak kedvezése vagy ellen
szenve szokott dönteni, azért jónak látta a kérdés körülményes fej
tegetése által a csökönyöseket is meggyőzni. 0 tehát az emelt újí
tási vádak ellenében bámulatos szorgalomra mutató részletességgel 
kideríti, hogy az akkor közkézen forgott Jansson-féle kiadása a Ká
rolyi Gáspár bibliafordításának mig egyfelől botránkoztató hibák 
sokaságától hemzseg és ezerek számra megy a világos kihagyások 
lajstroma, másfelől a helyesírás egészen oktalan, s minthogy minden 
elv nélkül szűkölködik, az egyes szók írásában semmi következetes
ség sincs. 

Nem ismerek hazai irodalmunkban müvet, melyben a bírálati 
szigor kevesebb animositással és legkisebb részletekig menő ponto
sabb lelkiismeretességgel bonczolná tárgyát, mint a hogy Kis Miklós 
e kis védirata teszi. Nem hajhászsza a hibákat, hanem mert megál
lapított józan elvek szerint és nyomról nyomra vizsgál, a botlások 
szükségkép ötlenek önként elibe. 

Sajnos, hogy Kis Miklós nem bírt annyi képességgel a jobb
nak önerejéből való előteremtésére, mint a mennyi szorgalmat és 
józan ítéletet fejtett ki mások hibáinak kiderítésében. De úgy lát
szik, nem bizott elegendökép magába a magyar nyelv irodalmi ke
zelését illetőleg; védiratát is azért nem írta magyarul, mert a mint 
maga mondja : „Latino verő idiomate has Apologias concinnavi, 
quia terminos technicos non possem satis intelligibiliter Hungarico 
sermone exprimere;" a miért is ö a fölfedezett hibák kiigazítását az 
Ultrajectumban akkor tartózkodott magyar tanulókra bízta, a mint 
ez a hibák jegyzékének íme feliratából világosan kitetszik : „Voces, 
sententiae et versus in Bibliis Hung. A. 1644 Amstelodami editis 
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incuria quadam omissi; in iisdem ibid. A. 1684. imprimi coeptis 
acri studio acjideli opera Hungarorum S. ti. Theologiae Studiosorum 
in Celebrr. Akadémia Ultrajectina p. t. commorantium suis locis re-
stitui.u 

A Kis-Miklós-féle bibliaigazítások tehát csak úgy eshettek meg, 
hogy kijelöltetvén valamely latin fordításban azon helyek, melyek 
a Jansson-féle fordításban hiányosan vagy épen nem voltak lefordítva, 
felosztatott a munka úgy, hogy az egyik a biblia egyik , s a másik 
más részében stb. kijelölt helyek fordítását vállalta magára, mi meg
történvén, Kis Miklós gondosan utána nézett, hogy mindenki a ma
ga kiszabott pensumát hűségesen végezte-e, a Jansson-féle bibliából 
hiányzó szó, mondat vagy vers le van-e csakugyan és híven fordít
va, és ha igen, azt bele szúrta. Hogy ily mechanismus mellett össze
vágó, egyöntetű mü nem volt nyerhető, magától értetik. Valóban 
csak is ily eljárás mellett történhettek oly igazítások, melyek míg 
egyfelől a szöveget kiegészítik, másfelöl — a mint már feljebb is 
kimutattam — a fordítás érthetetlenségét és a haszontalan szóbővi-
téseket csak szaporítják. 

Ám lássunk néhány példát. Deut. 12. 7. a Janssoni kiadásban 
így hangzik : „És egyetek ott a ti Uratok Istentek előtt, ti és a ti 
házatok népe, azokból a melyekkel megáldand tégedet a te Urad 
istened." Itt emondat fordítása D2T1 nhvi2 hu cnnöttJl kimaradt és 
Kis Miklós TremelUust követve (et laetamini vos et familiae vestrae 
comedentes ex omni re ad quam admoveritis manum) utánpótolja 
így: „es örvendezzetek, évén azokból valamikre kezeiteket veténditek,u 

s így az egész vers ekkép hangzik : „És egyetek ott a ti Uratok Is
tenetek előtt, és örvendezzetek ti és a ti házaitok népe, evén mind
azokból , valamikre kezeiteket veténditek, a melyekkel megáldand 
téged a te Urad." A héber előadás sajátságának általános ismerete 
is elegendő annak belátására, hogy ez esetlen, vontatott gondolatki-
fejezés nem hü mása az eredetinek. Hü fordításban az egész vers 
így hangzik : „És egyetek ott Jehova Istenetek színe előtt, és örül
jetek ti és házatok népe kezetek minden keresményének, a mely-
lyel megáldott téged Jehova a te Istened." 

Deut. 31, 21. a Janssoni kiadásban így hangzott : „Mikor pe
dig reájok szállanak a sok nyavalyák és nyomorúságok, akkor ö 
elöttök az ének bizonyság lészen (mert el nem felejti azt az ö ma
radéka), mert jól tudom az ő gondolatjokat és mit cselekedjék most 
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is, minek előtte bevittem volna ötét a földre a melyről megesküt-
tem." Itt e mondatot : „mert el nem felejti azt az 3 maradéka11 Kis 
Miklós így egészíti ki : „mert el nem felejtődik ez úgy, hogy ne fo
rogjon az ö maradéka szájában,1,1 mi csaknem szó szerinti fordítása 
Tremellius e szavainak : non enim oblivioni tradendum est, quin 
versetur in ore seminis ejus. De vájjon szükséges volt-e pótolni e 
helyt? A héber eredetiben e van: iy-iT *sp npizjn ikh >3- Itt nyilván 
a iSO szó az, melyet Tremellius körülírva fordít így : quin versetur 
in ore; azonban tudjuk, hogy a ns vagy *fi (száj) szó 3 , h, \p, Sy 
viszonyjelölökkel viszonyszócskává válik. Nevezetesen az instru
mentális viszony szorosan megkülönböztetik a szerint a mint cse-
lekedetbeli, vagy szóbeli; első esetben használják a 1̂ 3 (kezével) 
szót, mint "t»3 nS'tf szó szerint küldeni kezével azaz általa; második 
esetben élnek a is szóval, mint (Num. 35, 30.) D""iy ^ S tanúk után, ta
núk vallomása után (Jer. 36, 6.) '•stt r o r o irtál utánam, előadásom 
után. E szerint a szóban forgó mondat tulaj donképen így lenne for
dítandó : „mert el nem felejti azt az ö maradéka"; vagy ha már épen 
betűhöz ragaszkodunk, így kellene fordítani : mert nem múlik ki 
elfeledve maradéka szájából." 

Hogy Kis Miklós másodrendű kútfők után tétette meg az iga
zításokat , ennek az a rossz következése is lett, hogy míg egyfelől, 
a mint fentebb több példában láttuk, oly fordítási darabokat, melyek 
az eredeti képes kifejezésinek épen csak száraz értelmét adják, 
érintetlen hagy , másfelöl sok helyt, mivel a fordítás a latin kútfő
vel nem egyezett, ott is igazíttatott, hol Károlyi Gáspár értelmezve 
ejtett fordítása az előadás egészén alig rontott valamit. így pl. 1. 
Sam. 26, 20. a Jansson-kiadásban így van: „Mostan azért az én vé
rem ki ne omoljon büntetés nélkül, mert az Izraelnek királya egy 
balha kergetni jött; nem különben mint a ki hegyeken kergetné a 
fogoly madarat." 

A mit Károlyi így fordít: büntetés nélkül, az a héberben úgy van, 
hogy „a földre11; azonban tudni kell, hogy a héber szójárás szerint 
földre esni annyit tesz, mint hiába, minden siker nélkül történni; e 
szóknak tehát: ne essék (szabadabban : ne omoljon ki) vérem a földre 
tulajdonképi értelmük csakugyan az , hogy „ne omoljon ki vérem 
hiába, büntetlenül." 2 Kir. 10,10. e szójárás ismét előfordul: „Tud
játok tehát most, hogy a Jehova beszédiböl semmi nem esik földre", 
ezt is Károlyi értelmezve szabadon így fordítja : „Vegyétek esze-
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tekbe ebből azért, hogy semmi el nem múlik hídba az Úrnak beszé
diben." Ezt Kis Miklós bántatlan meghagyja, míg az előbbit így iga
zítja : Most azért az én vérem ki ne omoljon a földre az Úr elöl (hogy 
értsük itt azt az elöl szót ?); mert az Izrael királya egy bolhát ker
getni jött : nem különben mintha a ki a hegyeken kergetné a fogoly 
madarat.11 Ily igazítás már csakugyan nem érdemel köszönetet, nem
csak, mert a földre esni szójárásnak igazi jelentését Kis Miklós, úgy 
látszik, nem tudta, de meg azért is, mert Károlyinak jó magyaros kife
jezését : „balha kergetni" mint széna gyűjteni, fa vágni stb. megiga
zítja így : balhát keresni; míg az ily szószerkezetet, mint : „nem 
különben, mintha a ki . . .", melynek az eredetiben semmi nyoma, 
változatlan meghagyja. 

Helyesen igazítva e versnek így kell hangzani : „Most tehát 
ne omoljon ki az én vérem hiába, távol (*U,2ű) Jehova színétől. Mert 
úgy indult ki Izrael királya egy bolha keresésére, mint mikor fogoly 
madarat vadásznak a hegyeken." 

E szavakkal a Saul által üldözőbe vett Dávid megakarja kér
lelni üldözőjét, és Dávidnak, ki már akkor Izrael ellenséginek rette
gése volt, igen jól illik szájába a kifejezés : Vajha ne kellene távol 
Jehova szinétől, azaz pogányok földére menekülve elvesznem, a nél
kül , hogy Izrael ellenségeivel karom súlyát éreztethetném; miért 
folytatja hát Izrael királya üldözését egyik legcsekélyebb szolgája 
ellen (s itt keleti túlzással magát a bolhához hasonlítja) oly szenve-
délylyel, mint mikor nemes állatokra tart vadászatot a hegyek közt? 

Elég e néhány példa annak bebizonyítására, hogy Kis Miklós
nak a bibliai magyar szöveg tisztítása dolgában nyert positiv ered
ményei koránt sem olyanok , a minőket a Janssoni szöveg jeles bí
rálata után joggal várhatnánk, ha ö az igazításokat maga teszi és az 
eredeti után indul. 

Bibliafordítás igazítójától nem csak az eredeti szöveg teljes is
meretét, hanem egyebet is méltán várhatunk; első sorban pedig kí
vánhatjuk, hogy nyelve correct, és müízlése olyan legyen, hogy nem 
csak az igazítandó szövegben esett hézagokat pótolja, hanem an
nak összebonyolt szerkezetű, válogatlan kifejezésü, kerekdedségre 
nem ügyelő beszédeinek bájt és kellöséget is kölcsönözzön. Kis 
Miklós bibliaigazítási munkálkodása akkor fogott volna teljes fény
ben tündökleni, ha ő igazításaiban példát mutatott volna, mikép 
kell vala Károlyi Gáspárnak magyarításában eljárnia; de Kis Mik-
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lós igazításí nyelve a Károlyiénál lehetőleg pongyolább, még ke-
vésbbé praecis és sokszor a szövegbe bele sem illő. 

Mindamellett Kis Miklós örök hálára kötelezte maga iránt a 
protestáns egyházat, a mennyiben igazításai legalább azt a pironsá-
got elhárította tőlünk, hogy szentkönyvül egy sokszorosan csonka 
müvet használtunk. 

Kis Miklós után a bibliai magyar szöveg ügyében alig történt 
egy lépés, mely említést érdemelne ; még az új szövetségnek legújabb 
1854-ik évi, az egyes pontok értelmezésében lelkiismeretes kolozs
vári kiadói is a szöveg épségére oly keveset ügyeltek, hogy kia
dásukban nem egy helyt Kis Miklós által már kiegészített darabo
kat ismét a Janssoni kiadás szerint csonkán közlik, mint pl. Rom. 
9. 8. a kolosváíi kiadásban így hangzik : „Nem a kik a testnek fiai, 
hanem az Ígéretnek fiai ismertetnek Ábrahám magvának" ; itt e mon
dat : távra téxva tov &tov kimaradt és az egész vers a Kis Miklós 
igazításai nyomán készült közkézen forgó bibliákban így van: „Nem 
a kik a testnek fiai, azok az Istennek fiai ; hanem az ígéretnek fiai 
ismertetnek Ábrahám magvának." 

Végezetül szabadjon megjegyeznem, hogy észrevételeim, me
lyeket itt töredékesen elszórtam, csak történelmi bevezetésül akar
nak szolgálni egy netalán valaki által később készítendő bibliafor
dítási körülményes theoriához ; a mező, melyet egy nagy egész al
kotására be kellett volna járnom , sokkal rengetegebb, semhogy az 
én parányi erőm megbírná. Szándékom csak a volt, hogy megmu
tassam , hol állunk, és hogy töredékes jegyzeteimmel figyelmeztes
sek arra, hogy Károlyi Gáspár bibliafordítása minden később tett 
igazítások után is, nem mondom a tudomány, de csak a közönséges 
élet legszerényebb igényeinek sem felel meg. 

Ha a miket szóltam, igazak, az egyház, melynek a biblia leg
szentebb kincse, tudni fogja, mi a teendője, és nem fog késni min
dent megtenni, hogy a hiányt, melynek tovább tartása pironság nél
kül nem lehető, minél elébb pótoltassa. Adja Isten. 

BALLAGI MÓR. 


