
"A bibliaforditás iránt érdeklődők konferenciája" 1953. 
dember 16án d.e. 9 órakor Zoltay Gyula lelkészeknek az Efezusi levél 
1. fejezetéről tartott igetanulmányával kezdődött.

Azután dr. Pálfy Miklós teol.akad. dékán beszámolt az ótes- 
tementomi szakbizottság munkájáról.

Mintán rámutatott a munka komoly, sőt "szent" voltára, kifej
tette az uj forditás szükségességét. Az uj bibliaforditást szükségessé 
teszi egyrészről a Károli bibliának egyre inkább ódon nyelvezete, más
részt pedig a teológiai tudományokban és a sémi nyelvek ismeretiben is 
nagy történt előrehaladás.

Az 1938-as Ceglédy-Raffay próbabiblia nem volt kiadható, mivel 
az alapszöveg fogyatékos és hiányos volt és nyelvezete is kispolgári 
forditásizü és ennek következtében messze mögötte marad még Károly bib
liaforditásának is. Az ótestamentomi szakbizottság munkájában egyik fő- 
kérdés a "kongruencia" kérdése. Vagyis hogy egy-egy állandóan előforduló 
kifejezést hogyan forditsanak az otestestamentom összes könyvein belül. 
Mereven alkalmazzák a kongruencia elvét, vegy pedig rugalmasak legyenek.
A városneveknél s latinos formát eltüntették és szokat közvetlenül i- 
gyekestek e magyarba áthelyezni. Nehézséget okozott ezután a költői ré
szek forditása is,  költészeti, teológiai okokból, amelybe még anyagi 
okok is belejátszottak, t.i. ha a költői részeket verses formába szednék, 
az drágább lenne.

Dr. Pálfy Miklós előadásá t  megbeszélés követte, amelyen a kon
ferencia résztvevői egyes kérdé s e k h e z  is igyekeztek hozzászólni.
Igy kifejezésre jutott, hogy a költői részeket hozzák versformában. A 
nevek forditásával kapcsolatosan megvitatásra került az a kérdés, hogy 
a neveket a LXX szerinti ellatinositott formában, vagy pedig engedve 
a historizmusnak, félretéve az évezredes hagyományt az eredetinek meg
felelően magyar forditásban adjuk. Kétség kivül, hogy a tradició mel
lett nyomós okokat lehet felhozni és a bibilaolvasó ember számára akár 
fi liszteus, akár filiszti van irva, ugyanazt jelenti. Épen ezért jobbnak 
látszik, hogy ha a tradíció érvényesül.

Ezután Szabó József lelkész tartott előadást arról, hogy a 
biblia eredeti nyelvének megértéséhez és tanulmányozásához milyen segéd
eszközöket használjunk és azokkal hogyan dolgozzunk. Szabó József lel
kész előadásába az Ujtestamentom szemszögéből nézve tartotta.meg. Min
denekelőtt rámutatott arra, hogy ismernünk kell az eredeti nyelvet, a 
görögöt, mivel vannak a görögben lefordíthatatlan képletek, amilyen pl. 
az "auristos", vagy a "passiv imperativus" . Az igehirdetés bizonyos te
kintetben mindig bibliaforditás, amely soha meg nem szünhet és mindig 
az ad hoc forditásban lesz mai és személyhez szóló. Végül szükség van 
az eredeti szöveg ismeretére azért is, mert nekünk magyaroknak tulaj- 
donképen nincs evangélikus bibliaforditásunk és a Károly féle biblia
forditás természetszerüleg református szineződésü.

Ezután Szabó József felsorolta a használható és használandó 
segédeszközöket, amilyenek nyelvtanok, szótárak, synopsisok és concor- 
dantiák. Nagy  kincs az igehirdetés elkészitésénél a jó segédeszköz, 
azokat hüségesen, szivósan, de alázatosan kell használni és sohasem 
szabad elfelejteni, hogyha a prédikáció igévé sikerül, az mindig csoda.

Ezután dr. Karner Károly teol.akad. professzor számolt be az 
ujtestamentomi szakbizottság munkájáról. A bizottság munkáját kezdettől 
fogva, vagyis a 1938-as próbabiblia és a 1930-as Czeglédy Biblia reviziója 
során meghatározta az a kérdés, hogy tulajdonképen revizió vagy uj for
ditás a bizottság feladata. Az uj forditást az tette volna indokolttá, 
hogy a régi lemezek elkoptak és azokat nem lett volna érdemes ujból le
huzni. Ebben a helyzetben Czeglédynek egy állitólag nyomdakész biblia
forditását akarták sürgősen elnyomatni. Azonban amikor a bizottság ezt 
a forditást áttekintésre kézbevette, kiderült, hogy a szöveg igy nem 
nyomtatható és erre indult meg a munka, éspedig revízió a Czeglédy 
 szöveg alapján.



Először ez egész bizottság nézte át ez emlitett szöveget, majd 
után magyar nyelvi szempontból Áprily Lajos és Szabó Lajos vizsgálta 
át a szöveget. Ezután következett a második átnézés egy szükebb bi
zottsággal.

A forditásnál az első kellék a hüség volt. A régi magyar szókincset 
igyekeztek felhasználni, hogy e mai lapos ujságiró stilusu szavakat ki
szoritsák.A régieskedő "vala" kifejezéseket mellőzték, azonban, a passz 
vumokat nem tudták teljesen törölni. Amikor ugyanis a szenvedő szöveg-  
ben Isten az alany, akkor azt nem forditották aktivumban, mivel ott a 
szekuláris értelmezés lehetősége kisért. Pl. "ne itéljetek, hogy ne 
itéltessetek" . Ez felbontva igy lenne helyes, "ne itéljetek, hogy az 
Isten ne itéljen titeket"; ugyanis ha az alanyt nem tesszük ki, akkor 
könnyen azt az értelmet adhatják neki, hogy t.i. azért ne itéljünk, hogy 
az emberek se itéljenek minket. Sokkal sulyosabb volt azonban a fordi
tásnál a teológiai eszmélés igazságainak az érvényesitése. Sok termé
ketlen vita folyt a régebbi és a mai teológia szembeállitása következ
tében, amelyek legtöbbször kompromisszumban végződtek. Pl. II.Kor. 5: 
Ebben az esetben a vizsolyi bibliához akartak visszamenni, de mivel az 
Lutheréval megegyezett, elvetették és magyarositás cimen egy hamis pasz- 
szivumnál forditották. Hasonlóképen ragaszkodtak egyesek a bizottságban 
az "eleve" kifejezéshez. Azután előfordul kimondottan rossz forditás, 
amilyen pl. a Jakab 2:23 "Isten kedves barátja". Ezt a forditást egyetle 
más forditás sem támasztja alá. A hüséget igyekeztek a k concordantivitá 
követelményével összekapcsolni,ha törik, na szakad jeligével, sokszor 
semmibe véve a szavak sokféle változását, alakulását. Ez az a pont, ahol 
sokat lehetne segiteni a lelkészeknek a bizottság tanácsolásában.

Az ujszövetségi szakbizottság célkitüzése tehát végső fokon a pontos 
hü, magyar, a régivel összecsengő forditás volt.

Ezután dr. Karner Károly a maga nevében válaszolt Bácsi Sándornak, 
a Lelkipásztor hasábjain megjelent és az uj bibliaforditással foglalkozó 
cikkére. Mindenek előtt megállapitja, hogy igazságtalan volt a vád a 
bizottsággal és Czeglédy Sándorral szemben, mivel a munkánál az eredeti 
szöveget tartották elsősorban szem előtt. Azután tévedés az, hogy a 
görög ujszövetség a hébernek a forditása, illetőleg "héber gondolkodás 
görög szavakban". Tévedés az is, hogy a bibliát nem lehet a keleti ős- 
nyelvek ismerete nélkül helyesen forditani, elég egyetlen példa, hogy 
milyen eredményre vezetne a keleti ősnyelvből kiinduló elemzés. Bácsi 
Sándor kifogásolja, hogy a bizottság az "Akhantos" szót többféleképen 
forditja. Megállapitja, hogy annak a töve a keleti ősnyelv alapján 
"akhan, ekhen, kekhen" = a magyar"kökény" szóval. Nos, ha igaz is volna 
az, hogy a "tövis" helyesen kökénybokorról nem lehet fügét szedni, azon
ban akkor ezek alapján az Ur Jézusnak "kökénykoszorut" tettek volna a 

 fejére? És hova jutnánk, hogyha a legujabb angol kutatás eredményeképen 
ezt a botanikai megállapitást juttattuk volna érvényre az emlitett ki
fejezésnél, hogy az "szamártövis".

Délután a Bácsi Sándor cikkével kapcsolatban eleven megbeszélés 
alakult ki az uj forditás problémáival kapcsolatban.  M e g á l l a p i t á s t  
mert, hogy egyes esetekben a forditás sokkal nehezebb volt, mint ahogy 
azt a fenti cikk szerzője egy-egy mondattal esetleg ötletesen és szelle
mesen, de ugyanakkor ez eredeti értelemnek nem megfelelően fordit le. 
Ugyanakkor nyilvánvalóvá az is, hogy az uj fordításban is vannak hibák, 
amelyek egyrészt kö n n y e n  is javithatók, másrészt szélesebb körű megbe
szélésben szükséges, hogy a nehéz fordításu eseteket megvitassák.

Az első napot Benczur László püspöki titkár Jak.l:19-21 verseiről 
tartott esti áhitata árta be.

A második nap,december 17-e, programját Groó Gyula lelkésznek a a Mal. 
könyviből tartott igetanulmánya nyitotta meg.

Utána dr. Karner Károly tartotta meg előadását magyar bibliafordi
tás története és problémátikája" cimmel.

A magyar bibliaforditás története mindezideig feldolgozatlan. Az



1940-es Károli emlékkönyv hoz bizonyos adatokat, természetesen azon
ban, hogy a Károli bibliaforditás előtti bibliaforditások történetét 
nem öleli fel.

Károli három év alatt forditotta le az egész bibliát. Segédesz
közei latin forditások voltak. Leginkább a Tremelliust használta. Igy 
tehát a legnagyobb valószinüság szerint Károli is az előző forditáso
kat dolgozta át, revideálta, helyenként meglepően jó teológiával és 
szöveggel, természetesen azonban hibákkal is. A Káróli forditás máso
dik kiadásában már javitásokat találunk. Igy Szenczi Molnár Albert 
"Homonnal bibliája" is a Károli forditás javitása. Hova tovább egyre 
inkább követelték a reviziót, főkép ez erdélyi fejedelmek, amelynek 
gyümölcseképen készült 1557-61-ben a  "Váradi biblia. A Váradi-biblia 
óta a revizió egyházi téma volt. Ebben a szellemben végezték Komáromi 
Csipkés György és társai is, azonkívül Misztótfalusi Kiss Miklós is 
bibliaforditó munkájukat. A Károli bibliával szebben evangélikus rész
ről szinte kezdettől fogva megvolt az a törekvés, hogy a Lutheri tani
tást érvényesitsek. Ilyen volt például Torkos József Wittenbergben ki
adott Ujtestamentom forditása, amelynél nem annyira a szövegben magá
ban, hanem jegyzetekben tünik elő az evangélikus tanítás. A fennmaradt 
erősen elhasznált példányok talán arról tanuskodnak, hogy Iskolai ta
nításra használták. Ez a forditas komoly kísérlet lehetett a Károll 
biblia kiszoritására. Megemlithető Kámori Sámuel bibliaforditása, azon
kivül Bél Mátyásé.

Legujabb Masznyik Endre pozsonyi teológiai igazgatónak 1917-ben 
kiadott négy evangélium forditása, amelyet a reformáció 400 éves emlék
ünnepére készitett. Erős birálat érte. 1924-ben Czeglédy Sándor készit 
egy próbabibliát, amelyik 1925-ben a brit és külföldi bibliatársulat 
kiadásában név nélkül jelent meg. 1929-ben Raffay Sándor készitett 
Ujtestamentom forditást  1930-ben Kecskeméthy István, 1938-ban Farkas 
László forditott az Ujtestamentombol részleteket. Mindezek a munkák 
mutatják a biblia illetőleg az Ujtestamentom iránti nagy érdeklődést 
abban a korban .M asznyik Endre forditásával kapcsolatosan. Megállapit
ható, hogy a mai embernek mai nyelven igyekezett az Ujtestamentomot 
kezébe adni, azt mondhatnánk, hogy az összes forditások között a nyelve 
a legbátrabb és a legforradalmibb. Teológiája azonban liberálista tör
ténet szemléletmód.Czeg édy Sándor biblieforditása sokkal konzerva
tivabb, nyelve szintelen forditás izü, erősen felekezetiek, teológia
ilag bibliclsta és kissé racionalista. R affay Sándor forditása az előb
biekhez képest sikerültebb munka, azonban teológiájában felvilágosodott 
konzervatizmust képviselt. Kecskeméthy István komoly kisérletet tett, 
hogy a Károli szöveget közelebb hozza hozzánk. Munkáját az uj fordítás
nál is felhasználtak; az ő teológiája nem szembeszökő. Mindezek a 
forditások tulajdonképen előkészitették az uj forditás problematikáját 
is, amelynek egyik szembeszökő kérdése a revízió vagy az uj forditás.
A Korábbiak alapján le kitünik, hogy a kérdést nem lehet vagylagosan 
eldönteni, mert dialektikusak a dolgok: az uj forditás is revízió és 
a revizió is uj forditás. Gyülekezeti használatban egészen uj forditást 
nem szabad hozni, a folyamatosságot igyekezni kell megőrizni. Keresni 
kell a jó uj forditást, ugyanakkor meg kell őrizni a meglévő biblia ér
tékeit. /

Az uj forditásnál a következő szempontokat igyekeztek szem előtt 
tartani,amelyeket a krikikai munka megtételénél is kivánatos figyelembe 
venni: 1./ az alapszöveg, a Nestle szöveg. Természetes, hogy ez sem 
megfellebbezhetetlen. Gondoljunk csak azokra a helyekre, ahol a Nestle 
szövegben verskihagyások vannak. 2./ A pontosság vagy "concordantia" elve 
Ez Igen fontos, azonban ezt csak rugalmasan lehet alkalmazni. Szükséges, 
hogy az uj forditásba a teológiai eszmélés érvényesüljön. 3 ./ Helyes 
magyarság. 4./ Gyülekezetszerüség, vagyis hogy az uj forditás az egész 
egyházé és nem bizonyos közösségi szempontok az irányadók. Kérdés itt 
a  felekezetszerüség kérdése, amely azonban akkor lenne igazán megoldható
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hogyha nekünk magunknak lenne saját bibliaforditásunk.
Ezek azok a szempontok, amelyekre figyelnünk kell, amikor a Biblia

fordítását kritika alá vesszük.
Azután Bácsi Sándor lelkész tartott előadást „Isten igéje magyarul 

cimmel. Mindenekelőtt megállapitja, hogy sokan igyekeztek magyarul he
lyesen. forditani, azonban idő- és látókör hiányzott ezekből az igyeke
zetekből. Károli például szive mélyéig bent ült a hit világában, azon
ban sok latinizmus volt a forditásában. Mégis ebből tanultak századok 
nemzedékei magyar beszédet.

Arra a kérdésre, hogy hogyan szóljon az ige, ez a rövid válasz, 
hüségesen magyarul. A nyers forditás nem más mint megölő betü, a hüséges 
magyar forditás az, amely a lelket megeleveniti. .Előadása további részé
ben Bácsi. Sándor a magyar nyelv eredetével és problematikájával foglal- 
kozott. Nyelvünk az ős sumir, szkita nyelvből ered. Alapjuk a rövid ős- 
szavakba abból képződnek a többi szavak, szavainkat jellemzi ezután 
hogy leginkább a testrészek szemléletéből nőttek. A magyar nyelv továb
bá állapotfestő nyelv, igenyelv. Jellemző rá azonkivül még rövid tőmon
datok és a beszéd zenei dallamossága.

Ezt az előadást követőleg Is ujabb eszmecserékfolytak az uj for
ditásról főleg magyar nyelvi szempontból*

A délután folyamán dr. Nagy Gyula tartott előadást "Ujtestamentami 
fogalmak forditásának problémája" cimmel.

Dr. Nagy Gyula előadásában a pneuma, pszüehé, szarx és sóma fogal
mak vizsgálatára szoritkozott. Mindenekelőtt megállapitja, hogy ezek 
a fogalmak a Bibliában nem pszihológiai fogalmak, hanem antropológiai 
terminusok. Vagyis olyanok, amelyek az embert sohasem önmagában, hanem 
Istenhez való viszonyukban nézik; éspedig Istennek fel/elős viszonyban 
Ezeket a fogalmakat az ember főkép csak immanens vonatkozásaiban nézi 
és látja . Ezért szigoruan különböztetnünk kell teológia és pszihológia 
között. A bibliában a test és lélek nem két elkülöníthető, rész, hanem 
a szétválászthatatlan egészet képező ember két aspektusa. Ezzel szem
ben a teológiában szinte kezdettől fogva kisért Plátonnak és Plotinos
nak a felfogása, t.i. hogy a lélek ez embernek a halhatatlan és nemes 
része szemben a testével, amelyik halandó.és alantas. Ez a gondolkodás- 
még  különösen is érvényesül a római katholikus teológiában, de egyszerü 
hiveink is eszerint gondolkodnak. Ezzel szemben a Biblia a sómából és 
pszichéből álló egész emberről mint Isten teremtményéről beszól. Ez az 
egész ember a maga teljességében a z  büne miatt Isten itélete alatt és 
az egész embert illeti az itélet, a halál. Amikor a Biblia a két kife
jezést váltogatja, akkor az embert tulajdonképen kívülről illetőleg be
lülről nézi?

A Bibliában a sarx és pneuma a döntő terminusok az emberről.A sarx 
a hus, bünben, lázadásban Isten, embertárs és önmaga ellen. Viszonyszó 
éspedig az ember lehetetlen bünös viszonyának állandó Isten elleni 
lázadásának a megjelölője. A pneuma a szél, a lehellet; nem immanens 
tartalmu . Isten uj életet teremtő munkáját jelenti az emberben, ez az 
ami hordozza, feddi tanitja az egész embert. Uralkodik az egész élet 
felett. Jelei Isten titokzatos világát hozzák közel hozzánk. Kriszthoho 
van kötve, csak akik Krisztusban vannak, azok nyerik. A sarx és pneuma 
harcban állnak egymás ellen, ezért várja az ember a sémáénak és pneumá- 
nak teljes megváltását. A fenti kifejezésekkel kapcsolatosan igyekezni 
kell egységes forditásra, azonban rugalmasnak kell ugyanakkor lenni
Pl. Lukács 11:34-ben az egész"embered” volna  helyes, fíó?n.8:23-ban 

"testben való életünk" , Márk 3:4 "életet", Luk.14:26 "önmagát" volna 
a helyesebb forditás.

Az Ágoston Sándor féle test, lélek, szellem pszihológiai alapu 
megkülönböztetést el kell utasítani. A pneuma csak Isten lelkét je
lentheti, mert a szellem szó immanensé teszi a fogalmat. Megkülönböz
tetés céljából esetleg lehetne, amikor Isten lelkét jelenti Szentlélek
nek vagy Isten lelkének forditani.

A délutáni megbeszélés ismét az ugynevezett próbakiadás kérdéseivel
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foglalkozott és azzal a felterjesz téssel, amelynek teljes szövegét 
későbbi helyen hozzuk.

Ezen az estén D. Dezséry László püspök jelent meg a konferencián 
és közvetlen beszélgetésben tájékoztatta a résztvevőket a konferencia 
cáljáról és az okokról, amelyek alatt ezt a konferenciát közvetlenül a 
karácsonyi ünnepek előtt is megrendezték.

Mindenek előtt mondotta Dezséry püspök ur, a próbákiádások után 
beérkezett gyér viszhang azt ö látszatot keltette, hogy lelkészeink 
szinte egyáltalán nem érdeklődnek az uj forditás iránt. Erre jött azutá 
Bácsi Sándor viharos cikke a Lelkipásztor b an. Ez a cikk azután különböz 
megnyilatkozásokatt váltott ki, sokan helytelenitették, sokan pedig kézl 
gyintéssel mentek el mellette, amely káros lenne az egész ügyre nézve 
Igy vetődött fel ez a gondolat, hogy a lelkészek széles rétegeit kellen 
az ügyben megmozgatni és felmérni, hogy gyakorló lelkészeink közül mily 
erőket tudnánk felvonultatni a próbabiblia kritikai munkájánál.

A konferencia résztvevőinek arra a g g o d a l mára, hogy a próbak i a dá 
ból végleges kiadás lesz, Dezséry püspök ur azt mondotta, hogy Bereczky 
Püspök urral és Kádár tanár urral folytatott beszélgetések alapján azt 
mondhatja, hogy ők sem tartják véglegesnek ezt a forditást és ők is 
szükségesnek látják, hogy egy tulajdonképeni értelemben vett uj forditá 
készitsen az ujtestamentomi bibliaforditó bizottság.

Az estét Dezséry püspök ur áhitata zárta be, amelyen Jakab levele 
3:1-2 versei alapján beszélt a mi szolgálatunk különös kisértéseiről és 
büneiről. Vétkeinkről, amelyeket igehirdető szolgálatunkban és bibliafo 
ditó munkánkban is elkövetünk. Ezért nekünk mindenkinél sulyosabb lesz az 
itéletünk. Most azonban kegyelem még a hangzó ige, járjunk elhivatásunk- 
hoz méltóan.

18-án, a konferencia utolsó napján, Hafenscher Károly lelkésznek 
a II.Tim. levélről tartott igetanulmányával kezdődött a programra. Ezután 
dr. Kiss Jenő nyug. teol. tanár tartotta meg előadását a "Bibliaforditás 
mai kérdése és helyzete világviszonylatban" cimmel.

Amennyire a XX  századot az ökumenikus mozgalmak századának lehet 
nevezni, annyira ráillik, hogy a XX. század biblia forditás százada is 
A reformációban elkezdődő bibliaforditás következményeképen a XIX.század 
elején bibliaforditó társaságok egész sora keletkezik és veszi fel a 
munkát. A német bibliaforditás Luther 1522-es ujtestamentomforditására 
és 1534-es ótestamentomforditására támaszkodik. A Luther-bibliának az 
1889-es és 1892-es reviziójából született a Stuttgarté Jubileumsblbel. 
1913-ben ujból revizió alá veszik Luther 1545-ös fordításához igazodva 
és ebből készül 1938-ban egy "Próbatestáment”. Innak a kritikát vizsgá
latával b irták meg P. Althaust és Q. Kittelt. A kiadás mai sorsa ismeret, 
len.

A svájci u.n. Zürichi biblia eredetileg  szintén a Luther bibliafor
ditás reviziója nyomán készült, később egyre inkább önállósult. 1870-ben 
és 1932-ben ment keresztül nagyobb revizión.Ennek a bibliának értékes 
szó- és tárgyregisztere és térképei vannak. Hollandiában 1637-ben jeleni 
meg az u.n. Statenblbel. Ennek reviziója-nyomán 1939-ben egy ujtestamen- 
tomi próbakiadás, majd 1931-ben uj forditás Angliában a lutheri refor
máció nem eredményezett uj bibliaforditást. Amerikában a bibilaforditáso 
sorsa ismeretlen. Az északi protestáns államokban a forditások erősen 
a Luther biblia hatása alatt álltak.  Igy Svédországban az Olaf Biblia, 
1534-45 jelent meg, amelyet 1883-ban,1903-ban és 1942-ben vettek ujabb 
revizió alá és adták ki ujból. Finnországban az Agricola Biblia készült 
1542-ben Luther biblia nyomán.

A bibliaforditás igen nagy jelentőségü Barth Károly például ebben 
látja a teológia célját. Kb. 1000 nyelven olvassák ma a Bibliát. A XIX 
században 5-6 millió biblia került eladásra a statisztika szerint, mig 
egy ujabb Brit és külföldi bibliatársulati statisztika 464 millió bib
lia eladásáról számol be. Ilyen értelemben a biblia ökumenikus vonatko
zásban is igen nagyjelentőségü.

Összefoglalásban megállapitható, hogy a bibila forditást a reformáció
- 5 -



mozgatja meg ujból és azóta minden generáció feladatává teszi.
Ezután Scholz László lelkész tartott előadást az uj bibliaforditás 

homiletikai jelentősege cimen.
A jó forditás egy-egy igehirdetésre nézve sokszor döntő jelentőségü. 

Épen ezért tételekben fejti ki a forditás jelentőségét az igehirdetésre 
nézve. 1./ Igehirdetésünk alapja a biblia szövege. 2./ A bibliaforditás 
jó eredménye fontos a jó igehirdetéshez, a rossz forditás negativ ha
tásu/. 3./ A jó fordítás sok fáradságtól megment. 4 ./ A jó forditások 
bizonyos mértékig pótolják az eredetit. 5 ./ A jó forditás exegézist is 
tartalmaz. 6./ A jó forditás nem egyszer témát ad az igehirdetéshez- 
7./ A jó forditás nemcsak az ig hirdetőre, hanem a gyülekezetre is óriási 
hatásu . 8./ Legnagyobb jelentőségü, az óegyházi perikópák jó forditása. 
Ezután gazdag példákban mutatta be Scholz László az uj forditás értékeit, 
pl. Fil.2:5-11, Ján.16:23, II.Pét.l:20. Azután a hibáit is Luk.2:14, 
Luk.9:55, Luk. 10:41.

Végül megállapitotta, hogy a bibliaforditást nagy jelentősége mel
lett sem szabad eltulozni himiletikai szempontból, hiszen Szentlélek 
nélkül nincsen igehirdetés.

Ezután a konferencia résztvevői tárgyalásaik eredményeképpen a kö
vetkéző határozatot hozták:

a./Az uj bibliaforditás ügyében összegyült konferencia Isten iránti 
hálával emlékezik meg arról, hogy az uj bibliaforditás próbakiadásából 
az egész Ujszövetség és az Oszövetségből három füzet megjelent. Isten 
iránti hálával emlékezik meg a konferencia arról ez előrehaladásról és 
eredményről, amelyet az uj forditás eddig megjelent részei mutatnak.

Hálásak vagyunk azért, hogy az uj forditás munkájának e megkez
désekor az 0- ésUjszövetségi Szakbizottságoknak az eredeti szöveg és a x 
régebbi forditások mellett Czeglédy Sándor kézirata is rendelkezésére 
állott és igy a forditás munkája el indulhatott.Hálásak vagyunk azért, 
hogy gyülekezeteink is felismerik az addigi forditás elégtelenségét és 
hogy reménységgel várnak revizión tulmenő aj forditást.

b./Amikor a konferencia mindezeket a tényeket Isten iránti hálával 
emliti meg, egyuttal kifejezi azt a meggyőződését, hogy a munka nem áll
hat meg e próbakiadásnál, hanem azt folytatni kell azért, hogy az eddig 
elért eredménye alapján gyülekezeteink minden tekintetben kifogástalan 
uj forditást kapjanak. Az uj forditás a jövő nemzedék bibliája lesz,az
ért kérjük, hogy a bizottságok az eddiginél jóval merészebben és határo- 
zottabban folytss ák a revizió, ill. ujforditás munkáját.

c./ A konferencia szükségesnek tartja, hogy a forditás további mun
kájába a hozzáértő lelkészek vonassanak be oly m ódon, hogy a próbakiadás- 
ra kritikai megjegyzéseiket megtegyék. Szükséges, hogy a kritikára elég 
idő álljon rendelkezésre és hogy a szakbizottságok a kritikai észrevéte
leket kellő időben megkapják és feldolgozhassák. Ennek érdekében javasol
juk, hogy az egyházmegyei lelkészi munkaközösségeket bizzák meg egy-egy 
könyv /ill. könyvek/ átvizsgálásával;javasoljuk továbbá, hogy a pesti 
lelkészi munkaközösség vállalja el ez ó-egyházi perikopák megvizsgálá- 
sát.Azonkivül kivánatosnak látszik, hogy a nyári koferenciákon egy-egy 
előadás ismertesse és tárgyalja az uj forditás kérdéseit.

Szükségesnek látja a konferencia továbbá, hogy a lelkipásztor 
időnként tájékoztassa a lelkészeket a forditási munka előrehaladásáról, 
az elért eredményekről ás adjon  lehetőséget a szakbizottságoknak, hogy 
az előttük lévő nehéz kérdések megoldására hozzáértő lelkészektől javas
latokat kérjenek.

Szükségesnek tartja a konferencia azt is, hogy egyházunk széles 
rétegeinek figyelmét az egyházi sajtó h ivja fel a munka jelentőségére, 
ismertesse az uj forditás szempontjait és értékeit.

d./Az elmondottak alapján kéri a konferencia a Bibliatanácsot, hogy 
a lelkészi munkaközösségeknek a forditási munkába való gyakorlati bekap
csolódás érdekében bocsásson a rendelkezésére ingyen kritikai példányo
kat mert a lelkészek a próbakiadást annak magas ára miatt nem tudják
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megvásárolni. A 16 lelkészi munkaközösségnek szüksége volna egyenként 3-4 
példányra; ugyancsak kivánatos volna, hogy kapjanak kritikai példányt a 
teológiai professzorok is.

e./Végül a konferencia kéri a lelkészeket hogy kritikai észrevé- 
teleik n é l vegyék alapul a kötetkező szempontokat:

1./Az alapszöveg kérdése. Az ujszövetségi szakbizottság számára a- 
lapazövegül a Nestle- féle szöveg szolgál. Kérjük a lelkészeket vizsgál
ják felül, hogy az uj szöveg esetleg hol tér el a Nestle-szövegtől és te
gyék meg az eltérésre esetleges kritikai megjegyzéseket.

3 ./Az uj forditás teológiai helyessége. Kérjük a lelkészeket, hogy 
vizsgálják át az uj forditást a benne érténysülő teológiai szempontok sze
rint. Igen sok helyen külömböző értelmezési lehetőségek vannak. A forditás 
természetszerüleg kénytelen a forditási lehetőségek közül egynél megálla
podni.De mindig keresni kell a többféle lehetőség közül a viszonylag leg
jobbat és teológiai szempontból legmegfelelőbbet.

4./Az uj forditás magyarsága.Kérjük a lelkészeket, vizsgálják meg 
az uj szöveget magyarság szempontjából; ennél a vizsgálatnál nemesek arról 
van szó,hogy ki kell küszöbölni magyartalan kifejezéseket és szólásmódo- 
kat, melyek akár az eredeti szöveg szószerinti forditásából,akár más ide
gen nyelvszokásból akár hamis megszokásból kerültek bele vagy maradtak 
benne a szövegben. Ezen tulmenően arra is kell figyelni, hogy vajjon az 
a szöveg a mai szóhasználat szempontjából elég világos és érthető-e, nem 
rögzit-e olyan kifejezéseket vagy szólásformákat, amelyek ma már elvaultak 
vagy épen a "kánaáni nyelv"-hez tartoznak. Viszont kérjük a hozzászólókat 
arra is, hogy figyeljenek arra: a bibliaforditásnak mindig konzerváló je
lentősége is volt az irodalmi nyelv szempontjából. Tehát ne küszöböljünk ki 
belőle olyasmit, ami érték. Csak igy kerülhetjük el az "ujság-nyelv" és 
"hivatalnok-nyelv" veszélyét.

5./ Az uj forditás "gyülekezetszerüsége". Kérjük a lelkészeket és 
hozzászólókat, vizsgálják meg az uj forditást abból a szempontból, hogy 
"gyülekezetszerü"-e, vagyis eleget tesz-e annak a követelésnek, amely az 
istentiszteleti és egyéb gyülekezeti használat szükségleteivel függ össze. 
Ebből a szempontból különös figyelmet kell szentelni a liturgikus használat 
szempontjából fontos szövegeknek.

Ezzel kapcsolatban figyelni kell a homiletikai szükségletre is. E 
tekintetben sokszor kivánatosnak látszik, hogy a forditásba belekerüljenek 
kinálkozó ötletes fordulatok, ha azok egyébként szövegnek és teológiai szem 
pontból kifogástalanok. Adott esetben a szakbizottság nem is zárkózhatik el 
ilyen "ötletek” elfogadásától, ha azok a forditás szempontjából jó megol
dást adnak. Másfelől viszont kérjük a forditás birálóit, hogy vegyék szá
mitásba az ilyen "ötletek" kettős veszélyét: az "ötletek a legritkább eset
ben "kondorkodánsok", azaz megbontják a forditás egységét és igy egyenetlenné 
teszik a forditást; ezen felül az ötletek legtöbb esetben aegsattkltik a 
szöveg értelmét, még akkor is, ha filológlallag és teológiailag elfogadhatói 
Ezért arra kérjük a lelkészeket, hogy észrevételeiknél elsősorban ne ötle
teket javasoljanak, hanem javaslataiknál mindig legyenek tekintettel az 
előbbi pontokban felhozott szempontokra együttesen.

A konferencia 18-án, délután közös urvacsoravétellel zárul, amelynek 
szolgálatát Endreffy László nyiregyházi lelkész végezte.
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2./Az uj forditás filologiai pontossága és hüsége. Kérjük a lelkésze-
ket, hogy vizsgálják át az uj forditást abból a a szempontból, hogy filo- 
lógiailag hü és pontos-e. Ennél a vizsgálatnál különösen is figyelni kell 
arra, hogy a forditás - a lehetőség határain belül - "konkordáns" legyen 
azaz ugyanazokat a szavakat lehetőleg ugyanazzal a magyar szóval forditsa.


