
Az uj bibliaforditás homiletikai jelentősége.

Sorakoztassuk egymás mögé néhány egyszerü tételben a legelemibb 
l v i megállapitásokat.
1. Igehirdetésünk alapja bibliai szöveg.Közöttünk már egyáltalában fel 

sem merül az a probléma,ami régebben felmerült a gyakorlati theologusok 
némelyikénél: felvegyek-e alapigét vagy sem? Mi már mindig bibliai szöveg- 
rész alapján prédikálunk. S mivelhogy azon a nyelven olvassak fel a gyü le
kezet előtt a bibliai szöveget,amely nyelven prédikáljuk is,magától érte
tődő,hogy óriási jelentősége van a jó bibliafordi tásnak.Ez olyan tétel, 
amelyet egyikünk sem von kétségbe és bizonyitást sem vár el felőle.
2. A bibliaforditás homiletikai szempontból váló fontosságát negative 
igazolja a rossz forditás veszedelme. A rossz forditás félrevezeti az ige- 
hirdetőt nem ért azx eredeti szöveghez vagy rest a kutatásra vagy éppen 
nincs elegendő ideje a tüzetes szövegvizsgálatra s talán jóhiszemü en, bizik 
a forditásban. Mindnyájunkkal többször is megesett,hogy ,a szöveg félreért— 
hető forditásának vagy egyenest rossz forditásának, a kisértése tőrbe vitt.
Pl. Ján.5 ,39 "Tudakozzátok az"irásokat" alapján bibliaolvasásra nógattuk 
az embereket,holott az eredeti szövegben az nem felszólitó mód,hanem in- 
dikativus s igy más gondolatra tereli figyelmünket. Vagy II.Tim.2,3: "Te 
ezért a munkának terhét hordozzad" il apján műnk; becsületéről p.ré,iikál- 
unk, pedig ott ugyancsak másról van, szó , arról, hogy Timotheus vállaljon 
részt az apostoli szenvedésekben.
3 . A jó forditás sok fáradságtól megment. Az első percben világosságot 
derit a szöveg helyes értelmére ." Nemcsak az előny a homiléta számára, ha 
hiábavaló fáradságtól megmenti a jó forditás,de az is,ha gyorsabban,keve
sebb fáradsággal a jó ösvényre talált.E z nem a munkától váló menekülést 
kivánja igaz ölni. Van emellett az igehirdetőnek még elegendő munkája.Hisz 
a bibliaforditás haszna a prédikációra való készülés első fejezetébe tar—  
tozik,a szövegm egismerése cime alá. Ez nélkülözhetetlen elemi feladat, de 
még csak kezdete a készülésnek.Hányszor  idő tekintetében jutunk bajba:a 
szövegmegismeréssel való hosszu bajlakodásunk elveszi a meditáció perceit 
vagy megfoszt attól,hogy az anyagunkat gondosan rendezzük.Nem jelentékte- 
len dolog tehát a világos jó forditás,mely egycsapásra helyes irányba in- 
dit el bennünket.
4. A jó forditások bizonyos mértékig pótolják az eredeti szöveget.Szán
dékosan beszétem többesszámban. Több forditást tanácsos számbavenni. Ha 
valaki nem eléggé járatos a biblia eredeti nyelveiben, különösen is a hé
berben, akkor legalább azt tegye meg,hogy több forditást olvasson el.Lehe
tőleg több nyelven hangzó forditást is.Helytelen volna azt állitani, hogy
akár száz forditás is pótolja az eredeti szöveget. De gyakorlatilag, a való- 
ságos helyzetünket tekintve állithtjuk,hogy relative pótolja azt.
5. A jó forditás exegesist is tartalmaz, theologiai munka áll mögötte, 
persze óvakodniok kell a bibliaforditóknak attól,hogy egybizonyos theologia 
hány magyarázatát vigyék bele erőszakosan a szövegbe. De viszont igyekez-
nizök is kell arra,hogy a puszta nyelvészeten tul tehologiai értelmezéssel 
tegyék világos abbá a homályos szövegrészeket.Ez meg is történik csaknem 
minden bibliaforditásban.Tudatosan,vagy kevésbbé tudatosan,de megtörténik. 
Az igehirdető számára ez a mozzanat is jelentős.Néha, persze még relativebb 
értelemben, mint az előző pontnál: a jó forditás pótolja a kommentárokat.
6. A jó forditás nemegyszer témát is ad az igehirdetőnek. Egy jól for— 
ditott m ordát, egy találóan forditott fogalom, egy megragadóan forditott szó 
hozzásegithet téma felfedezéséhez.Nem kétséges,hogy sok kisértés jár ez- 
zel. Természetesnek tartom,hogy az ilyen témameglátást ellenőrizni kell az
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szakasz objektiv mondanivalóján, — ha ugy tetszik:. scopusán.De tapasz
talatból tudjuk mindnyája, hogy adhat témát is a jó forditás egy-egy részlete.
is nagy kincs a homiléta számára.
A jó forditásnak nemcsak az igehirdetőre nézve,de, a gyülekezetre néz- 

ve is vitathatatlan jelentősége van. Sőt a kettőt csak együtt szabad tekin- 
teni. A homiléta szüntelenül a gyülekezetre gondol készülése közben.S ha át- 
á is önmagán az ige mondanivalóját ,ugyhogy az nem recitálás,hanem meg- 
győződéssel kiejtett vallomás,mégis végső formájában gyülekezetszerü prédi- 
kációt kell mondania.Mármost abnormis állapotnak kellene azt neveznünk,mi- 
az igehirdető kezében jóbibiliaforditás van, a gyülekezet pedig kevés bbé 
hall vagy odahaza kevésbbé jót olvas.Sok magyarázattól megkimélhetnénk, 
a hivek kezében is ugyanaz a jobbff o r d itás volna,ami a mi kezünkben van. 
Előttem nem kétségés,hogyha a theologiai tudomány mai nivóján a Nestle-szö-veg 
a jó alap,akkor necsak az igehirdetők és a theologusok,de a gyülekezet 
számára is ennek kell lenni az egyedüli jó alapnak.S etekintetben meg kell 
irni a tradiciót! A tradiciónál is több az igazság. Az igazságot kellő fel- 
világositás után a gyülekezet, szivesen befogadja.
3. Végül hadd mutassak rá arra,hogy homiletikai szempontból a legnagyobb 
jelentőségü az ó-egyházi perikopák bibliai szövegeinek a forditása. Másod
eden ideszámithatjuk az eisenachiakat. Az istentiszteleti,a liturgikus 
szempont elsősorban az ó-egyházi perikopákra forditja figyelmünket.Vélemé- 
nyem szerint érdemes volna külön kis bizottságot megbizni azzal a feladat- 
tal hogy az uj forditásban vegye tüzetes vizsgálat alá az ó-egyházi periko- 
pák szövegrészeit.Vajjon tekintettel van-e az uj forditás arra,hogy ezek a 
perikopák az összefüggésből,a fejezetcimekből,a beosztásból szemünkkel köny- 
en kiemelhetők legyenek?Legalább ott,ahol ez nagyobb nehézségbe nem ütkö- 
Jól kezdődnek-e és jól végződnek-e a forditásban a perikopák,vagyis az 
első és utolsó szavak hogyan hangzanak,hogyan hatnak a hallgatóra? Az e- 
szöveg hallása simán érthető-e? Gördülékeny-e? A magyar nyelv szabályai- 
nak megfelel-e? Legfőképpen pedig ki vannak-e javitva azok a mondatok,sza- 
vak, irásjelek,amelyek a theologiai tudomány mai álláspontja szerint az ed- 
digi Károli-forditásokban tévesek,hibásak,homályosak voltak? Az ó-egyházi 
perikopákra fokozott figyelemmel kell lennünk,mind liturgikus,mind homile- 
tikai szempontból.
P é l d  á  k . . . . /következtek az elvi rész után./
Végül: nem szabad a bibliaiforditás valóban figyelembe veendő nagy jelen- 
tőségét homiletikai szempontból mértéktelenül nagyitani! Más egyéb is kell 
az igehirdetésünk megululásához,mint jó bibliaforditás! Ez tegyen bennünket 
nagyon alázatossá.

Fót ,1953. dec. 18.
S c h o l z  L á s z l ó  

zuglói ev.lelkész
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