
S e g é d e s z k ö z ö k
a b i b l i a  e r e d eti szövegének megértéséhez és tanulmányozásához.

 A cimben foglalt feladatot leszükitem az ujszövetségre.-
Miért kell nekünk igehirdetői mühelymunkánkban az erede

ti nyelvvel vesződnünk?Mirevaló a forditók munkája, ha nem arra, hogy ép
pen ezt a kemény munkát megspórolhassuk?!Az eredeti szöveg alkalmi kutatá
sa tkénpen a forditók munkájának ellenőrzése, sőt korrigálása.

 Mondhatnám, hogy az eredeti nyelvvel már csak pietásból
is foglalkozni kell.De ez romantikus szempont, bár Luther is nagyon buz
dit. reá.

Azért kell az igehirdetésre az eredeti szöveg alakján ké
szülni, mert az igehirdetés tképpen bibliaforditás és a biblia soha be nem 
fejezhető forditásának munkája éppen az igehirdetők állandó alkalmi fordi
tásaiban válik folyamatossá.

Azért kell az igehirdetésre az eredeti nyelv alapján 
készülni, mert a legjobb forditás sem tökéletes forditás;az összes leg
jobb forditások egybevetése sem ad tökéletes fordítást, természetesen az 
én alkalmi forditásom sem, de éppen ezért kell eoben a munkában állandó
an fáradozni.

aorisztos s ha preciz szavam nincs is rá, prédikációmban körülirásszerüen 
érvényesül az, amit az aorisztos mögött tudok és megérzek.-Lefordithatat- 
lan gräcizmus a görög ujszövetség számos passziv imperativusza, pedig ezek
ek alapvető jelentősége van az evangéliom helyes megértésében.Csel. 
2,38:baptizthétó hekastos:imperativ passzivum.2 Kor.5,20 :katallagéte tó 
theó:passziv imperativum.l Péter 2,5:oikodokeisthe oikos pneymatikos: ez 
is imperativ passzivum.l Péter 5,6:tapeinóthéte hypo tén krataian xeira 
tou theou:ez is imperativ passzivum.-Baptizthétó hekastos:a régi forditás 
is, meg az uj is igy forditja:"keresztelkedjetek meg mindnyájan".Katallagé- 
te tó theó:régi forditása:"Béküljetek meg az Istennel."Az uj:"Békéljetek 
meg az Istennel."Oikodomeisthe oikos pneymatikos:régi forditása:"Épüljetek 
fel lelki házzá."Uj:"Épüljetek lelki házzá. Tapeinóthéte...."Alázzátok - 
meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt." Még negativ értelemben is elő
fordul ez a s ajátos imperativ-passziv igealak:Gal 6,7:Mé planasthe":"Ne
tévelyegjetek."Kérdés, sőt nem is kérdés, hogy ezek a forditások visszaad- 
ják-e azt a jelentést, amely az eredeti szöveg passziv-imperativ igealakja
mögött van?!Nem adja vissza.Mivel a görüg nyelvnek közös igealakja van a 
visszahatóan értendő mediumra és a tképpeni passzivumra és az aorisztos- 
ban a mediális és passziv jelentés alig-alig különböztethető meg egymás-

Azért kell az igehirdetésre az eredeti nyelv alapján ké-
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tól, a tapeinóthéte csakugyan forditható Lutherral visszahatóan:"Demü- 
tiget euch","alázzátok meg magatokat,"Mé planasthe pedig:"Irret euch 
nicht,".Csel 2,38-nál azonban már pl okkal kerülte Luther a visszaható 
értelmezést:nem:keresztelkedjetek meg mindnyájan, hanem:lasse sich ein 
jeglicher taufen.Ugyanigy:xxxx 2 Kor.5,20:nem:béküljeték meg Istennel, 
hanem:lasset euch versöhnen mit Gott.Még azokon a helyeken is, amelye
ket Luther is mediálisan fordit, a passziv értelmezés felel meg jobban 
a szöveg szándékának:Mé planaszte, többet jelent mint:Ne tévelyegjetek. 
Tapeinóthéte hypo tén krataian xeira tou theou mélyebbre markol életünk
ben annál a törekvésnél, hogy xxxxxxxx magunkat Isten keze alatt meg
alázzuk. A görög ujszövetség imperativ-passzivumai olyasmira utalnak, 
amit az ember nem maga cselekszik, maga nem is cselekedhetné, olyan 
cselekményre, ami ugy történik rajta, tehát nem teljesitmény, hanem 
esemény, mégis az ember teljes mértékben felelős azért, hogy az a bi
zonyos esemény megtörténik-e rajta, vagy sem.Az ember nem keresztelked- 
hetik meg, hanem megkereszteltetik,az ember nem békülhet meg Istennel, 
mert ebben Isten a kezdeményező, tehát legfeljebb engedheti, hogy a ki- 
engesztelődés végbeménjen.Az üdvfolyamat passzivitására legradikálisab
ban János 3,3 kifejezése utal:anóthen gennéthénai. Akár ugy forditjuk, 
hogy "felülről születni", akár ugy, hogy"ujonnan születni" , - az ember 
sem felülről, sem ujonnan nem szülheti magát, hanem szül e t i k , azaz 
a felülről, vagy ujonnan-születés cselekményét más végzi el rajta.Az im
perativusz azt jelenti ebben az esetben, hogy az u jjászületés kivülről 
ugyan, de mégsem az ember akarata nélkül, vagy éppen ellenére megy vég
be.A magyar nyelv természete persze a passziv alakot nem türi.Hiszen pl 
éppen a "születik" szó esetében a passziv vonás teljesen abszorbeáló- 
dott.De éppen azért kell az eredeti szöveget megvizsgálni, hogy bár nem 
fordithatok ugy:"xxxxxxx x x x x x x x x xxxxxx kereszteltettessetek meg", sem 
igy:"aláztattassatok Isten keze alá", de legalább tudom, hogy ahol im- 
perativ passzivum van, ott az ember felelősségének teljes megóvása mel
lett is az eléje menő és kezdeményező kegyelem prioritása huzódik meg.
Ha erre figyelek s erre csak a görög szöveg alapján figyelhetek, akkor 
nem felejthetem el, hogy prédikációm helyes formája mindig a z  impera- 
tiv passzivum, vagy passziv-imperativus:engedjétek megtörténni rajta
tok, amit Isten Krisztusban akar véghezvinni rajtatok.

Azért kell a prédikációra az eredeti nyelvből készülni, 
mert vannak nemcsak lefordithatatlan alaku, hanem lefordithatatlan tar
talmu görög szavak is.Csak kettőt emlitek.A hilastérion-t engesztelő 
áldozattal forditja a bibliánk.De hogy az engesztelő áldozat mi, az ak

kor tünik ki, ha megtudjuk, hogy milyen kapcsolata van az ujszövetségi 
hilastérionnak az ószövetségi kapórettal.S e zt csak az eredeti szöveg 
alapján tudhatjuk meg.-Másik példa egy hap leg:xeirographon, Kol 2,14- 
ben.A régi forditás szószerinti visszadása:"kézirás,"-semmitmondó.Az uj



forditás már igyekszik belehatolni a cheirographon értelmébe:"...érvény- 
telenitette az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet.
Nem szólva most'ó ennek a mondatnak nehézkességéről, a folyó szöveg nem kö- 
zölhet mindent a cheirographonról.Ez a szó terminus tchnikusa a kézzel irt 
adóslevél megjelölésének.Éppen a kézirás tette hitelessé és kötelezővé, 
Filemon 18-19:"Ha pedig adósod...nekem ródd fel, egó Paulos egraxa té emé 
cheiri,egó a potisó:én Pál irtam saját kezemmel, -megfizetem."Ime a chei- 
rograph on, amely a hitelező kezében volt.Ha felmutatta, az adósnak fizet- 
nie kellett.Lásd az adós szolgát:légy türelemmel hozzám, mindent megfize- 
tek.-Ha pedig a hitelező odatüzte az adós ajtajára, az végrehajtást jelen
tett.A törvény a mi cheirographonunk, ezt szegezte Isten Krisztus kereszt- 
fájára, ezzel számunkra érvénytelenedett, mert a Fián behajtotta.Mindez 
benne van a cheirgraphonban, de mindezt a legjobb forditás sem adhatja e- 
gészen vissza.Csak ha a szót eredetiben tanulmányozzuk, a szótárban és az 
archeologiában.

Végül nyomatékosan mondom, hogy nekünk azért is tanulmányozni 
kell az eredeti szöveget, mert nincsen evangélikus bibliaforditásunk.Vaj- 
jon Torkos József feleslegesen irta atyja ujszövetségforditásának E lőljá- 
ró beszédében, hogy "tisztelendő és igen érdemes Bel Mátyás Uram a poso- 
ni A,C, szerint való szent Eklsiának hivséges lelkipásztora, látván a ma- 

gyar evangyélikusok e nagy lelki fogyatkozását, hogy a szegény magyar 
evangyelika eklesiának, ha magyar nyelven akarta a sz Irást olvasni,Káro- 
li G nem görög nyelvből forditott, hanem Bezának versiójából forditott 
forditásához kellett folyamodnia és kellett az d iktomokat összveszedegetni 
mint az Izraelitáknak az arany és ezüst partékát az egyiptombeliektől- 
Károli forditását a Görög Textus szerint és a hitnek regulája szerint 
emendálván, hogy a szentirás az calvinizmusoktól purifikálta ssék"?! /Sza- 
bad idézet/. S vajjon a forditó, Torkos András Róma 9-nél feleslegesen 
küzdött bőséges igehelyfelsorolással a kettős predestináció ellen?Feles- 
legesen jegyezte meg 1 Kor 1,22 v e r s é n é l : z s i d ó k  jelt kivannak a görö- 
gök pedig bölcseséget keresnek"-"Most is ugy vagyon a dolog, hogy a róma- 
iak jeleket és csodákat kivánnak, a reformátusok pedig a gyarló- okosko
kodást urgeálják és hogy eggyezzen Istennek tudománya a bizonytalan okos- 
kodással.De mi sem ezekkel, sem azokkal nem gondolunk, hanem szent Pál 
apostollal az evangyéliomnak hiszünk..."Károli iránti minden kegyeletes 
hálánk mellett is sajnálatos, hogy a régi magyar evangélikus bibliafordi- 
tásokra - c sepregi lutheránus kollégiumé, Bél,Torkos, Szeniczei Bárány - 
nem forditottak több xxxxxxx figyelmet s "mindmáig voltaképpen református 
szineződésü bibliaforditásunk van.De éppen ezért kell kétszeres gonddal 
tanulmányozni az eredeti szöveget s ezt annál inkább tehetjük, mert 
jobbnál-jobb segédeszközök legtöbbje viszont evangélikus munka.

Állapitsuk meg tehát, hogy igehirdetésre való készüléseinknél 
elengedhetetlen az ujszövetség eredeti nyelvének gondos tanulmányozása.
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Az eredeti szöveget, de melyik,kiadásban?Nálunk a Nestle-féle 
kiadas terjedtel.Azt hiszem, a legjobb is. Érdkes mégis, hogy az angol 
teológusok még mindig jobban szeretik Lachmant, Griesbachot és Tischen- 
dorfot.A variánsok közötti jobb eligazodás végett én össze szoktam vet
ni a különböző, kb tizféle kiadást.Példáil felhozom Máté 1,18-at.Iésou 
Xristou hé genezis houtós én.Nestle a ginomai:lenni, eredni szóból szár
mazó "genezis"-t közli s a gennaó: szülni igéből származó "gennézist-t 
a jegyzetbe utajlja.Genezis:origo=eredet;gennézis:születés=nemzés.Én 
ebben az esetben Nestle ellen is a gennézist választom, mert dinamiku
sabbnak tartom a sokkal abstraktabb genezisnél és jobban belekapcsolja 
a verset 1-16-ba, ahol mindenütt az azonos-tövü gennaó szerepel.Véle
ményem szerint a gennézis jobban megfelel az inkarnáció vaskos tényé
nek, mint a hellenisztikus genezis.Érdemes tehát ax különbözös kiadá
sokat, illetve variánsokat gondosan összevetni.

És most összefoglalóan a segédeszközökről.
1.Nyelvtanok.Aki az ujszövetséget esedeti nyelven szeretné

érteni és tanulmányozni, annek meg kell tanulnia a nyelvtanát.Az ujszö
vetség nyelve, mint ismeretes, nem az attikai görögség kimüvelt klasz- 
szikus nyelve, hanem a kor köznyelve, a koiné, azt mondhatnánk, hogy 
az ucca nyelve, amit és ahogyan a kézmüvesek, kereskedők, katonák, ha
lászok, parasztok, szerelmesek beszéltek akkoriban.Mivel pedig a magyarny 
vü profán görög szótárak inkább a klasszikus görögség nyelvtanai, ezek 
kevésbbé használhatók.Ujszövetségi görög nyelvtan pedig alig-alig van 
magyarul.Nekem eddig két németnyelvü ujszövetségi görög nyelvtant si
került szereznem:a Rademacher-félét és a Debrunner-félét.Az utóbbit a 
legjobb ujszövetségi görög nyelvtannak tartják.Passzió ezekből az ujszö
vetség görög nyelvtanának egy-egy fejezetét alkalomadtán felu jitani.

2.Szótárok.Ezek nemcsak arra valók, hogy időnként egy-egy 
szó jelentését megnézzük, hanem rendszeres szópreparálásra valók.Sőt 
egy jó szótár izgalmas önálló olvasmány is lehet.Én régebben azt csi
náltam, hogy az ujszövetség egész könyveit, egyes leveleit versről- 
versre kipreparáltam és a szavakat megtanultam.De készüléseim alkal
mával a tanulmányozandó szöveggel még most is ezt teszem.Azt állitom,
hogy aki ezt szorgalmasan, rendszeresen és kedvvel teszi és hozzá egy 
kis nyelvtant is tanulgat, néhány év alatt eljut oda, hogy az ujszövet- 
séget a maga számára eredetiben olvashatja.-Ujszövetségi görög szótár 
igen sok van.Bizonnyal nem ismérem valamennyit, de amit ismerek, az is 
sok.Nincs meg mind, amit ismerek, de sok van a birtokomban is.Közülük 
csaak néhányat ismertetek röviden.Kettőnél legyen elég a kegyeletes meg-
emlités.Az egyik az ősi Scapula.A legrégibb gö rög-latin és mindmáig 
a legnagyobb

b görög szótárak egyike.Mint Elzevir kiadás könyvészetileg 
is remekmü.18oo oldalon, 8oo oldalas index kiséretében bámulatosan 
preciz feldolgozásban közli a hatalmas anygot.A másik a Kiss Jenő-féle
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görög-magyar szótár, amely Daxer anyagát jelentősen megbővitve és el- 
mélyitve immár -örömünkre- második kiadásban végzi kezünkön az egyet- 
len magyarnyelvü ujszövetségi szótár fontos szolgálatát.-Igen jó kis 
szótár, talá n a világ legkisebb ujszövetségi szótára az angolnyelvü 
J.M.Milner: Supplementary pocket lexicon to the Greek new Testament. 
Mindössze 51 bibiiapapiru oldalon közli a görög ujszövetség mintegy 
5ooo szavából azokat, amelyek legalább négynél többször fordulnak elő, 
tehát az egész törzsanyagot.Kis szótár olyan alaku és olyan vékony, 
hogy a s zokványos mérétü görög ujtestámentom végéhez függelékként csa
tolható.Tulajdonképpen ezért is a d t á k  ki, hogy használati görög bib
liánk hátsó kemény fedele elé illesztve mindig kéznél legyen.-Ha a ter
jedelmet illetően ezt a szótárt pehelysulyu szótárnak nevezném, akkor 
R ienecckert künnyüsulyu szótárnak nevezhetném.Fr.Rieneccker:Sprachlicher 
Schlüssel zum Grichischen Neuen Testament.Az általam ismertek közül ezt 
tartom a legkiválóbb zsebszótárnak.Nestle kiadásához igazodva elejétől 
végig kipreparálja az ujszövetség görög szövegét, közölve az igealakok 
megjelölését és sürün jeles exegéták megjegyzéseit is.-A középnagyságu 
ujabb szótárak sorában a Bauer kiván megemlitést.W Bauer:Wörterbuch zum 
neuen Testament.l49o nagyalaku hasábon hatalmas, preciz szótár-anyag. 
Közli a szavak első, profán és LXX előfordulását és legtöbb esetben az 
összes ujszövetségi előfordulást.Ez a szótár igen komoly eszköz az uj
szövetség eredeti nyelvének tanulmányozásához.-A középnagyságu szótárak 
közé tartozik, de érdekes patentja miatt külön megemlitést érdemel W .E.

 Vine:A Comprehensive Dictionary of the original Greek Words with precise 
Meanings.AN EXPOSITORY DICTIONARY OF NEW TESTAMENT,194o-ben jelent meg 
először s azóta már negyedik kiadásban fut.A négykötetes szótár az angol 
biblia címszavaihoz igazodva dolgozza fel a szótáranyagot, ahol csak 

 lehet közli a derivációkat és bőséges exegetikai anyagot is.Rőviditett 
Kittelnek mondhatnám.Pl:Concord:symphonésis:literally a sounding to- 
gether /syn,with,phoné, a sound; Eng.symphony/,is found in 2 Kor 6,15, 
in the rethorical question "That concord hath Christ with Belial?"- 
A nehézsulyu szótárok közé tartozik a hires Kittel.Teologisches Wörter- 
buch zum neuen Testament.30X20 cm méretü, öt kötetre tervezett hatal
mas szótár.Gerhard Kittel szerkesztésében kb 40 tagu munkaközösséggel 
1933-ban indul el ez a nagyszabásu vállalkozás, amely jelenkorunk 
egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb teologiai kiadványa és amely
hez a keresztyénség világviszonylatában is alig fogható néhány mü.A 
befejezés most folyik.Kittel hatalmas szótára nem közönséges értelemben 
vett, szótár, szavak száraz jelentésgyüjteménye, hanem átfogó teologiai 
mü, mert az egyes szavak, szócsoportok exegetikai és teologiai értelme
zését is adja.A basileia szócsoportot 33 oldalon, a legó-logos szocso
portot 129 oldalon tárgyalja.Már ez is mutatja, hogy Kittel szótára 
valóságos teologiai könyvtár.Aki pl a diakoneó-diakonia-diakonos szó-
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csoprot 12 oldalas megtárgyalását áttanulmányozza, az megtanulhatja, hogy
az u jszövetségben mit. jelent a diakonia, mert e szócsoport minden előfordul 
sának minden árnyalata vizsgálat alá kerül.-Hogy a mü nemcsak szavak objek- 
tiv jelentéstára, hanem a legfontosabb ujszövetségi szócsoportok teologiai 
értelmezésének rendszerezett halmaza is, az természetesen nemcsak előnye, 
hanem bizonyos tekintetben hátránya is, mert hiszen a szavak értelmezése 
lögött egy bizonyos teologia érvényesül.A müvet tehát nem lehet csak mecha- 
ikusan használni, mint ahogy a szótárt általában szoktuk, hanem meditálva, 
ugy, hogy közben a szócsoport feldolgozójának teologiájára is figyelünk 
s azzal esetleg vitázunk is.Magam igen sok fontos ujszövetségi görög szó 
jelentése és fogalmi háttere tisztázódását köszönöm a Kittelnek.-Sokszor 
haszonnal jár, ha egy-egy görög szó jelentését a profán szótárakban is meg- 
nézzük.Ebben a fajtában a kétkötetes régebbi Riemert, az egykötetes, de 
ige jó Benselert és a legujabb ugyancsak kétkötetes, összesen 3000 oldalas 
hatalmas Papet tartom a legjobbnak.Mind a három görög-német szótár.Magyar
ban a Lévay-féle és a Földy-féle görög- magyar profán szótárakat ismerem
és használom. 2.Vegyes segédeszközök.a./Szinonim szótár.Nékem a Trech-féle 
angol szinonim szótár van meg.Azt mondják, hogy a szakirodalom legjobb 
görög szinonim szótára.123 pár legfontosabb szinonimát tárgyal nagy részle- 
tességgel.A gapaó-phileó;palingenesia-anakainózis;kyrios-despotés stb.stb. 
Megtanulható belőle, hogy mi különbség van az antichristos és pxeydochris- 
tos között.Az antichristos Krisztus ellen tör, a pxesydochristos Krisztus 
helyére tör.Milyen érdekes az opheilei-dei szinonima-párral kapcsolatban 
Bengeltől idézett megállapitása:opheilei=notat obligationem, dei:necessi- 
tatem;illud morale, hoc quasi physicum;wir sollen, wir müssen.Megjegyzem, 
hogy a Trench-féle szinonim szótár angolnyelvü.b./Synopszis.Sokszor hasz- 
nálom a Griesbach-féle evangéliomi görög szinopszist.Az ilyen szinposzis 
arra jó, hogy a paralellumok nüánszait egynézetben adja.c./A görög konkor- 
danciák közül a Schmollert nem kell bemutatnom.Éppen az utolsó években 
kerülhetett ujabb kiadása sokak asztalára.Ez a Schmoller valóban "preci- 
ziós müszer."Minden konkordancia jó segédeszköz lehet.De a magyar,latin, 
német, angol stb. konkordanciák szavai forditások és természetesen nem 
fedik mindig pontosan az eredeti szó jelentéskörét.Velük kapcsolatban sok  
olyan képzet is a tudatunkba kerülhet, ami az eredeti görög szó kapcsán 
nem kerülne oda.Viszont több olyan finom jelentés-elágazás elsikkad, ami 
az eredeti szóban megtalálható.Forditásos konkordanciák összeállitásai 
nem igen tudnál kifejezni azokat a finom különbségeket, amelyek az első 
korintusi levélben pl a sarkikos és sarkinos között van, vagy ami megvan 
az en sarki és a kata sarka között.A szótárral szemben viszont abban van 
a többlete, nogy a szavakat összefüggésükbe állitva adja.A szótár kényte
len a szavakat letépni a fáról és ugy a adni elénk, a görög konkordancia 
pediga ez egész fát nyujtja. Egyébként a Schmoller a szótarral,pl a Bauer-
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al, vagy pláne a Kitteliei együtt igazán jó.d./A vegyes segédeszközök so
ában emlitem meg az angolszász teologiai világ hires Alfordját, ezt a ha-
almas négykötetes munkát, amely átmenet a szótár és kommentár között.Pre- 
Az szövegkritikai mü, szinte teljes paralellum-gyüjtemény. Am mellett nyujt- 
ja a görög szöveg szigoruan kötött, tömör, tudomyános értelmezését, megtold- 
va az ősatyák és a reformátori atyák exegetikai gyöngyszemeivel.Nekem ki- 
mondhatatlanul nagy gyönyörüség és haszon, mikor kedves Alfordomban pl.Zsid 

2,14—el kapcsolatban ezt az ősi epigrammát találom exegetikai magyarázatul: 
Mors mortis morti mortem nisi morte tulisset,- aeternae vitae ianua clausa 
foret:Ha a halál halála /ti.Jézus Krisztus/ a halálnak halálával halál t . 
nem okozott volna, az örök élet kapuja zárva maradt volna."A négykötetes mü 
ime:The Greek Testament:with a critically revised text;a digest of various 
readings;mqrginal references to verbal and idiomatic usage;prolegomena and 
critical and exegetical commentary.For the usage of theological Students 
and Ministers.By H. Alford.D.D.dean of Canterbury.-
 Mindezt nem könyvtáram dicsekvéseként, szivfájditásnak
soroltam fel, hanem tájékoztatásul és megtoldom azzal, hogy könyveimmel szi- 
vesen szolgálok másnak is.Ha valaki egy-egy fontosabb görög szócsoport rész- 
letesebb filológiai és bioliatheologiai értelmezésére kiváncsi és nincs 
módja hozzá, szivesen elküldöm néki a röviden kidolgozott anyagot.Ugy vélem, 
hogy akadémiánk ujszövetségi szemináriumának munkáját is hasznosan egészite- 
né ki az, ha valamelyik vidéki lelkész nyugodtan azt irhatná Kerneréknak: 
dolgoztassa ki számára pl a misthos cimlet jelentését.

Hogyan lehet ezeket a segédeszközöket hasznosan használ- 
i?Hadd próbáljam megmutatni néhány gyakorlati példán.Mit mondhatnak a szó
tárak, konkordanciák, ha konkrétcélu készülés nélkül, mint teologiai olvas- 
mányt forgatom őket?A Kittel II.kötetének 697. oldalán találom a"hetairos" 
szót.A segédeszközök végigtanulmányozása után a következőt kapom:...A hetai- 
los szó Homeros óta ismeretes. Jelentése: valaki, aki egy másikkal ös sze tar
ozik. Változatai :socius= társ; vallásos társaság két tagja;barát;kolléga; a 
macedon sereg gárdalovasai;Nagy Sándor szükkörü bizalmasai.A szó női alak
ja a magyarban is ismeretes hetaira, hetére.-A LXX ritkán használja.Az uj- 
szövetségben is csak Máté, ő is csak három helyen, mindig megszólító alak- 
ban:20,13;22,12;26,50. Mindhárom esetben kétoldalu kapcsolatot jelöl, me-
iyet azonban az egyik fél megszegett, mindhárom esetben az éppen a megszó- 
litott büne, hogy a kapcsolatot önzően csak a márik oldalra érzi kötelező
nek.Az első esetben a megszólitásnak bizonyos éle van, valami olyan, mint a 
magyarban ennek;"Hát kedves Barátom! "A harmadik esetben megható, hogy Jézus 
ég ekkor is igy szólitja Judást.-Az előfordulásokkal együtt a z  is igen 
fontos, hotJ a szó hiányzik olyan helyeken, ahol természetesnek tartanunk 
az előfordulását.1./A tanitvanyok és első keresztyének sohasem nevezik ma
likat Krisztus hetairosainak.Viszonyuk megjelölésére a doulcs szót használ-
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ják:szolga, sőt rabszolga./Mikor Jézus János 15,14-15-ben a tanitványokat
barátainak nevezi, a philos szót használja./ 2.Az őskeresztyének egymást 
sem nevezik hetairosnak, hanem adelphosnak, testvérnek.Ebben az van benne, 
hogy ők a viszonyukat olyasvalaminek tartották, ami az ő választásuktól, 
akaratuktól függetlenül felülről adatott és rendeltetett, amely azonban 
éppen ezért annál jobban köt. A barátomról tehetek, a testvéremről nem.
A társamat megválaszthatom, a testvéremet kapom.Már a hetairos hiánya ön- 
magában is utal arra, hogy a z egyház nem önkéntes összeállás, mint holmi 
egyesület, hanem rendelt, teremtett közösség, mint a család.-Az adelphos 
arra utal, hogy Isten betört az emberi önzés világába, mert belőlünk csak 
hetairos telnék, de Isten adelphossá rendelt egymás mellé.Ha az őskeresz
tyének egymást hetairosnak neveznék, ezzel csak egymás jószándéku viszonyá
ba utalnának.De mert adelphosnak mondják egymást, ezzel utalnak egy harma
dikra, viszonyuk,létrehozójára és pedig mint atyára, akinek az adelphosok 
gye rmekei.-
 Mit mondanak -most csak egészen röviden- a segédeszközök
a következő, advent 4. vasárnapjának délelőtti perikopájával kapcsolatban? 
Jel 19,6-8. - 6.vers:A Nestle aláhuzásai, itt is, meg a 7. versben is mu
tatják, hogy a váltság nagy, végső várakozásai tekintetében az ószövetség 
és ujszövetség reménységei, -még a szavak és kifejezések azonossága értel- 
mében is mennyire összecsengenek.-Némely kéziratban a három"hós" egyike- 
-másika elmaradta hangot nem "mintegy" hallotta, hanem valóban azt a han
got hallotta.-Ebazileüsen:ime itt van az a bizonyos aorisztos.Vajjon lehet 
ezt egyszerüen ugy forditani, hogy uralkodik?Persze, hogy uralkodik.De itt 
arról van szó, hogy uralkodása nyilvánavlóvá lett.Luther jól mondja:"Gott 
hat das Reich eingenommen."-7.vers:Hétoimasen:ez is aoristos.Vajjon a meny- 
asszony elkészül, vagy felkészül /=az uj forditás/?Talán egyszerüen: Kés zen 
van.-A Bárány:két szó van rá:pl:János l,29:amnos=a megáldozott bárány.Itt: 
a rnion= eredetileg diminutiv, itt mégis:/csak a Jelenések konyvében/a meg- 
dicsőitett Bárány.-8. vers: Vajjon ez még mindig a kórus szava, vagy ez már 
János összekötő szövege?"Edothé":benne van ebben az egész lutheri kegyelem- 
tan. Az aoristost itt igekötősen jó forditani:megadatott.3üssinos: a büssos- 
ból=finom vászonból csinált. Lampros - katharos:közöttük a "kai" hangsulyos, 
Jön egy igen fontos szó:dikaióma.Régi forditás:igazságos cselekedetei, uj: 
gaz cselekedetei.Róm 5,16;Jel 7,14.Luther:Die Gerechtigkeit der Heiligen. 
Még a Vulgata is iustificatio-val fordit, csak a mi bibliánk fordtja Pelag 
us értelmében.Mi az egyház élete és történelme, mi ez a mostani ádvent is, 
mint a menyasszony készülése, s mi a menyasszony készülése, mint magára 
venni, amit Ura elkészitett és néki megadott?!-
 M ost még valamit arról:hogyan nem szabad ezeket a segédesz-
közöket használni?

Óvakodni kell a szavakkal való játéktól.Van nekem egy régi
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görög-német szótáram, a Riemer féle Grichisch-Deutsches Wörtebuch.Nem uj 
de jó szótár.Előttem valami horváthmihálykodó tulajdonosa volt.Margójegy
zeteivel mindenáron ki akarja mutatni a magyar és görög nyelv rokonságát. 
Szerinte:abridzó /wacheh/=ébreszt;agoradzo=ácsorog;agra=vadászat,agár; 
agria /unbekanntes Land/=ugar;aiteó=ajtóról-ajtóra jár kérni, áhit; 
akanta=agancs, kampó, kapocs;halieüs=halász;anér=ember;até= hátrány/=átok, 
véte;Rouleüó=dulni;erchomai=érkezni;pistos= biztos stb.Ez, azt hiszem, 
játék a szavakkal.Ilyeneket ma is lehet csinálni, de ilyenektől óvakodni ke 
Óvakodni kell a téves ethimologizálástól.Van egy 17. századbeli görög-latin 
szótáram, a Stock féle Clavis Linguvae Novi Testamenti.Lehet ta nulni eb
ből is.De a basileis szó alatt ezt találom:Notat rex, quasi basis laou= 
fundamentum populi, quia salus popu li in eo fundata est;vel:asileüs id est 
inviolabilis, quia persona regis violari non debet."Ez persze szellemes 
dolog, csak az a kérdés, hogy helytálló ethimologia-e?Ilyesmit ma is lehet 
csinálni, de s zerintem az ilyesmi szóbüvészkedésnél nem egyéb.
 Óvakodni kell a helytelen tartalmi belemagyarázástól.Valaki R óma
1,16-al kapcsolatban egész prédikációt épitett fel arra, hogy a dinamis 
szóba belemagyarázta a mai dinamit tartalmát:az evangéliom Isten dünamit- 
ja, robban és robbant.Ezt nem lehet vállalni.Ugyanigy nem lehet, semmikép
pen nem szabad az ujszövetség egyik legfontosabb szavába az energeia-ba a 
mai energia szó képzettartalmát belemagyarázni, pedig ez igen szellemes 
és csábitó volna.Nem szabad, mert a szellemes ügyeskedés közben máris át
csusztunk a cselekedetek által vele megigazulás tévelygésének hirdetésébe. 
Az ujszövetségi energeia nem az az erő, amelynek a megjelölésére ezt az 
idegen szót ma használni szokták, hanem az Isten tevékenysége, amely az 
emberen és ember által müködik.

Még egyet:óvakodni kell attól, hogy előre elfoglalt álláspontot, 
teologiai véleményt utóla g filologiai oldalról próbáljunk indokolni, vagy 
bizonyitani.Bácsi Sándor azt irta nékem, hogy Lukács 14,26 kemény "misein"- 
szavának alapjelentése nem:gyülölni, hanem valamit elhagyni, valamit vala- 
kinél jobban szeretni.Nos,igaz, hogy a görög szavaknak sincs mindig vita- 
mentes egy jelentése.A miseinnél azonban nincs vita.Sem a nagy Pape, sem a 
nagy Kittel, sem a töobi szótár nem tud más jelentésről csak erróől az 
egyről:gyülölni.Az árnyalatok legfeljebb még sulyosabbak:megutálni, stb. 
Bácsi Sándor ezt a valóban botrányosan kemény igét egy kicsit meg akarta 
szeliditeni, racionalizálni, de ez már nem filologia, hanem teologia, 
lem exegézis, hanem eisegézis.Mindig kisértésünk az, hogy előzetes meggyő
ződésünk számára igazoló nyelvi alibit keresünk.
 -Visszaélés volna a segédeszközökkel, ha megvetnénk azokat.A szöveg
helyes értelméért nem lehet elég hüséggel és vesződséggel fáradozni.Tanul- 
ni, tanulni, tanulni.De visszaélés volna a segédeszközökkel, ha bálványoz
nánk azokat.A forditók és exegéták csak törjék magukat s velük együtt mi is



de természetesen ha 100 Barthot 100 Sekszpirrel összeházasitanánk bibl 
forditó bizottságba, ha százszorannyi és ezerszerte jobb segédeszköz 

volna, akkor sem születhetnék angyali forditás, egyszerüen azért, mert 
itt a szolgai forma botránya előtt állunk.Krisztusnak ugy tetszett, 
egy közönséges és nem apolló, vagy atléta testbe alázta a Szentháromság 
második személyét.A Szentléleknek is ugy tetszett, hogy hsa a görög bölcs 
csek és drámairók kimüvelt nyelvének szép paripáján,
hanem a "koiné" alázatos szürke szamarán inditsa el világhóditó utjára 
az apostoli kérügmát.

Alázatosan és hüségesen fáradozzunk az ige megértésében, de 
ne feledjük, hogy semmiféle apparátussal nem kapáithatjük zsákmányul 
az igét.S ha a prédikáció igévé sikerül, az mindig a kegyelmében szu
verén Isten csodája marad.

Van egy hatalmas láncbibliá m  /Chain-Bible/ . Egyesek csodabibliá- 
nak nevezik.Valóban egész könyvtár van benne.Mégis azt irtam bele:
A jó segédeszköz szükséges és hasznos;de semmiféle technikai apparátus 
nem pótolhatja a Szentlelketi"

Szabó József.
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