
Könyvismertetés. 

Badácsi György Bibliai tanulmányok. I. kötet. Sárospatak 
1906. A ref. főiskola betűivel. IV 4- 170 old. Ára 2 K. 

A könyv hat ószövetségi tanulmányt tartalmaz, melyek 
közül négynek tárgya egy-egy prófécia, kettőé pedig egy-egy 
történeti szakasz : Jóel, Hoseás, Habakuk, Ezékiel; Sámson, Abi-
ság és Adonia. A tanulmányok sorsa szomorú világot vet prot. 
theol. tudományos irodalmunk helyzetére: 1885-ben nyomták az 
aránylag csekély terjedelmű könyv első íveit és csak 21 évvel 
később jelenhetett meg az egész ! Nem a szerző hibája tehát, 
hogy különösen az első tanulmányokban az újabb szakirodalmat, 
amely pedig épp a prófétai iratokra vonatkozólag elég terjedel-
mes és sok részben egészen új problémákat vetett fel, már nem 
vehette figyelembe; és nem az ő hibája, hogy majdnem anti-
kvárius színezetet nyert például egy 1875-ben megjelent munkára 
vonatkozó az a megjegyzése: „Ujabban egy egészen érdekes nézet 
kezd felszínre jutni" (29. 1.). Ε hiányokért némi kárpótlást nyújt 
abban, hogy viszont azt a keveset is figyelembe veszi, amit 
magyar irodalmunkban talált; és ha kevés is, ha régi is, de a 
mienk! Ballagi Mór, Lenkey Ferenc, Keresztes József, Warga 
István, Sóvári Soós Kristóf (1601), Sebestyén István (Messiologia!) 
sat. oly nevek, amelyeket bizonyára kevesen hallottak még, leg-
alább ószövetségi exegezissel kapcsolatban alig. A fordítások 
közül is felveszi, Birák 13 — 16. fejezeteiben majdnem versről 
versre, Károli, Káldi (Tárkányi), Komáromi Csipkés Gy., Kámori, 
később a legújabb zsidó biblia s a revideált Károli eltéréseit. 
Bizonyára balgaság volna még csak a szándék is, hogy a külföld 
bámulatraméltó exegetikai irodalmát kicsinyeljük; de egynémely 
német irány vak követésével szemben nagyon jogosult ma is a 
sárospataki exegeta kérdése: „Avagy nem kellene-e nekünk saját 
eszünkkel is gondolkoznunk és saját szemünkkel is látnunk, 
hogy aztán saját meggyőződésünkre és ne a másokéra esküd-
jünk?" (6.) 

Mindegyik tanulmány a tárgyául szolgáló könyvet először 
általánosságban jellemzi, a kritikai kérdésekkel nagyobbrészt 
rövidebben végez; majd Joel és Habakuk könyveit kivéve, ame-
lyeket egészen lefordít, hosszabb rövidebb fordítási szemelvényt 
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ád, anélkül, hogy csakis ezeknek magyarázatára szorítkoznék. 
Exegetikai elvei helyesek kortörténeti magyarázatot sürget a 
dogmatikus exegezis ellenében; s az elvek alkalmazása is több-
nyire kielégítő. A szövegkritikára is kiterjeszkedik; s ámbár épp 
az ujabb túlzásokhoz mérten jól esik ebbeli józansága, általá-
ban mégis valamivel nagyobb mérvűnek óhajtottam volna ezt a 
kritikát. A szerző kétségkívül arra fordította a legnagyobb gon-
dot, hogy a héber Írókat igazán magyar nyelven szólaltassa 
meg. És ez oly módon sikerült, hogy igen sok részben az eredeti 
szövegnek ereje a fordításban is nyilvánvalóvá lesz és hangos 
olvasásra késztet, mely a fület is részelteti a szépség élvezeté-
ben. Ezt nem lehet csak az első négy tanulmányban használt 
ötös vagy négyes jambusoknak tulajdonítanunk, amelyekben még 
az eredeti prózai szöveget is fordítja; ama hatáshoz legnagyobb-
részt a szerző szép, magyaros nyelvezete járult hozzá. A mellett 
világos is a fordítás, modern olvasónak való, és egészbon véve 
hű. Sajnos, hogy csak egészben véve hű. Mert bár a szerző 
többször biztosít, hogy „meglehetősen" hű maradt az eredeti 
iróhoz, hogy „lehetőleg" híven fordít, és bár helyes az az elve, 
hogy a gondolatot és nem a szót kell fordítani: mégis gyakran 
gyengíti vagy túlozza az eredeti értelmet, sőt néha ezzel ellen-
tétbe jut. Talán a mérték kedveért kellett gyakran az abba beleil-
leszthető szót választania. Ugyancsak a mérték okozhatta a Jah 
névnek oly sűrű használatát, amint egyetlen iratban sem talál-
juk. Ε mellett különös a Jehova névnek a magyarázatban való 
használata. Tudom, hogy népünk megszokta e nevet, énekeinkbe 
is sajnos átment, de tudományos munkából végképen ki kellene 
küszöbölni ezt a merő tudatlanságból eredő lehetetlen nyelvi 
alakot. A szerző maga is vallja (90. o.): „az istennevek csak 
eredeti alakjokban jelentőségesek a buvárkodóra nézve." 

Az ószövetségi tanulmányok irodalmunkban oly ritkák, hogy 
nem elégedhetünk meg az elismerés általános szavaival, hanem 
a szerző méltán számithat a beható eset'eg cáfoló s helyreigazító 
bírálatra, munkájának ezen igazán tudományos jutalmára. 

„•Jóéi próféciája11· az első tanulmány címe. Az egész könyv 
fordítását a prófétákról általában szóló bevezetés előzi meg, 
amelyből azonban az olvasó alig tájékozódhatik róluk. Már a 
fordításnak egyik jegyzetében olvassuk, hogy a próféták a Jahve 
akaratát hirdetik, hogy ez erős meggyőződésük sat., de úgy itt 
mint a többi részben elszórt megjegyzésekben sajnálattal nélkü-
löztem a próféciában kétségtelenül közreműködő objektív isteni 
tényezőnek is a hangsúlyozását vagy csak tételezését is. Helyette 
gyakran hallunk a próféta álmairól, reményeiről sat., és Hoseás 
próféciája előtt ott van jeligéül Niemayernek az a tényekkel 
olyannyira ellenkező mondása, hogy „a prófécia elválaszthatatlan 
a költészettől éppenúgy a pogányoknál mint a hébereknél; a 
héber próféta költő, a költő egyúttal próféta". — A fordításra 
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s ennek magyarázó jegyzeteire áttérve előrebocsátom, hogy szán-
dékosan mellőzöm a fordításnak azon többleteit vagy hiányait, 
amelyek nem az eredeti értelem vagy a világosság rovására esnek. 

1, 4. a magyar olvasó nem igen tud mit csinálni a meg-
tartott Gazam, Arbeh, Jelek és Chaszil nevekkel; még akkor 
Károli nevei is jobbak (a „ragya" kivételével); a szövegbe kell 
venni a vágó, sáska, nyaló, faló szókat s nem csak a jegyzetbe. — 
6. ν. Ό3 még nem „bősz raj." „Hazámba ellen árja ronta bé" 
mondatból a szövegben egyetlen szó sincs; Dixy nem „irtóztató", 
nns és «iá1? nem tigris, melyet a biblia nem ismer, hanem orosz-
lán. — 9. ν. ΓΡ2 sem itt sem 13. 16.-ban nem egyértelmű az 
oltárral; nrv Tne>D Jahve szolgái és nem „Jah kegyeltje", vala-
mint 13-ban nara vm>'a sem „Jah kegyencei.1, — 11. v. iu"nn 
nem „zokogva sírjatok". — 15. v. " or> si"ij? nem „a Jahve napja 
az", hanem J. napja közel van; nemsokára eljön, nem „jött", 
hanem sir . — 2, 2. ina·' nem „az éj", hanem a hajnal. — 16. v. 
^"p ití'ip igen-igen szabadon így van fordítva: „szótokra hogy 
javuljon a tömeg." — 17. v. első fele az eredeti szerint: Az elő-
csarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, 
és szóljanak. Radácsi szerint: „A papság sírjon Jah tornáéiban, 
S oltár előtt így kérje népe Jaht." — A 18. v. az összefüggés 
szerint nem tartozik a próféta beszédéhez, mintha Jahve kegyel-
mét ígérné, hanem a kegyelmet mint tényt bejelenti. Ezért 19-ben 

és *ias,i sem jövőidejü „s imígy felel majd", hanem mult. — 
21. v. nais' a föld maga s nem „föld népe"; ez utóbbi eltörli 
azt a szép fokozatot: πβικ, ntP niöna és ^vs Ό2. A 22. v.-ben 
isiin-1?« = „ne féljetek", és nem „ne sírjatok." — 3, l-ben a 

igét éppen a prófétákról való téves közfelfogás miatt, nem 
fordítanám, igy: „jóssá válanak". — Az 5. v. utolsó sorát R. 
így fordítja: „S azokra is (t. i. kél szabadság), kik fel nem jöt-
tenek, Föltéve, hogy hívják a Jah nevét." Ha ezt akarta,volna 
a próféta mondani, úgy ez volna a szöveg πι,τ ee'2 mi-
ként a vers eleje tényleg szól, úgyhogy felesleges ismétlés volna 
a vers vége. Ámde ennek szószerinti értelme ez: és a rnegszaba-
dulók között (leszen), akit ( = akiket) Jahve hiv. Ebben már 
igenis halad a gondolat és nézetem szerint e sejtelemszerű nyilat-
kozatban már bennerejlik a későbbi universalismus csirája. — 
4, 1. v. nem „visszahívom", hanem több: visszahozom. — 
2. v. e m u n nem „vonszolom", hanem kevesebb: leviszem, leve-
zetem őket. A 3. ν. HJif szavát sem kellett oly erős kitétellel 
visszaadni. A 12. v.-ben „megmérem" helyett az eredeti „Ítélem" 
is állhatna. Különös e versnél az a megjegyzés, hogy Jahve 
napja „a Joel Nugy-Pénteke'. Hiszen a mennyei és földi jelek 
valamennyire hasonlók, de a kettő épp ellenkező jelentésű: amaz 
az ítéletnek, ez a kegyelemnek napja. A 13. v.-ben kár volt el-
hagyni azt a szemléltető i"p imperativust: tapossatok! — A 17. 
v. elejéhez fűzött az a megjegyzés, hogy „a próféták vallása, a 
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jahvismus (egy isten, egy szív, egy lélek), csak a fogság után jutott 
a zsidóság körében diadalra": nemcsak a jahvismnst definiálja 
hibásan, hanem ily alakban sehogyan sem állhat meg. Az sem 
valószínű, hogy a 18. v.-ben csupa földi adományok után 
és Júda patakjai mellett megemlített az a forrás, mely Jahve 
templomában fakad, csak képies kifejezés s azt jelenti, hogy 
„minden üdv kútfeje a templom, azaz (!) a Jahve iránt 
való hűség." Egyszerűbbnek látszik ez a feltevés: a prófétát 
bántotta, hogy a dicső templomnak környéke olyan puszta; ama 
boldog jövendőben majd ez is másként lesz. — A 19. v.-ben 
Dono = „packáztak", holott ennek fogalmához nem tartozik 
okvetlenül az eró'szak. A 21. v. R. szerint „a jahvismus győze-
delmét, a próféta legédesebb álmának megvalósulását jelzi." 
De ezt még akkor sem jelentené, ha a vers végét úgy fordítanék 
i s : „S a Jah lakása a Sión marad;" mert hiszen nem Izraelnek 
valamely belső ellentétéről, mondjuk Sion-ellenes kultuszról szól 
a megelőző rész, hanem a pogányokról, akiket a Sionban, népe 
között lakó s azt oltalmazó Jahve meg fog büntetni. 

A fordítást követőleg a szerző még cáfolja azok nézetét, 
akik a sáskajárást allegóriának tartják. Csakugyan nem allegória 
az. de ,.ahoz, hogy Joel művét továbbra is egyébnek bizonyít-
gassuk'', talán még sem kellene „egészen indokolhatatlan jám-
borság"; aminthogy azt sem látom be, hogy a kettős elpusztulás 
(sáska, ellenség) hipotézisével „kigúnyoljuk az iró képzelő tehet-
ségét és műalkotási képességét." Jóel korával nem foglalkozik a 
szerző, mert, mint már korábban mondotta, nála „a kor úgysem 
főbenjáró dolog." Ez persze sok más ószövetségi iratról is áll. 

A „Hoseás próféciája" cimű 6 oldalas cikkecske a könyv 
első 3 fejezetének parabolikus jellege mellett nyilatkozik s a 
4.—14. fejezetekben 9 önálló beszédet különböztet meg. Ezt az 
elválasztást, mivel külön megokolva nincs, nehéz megbírálni; 
12—16 beszédet is számlálhatnánk. Fordításban csak a 4. feje-
zetet mutatja be. A 9. v. második fele az eredeti szerint: „meg-
büntetem rajta útjait és tetteit őreá hárítom". R. szerint: Szán-
dékuk is haragra gyújta már, Boszún lesújtja őket tényükért. — 
A 12. v. első sorát: Sxü" ixjn -ay szabadon így fordítja: „Faistenét 
imádja ím e nép"; s ugyané vers végét: D.Tnbx nnrio um nagyon 
is szabadon: „Jó istenét bünvágygyal sérti meg". — A 14. v. 
végén: „Elvész a nép úgy is tudatlanúl" mondatban az „úgy is" 
elhomályosítja ezt az eredeti értelmet: úgy hogy a szegény, 
tudatlan nép a kisártó' példák miatt szintén elbukik. — A 18. 
versről jobb, ha bevalljuk, hogy nem tudjuk még fordítani; R. 
a romlott szöveget fordítja, de, legalább a második sor, ért-
hetetlen. 

„Habakuk próféciája" a szerző szerint a 3 fejezet nélkül 
nem volna teljes; ez a zsoltár annyira összefonódik a megelőző 
résszel, hogy ettől elszakítani nem lehet. Ez volt Reuss nézete 
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is, akit a szerző idéz. Amit ez ellen azóta Stade, Wellhausen 
és Cornill felhoztak, azt a szerző nem cáfolja, aminthogy az 
1, 6 - u . ellen támadt kételyeket sem említi. A könyvet a 600 
körüli időre teszi. Szép a tanulmány végén levő aesthetikai mél-
tatás és a lélektani megokolása annak, hogy miért nem rész-
letezi Jahve megjelenésének borzalmait. Kevésbbé elégített ki a 
bevezető korrajz és sem tárgyilag sem alakilag nem sikerült az 
a mondása, hogy Júdát akkor „a titkos elégületlenség szomja 
epesztő". Az olyan dagályos beszéd is, hogy „isszuk a legtisz-
tább gyönyörűség arany-borát", ma már a komolyságot veszé-
lyezteti. Higgadtan itóli meg végül Hab. és Jerem. könyveinek 
viszonyát is azzal, hogy egyes képek s kitételek rokonsága még 
nem bizonyít függést. De ez az ítélet nézetem szerint nem vonat-
kozhatik már, mint a szerző akarja, a csak egy felcserélt 
mondatrésszel eltérő ezen két helyre: Hab. 2, 13. ős Jer. 51, r,8. 

A felirat xfe>8 kitétele már csak Pdb. 31, miatt sem lehet 
„ítélet", hanem „szózat" marad. 1 , 5.-ben elmaradt a fontos c d ' c í , 
valamint a 6. v.-ben a kaldeusokat épp akkor olyan jellemző 
vége, hogy mások lakóhelyeit foglalgatták el. 8 v. szerint a kal-
deus már jön is és nem „a hosszú útnak vígan néz elé". A 10. v. 
szerint ugyanő a várat nem „lerontja", hanem csak beveszi, 
msVi. — A 11. v.-ben úgy segít a fordító a gyanús szövegen, 
hogy az atnáchot egy szóval előbbre teszi, a n-t elhagyja és a 
et:>'xi helyett B?^-et olvas. A 12. versben rroj s1? sat. már nem 
kérdés. — A 2, 1. v.-ben nagy kár volt elhagyni a prófétai kije-
lentés lényegére nézve fontos részt: Ό-ηητνιο — Hogy miért nem 
lehetne a 2. v.-ben -ρτπ látomás, hanem csak „jós-ige", nem 
értem. — A 4. v. első sora az eredeti szerint: íme felfuvalkodott, 
nem egyenes a lelke ő benne (t. i. a kaldeusban, és ezért meg 
kell semmisülnie); Radácsi szerint: „Ez az (t. i. a kijelentett 
jós ige): Ki dölyfös boldog nem lehet." Hagyján. De már a híres 
2. sort sajnáljuk ebben az alakban: „de azt ki hű, hűsége tartja 
meg." Az eredeti szerint: De az igaz (azaz: az izraelita) az ő 
hűsége ( = szilárd hite, bizodalma, ragaszkodása Jahvehez) által 
élni fog (mert Jahve életben tartja). Igaz, hogy Pál apostol 
mélyebb értelemben idézte ezt, de R. fordítása az eredeti szöveget 
még távolabbra viszi Róm. 1, 17-től. — 9 v.-ben a ;p nem 
,.sátor1', az eredeti „fészek" itt jellemzőbb. — A 15. v.-ben elkerül-
hetetlen az ide nem illő "]nan πεεο szóknak ez a könnyű korrek-
túrája: ttiBn»]D0 (Wellhausen, Kl. Proph. és most: Kittel, Bibi. 
Hebr.). Hogy itt a szöveg megromlott, azt R. úgyis elismeri. — 
A 17. v. „rémként jőnek el" szavai az eredetiben nincsenek 
meg s az izraelitára nézve idegen képzetet tartalmaznak. — 
Ha 18 v.-ben up-t törüljük és 1"1?! helyett ^ f - t olvasunk (így 
Nowack s Wellh.), akkor megvan a helyes értelem s a szép rit-
mus. És ha a 19. v. első sorát qsh szóig a 18. v. elé tesszük 
(Wellh. és Kittel), akkor az összefüggés jobb, a gondolatmenet 
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emelkedik és csupa 3— 3 versből álló, nv ja l kezdődő szakokat 
kapunk. 3, 3. C'np miért volna „felségnek2 is fordítható, mikor 
erre megvan a külön r ^ y kitétel, amely szintén magában állhat 
mint istennév ? — A 9. v.-nek ezen három, bizonyára korrumpált 
szavát: ίβχ maa iiiyse* R, igy fordítja: „Szavad lesújt, miként 
Átok nyila". Ez kétségkívül jól illenék a vers 1. és 3. sora közé, 
de nem ezt mondja a szöveg. És ha naa „nyil' lehetne, akkor 
inkább Nowacknak a LXX. négy kézirata alapján ajánlott azt 
a korrektúráját fogadnám el, amelyet most Kittel is felvett bib 
liájába: Wf?* maa rijjaa' — megtöltőd puzdrádat nyilakkal. De 
legjobb lesz itt is szerényen beismerni, hogy ezt a százféloképen 
magyarázott s javított helyet nem értjük. — A 13. v. kezdete 
nem kérdés. A 16. v.-ben a próféta nem helyezi magát népével 
olyan ellentétbe, aminőt R. fordítása konstatál, mintha neki „joga" 
volna (az eredetiben csak: itpx = hogy — várjam) nyugton várni 
a kinok napját, mert az csak a népre száll. 

„Ezékiel próféciája" a viszonylag legnagyobb gondot igényli 
a magyarázó részéről, az irat alaki és tartalmi sajátságai miatt. 
És a szerző, amennyire az 36 oldalas tanulmányban lehetséges, 
ki is terjeszkedett minden főkérdésre. Bevezetésül az exulánsok 
és otthon maradtak hangulatát rajzolja, röviden és találóan. 
Csak annak az okát is meg kellett volna említeni, hogy miért 
foglalt el a zsidó nép „a földi jólét megítélésében ősidőktől 
kezdve ellenséges állást a kereszt.yénséggel szemben"; ős a fogsági 
próféták feladatát sem határoznám meg olyan félreérthető módon, 
hogy ne engedjék, „a hazafiság szent tüzét behamvadni.'1 A „haza-
fiak" épp abban az időben nem a próféták pártján voltak. A 
könyv általános méltatásában helyesen okolja meg a mai ízlést 
sértő 16. s. 23. ffnek visszatetsző képeit s hasonlatait; a 8. feje-
zetet azonban csak tévedésből vehette ide. A theophania csodá-
latos alakjainak megértetőse végett, mint illik, a babiloni ember-
fejü szárnyas oroszlánokról is szól, de a kherub szót még ma 
sem mondhatjuk „eredetileg assyr vagy khald" szónak, olyat az 
ékiratokon még nem találtak (1. A. Jeremias, das Α. Τ. im Lichte 
des alten Or. 1904. 116. old. és Keilinschriften u. das A. T.2" 
529 sk. old.). Lenormant olvasta egyszer valamely feliraton a 
kirubu szót, amely azóta szótárakban, tárgyi lexikonokban és 
kommentárokban folyton kisért; pedig az az olvasás téves volfc 
(1. Roscher, Lexikon der gr. u. röm. Mytb. III. 256. old.). 
Ézékiel prófétai feladatának rajzában feltűnt a szerzőnek az az 
állítása, hogy a próféta ,a népnek, amelyre a boldog jövő vár, 
szinte szenvedőleges szerepet jut ta t" és hogy ezért „nem követel 
önkéntes, szándékos átváltozást; a fásultság, közönyösség bűné-
ből való kibontakozást nem sürgeti". Ez így nem állhat meg 
18. 33. 16. 23. 6. 9. 14, u skk. miatt. A látomásokban való 
prófétálás magyarázatául jó lett volna utalni Ezékiel élénk képze-
lőtehetségére, arra a beteges testi állapotra is, amellyel Isten öt, 
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legalább időről-időre, sújtotta. Bizonyos, hogy ő viziőit kiszínezte, 
de hogy azokat „csinálta" volna (1. 78. lapon: „modorosságát, 
visio-csinálási tulajdonságait"), azt a prófécia lényegének helyes 
felfogása mellett nem lehet állítani. A 40.—48. ff. tárgyalásában, 
amelyeket külömben , a hazájába visszatérendő zsidóság számára 
írott végrendeletnek" tart, a szerző kiterjeszkedik a könyv, a 
deuteronomiuni és a papi kódex viszonyára, amelyet csak egész 
általánosságban a Wellhausen-séma szerint állapít meg. De mel-
lette az ismeretes érvek közül csak a leggyengébbet hozza fel, 
hogy t. i. Ezékiel, a pap, nem mert volna a papi kódexen változtatni, 
„ha a mózesi törvényhozás tekintélye csakugyan létezett volna." 
Ámde a deuter. is már Mózes nevében szólt, azt Ezék. ismerte 
és mégis: a lévitákat „s az áldozatokat és ünnepeket illetőleg 
nagy különbség van közöttük!" Azt is nagyon vitásnak kell 
tartanom, hogy I. Kir. 1. idejében „a nemzeti cultus nem létezett!" 

A próféta beszédei közül, „mindenesetre a reá nézve leg-
kedvezőbb választással", a 37. fejezetet mutatja be, még pedig 
ennek prózai szövegét négyes jambusokban. De nem csak ezért 
tartom ezt az 5 oldalt R. könyve legszebb részének. Igaz, hogy 
a mérték kedveért itt is van elég hozzátoldott sző; de egészben 
véve finoman simul oda ez a költemény az eredeti szöveghez, 
úgyhogy kevés az észrevételem. Az 1. v. szerint Jahve lelke, 
nem „Jahve" vitte ki a prófétát. És a csont (2. v.) egészen hsíj) 
„aszott" volt. A 13. és 14. v.-ben az eredeti szerint nem: „hidd 
és valld, hogy én vagyok Jahve", hanem e felszólításnál több: 
ez a következménye lesz annak, amit Jahve 11.—14. szerint a 
néppel tesz. A 16. v.-ben a prófétának ezt kell a két fára írnia: 
Júdáő s Izraelnek vele szövetséges fiaié; Józsefé (Efraim fája) s 
Izraelnek hozzá kötött egész háza. — És e két fát nem addig 
kell a prófétának kezében tartania, „a mig" ír, hanem azután, 
hogy a hallgatók már az irást is lássák, tehát (20. v.): „s a 
fákat, melyekre írsz." A 24. v.-ben a^a több mint „fejők"; s a 
25: v.-ben a fordítás megcsonkítja az Ígéretet az utolsó hang-
súlyos o'v.irt szó elhagyásával. Az 1—14. elbeszélt viziő végül, 
ha nem hirdeti is a holtak feltámadását, mindenesetre többet 
jelent mint csak a zsidóság leendő felkerekedósét és hazame-
netelét, maga a próféta is többnek magyarázta (15—28.). 

,,Sámson" alakjával foglalkozik az 5. tanulmány, mely beve-
zetésül a Birák könyvéről s a birákról általában s röviden 
tájékoztat, majd a 13.—16. fejezetek fordítását adja, ez után a 
Sámsonról való eltérő nézeteket tárgyalja, végül az elbeszélést 
részletesen magyarázza; ez utóbbi szakaszban foglalkozik a filisz-
teusok történetével s a nazireátussal. A hajnyirás nazireusi tilal-
mában alig fordultak a zsidók „bizonyos emberi hiúságok és 
hiábavalóságok ellen", vagy ennek a szándéknak csak igen 
alárendelt szerepe lehetett abban. A faragatlan oltárkő, a hasz-
nálatlan áldozati állatok sat. másfelé mutatnak, a haj sértet-
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lenségének is mélyebb értelme van. Sámson személyéről szólván 
a szerző azt tartja, hogy nazirságára a 14.—16. f.-ből „még 
következtetni is csak erőszakoskodással lehet". De akkor ki kell 
vennie a hiteles szövegből 16, 17 skk. verseit is! Az elbeszélés-
nek valamely napisten-mithoszból való eredetét nem tartja éppen 
valószínűtlennek; Delilában a lajla szót is találja. Külömben 
utal Schräder „Keilinschriften sat." munkájára, amely pedig 
csak 3 rövid jegyzetben mond egészen általános dolgot (219. 
369. 582, old.), míg A. Jeremias (das Α. Τ. sat. 287 sk.) részle-
teket is említ. Mégis azt véli, hogy „azok járhatnak legközelebb 
az igazsághoz, akik abban a Dán-törzs egyéni jellemét, történeti 
helyzetéből folyó küzdelmeit látják megörökítve". Nekem úgy 
tetszik, hogy amitReuss bevezetési munkájában (125. o.) a mithosz-
magyarázatról mondott, az áll a „törzs-magyarázatra" is, hogy 
t. i. „ist an den Haaren herbeigezogen, die selbst bei Simson 
dazu nicht ausreichen". A monda külömben, a szerző szerint, a 
királyság korában lehetett kikerekítve, amikor a törzsrendszer 
megszűnt (ez már ily korán történt volna?). A magyarázatban 
van néhány olyan bántó kitétel, amely némely külföldi exegeta 
bursikóz modorára emlékeztet (p. o. „a széttépett oroszlán belei-
ben talált mézből való traktálózás", „menyasszonyi rimánkodás", 
„a nyűglődő, rimánkodó menyaszony", „a czórai zsidó"). 

A fordítás, mely itt még Sámson meséjét és megfejtését 
valamint a diadalmi éneket is prózában adja, a többi részben 
közölt szemelvényekkel ellentétben nagyon is ragaszkodik az 
eredetihez annyira, hogy „sietve elfutott" helyett azt mondja: 
„serénykedett és futott" (13, 10.). 13, 22"ben „Istent láttunk" 
helyett okvetlenül ez kell: „az Istent láttuk", miként a 23. v. 
is mutatja. A 14, 7_9 versekben exegetánk célzást talál arra, 
hogy Sámson, az erős (oroszlán), megédesíti (méz!) mesefejtésével 
a társas együttlétet. A 12. skk. versekben ΠΤΠ nem lehet egy-
szerű „mese", hanem találós mesének, talánynak kell lennie. A 
15. v.-ben t c jelenléte nem „bolondítsd el ' , 16. 5-ben sem 
hanem mindkét helyen „beszéld rá" (Zsidó biblia) vagy „Vedd 
reá" (Kámori, Revis.l Ugyanitt a utf'-ii1? gyökere semmiesetre 
sem tfii. A 16. és 17. v.-ben V̂ J? nem fordítható „rajta" szóval, 
mintha Delila Sámson magaviseletén sírt volna, hanem „előtte" 
tette ezt, hogy célt érjen. Ugyanezen 2 versben a Tan ige min-
dig csak „megfejteni" s nem „megmondani" jelentésű lehet, mert 
hiszen a talányt magát elmondta S. Delilának is, de ez a meg-
fejtését is akarja tudni. 15, c-ban yen nem tulajdonnév. A 7. v.-ben 
az „is" és „mégis" szókat törülni kell, mert külömben a fordí-
tás értelme ellenkezik az eredetivel. A 8. v.-ben pis?' az alsó 
lábszár (nem: váll); a ll.-ben a 3000 ember kérdése a 
szót hangsúlyozza, amit R. is elismert, de a fordításban nem 
juttatott kifejezésre. A 12. v.-ben y:a több mint „bántani", a 
jegyzetben felsorolt fordítások mind jobbak ennél. 19.-ben a tr'íisa 
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-vitás, de aligha „zápfog". 16,2-ben a ítp'inrv gyökérjelentése 
szerint „csöndesen voltak", nem „ügyeltek". A 4. v.-ben meg-
említett Szórek kérdése ma már meg van oldva (1. Buhl, Geo-
graphie des alten Palaestina 1896 68. és 90. old.). A 13. v.-ben 

sat. nem kérdés. Ugyanitt a d s d d az összefüggés szerint 
a vízszintes, hosszirányú „mellékfonál", amelybe S. haját a takács-
szék szélességi irányában beleszövik. A „vászonba'" (153. old.) 
nem lehet azt beleszőni. Ε vers végére külömben még a leg-
nagyobb szövegkritikai óvatosság mellett is oda kell tenni azt 
a világos toldalékot, amely Kittel bibliája szerint a LXX., Itala-
ban és a hexaplaris síriai versioban megvan. — A 18. v.-ben 
vagy „elküldött és elhívta" vagy egyszerűen „elhivatta", de nem 
mind a kettő: ..elküldött és elhivatta". A 19. v.-ben nem „valakit" 
hívott, hanem azt az embert, aki már 9. és 12.-ben is ott 
volt. Ugyanitt "?nni lehetne ugyan n̂n gyökértől, de jobb itt a 
szokásos: „kezdte", t. i. őt megalázni, azt amit a filiszteusok 
21-ben folytattak. Hogy a „levitték Gázába" kifejezés (21. v.) 
miért „nem békíthető ki a Szórek völgyebeli lakással (4. v.)", 
noha az bizonyára alacsonyabb fekvésű: nem tudom. Ugyanitt 
a c W m dualisa nem jelent „két vasláncot". A 22. v.-ben 
nem jelentheti, hogy a haj újra nó'tt „olyanná, amint" lenyíratott, 
hanem: „amint lenyíratott", azonnal ez után újra kezdett nőni; 
a 22. és 23. v. közé bizonyos időtartam esik. S végül a 27. 
v.-ben iJ mint „karzat" az összefüggésbe be nem illeszthető 
modern képzet volna. 

A tanulmány végén vártam volna a 16. fejezet általánosan 
csodált finom rajzának eszthetikai méltatását, annak a mesteri 
fokozatnak kiemelését, amely a kísértésekben, Sámson könnyel-
műségében, majd belső átalakulásában mutatkozik. Éppen ez a 
fejezet teszi az egész elbeszélést az ő-szövetség „egyik legszebben 
kidolgozott részletévé". 

A könyvet „Ahiság és Adónia", egy „bibliai kép" fejezi be, 
amely, jobb szeretném, ha egészen elmaradt volna. Már a jeligéje 
is szerencsétlen: I. Sám. 8, 11. 13. 16. szellemében akarja fel-
tüntetni Dávid utolsó és Salamon uralkodása első éveit. Adoniában 
az Abiság iránt való tiszta, eszményi szerelem áldozatát látja, 
aki nem áhítozik már a koronára, hanem lelkén viseli agg édes 
atyjának szenvedő állapotát, míg Salamon egy rövid kérdéssel 
sem tudakozódott soha annak állapota felől . . , sat. sat. A köl-
tőnek bizonyára szabadságában áll a bibliai szöveg nyújtotta 
alapon modern lélektani rajzot adni: de itt annyi a bibliai 
alappal egyenesen ellenkező költött toldalék, hogy ezt már nem 
lehet bibliai rajznak mondani. Nem egyéb az mint keserű gúny-
nyal Salamon ellen forduló s feltétlenül Adónia mellett állást 
foglaló apológia egy tárcaszerüen megírt regényes epizód alakjában. 

Annál szivesebben időztem el sokáig a tudós szerző igazi 
tanulmányainál, amelyekről őszinte szívből óhajtom, hogy a bennök 
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megnyilatkozó szakismeret, a biblia iránt való szeretet és lelke-
sedés minél több olvasóba átplántálódjék! Vajha ez 1. kötetet 
minél hamarább követnék a többiek! S ha szabad egy kóróst 
nyilvánítanom, úgy hadd kérjem a költó'i lelkű és nyelvű szerzó't 
első sorban a prófétai iratok költői részeinek olyatén fordítására, 
mely, miként a mostaniak legtöbbje, még szavalásra is alkalmas. 
A mostani ismertetésnek szokatlan terjedelme pedig legyen 
bizonysága annak a figyelemnek, amellyel a szerző munkáját 
kisértük, és annak a készségnek, amellyel azt lelkészeknek, 
tanároknak, hallgatóknak a legmelegebben ajánljuk. 

Jausz Vilmos. 


