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Cseh Károly

Bet�ikb�l csillag fénye árad
Az Ige bet�testet is ölthet. Ilyenkor a nyomdai jelek megelevenednek és üzene-

tet közvetítenek. A bet�testet öltött Ige: a Biblia. Üzenet és egyben törvény is: 

az Úr szava nyilatkozik meg benne.

A szóbeli megyés kinyilatkoztatás, a „próféták által szólott” hirdettetés hos-

szú-hosszú id� alatt rögzült. Pergamentekercsek sorjáztak századokon, ezrede-

ken át, majd mécsesek lángjainál kódexlapokra íródott az id� fölötti üzenet.

Az Ószövetség héberül, az Újszövetség az akkori világnyelven, görögül író-

dott, a Septuaginta a „hetvenes” fordítás (a hagyomány szerint: hetven tudós 

munkája). Ezt a latin Vulgata követte. Olyan ez, mintha rakományán túl hírt is 

viv� hajót folyóról tengerre juttatnánk, hogy megkezdje hányattatásokkal teli 

útját a végtelen hullámokon.

A Biblia id�ben és térben is kiárad. T�z és víz itt nem ellensége, hanem gyö-

nyör� egysége egymásnak. Ahogy a keresztyén ünnepek a Pünkösdben csúcso-

sodnak ki, akképp az Ige is. Az apostolok, a rájuk hulló lángnyelvek után, oly 

módon nyilatkoznak meg, hogy minden nép és nemzet saját nyelvén hallja azt. Ez 

jelképes mozzanat is. A minden népnek saját nyelvén szólás, szólítás nem más, 

mint a nemzeti nyelvre áttett Biblia. A  fordítóik idegenb�l hozták haza és meg-

honosították az Igét. A latin Vulgata alapján készült els� hazai átültetések – Pécsi 

Tamás és Újlaki Bálint tollából 1416–40 között – a huszitizmus jegyeit viselték ma-

gukon (az ún. Huszita-Biblia). Ezt követte 1516–19-ben az evangéliumrészleteket, 

zsoltárokat magában foglaló Jordánszky-kódex, majd a könyvnyomtatás feltalálása 

után Komjáti Benedek, Pesti Gábor bibliarészletei. S ett�l fogva bibliafordításunk 

elindult a kiteljesedés felé. Erd�si Sylvester János, Buda elfoglalása évében, 1541-

ben adja ki a teljes Újszövetséget magyar nyelven. Szimbolikus mozzanata ez is 

történelmünknek. Ahogy a pogány egyre inkább elfoglalja az országot – úgy n� 

meg az Ige hatalma nyelvünkben. S növekszik egyre: Heltai Gáspár 1551–56 között 

néhány könyv kivételével átülteti az egész Bibliát – hogy aztán a teljesség Károli 

Gáspár Vizsolyi Bibliájában testesüljön meg, 1590-ben. Ahogy er�södik a mélyb�l 

a kiáltás, úgy er�södik fentr�l a kihirdettetés. Nyelvünk hatalma ez, mely „egyet-

len botunk, batyunk, fegyverünk” (Kányádi Sándor). Kiáltás és kihirdettetés: jajszó 

és fényes ige együtt vonul végig nemzetünk történelmén, a nyelv útján. Gyönyör� 

szavaink az elsötétült id�kben úgy fénylenek fel, mint vércseppen a csillag fénye.

Nálunk a nép nyelvén meghonosított Bibliák együtt remegtek az itt él�k 

szívével-lelkével. „A  református magyar népben éppúgy benne van a Biblia, 

mint a kenyér, amelyet eszik, s mint a sz�l�, amelyet kapál. Ebben mosakodott 

és ebben ünnepelt. A Károli Gáspár három éven át nyílt mondataiban három 

évszázad magyar áhítata illatozott a Teremt� felé” – ahogy láttatóan és látlelet-

szer�en Németh László megfogalmazta.

A  Károli-Bibliát zseniálisan jobbító Szenczi Molnár Albert 1608-ban Han-

noverben kiadja a Hanaui Bibliát, majd Komáromi Csipkés György 1675-re 
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Debrecenben, a „kálvinista Rómában”, elké-

szíti a hányattatott sorsú Bibliát, mely csak 

1718-ban jelenik meg Leidenben, 4200 

példányban.

A  zengzetes nev� Komáromi Csipkés 

György a korán ellobbant élet� kiválasz-

tottak közé tartozott. Mert Bibliát fordítani: 

kiváltság. „Habent sua fata libelli” – vallja 

Terentius. Az � Könyvek Könyvének is meg-

volt a sorsa, pontosabban: mártíromsága. 

A  zsidó káldeusi és görög nyelvr�l fordí-

tott – negyedik Vizsolyi Biblia néven jegy-

zett – Szentírásból mindössze 32 példány 

került haza Leidenb�l, hogy tragikus sorsa 

beteljék. Zömét már a határon lefoglalták a 

vámnál, aztán a hazajutott példányokat az 

akkori egri püspök elkobozta, börtönbe zár-

ta, utóda pedig – jelképesen – elégettette.

Biblia és börtön – milyen paradox fo-

galmak! Magam el�tt látom most jele nés-

szer�en. A  tömlöcben egymásra rakva a 

Szentírás példányai, kívülr�l fény dereng, 

belül a bet�kb�l csillagok fénye támad-árad, 

s a rácsok vasai mind-mind csöppnyi ke-

resztekké magasztosulnak ebben a su-

gárzásban. Aztán e fényhez újra kinti fény 

lobban: máglyára vettetnek a könyvek. S a 

bet�k csillagfénye is er�södik – és az oszla-

dozó, lenge füstön át halhatatlanul sütnek 

a csillagok…

Füstként enyész� mulandóságunk fö-

lött így gy�zedelmeskedik az örök érvény� 

Biblia. Minden kornak szól, minden korban 

megújul, feltámad.

Ilyen gyönyör�séges feltámasztást vitt 

és visz végbe a hetvenegyedik évét taposó 

Ötvös László professzor, kutató lelkész, aki 

az 1608-as Hanaui Biblia után kiadta Ko-

máromi Csipkés György Debreceni Bibliáját 

is, most pedig az Oppenheimi Bibliát is.

Áldásos tevékenységének gyümölcse ez a három ódon, hasonmás Biblia, 

melynek szellemisége a költ� Ötvös László verseiben is tovább él egy-egy szó-

fordulatban, hasonlatban, metaforában világlik.

A Biblia éve alkalmából a Magyar Kultúra Alapítvány székházában Ötvös László gy�jteményéb�l ren-

dezett kiállítás megnyitó szövege

A Hanaui Biblia címlapja

Szenczi Molnár Albert


