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 Csohány János 
 

A VIZSOLYI BIBLIÁT KÖVETŐ MAGYAR  
REFORMÁTUS BIBLIAKIDÁSOK LISTÁJA  
 

 1590-ben jelent meg Vizsolyban Károlyi Gáspár gönci református es-
peres előszavával az első teljes, sőt az apokrifus könyveket is magába foglaló, 
magyarázatos magyar nyelvű Biblia negyedrét (folio) formátumban, amiből 
bekötve több mint öt kilogramm súlyú igen nagy könyv lett. 700-800 pél-
dányban készült, ami akkor magas példányszámnak számított. Noha Károlyi 
elismeri, hogy mások is részt vettek a fordításban, a fő szervezés és a fordítás 
egy része, a sajtó alá készítés az ő munkája lévén, megérdemli a történelem 
során kialakult elnevezést ez a Biblia, hogy Károlyi-fordítású, Károlyi-féle, 
Károlyi Biblia, stb.  
 1608, Hanau, Szenci Molnár Albert revideált kiadásában negyedrét 
formában jelent meg a Vizsolyi Biblia.  
 1609, Debrecen, az Újszövetség Félegyházi Tamás-féle fordításá-
nak második kiadása, amit Hodászi Pap Lukács püspök adott ki általa bővített 
magyarázatokkal. (Első kiadás Debrecen, 1586.)  
 1612, Oppenheim, Szenci Molnár Albert második revideált Károlyi-
szövege, kisebb, nyolcadrét formában, amihez erősen használta az 1609-ben 
megjelent Félegyházi Tamás-féle Újszövetséget. 
 1644, Lőcse, Újszövetség az oppenheimi revideált Károlyi-szöveggel.  
 1645, Amsterdam, Janson (Jansonius)-féle kiadás az oppenheimi 
revízió szövege, de sok hibát vétettek az idegen nyelvű szedők és korrektorok.  
 1661, Várad-Kolozsvár, id. Köleséri Sámuel revideálta Károlyi 
Biblia, ami azonban nem a Szenci Molnár revízióját követi, hanem önálló 
munka, a mai magyar nyelvhez már egészen közel áll. Bő és igen jó puritán 
szellemű magyarázatokkal. Ebből maradt el először az apokrifus könyvek köz-
lése. Váradi Bibliának nevezik.  
 1685, Amsterdam, Misztótfalusi Kis Miklós és néhány társa telje-
sen önálló revíziója, de inkább fordítása, egy részének kötése miatt Aranyos 
Bibliának nevezik.  
 1700, Amsterdam, a Misztótfalusi Kis Miklós teljes Bibliájának új 
kiadása.  

1704, Nürnberg, (a címlapon Cassel szerepel hamis impresszum-
ként, a nyomdász neve is hamis). Károlyi-féle fordítású teljes Biblia. 
 1714, Lőcse, teljes Biblia a Károlyi-fordítás alapján. 
 1715 és 1790 között szigorú római katolikus cenzúra tiltotta meg a 
hazai bibliakiadást, ennek ellenére Debrecenben a Károlyi-féle Újszövetséget 
négyszer kiadták, a teljes Bibliát pedig Budán, azt azonban már a Türelmi 
Rendelet (1781) után. Ez alatt az idő alatt a Károlyi Biblia Újszövetsége önálló-
an ötször, a teljes Biblia pedig tizenháromszor külföldön került kiadásra. A 
XVII-XX. századra nézve listánk vázlatos. Nem foglalkozhatunk többek között 
a vitás kiadásokkal, egy-két kivételtől eltekintve, az utánnyomásokkal, stb. 
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 1717, Lipcse, az Újszövetség ifj. Kölesérei Sámuel revíziójában, de 
erőteljesen a Tótfalusi-féle Biblia szövegét követve, Bél Mátyás gondozásában 
jelent meg.  
 1718, Leyden, Komáromi Csipkés György fordításában a teljes 
Biblia. 1675-ben készült el a Jansonius-féle 1645-ös Biblia fordításával, 1685-
ben azzal az évszámmal elkészült a címlapja, amin fordítóként szerepel Komá-
romi Csipkés, de nyomdahely és nyomdász nem. Ezt a címlapot alkalmazták 
az 1718-ban megjelent Biblián. A magyar vámhatóság elkobozta az első szál-
lítmányt, a király rendelkezése ellenére a katolikus kézben lévő cenzúra nem 
adta ki Debrecen városának, hanem 1754-ben Barkóczy Ferenc egri püspök 
ünnepélyesen megégettette. Valójában minden katolikus kolostorba került 
belőle, a maradék bizonyára a pincében pusztult el. 1789-ben II. József vallási 
türelmének volt köszönhető, hogy a Dancigban és Varsóban őrzött 1116 pél-
dány Debrecenbe érkezhetett. Tudományos fordítás volt a Komáromi Csipké-
sé, ami nehézkessé tette a szöveget, 1789-re pedig a magyar nyelv nagyon so-
kat változott.  
 1794, Utrecht, a teljes Biblia Kisszántói Pethe Ferenc revíziójában, 
nagyjából a Tóthfalusi-féle 1685-ös Biblia szövegét követve jelent meg. Előtte 
Pethe Ferenc: Tudósítás ezen nyomtatványról és Szombathi János pataki 
professzor Rövid tudósítás a magyar Bibliáról című értékes tanulmánya ol-
vasható. A címlapon Pethe Ferenc neve csupán P.F. monogrammal van jelöl-
ve. Formátuma nyolcadrét, nagyon szép könyv, nyelvezete egészen közel áll a 
mai magyar nyelvhez.  

Élelmes nyomdászok, könyvkötők az előző évszázad végétől foglalkoz-
tak bibliakiadással, Pozsony, majd Pest lett ezek működési tere, akik különbö-
ző ügyeskedéssel ha kellett, készítették és forgalmazták a Bibliát, teljes és kü-
lön Újszövetség kiadásában. 

1812 és 1817 között Magyar Bibliatársulat működött, amit 
azonban a hatósági cenzúra betiltott. Betilthatta, mert azt könnyű volt a ható-
ságnak ellenőriznie, nem úgy, mint a saját szakállukra bibliakiadásra vállalko-
zó nyomdászokat. Utólagosan az a véleményünk, hogy a nyomdászok bibliaki-
adásainak megvolt a haszna, hiszen Bibliához juttatott sokakat. Nem is volt 
hiány a protestáns kiadású Bibliák példányaiban e korban.  
 1805, és 1806, Pest, a Váradi Biblia két kiadása jelent meg tekintve 
a nagy érdeklődésre, minden bizonnyal kiváló magyarázatai miatt, az eredeti 
kiadásnak megfelelő negyedrét formátumban. 

1817, Pest, Újszövetség Pethe Ferenc kiadásában.  
1821, Debrecen, Újszövetség jött ki új szedéssel a nyomdából nyol-

cadrét formában.  
1832-től a Brit és Külföldi Bibliatársulat vállalta magára Ma-

gyar- és Erdélyországban a Biblia kiadását és terjesztését. Protestáns szellem-
ben végezte úgy, hogy reformátusok és evangélikusok számára egyaránt ké-
szültek kiadványai. Kőszegen volt a nyomdája és a központi raktára. 1838-ban 
kezdte ténylegesen a Bibliák és Zsoltárkönyvek nyomását. Szövegül a Károlyi 
revideált változatát vette, ami Misztótfalusi fordításával és különféle XVIII. 
századi revíziókkal keveredett, mondhatjuk úgy is, hogy gazdagodott. 1852-
ben a Bach-rendszer betiltotta a Brit és Külföldi Bibliatársulat működését, 
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lázító iratok terjesztése ürügyén. Addig a teljes Biblia 13 kiadásából 60000, az 
Újszövetség 25 kiadásából 70000 példány fogyott el. Ezek a magyar nyelvű 
példányok, de kiadtak a hazai nemzetiségek nyelvén is Bibliákat, amivel mi itt 
nem foglalkozunk. Az önkényuralom elmúltával ismét folytatta tevékenységét 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat hazánkban. A magyar Biblia revízióját három 
ízben jelentette meg a társulat. 

1878. Az Újszövetségnek a Brit és Külföldi Bibliatársulat megbízásá-
ból készült revíziója, ami Győry Vilmos evangélikus lelkész, Menyhárt János 
debreceni ref. biblikus professzor, és Filó Lajos nagykőrösi református lelkész 
munkája. Különösen a Menyhárt János által fordítottak zavaróan körülmé-
nyesek. A sikertelenség ellenére még további öt kiadást ért meg 1905-ig. 

1905, Budapest, teljes Biblia Károlyi-fordításának revíziója. Ez a 
Brit és Külföldi Bibliatársulat megbízásából többek munkájaként jelent meg, 
az irodalom azonban 1908-as Károli Bibliaként tartja számon és máig, 
azaz 2008-ig rendszeresen megjelenik és sokan szeretik, ragaszkodnak hozzá.  

1924, Győr, 2. kiad. Budapest, 1930, Újszövetség id. Czeglédy 
Sándor (1883-1944) fordításában és kiadásában. Czeglédy Sándor nem revízi-
ót hajtott végre, hanem fordítást készített, a kor lelki ébredésének melegségé-
vel adta vissza az újszövetségi szöveget. Elsőnek jelent meg úgy, hogy nem 
tördeltette versekre a szöveget, hanem az összefüggő szakaszokat folyamatos 
sorokban nyomtattatta és sorok közé iktatta a versek számát. A modern olvasó 
így úgy olvashatta az Újszövetséget, mintha formájában egy szokásos könyvet 
olvasna, és a Bibliától egyébként idegenkedőt nem riasztotta el a hagyományos 
kéthasábos, versekre tördelt szöveg tükre. 

1931, Budapest, Újszövetség Kecskeméthy (Csapó) István fordítá-
sában a Skót Nemzeti Biblia-Társulat adta ki. A címlapon azt írja a fordító, 
hogy „magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. A bevett hellén szöveggel (Tex-
tus Receptus) egybevetette és átdolgozta Kecskeméthy István.” Ennek ellenére 
valójában egy dinamikus, az akkori közbeszédhez közel álló magyar nyelvű 
fordításról van szó. A fordító missziói, lelki ébresztői céllal fordított így, mert 
azt akarta, hogy ennek révén megnyerje a keresztyénségtől idegen, vagy elide-
genedett embereket, akik a hagyományos Bibliát túlontúl kenetteljesnek, „ká-
naáninak” érzik és azzal az ürüggyel nem olvassák, hogy úgysem értenék. Ezt 
megérthették. Kecskeméthy Újszövetség fordításából a Skót Nemzeti Biblia-
Társulat egyes könyveket zsebnotesz nagyságú kiadásokban is terjesztett. El-
készült, de kéziratban maradt Kecskeméthy Ószövetség fordítása. 

1938, Budapest, Czeglédy Sándor és Raffay Sándor a teljes Szent-
írás revízióját elkészítette, annak próbakidását adta ki a Brit és Külföldi Bib-
liatársulat. Formáját, papírját, kötését tekintve teljesen olyan, mint egy Káro-
lyi-revízió, de a szövege meglepően friss és nagyszerűen olvasható, irodalmi 
szöveg ma is. Revízióra kérte a Brit és Külföldi Bibliatársulat a szerzőpárost, 
de az fordítás. Raffay Sándor evangélikus püspök maga is lefordította és meg-
jelentette 1929-ben az Újszövetséget. 

1941 és 1945 között Magyarország hadi állapotban volt Nagy- Bri-
tanniával, ezért a Brit és Külföldi Bibliatársulat sem működhetett hazánkban. 
Magyar Bibliatársaság alakult és végezte a bibliakiadást és terjesztést. 
Évkönyveket adott ki. Tervei között négyféle Biblia kiadása szerepelt.  
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1945 után a magyar református és evangélikus egyházat közös bib-
liabizottság felállítására kérte fel a Brit és Külföldi Bibliatársulat azzal a céllal, 
hogy a Czeglédy-Raffay bibliarevízió próbakiadását átnézzék, javítsák, új ki-
adásra előkészítsék. A hidegháborús helyzet és a vasfüggöny bekövetkeztével 
ismét lehetetlenné vált a Brit és Külföldi Bibliatársulat magyarországi műkö-
dése és 1948-ban távozni kényszerült, helyét 1949-ben az akkor jelentősnek 
tartott protestáns felekezetek közös Magyar Bibliatanácsa vette át. A Brit 
és Külföldi Bibliatársulat több mint 100000 Bibliát és sok biblianyomó papírt 
hagyott a Református Sajtóosztálynak. Az Újszövetségi Szakbizottság 1949-
ben a szakemberek számára már korlátozott számú újszövetségi próbakiadást 
adott kézbe. Az arra érkezett véleményeket 1951-re feldolgozta.  

1954, Budapest, próbakiadású Újszövetség jelent meg a nagykö-
zönség számára, ennek 1956-ban második kiadása is elhagyta a nyomdát 
(Londonban 1957-ben is megjelent, aminek példányait a Kádár-rendszer ható-
ságai beengedték és terjesztéséhez is hozzájárultak.) Az Ószövetségi Szakbi-
zottság az egyes könyveket adta ki próbafüzetekben még a hatvanas években 
is. Ne feledjük, hogy az Ószövetség sokkalta terjedelmesebb az Újszövetségnél. 
Közben az is eldőlt, hogy nem revíziót, hanem új fordítást készítenek.  

1967, Budapest, Budai Gergely, budapesti teológiai professzor Új-
szövetség fordítását adta ki a Magyarországi Református Egyház Zsinati Iro-
dájának Sajtóosztálya. Feltűnően szép formában, nem versekre és két hasábra 
tördelve (a Czeglédy 1924-es Újszövetségéhez hasonlóan), halvány vaj-színű, a 
legfinomabb holland bibliapapíron jelent meg zöld egészvászon kötésben. A 
munkadíj fejében a hollandok modern nyomdai gépeket adtak a Pécsi Szikra 
Nyomdának, ahol a Biblia készült. Budai Gergely értelmező fordítást készített, 
értelmező szöveget írt hozzá. A hivatalos bibliafordító szakbizottságok ellensé-
gesen fogadták, mert munkájuk kritikáját látták benne. 

1975, Budapest, karácsonyra megjelent a Magyar Bibliatanács új 
fordításában a Szent Biblia. A Budai Gergely Újszövetség-kiadásához hasonló 
papíron és tördelésben, modern kötésben jelent meg az elég testes új fordítású 
Biblia. A nemzetközi bibliafordítási elvek alapján, a dinamikus ekvivalencia 
szem előtt tartásával készült, vagyis nem szót szóval fordítottak, hanem értel-
mezték a szöveget,  és pontos értelmében, de mai irodalmi magyar nyelven 
adták vissza. Ezt tényleg meg lehetett érteni a mai magyar embernek, a köz-
nyelvet beszélőnek is.  

1977, Budapest, újfordítású Újszövetség jelent meg. 
1980, Budapest, Képes Újszövetség az új fordítás szövegével. 
1990, Budapest, megjelent az 1975-ös új fordítású Biblia revideált 

kiadása. Küllemében ez a szokásos régi bibliakiadásokat követte, két hasábo-
san, versekre tördelve, így az új fordítástól idegenkedők jobb megbarátkozását 
segítette elő az új szöveggel, hiszen küllemében a revideált Károlyira hasonlí-
tott. Tartalmi változtatás is történt. Van olyan ószövetséges professzori véle-
mény, hogy visszatértek a szót szóval fordításhoz a revíziót végzők és elesett a 
modern bibliafordítási elvek alkalmazása. 

A bibliakiadás 1990 előtt is jelentős mennyiségű és gyakori kiadású 
Bibliát bocsátott ki, igyekezett ellátni a szomszédos országok magyarságát. A 
második világháború alatt és után Nyugaton számos bibliakiadás jelent meg 
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magyar nyelven, ezek bibliográfiai számbavétele, feldolgozása még nem tör-
tént meg. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Könyvkiadója a 
rendszerváltozás után alakult, és gondozza a bibliakiadást. 




