
K Ö N Y V S Z E M L E 

Kénosi Tőzsér János: De Typographies et Typographic Unita-
riorum in Transylvania. Bibliotheca Script or um Transylvano-
Unitariorum. Compiled by Ferenc Földesi. Scriptum Kft. Sze-
ged, 1991. XXIV-f 194 1. (Adattár XVI—XVIII. századi szelle-
mi mozgalmaink történetéhez 32. General editor Bálint Keserű) 

Kénosi Tőzsér János nevét a magyar filológia alig ismeri. Szinnyei 
lexikonénak VI. kötete és Zoványi Jenő Magyar protestáns egyháztör-
téneti lexikona ír róla bizonytalan adatokra támaszkodó pár sort. Egyedül 
az unitárius egyháztörténetírás hasznosította mindmáig kéziratos főmű-
vét, a XVIII. század közepén elkezdett História Ecclesiastica Transylvano-
Unitariát, melynek folytatására paptársát, Uzoni Fosztó Istvánt kérte fel, 
majd Kozma Mihály és János fejezték be a mintegy 900 ívre terjedő 
forrásértékű munkát. Ennek magyarra fordítása, megjelentetése soron-
lévő feladat. A szegedi egyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszéke egyelőre 
megelégedett Kénosi Tőzsér két korábbi művének, „előtanulmányának4* 
az eredeti latin nyelvű közlésével: az egyik az unitárius nyomdák és 
nyomdászok számbavétele, a másik az unitárius szerzők könyvészete. 

Kénosi Tőzsér János (1708—1772) nem járt külföldi egyetemeken, 
a vidéki átlagpapság pályáját futot ta be. A kolozsvári Unitárius Kollé-
gium elvégzése után köztanító, szenior, majd kikerül Tordára rektornak 
(1735—1755), végül a bágyoni parókián lelkész, s csak élete utolsó évé-
ben helyezik Torockószentgyörgyre, ahol rövidesen meghal. Egyházköri 
jegyzőnek is megválasztják. Ami életútját mégis figyelemre méltóvá teszi, 
az filológiai-történelmi érdeklődése. Tordán történeti adatgyűjtemény 
összeállításához kezd, megszerkeszti az 1579—1765 közötti zsinati meg-
hívók gyűjteményét. Tudunk még egy retorikai művéről, kátéjáról és egy 
lappangó, Kolozsvár város reformációját összefoglaló munkájáról. Mind-
ezek azonban — legjobb esetben eredeti — kéziratban maradhattak fenn. 
Hagyatéka Uzoni Fosztó Istvánhoz (1729—1777) került, aki a kolozs-
vári kollégium elvégzése után Torockón rektor (1756—1760), majd Toroc-
kószentgyörgyön lelkész (1760—1771), míg Kénosi helyét el nem foglalja 
Bágyónban. Neki egy imádságkötete 1765-ben sajtó alá került. Főműve 
azonban Kénosi kéziratainak gondozása, jegyzetekkel való kiegészítése és 
folytatása. A két vidéki lelkész végül.is maradandót alkotott, 

A most megjelent két mű eredeti kéziratára 1878-ban Benczédi Ger-
gely unitárius kollégiumi tanár bukkant rá a „püspöki thékában", azokat 
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némileg kiegészítette, beköttette és a kollégiumi könyvtárban helyezte el. 
A könyvtár teljes állagával együtt ezek is a kolozsvári Akadémiai Könyv-
tárba kerültek, s róluk készült mikro filmfelvétel alapján másolták le a 
szöveget e kiadvány számára. 

A nyomdatörténeti mű eredetije 286 kéziratos lapot tesz ki, nyom-
tatásban is 113 lap. Ez az első magyar nyomdatörténet, s szerzője első-
ként ismeri fel, hogy a nyomda mekkora szerepet játszott a 16—17. szá-
zadi reformáció idején, s különösen az unitárius egyház történetében. 
Az unitáriusoknak ebben az időszakban három nyomdájuk volt, közülük 
kettő igen rövid életű, A szerző először a felbukkanó adatokból összeál-
lítja a nyomda rövid történetét, majd az ott megjelent művek felso-
rolása, többnyire fejezetenkénti ismertetése következik. Az angol nyelvű 
bevezető tanulmány a nyomdatörténetet ú jabb adatokkal egészíti ki. 

Az első, a lengyel eredetű Raphael Hoffhalter-féle gyulafehérvári 
nyomda magyar és latin nyelvű műveket jelentetett meg: 1567-ben né-
gyet, 1568-ban tízet, 1569-ben négyet. A felszerelés további sorsa isme-
retlen. A kolozsvári Hoffgreff-Heltai nyomda történetét már többen ta-
nulmányozták, 1550-től 1655 tájáig ismerjük tulajdonosait, mestereit. 
Kénosi az 1552-—1638 közötti időszakból 35 kiadványát sorolja fel. A 
harmadik nyomda számbavétele elmarad, erről csak a bevezető tanul-
mány tájékoztat: ez Lengyel András özvegyének (Kmita Andrásnénak) 
valószínűleg a kolozsvári lengyel unitáriusok szükségletét szolgáló nyom-
dája lenetett, részben az unitárius egyházé volt. 1691—1704 közöttről 
maradt fenn pár kiadványuk. A kötet gondozója nem jelzi, hogy a nyom-
da a főtéri templom sekrestyéjében működött, s 1716-ban a templom 
elvételekor ez is a katolikusok kezére került, de utóbb kiadták az uni tá-
riusoknak. (Az utóbbi két nyomda adatait feldolgozta Krizsó Kálmán 
1968-ban írt, a Kriterion Könyvkiadónál lévő kéziratos kolozsvári nyom-
datörténetében.) 

E műhöz érdekes függeléket kapcsol Kénosi Tőzsér János: az erdélyi 
unitárius szerzők 16—18. századi általa számba vett kéziratainak és meg-
jelent munkáinak jegyzékét. Harminckét szerző 138 művét sorolja fel 
hosszabb-r'jvidebb bibliográfiai leírással. Például Dávid Ferenctől 12, 
Enyedi Györgytől 11, Karádi Páltól 3, Bogáthi Miklóstól 2 cím szere-
pel a jegyzékben. A kötet összeállítója odaillesztett még egy régebbi 
kézirattöredéket is (Catalogus B megjelöléssel), ez 39 unitárius szerző lexi-
konszerű életrajza műveinek jelzésével. 

A kötetbe foglalt másik latin mű — az eredetileg 119 lapos, itt 65 
lapot ki térő összeállítás — a 16—18. századi erdélyi unitárius szerzők 
könyveinek, kéziratainak a bibliográfiája. A jámbor és becsületes olva-
sóhoz intézett bevezetőben a maga egyszerű nyelvezetével elmondja 
Kénosi Tőzsér, hogy a kezébe került Christophorus Sandius-féle Biblio-
theca Anti-Trinitariorum (1684) és az Adrian Cattenburghtől származó 
Index Scriptorum Remonstrantium (1728) művein kívül még több unitá-
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rius alkotást ismer, lejegyzett, s ezekkel egészíti ki a két katalógust. Így 
jön létre egy 52 szerző 287 művét bemutató bibliográfia. A 16—18. szá-
zadi unitarizmus minden alkotása jtt megtalálható: Dávid Ferenc 24, Bland-
rata György 12, Sommer János 13 címmel szerepel. Itt is van Appendix: 
a közös vagy ismeretlen szerzőjű müvek — 53 cím. Majd ehhez is kap-
csolódik folytatás, újabb 20 szerző 135 címe, valamint az első 19 püspök 
felsorolása Körmöczi Jánossal bezárólag. 

A kötetet tízlapos névmutató zárja, ami lehetővé teszi, hogy a két-
három listán is szereplő írók műveit, adatait gyorsan kikereshessük. 

E kéziratok fontosságát már Szabó Károly felismerte, amikor a Régi 
Magyar Könyvtár összeállítása során többször is hivatkozik rájuk. Olyan 
művekről adnak hírt, kiadványokról ismertetést a könyvészetek, ame-
lyeknek nyomuk veszett, s ez az egyetlen forrás róluk. A sajtó alá ren-
dező mindig fel tünteti a bibliográfiai tételek után apró betűkkel a mű 
Régi Magyar Könyvtár, Régi Magyarországi Nyomtatványok és más bib-
liográfiákbeli sorszámát. Ez a kiadvány ezután az unitarizmus múlt já t 
kutatóknak alapvető tájékozódási eszköz lesz, de a bibliográfusok is rend-
szeresen fogják forgatni. 

A kiadással kapcsolatban megjegyeznők: bármennyire is tudományos 
és nemzetközi, hogy a bevezető' tanulmány, a jegyzetelés angol nyelvű, 
a közölt szöveg latin sok magyar résszel, mégis csak gondolni kellett 
volna arra, hogy ezt a kiadványt könyvtárosok, unitárius lelkészek fog-
ják használni. Angolul még tudnak, de aligha értik meg a latin szöve-
get. Legalább az elbeszélő jellegű részeket angol fordításban is kellett 
volna hozni (például apró betűs lapalji jegyzetben). 

Dr. Gaal György 

Adams, James Luther : An Examined Faith — Social Context 
and Religious Commitment. Edited and with an introduction by 
George K. Beach. Beacon Press, Boston (199), 468. (Egy megvizs-
gált hit — Társadalmi összefüggés és vallásos elkötelezettség,)' 

A szerző híres amerikai unitárius teológus, egyike a legjobban ismer-
teknek a tudományos világban. A Harvard-i Teológiai Fakultás ny. pro-
fesszora, az Amerikai Teológiai Társulat volt elnöke, a Vallás Tudomá-
nyos Tanulmányozási Társulatának alapítója, a ,,Faith and Freedom" 
angol unitárius teológiai folyóirat társszerkesztője. 



KÖNYVSZEMLE 1 4 7 

Adams születésének 90, évfordulójára adta kí a Beacon Press ezt a 
ter jedelmes kötetet, mely tanulmányokat , előadásokat, esszéket és prédi-
kációkat tar talmaz. A gyűj temény válogatója és a bevezető t anu lmány 
szerzője George K. Beach, egyik volt taní tványa és régi ba rá t j a , az 
Arlington-i uni tár ius egyházközség lelkésze. A könyv címe — Egy meg-
vizsgált hit — Adams egyik ismert afor izmájára emlékeztet, mely sze-
r int csak a megvizsgált és kipróbált hi te t érdemes vallani, másszóval: ami 
érthető és bizonyítható. 

A kötet bevezető tanulmányában, G. K. Beach ismerteti Adams élet-
rajzát , tudományos és lelkészi pályafutását . Adams eszmevilágának alapját 
a fundamenta l i s ta baptista teológia és tudományos humanizmus alkotta. 
Teológiai gondolkodását N. Whitead fi lozófus mellet t Irving Babbot és 
G. K Ki t t redge akadémikusok befolyásolták. 1930-ban teológiai t anu l -
mányokat folytatot t Németországban Rudolf Ottó vezetésével, aki iránt 
mindvégig nagy elismeréssel volt. 

A könyv 19. és 20. század híres teológusaival foglalkozó részében 
Adams részletesen foglalkozott többek között Paul Tillich német evan-
gélikus teológussal. A harvardi egyetemen 1965-ben tar tot t e lőadásában 
megállapít ja, hogy Tillich teológiai gondolkodását J . Boehme, Mart in 
Heidegger és Ferdinan Tönnies lényegesen befolyásolták. 

Az egyik teológiai tanulmányában Adams részletesen tá rgya l ja a 
kerigmatikus teológiát, a bűn és az üdvözülés tanát . Ugyanakkor állást 
foglal azokkal szemben, akik a metafizikát és racionális teológiát elvetik. 

Adams kiválóan képzett tudós, az irodalomban, teológiában, művé-
szetben széleskörű ismeretekkel rendelkezik. A szabadelvű keresztény-
ségről szóló tanulmányából kitűnik szilárd kötődése az unitárius keresz-
ténységhez. Ö megmaradt mindvégig elkötelezett uni tár ius kereszténynek. 
Jól ismerte a szabadelvű kereszténység értékei mellet t hiányosságait is; 
vallotta a tudományos vita és véleménykülönbség elkerülhetet lenségét 
a vallás világában. Elfogadta Jeremiah Burroughs 17. században élt teo-
lógus felfogását, mely szerint ,,Isten keze van benne a vélemények meg-
oszlásában, azért, hogy további fényt hozzon elő. Ha szőni akarsz, akkor 
a beverőt át kell vetned a láncfonalon. Ha bizonyított igazságot akarsz, 
akkor egy ideig el kell tűrnöd az oppozíciót. Akik nem vállalják a küz-
delmet az igazságért, azok méltatlanok az igazságra". 

Elismerést érdemel G. K. Beach és a Beacon Press, hogy lehetővé 
tették számunkra, hogy egy unitárius keresztény teológussal jobban meg-
ismerkedjünk. 
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