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Megjegyzések Bibliáinkhoz1  
 
lkalmasak az évfordulók arra, így a Biblia éve is, hogy újólag ujjhegyre szedjük 
és meg is rostáljuk ismereteinket. Frissítésükkel sem bánhatunk mostohán. 
Ennek legalább két oka van. Mindennapos történelemszemléletünk gyakran a 
közelmúltra szűkül. Nem fér bele sem régi korok gondolkozása, megismerése, 
sem pedig az egészen új meglátások, nézetek beépítése. Másik oka a nagyon 
szükséges frissítésnek, hogy nem is mindig és nem is mindenkit alapkutatásra, 
újragondolásra, további feltárásra ösztönöznek az évfordulók. Szokványos em-
lékbeszédek ismételten születnek. Ezek zömében korábbi adatokat és legendá-
kat ismételnek vagy tódítanak. Vontatottan halad a valóban új adatok, ered-
mények felismerése és elismerése. Eső után ismét hajtanak a tarack régen 
kiirtott hajtásai. Sokszor reménytelen egyes hibás feltételezések, sőt nyilván-
való tévedések kiküszöbölése. Az alább következő jegyzetek főként Komáromi 
Csipkés György, a puritánok, a lutheri reformáció hazai ága és Bibliáink kül-
földi nyomtatása körére tartoznak. 
(1) 
Van-e ellentét Komáromi Csipkés György sokat emlegetett mártír-Bibliájának 
címlapja és megjelenése között? Ilyen furcsaságot azért kell kérdeznem, mert 
komoly előadásban is hallottam olyan véleményt, hogy a címlap hamisított 
adatot közöl. Valóban szokás volt a cenzúra árnyékában a koholt nyomdahely, 
jóval korábbi évszám közlése (antedatálás). Itt erről szó sincs. Már 1673 előtt 
elkészült a debreceni Szentírás-magyarázó doktor és prédikátor végleges 
szövegjavítása, amelyet diák korában kezdett, 1653-tól hazai pályafutása évti-
zedeiben szorgosan folytatott. Át is nézette tudós atyafiakkal a Tiszántúli Egy-
házkerület, és elhatározta kiadását Debrecen városával együtt. Ezért a város 
akkori nyomdászát, Töltési Ferencet elküldték külföldre, hogy betűmetsző vál-
jék belőle. Újítsa meg a város nyomdáját új betűk öntésével, hogy a nyomtató 
műhely elkészíthesse a javított magyar Bibliát. Készíttettek hozzá 1684-ben 
rézmetszetes díszcímlapot Németalföldön. Megjelent volna Debrecenben a 
Biblia 1685-ben. De Töltési nem akart belevakulni a betűmetszésbe, a török 
idők sem kedveztek a tervnek. Eljutott a készület híre Tótfalusi Kis Miklóshoz 
is, aki viszont világhírű metszővé vált jó két esztendő alatt, és ő maga, maga 
kereste pénzén ki is adta az Aranyas Bibliát (ő mindig a-zó szóalakban írta, 
hagyjuk meg így). 

Évtizedekkel később felhasználták a debreceniek a rézmetszetes címla-
pot, mikor mégis sikerült a kiadás. Nem Debrecenben, hanem a németalföldi 
Lejdában (Lejden, ma Hollandia). Melyik évben? 1717-ben. Már 1713-ban 
egyezkedett és meg is állapodott a város egy holland könyvkiadóval, aztán ki-
küldték a kéziratot. (Egyik nyomdakéziratot elkobozták egy debreceni diáktól, 
ma is megvan Egerben.) A város nyomdászát is kiküldték 1716-ban, Miskolci 
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Csulyak református püspök leszármazottját, az akkor már néhai püspök, Szil-
ágyi Tönkő Márton fiával, a későbbi professzorral együtt. A nyomdász már 
1717 karácsonya táján haza indult, 1718 első napjaiban meg is érkezett Debre-
cenbe. Megírta naplójában, hogy a Biblia kinyomtatása után hazajött. 

Miért írják akkor szerte hibásan vagy 1718-nak, máskor meg 1719-nek a 
megjelenés évét a legkülönbözőbb közlemények? Ennek oka 19. századi téve-
dés. Akkor már elfeledték, vagy még a felderíthető körülmények részben isme-
retlenek voltak. Volt olyan is, aki a Biblia későbbi megégetését semmi módon 
nem akarta elhinni. Az évszámot sem tisztázták, hanem továbbra is a 19. szá-
zadi hagyományt örökítették, egyik 20. századi értekezés is. 2008-ban a Ma-
gyar Könyvszemle két tanulmánya is foglalkozott a helyes keltezéssel, amelyet 
a 18. században is, meg egyes későbbi tanulmányokban is helyesen olvasunk. 
Az 1717-re keltezés a nyomtatás körülményeinek feltártsága, a kereskedő el-
számolása miatt is kétségtelen. A magyar Biblia országos kiállítására készült 
katalógusban (2008) a helyes 1717-es évszám van. 
(2) 
Öröklött és szintén téves adat a magyar Biblia egyik negyedrét kiadásának 
1700-ra keltezése. Ez valóban antedatált. Csupán 1725 táján jelent meg ez a 
Szenci Molnár kiadását másoló családi használatra szánt utánnyomás. Sokáig 
ennek megjelenési évét is helyesen tudták, mint ahogyan a Komáromi Csipkés 
kiadásáról is tudták a 18. század végén, hogy mikor készült.  

A nyomtatás évszáma elég könnyen tisztázható, ha valaki utána olvas. 
Vannak azonban olyan vélekedések, amelyek nem tisztázhatók ilyen könnyen, 
éppen ezért helyesbítésük sokkal reménytelenebb. 
(3) 
Zsenge teológus diákként hamarosan nagyon erős kételyeim támadtak a puri-
tánság ismérveivel kapcsolatban, bár akkor még kevéske tudásom akadályoz-
ta, hogy ezek valódi mivoltáról jó véleményt alkossak. Ez a kételyem azért ter-
jedt ki a Váradi Bibliára is, mert ennek széljegyzeteit hagyományosan 
puritánnak állították. Egyik legelső dolgozatomban foglalkoztam én is a vizso-
lyi és váradi széljegyzetek összehasonlításával, ez Módis László professzorom 
érdeme. Néhányunktól csupán szövegszerű összehasonlítást kért és várt el. A 
hasonlóság kétségtelennek látszott, a fő vonás a rövidítés vagy teljes elhagyás 
volt. Nem értettem. Ezért nekivetettem magamat, és már akkor nagy örömmel 
végigolvastam a magyar Biblia történetére vonatkozó szinte teljes szakirodal-
mat, amelynek felsorolását a Studia et Acta lapjain Czegle Imre bácsi (őt nyári 
gyakorlaton ismertem meg a Bodrogparti Athénban) jóval később összeállítot-
ta. Kerestem, de sehogyan nem találtam semmiféle sajátos puritán jellemzőt.  

Némi kajánsággal figyeltem később (már könyvtárosként), mikor szak-
dolgozatot író egyetemistákat küldtek tanáraik (Debrecenben tanulókat és 
szegedieket is), hogy mutassák ki az ötvenes évek ideológiájának megfelelő 
puritán értelmezés szerint a széljegyzetek forradalmi vonásait. Nem és nem 
találták. Kínlódtak. Nem is találhatták. Hisz forradalmi nézeteket kellett volna 
vallania a magyar lelkésznemzedéket nevelő irénikus Pareusnak és a herborni 
akadémia bibliai tudósának, Piscatornak, akkor látszott volna ez a széljegyze-
tekben. 
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Nem így van. Ennek  valós oka van, ezt pontosan ki is mutatta Vásárhe-
lyi Judit, aki Szenci Molnár imádságoskönyvét kiadta és forrásait hosszú ideje 
kutatta. Zömében Szenci Molnár kiadásából vette át a Vizsolyi Biblia módosí-
tott és lerövidített széljegyzeteit, magyarázatait az idősebbik Köleséri Sámuel. 
Ez a tény azonban ma még a református köztudatban egyáltalán nem terjedt 
el, például továbbra is ismeretlen maradt a Biblia évében.  

Megfogalmazni nem mertem sokáig, de igen korán legendának tartot-
tam a Váradi Biblia tízezres példányszámát. Mert úgy terjedt el. Még a szak-
irodalomból szinte semmit nem olvastam, mikor már úgy tudtam, ennyi sokat 
nyomtattak. Ebből a törökkel kötött szerződés értelmében vitték Kolozsvárra a 
megmaradt hatezer példányt, és hatezer példányban fejezték be a kiadást.  

Honnan volt ennyi papírjuk? Ívrét példány (ezt is sokszor írják tévesen 
negyedrétnek) több mint kétszer annyi papírt igényel példányonként, mint 
Geleji Katona István prédikációinak némelyik vaskos kötete. Félegyházi Ta-
más Újszövetségének (ez valóban negyedrét formátumban jelent meg) pedig 
többszörösét. Kitől kapott ennyi pénzt a nyomdász? Hisz a Váradi Bibliával 
azonos méretű (azaz ívrét) Öreg graduált a fejedelmi nyomda kétszáz pél-
dányban nyomtatta. — Később már ezeket a prózai kérdéseket kellett megfo-
galmaznom, mikor valamelyest konyítottam hozzá. Újabban aztán a nyomdász 
emlékírásából kétségtelenül tudjuk, valóban legendás túlzás volt a példány-
szám, holott valóban sok maradt meg belőle. Kétszáznál is több példányról tud 
nemzeti könyvtárunk, és biztosan ismeretlen példányok is lappanganak még 
családi könyvtárakban. Ezerötszáz példány jelent meg a Váradi Bibliából. 
Nagy könyvek nehezebben kallódnak el, ezért maradhatott meg a családban 
soká olvasott példányokból ennyi. 
(4) 
Családban marad egy másik legenda. Ráfogásnak látszik az is, semmi nem bi-
zonyítja, hogy a Bél Mátyás kiadását az ifjabb Köleséri Sámuel igazgatta. Az 
ötletre (a feltételezés másnak nem mondható, adatnak semmiképpen nem) a 
rézmetszetes címlap S. K. betűje adott okot. Jó okot adott-e? 

Említsünk egy sokkal korábbi példát, szintén ráfogást. L. F. betűket talá-
lunk az 1566-os váradi énekeskönyv fametszetes címlapján. Akkor a kiadást 
javító (emendáló) valaki biztosan Melius sógora, Ferenc deák, azaz Literáti Fe-
renc — ütött homlokára egy különben neves egyháztörténész a 20. században. 
Az önkritika nem szokott az ötletelők legjellemzőbb tulajdonságai közé tartoz-
ni. Akik kapva kaptak rajta, azóta is mondogatják, nem feltételezés gyanánt, 
adatként. Vajon biztos-e, hogy a humanista névhasználat századaiban magya-
rul kell értenünk a kezdőbetűket? A 20. század végén a szakirodalomban már 
azt tartják leginkább valószínűnek, hogy Laurentius Fronius értendő, aki fa-
metsző volt és korrektorként is alkalmazta a váradi nyomda. Rézmetsző volt-e 
ifjú Köleséri Sámuel? Magyar vagy latin sorrendben kell-e értenünk a név kez-
dőbetűit? Ha ezekre a kérdésekre nem válaszolhatunk megbízható hitelű adat-
tal, akkor milyen alapon tartjuk valóságnak és nem legendának a különben ki-
váló ifjúnak a szerepét az illető Újszövetség megjelentetésében?  

Tudniillik Bél Mátyásról és koráról szóló újabb tanulmányokban és a hí-
res pedagógus kiadott levelezésében erre mutató adatot nem sikerült találnia 
senkinek. Más bizonyságot sem. Az utóbbi időben a kutatás azt is tisztázta, 
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hogy egy évtizeddel későbbi a lipcsei Biblia. Tehát 1727-ben jelent meg a hazai 
reformáció lutheri ágának ez az Újszövetség-kiadása. Való igaz, hogy maradt 
valamilyen Újszövetség-kiadásból Kölesérinél, amint hagyatéki leltára tanúsít-
ja, ez azonban magában nem a kiadást, hanem legfeljebb a forgalmazást bizo-
nyíthatná. Ez sem valószínű, mert a leírás a Tótfalusi Kis Miklós nyomtatta 
aprócska Újszövetségre (1687) nagyon jól ráillik, azt pedig tudjuk, hogy gyá-
szos sorsú (csak századokkal később rehabilitált) nyomdász prédikátorunk ha-
lála után tetemes eladatlan mennyiség maradt Bibliáiból. 

Ejtsünk még néhány szót olyan Bibliákról, amelyekről gyakran el-
elfeledkeznek. 
(5) 
Mai napig tisztázatlan, hogy két debreceni diák mellett a professzoroknak és 
Debrecen városának mi köze volt a Bázelben (1750-től) többször megjelent és 
némileg tovább javított bibliai szöveg kiadásához és gondozásához. Piskárkosi 
Szilágyi Sámuel, Csákvári Varjas János és Sinai Miklós professzor neve elke-
rülhetetlenül eszünkbe juthat. Feltételezte ezt a Vizsolyi Biblia törzskönyvét 
összeállító Erdős Károly is, de nincs semmi adalékunk, bizonyságunk. Vagy 
nem maradt, vagy olyan helyen lappang, ahol eddig senki nem kereste.  

A revideálatlan Károlyi Biblia szövegtörténetében ez a kiadás volt az 
utolsó állomás. A hozzá kötött genfi zsoltárok dallamai is helyesek. Reformá-
tus énekeskönyveink hazai kiadásai közül a Maróthi-féle Hármóniás zsoltár 
volt a mintájuk, nem az Utrechtben illetve Tótfalusi által nyomtatott. A két 
debreceni diák azonban a bázeli német kántorokkal korrigáltatta a dallamo-
kat. Komáromi Csipkés kiadásánál nem így történt, azért feltűnően sok a dal-
lamhiba a hazai kiadásokhoz képest. 

A bázeli kiadásokról Bottyán János könyve is teljesen elfeledkezett (A 
magyar Biblia évszázadai. Reméljük, a különben nagyon olvasmányos és ér-
tékes könyv hamarosan újra megjelenik.) 
(6) 
Szintén sok tekintetben tisztázatlan a Kőszeg protestáns műhelyében megje-
lent kiadások sorsa, szövegének és függelékeinek gondozása, több ismertetője-
gye. A Brit és Külföldi Bibliatársulat által alapított nyomdában az ismételt ki-
adások egész sora készült, több közülük a megjelenés évének jelölése nélkül, 
összesen több tízezer példányban alig másfél évtized folyamán. A kiadás és 
terjesztés fellendülésének az 1848-as szabadságharc elbukása, illetve a meg-
éledt önkényuralom vetett véget. A nyomdai, kiadástörténeti és egyéb adatok 
mellett nagyon fontos járuléka volt a vállalkozásnak, hogy ekkor indult meg 
nálunk a Bibliának házaló árusok (kolportőrök) által országszerte való terjesz-
tése. Ebben az akkortájt Magyarországon is meghonosodó baptisták igencsak 
tevékenykedtek. A különféle vasárnapi iskolai és ébredési mozgalmakkal való 
kapcsolat miatt is figyelemre méltó, sok tekintetben szinte teljesen elfeledett 
vagy ismeretlen terület ez ma még. Felkutatása, történetének összegzése szinte 
csak napjainkban indult meg. Még Bibliáink országos kiállításáról is elmaradt 
ez a téma, igaz, ott nem lehetett mód több más terület feldolgozására sem.  
(7) 
Végül említsük meg, hogy néhány éve (2002-ben) Kecskeméthy István teljes 
fordítása is megjelent Kolozsvárott. Elkésett jócskán. Hetven évet várt megje-
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lenésre. Szokás nyelvünk változását emlegetni. Akkor tehát éppen olyan „el-
avult”, mint a revideált Károlyi (1908). Ez azonban, ha így volna is, fordításá-
nak csak egyik vonása. Kétségtelenül a Biblia nyelvének nem a közönséges ut-
cai vagy sportcsarnoki beszédstílushoz, hanem sokkal inkább a művelthez, az 
anyanyelv igényes használatához kell igazodnia. Az utóbbi évtizedekben a Bib-
lia fordítására szakosodott nyelvészek azt is gyakran elmondják, hogy körülbe-
lül a harminc évesek nyelve, beszédmódja az igazán megfelelő, mikor a Bibliát 
újra fordítjuk. 

A Biblia fordítóit, a fordításra felhatalmazott bizottságok tagjait azonban 
nem ilyen korúak közül szokták verbuválni. Kecskeméthy István ifjan kezdett 
fordítani. Éltesen be sem fejezhette az átfésülést. Élete utolsó éveiben megra-
bolta a professzor képességeit a betegség, nem dolgozhatott többé fordításán. 
Nyelve tehát majdnem a száz évvel ezelőtti. Gyakran használt azonban olyan 
szavakat is, amelyekre ma azt mondanánk, hogy már régen kivesztek nyel-
vünkből. A közreadók kénytelenek is voltak magyarázni. Ugyanakkor nyelvújí-
tási szavakat is vegyített a régebbiekhez. Ezek jobban elavultak, mint a nyel-
vünkben ősidők óta meglévők.  

Még egy akadályba ütközünk napjainkban. Isten egyik legnagyobb aján-
dékát, a nyelvet, anyanyelvünk szépségét a mai elvadultságban nem becsülik 
az emberek. Nem tudnak jól beszélni anyanyelvükön. Fogyatékos nyelvre for-
dítsuk a Bibliát? Kecskeméthy István professzor, az ébredési mozgalomnak is 
buzgó tagja, humoráról is nevezetes ember példát mutat fordításával, hogy a 
nyelvi elvadulásba nem kell beletörődnie a reformátusságnak.      

  



 

 




