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AZ 
ARANYOS BIBLIA 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE 

„Magamat nemzetemnek* 
közönséges hasznára szán-
tam és mesterségemnek s 
mesterségem után lehető ál-
lapotomnak, hivatalomnak, 
sőt majd egész életemnek 
kiváltképpene való céljául 
e szent könyvet tettem fel". 

(Tótfalusi Kis Miklós) 

Az európai műveltség a klasszikus antikvitás és a Biblia 
kettős tartópillérén nyugszik. Bár a pogány magyarság — 
Bizánc missziós tevékenysége eredményeképpen — már a 
honfoglalást megelőző évszázadokban megismerhette a 
görög-római kultúra és a keresztény eszmék bizonyos ele-
meit; a magyar gondolkodás sorsdöntő találkozása a Bibli-
ával egyidős az államalapítással és a latin szertartású római 
kereszténység felvételével 

A magyar művelődés történetében ekkor indult meg az a 
folyamat, melynek során az eddig szóbeliségben élő kultú-
ránk írásbelivé; az eddig pogány-világi egyházivá; az ősi, 
törzsökösen magyar pedig nemzetközivé, európaivá vált. 

Korai nyelvemlékeink: a Halotti Beszéd és Könyörgés 
(1192 — 95), az Ómagyar Mária-Siralom (1300 к.), a Gyula-
fehérvári Sorok (1310 — 1320), a Königsbergi Töredék és Sza-
lagjai (14. sz. közepe) tanúsága szerint, a bibliai tanok ma-
gyar nyelvű kifejezésére a 11 — 14. század folyamán gazdag 
szókincs, szépen kidolgozott nyelvezet és az írásbeli szöveg-
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szerkesztés magas szintű készsége alakult ki, s erre a szellemi 
tőkére a későbbi Biblia-fordítások is bízvást támaszkodhat-
tak. A Bécsi-, a Müncheni- és az Apor-kódexben megőrző-
dött „Huszita Biblia", a Jordánszky-kódex Biblia-fordítása 
és kolostori irodalmunk egyéb 15—16. századi fordítástöre-
dékei aligha születhettek volna meg az Árpád-kori előzmé-
nyek nélkül. 

Az 1530 tájáig virágzó kéziratos kolostori irodalom felbe-
csülhetetlen művelődéstörténeti érték, de fennmaradt anya-
gából teljes magyar nyelvű Biblia nem állítható össze. A 
Szentírás teljes magyar nyelvű birtokbavételére Rotterdami 
Erasmus (1466- 1536) hazai követői — akiket magyar eraz-
misták néven tart számon az irodalomtudomány — tették 
meg az első lépéseket. Komjáti Benedek Az Szent Pál levelei 
magyar nyelven (Krakkó, 1533), Pesti Gábor Újtestamentum 
magyar nyelven (Bécs, 1536) és Sylvester János Újtestamen-
tum magyar nyelven (Sárvárújsziget, 1541) című művei alkot-
ják a reformáció szellemében született fordítások első cso-
portját: új korszakot, új kulturális igényeket jelezve. 

Heltai Gáspár és munkatársai, valamint Méliusz Juhász 
Péter és Félegyházi Tamás 1551 és 1586 között megjelent 
fordításai pedig már a Vizsolyi Biblia közvetlen szövegtörté-
neti előzményeit alkotják. 

Az első teljes magyar nyelvű református Bibliát — melyet 
nyomtatási helyéről nevez Vizsolyi Bibliának a hagyomány 
— , Károlyi Gáspár, gönci püspöki jogú esperes, „kora leg-
kiválóbb magyar bölcsésze, nyelv- és hittudósa; hívei közt 
Isten igéjének legékesebb hirdetője" munkásságának kö-
szönhetjük. Károlyi és segítői: Thury Mátyás szántói, Czeg-
lédy János vizsolyi és Huszti Imre gönci lelkipásztorok a 16. 
századi magyar nyomdászat, irodalom- és művelődéstörténet 
legkiemelkedőbb, az irodalmi nyelv fejlődése szempontjából 
legnagyobb hatású, napjainkig kisugárzó művét bocsátották 
ki a nyomdaprés alól egy Abaúj megyei mezővárosban, 
Vizsolyban, 1590-ben. Talán csak 700-800 példányban lá-
tott napvilágot, és megjelenése mégis méltán jelképnek te-
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kinthető. Megszületésével lezárult az a mintegy 500 esztendős 
periódus, mely a magyarság történetében a Biblia első meg-
ismerésétől annak teljes egészében magyar nyelvűvé válásáig 
eltelt. 

Az európai népek irodalom- és művelődéstörténetében a 
16. század a Biblia évszázada. A Szentírás nemzeti nyelvűvé 
válásában Luther Márton, a reformáció elindítója, egyetemes 
jelentőségű szerepet játszott. Újszövetség-fordítása 1522-ben, 
teljes Bibliája 1534-ben jelent meg. Angolul az Újtestamen-
tum 1526-ban, a teljes Biblia 1535-ben került ki a nyomdából. 
A dánok teljes Bibliája 1530-ban, a finn Újszövetség 1548-
ban, a kálvinista fogantatású francia Biblia 1535-ben, a hor-
vát Újszövetség 1560-ban, az izlandi Újszövetség 1540-ben, 
a teljes izlandi Biblia 1584-ben, a teljes lengyel Biblia 1563-
ban, a svéd 1541-ben, a szlovén 1584-ben jelent meg. 

A Vizsolyi Biblia példányai néhány esztendő alatt teljesen 
elfogytak, új kiadása szükségessé vált. Szenei Molnár Albert 
(1574- 1634) zsoltárfordító és nemzetközi hírű nyelvtudós 
1608-ban, Hanauban második javított kiadásban jelentette 
meg, 1500 példányban. Az ó nevéhez fűződik a harmadik 
kiadás is, mely Oppenheimben látott napvilágot 1612-ben. 
A negyedik kiadás, a Jansonius-féle, Amszterdamban 1645-
ben; az ötödik, az ún. Váradi Biblia — Szenei Kertész Ábra-
hám nyomdájából — 1661-ben került az olvasók kezébe. A 
hatodik kiadás, mely díszes kötéséről, metszésének aranyló 
zásáról az Aranyos Biblia nevet kapta, Tótfalusi Kis Mikós-
szemet-lelket gyönyörködtető munkája: a magyar biblia 
történetének, a magyar irodalom és művelődés történetének is 
ragyogó fejezete. 

Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702) a reneszánsz nagy 
alakjaira emlékeztető, sokoldalú, rendkívüli személyiség volt: 
betűművész, nyomdász, tudós, művelődéspolitikus és író egy 
személyben. Szatmár megyében, egy Nagybányához közel 
eső, a 17. század közepe táján mintegy 1200 lelket számláló 
mezővároskában, Alsómisztótfaluban született, szegény sorsú 
szülők gyermekeként. Az írás-olvasás tudományát szülő-
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városa iskolájában sajátította el, később tanulmányait 
Nagybányán folytatta, majd (1666-ban?) az enyedi kollé-
giumban ment, 1670. nov. 4-én a kollégiumi diákönkor-
mányzat teljes jogú tagja, 1673-ban a teológiai tanfolyam 
hallgatója, osztálytanító, majd a legnagyobb diáktisztséget, 
a seniorságot is elnyerte 1677-ben. 

Az az évtized, melyet Tótfalusi Kis Miklós diákként a 
nagyenyedi kollégiumban eltöltött, egész életpályájára dön-
tő befolyást gyakorolt. Tanárai: Csernátoni Pál és Dési 
Márton professzorok Johannes Cocceius (1603-1669) ley-
deni egyetemi tanár és Renatus Cartesius (1596- 1650) fran-
cia filozófus eszméinek első terjesztői voltak a kollégium falai 
között, és a Biblia szövegén alapuló szabad vizsgálódás szel-
lemében nevelték az ifjúságot. Tótfalusi, akit kortársai úgy 
jellemeztek, hogy „gyermekkorától fogva nagy dolgok vég-
rehajtásának . . . égő lelkülete hatotta á t " ; fogarasi rektor-
sága idején (1677 — 1680) a legnemesebb szándékoktól vezé-
relve, tudatosan kialakított életprogram birtokában, teljes 
szellemi fegyverzetben áll előttünk. 

Tótfalusi Kis Miklós jó iskolamester volt. Az ábécétől a 
szónoklattanig mindent szívesen tanított, mint énekvezető jó 
hasznát vette zenei ismereteinek és a templomi szószéken is 
lekötötte a hallgatóság figyelmét. Itteni munkáját mégis át-
menetinek tekintette. A fogarasi rektorság jól jövedelmezett: 
három év alatt 350 tallért gyűjtött össze, és így reménységgel 
tekinthetett annyira áhított külföldi útja elé. 

Tótfalusi hollandiai utazása kezdettől fogva több volt a 
református teológusok szokásos külföldi tanulmányútjánál. 
Aki — mint Tótfalusi — az „Istenem és Nemzetem előtt 
való kedvességet" mindenekfölé helyezte, joggal érezte úgy 
— amikor Tofeus Mihály erdélyi püspök a Biblia hollandiai 
kiadása ügyének intézésével bízta meg —, hogy az egész 
nemzet művelődése szempontjából fontos feladat cselekvő 
részesévé lett. 

Az anyanyelvű bibliaolvasás programját Erasmus fogal-
mazta meg 1516-ban Újszövetség-fordításának előszavában, 
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noha ő maga kizárólag latinul írt, anyanyelvén egyetlen sort 
sem vetett papírra. Pesti Gábor Újtestamentum-fordításának 
latin nyelvű előszavában a nagy humanista programját teljes 
egészében magáénak vallja: „Bárcsak az Újszövetség minden 
nyelvre le volna fordítva, hogy még a törökök és a szaracé-
nusok is olvashatnák. És így a paraszt az eke mellett ebből 
dúdolna, a takács a fonalvetőjével egy ritmusban ebből 
zümmögne, és az útonjáró ilyen történetekkel könnyítene az 
unalmán. Ebből lenne a keresztények minden beszélgetése, 
mert szinte olyanok vagyunk, amilyenek a mindennapi cseve-
gésünk." 

Sylvester János, a mértékes magyar verselés úttörője — 
ugyancsak Erasmus szellemében - hibátlan disztichonokban 
ünnepli magyar Újszövetségének megjelenését: 

„ A z ki zsidóul és görögül és végre diákul 
Szól vala régen, szól néked az itt magyarul." 

A magyar művelődéstörténet szempontjából felbecsülhetet-
len érték, hogy bibliafordítóink az erasmusi programhoz 
hűségesen ragaszkodtak. A protestáns egyházak hivatalos 
álláspontja ugyanis az anyanyelvű bibliaolvasással kapcsoi 
latban kettős arculatú : „. . . sem a lutheri, sem a kálvin-
tanok alapján létrejött egyházak nem állítják a bibliaolvasás 
kötelességét a hívek elé. Az olvasás jogát viszont nem tagad-
ják ugyan, de az üdvösség elnyeréséhez az egyéni bibliaolva-
sáson keresztül, a papság közvetítése nélkül, egyik protes-
táns felekezet sem enged utat ." Magyarországon „elismert 
egyházi vezetők állásfoglalásaiban van valami furcsa ket-
tősség. Úgy is lehetne fogalmazni, az első reformátoroktól 
átvett teológia mellett megőrizték Erasmusnak a reformáció 
előtt kialakított álláspontját a laikusok, általában az egy-
szerű emberek és a biblia viszonyáról". 

Tótfalusi Biblián alapuló művelődési programja hollan-
diai évei alatt (1680-1689) fokozatosan formálódott ki. 
1680 augusztusának második felében indult Amszterdamba 
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és október első felében érkezett meg, azzal a céllal, hogy az 
egyetemen teológiai tanulmányokat folytasson és Tofeus 
Mihály megbízásából az Elzevirek nyomdájában a Biblia 
kiadásáról tárgyaljon, a nyomtatást felügyelje, és ismereteket 
szerezzen a nyomdászat és a könyvkiadás területén. Kezdet-
ben úgy gondolta, eleget tud tenni mindkét feladatának, de 
alig néhány hónap elteltével világossá vált számára, hogy a 
nyomtatás művészete egész embert kíván. 

Tótfalusi Kis Miklós erős elhivatottságot érzett arra, hogy 
nyomdásszá képezze magát, és ebben a szándékában Pápai 
Páriz Ferenc levele is megerősítette: „Ama mesterség éppen 
úgy ékességére szolgál bármelyik tanult embernek, mint az 
iskolázatlan népből származónak. És azt tapasztaltuk, hogy 
a nyomdászmesterséggel, kezdettől fogva mind a mai napig, 
az egyházban tekintélyes és kegyes, buzgó férfiak foglalkoz-
tak. így e hazában, az előző század folyamán Heltai Gáspár, 
ama socinianus (unitárius) idők hatalmas ostora, tevékeny-
kedett ezen a téren érdemlegesen. A mi emlékezetünkre pedig 
Kertész Ábrahám, a hasonlóképpen tudós férfiú. De mit 
szóljak a külföldiek közül Plantinusról, akit a nagy Lipsius 
stílusa fényének nevez, a Stephanusokról, Elzevirekről, 
Blaeukról, Jansoniusokról, ezekről a szorgalmatos férfiakról, 
kitűnő matematikusokról, tökéletes mesterekről ? Haladj 
tovább, tehetséges ifjú, azon az úton, amelyen elindultál, és 
ne hagyd, hogy valamelyik finnyáskodó főiskolás diák ellen-
kező irányba tereljen. Ez a mesterség nem tesz téged érzéket-
lenebbé a tudományok iránt; ez ugyanis — mondom neked 
— az összesek közül az egyedüli, amelyik valósággal árasztja 
magából az értelmet." 

Pápai Páriz Ferenc a legkiválóbb európai nyomdászok 
értékelésével, példaképül állításával Tótfalusi Kis Miklósban 
megszilárdította azt a kezdettől fogva meglevő elhatározást, 
hogy amihez hozzáfog, azt az elérhető legmagasabb szinten 
valósítsa meg. Arra törekedett, hogy olyan kiváló nyom-
dásszá képezze magát, mint a humanista könyvkiadásban 
vezető szerepet játszó párizsi és genfi francia nyomdászdi-
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nasztia megalapítója, Stephanus Henricus (1460 k. —1520); 
a héber, görög és latin nyelvben egyaránt járatos velencei 
nyomdász, Aldus Manutius (1450—1515), az amszterdami 
nyomdász és könyvkiadó Elzevir-család (1638— 1681) tagjai, 
vagy mint az ifjabb Joan Blaeu (1650—1712), aki a híres 
amszterdami műhelyt, melyben Tótfalusi is tanult, vezette. 

Tótfalusi Kis Miklós a nyomtatás művészetében szerzett 
első tapasztalatait az Elzevir-família műhelyének köszön-
heti, de rövidesen kapcsolatba került a technikai szempontból 
kiválóan felszerelt Blaeu-nyomdával. Itt tanácsolták néki: 
ha hazájában fel akarja virágoztatni a nyomdászatot, azzal 
kell kezdenie, hogy a betűmetszés tudományát elsajátítsa. 
Valószínű, de nem biztos, hogy Tótfalusi a Blaeu-család 
betűöntödéjében tanulta ki a betűtervezés, betűmetszés és 
— öntés tudományát, Dirk Voskens vezetése mellett. Még-
pedig olyan kiváló eredménnyel, hogy rövidesen Hollandia 
határain kívül is ismertté vált a neve, és megrendeléseket 
kapott Angliából, Lengyelországból, Német- és Svédország-
ból. Cosimo Medici toscanai herceg, XI. Ince pápa és Artsil 
grúz fejedelem ugyancsak Tótfalusi megrendelői közé tar-
tozott. Magyar ember számára eddig elérhetetlen erkölcsi és 
anyagi siker jutott Tótfalusi osztályrészéül. Nem túlzott egy 
cseppet sem, amikor mentségében azt írta: „néha targoncá-
val tolták a pénzt szállásomra". Tehát nem csupán elsajátí-
totta a világhírű holland betűművészet eredményeit — bár 
ez sem lenne lebecsülendő teljesítmény —, de újat, eredetit 
alkotott. A nemzetközi szakirodalom által elfogadott tény, 
hogy a hollandi antikva betűtípus alkotója nem Anton Jan-
son (1620—1687) frizlandi születésű, Hollandiában tanult 
betűmetsző (mint ahogy korábban gondolták), hanem Tót-
falusi Kis Miklós. Ő „az egyedüli magyar, akinek életműve 
maga is hozzájárult az egyetemes régi betűművészet tovább-
fejlesztéséhez". 

Pápai Páriz Ferenc Életnek könyve című búcsúztató ver-
sében Tótfalusi betűművészetét így mutatja be : 
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„Ki e mesterségnek nemcsak színén kapott, 
Hanem beljebb mély titkaira béhatott, 
Amszterdámban vetvén oly fundamentumot, 
Hogy az ő munkája csudáltatnék még ott. 

Mindenféle nyelven és minden formában 
Betűt metszhet vala nagyobban s apróbban; 
Úgy jár vala tudós keze az acélban, 
Mint másnak a könnyen engedő viaszban." 

Művészi fogékonysága, csodálatra méltó szorgalma és 
minden akadályt legyűrő küldetéstudata eredményeként 
Tótfalusi néhány esztendő alatt alkalmassá formálta önma-
gát arra, hogy önként vállalt feladatát, a Biblia kinyomtatását 
megvalósítsa. Ehhez két keze munkájával az anyagi feltéte-
leket is megteremtette. 

Az 1660-as évek végétől kezdve művelt egyházi és világi 
személyiségek egyre gyakrabban teszik szóvá Erdélyben, hogy 
„felette igen szűköltek, elfogytak az apró formában nyomta-
tott magyar Bibliák". Teleki Mihály — akkor kővári kapi-
tány — kérésére Horti István, Tótfalusi első pártfogója 
tájékozódott a könyvkötőknél (akik ebben az időben könyv-
kereskedők is voltak), hogy kaphatók-e kis formátumú 
Bibliák? Horti 1668. márc. 28-án azt írta Teleki Mihálynak, 
hogy a kereskedelmi forgalomban ilyenekből már régen hiány 
mutatkozik. 

Apafi Mihály erdélyi fejedelem környezetében érlelődött 
meg a magyar Biblia hollandiai kiadásának gondolata. Ifj. 
Joan Blaeu 1671. május 26-án kelt, Apafi fejedelemnek szóló 
válaszlevelében azt írja, hogy a legutóbbi amszterdami kiadás 
(az 1645-ben megjelent Jansonius-féle) hibái — melyekre jeles 
és művelt magyar férfiak hívták fel a figyelmét — mind ez 
ideig elrettentették attól, hogy a nyomtatást magára vállalja. 
Apafi kérését azonban, amennyiben privilégiumot kap, és a 
fejedelem által ígért „erdélyi tudós férfiak" közreműködése 
is lehetségessé válik, akkor a feladatot elvállalja. Elegáns 
tipográfiával és olyan jó minőségű papíroson fogja kinyom-
tatni, amelyhez hasonlót nemigen lehet látni. Leveléhez betű-
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mintalapot is mellékelt, mely sajnálatos módon elkallódott. 
E levélváltás után indult Hollandiába Gávai Mihály, hogy 
a nyomdászmesterségben járatosságot szerezzen. Az ered-
mény azonban elmaradt, a század hetvenes éveiben semmi 
érdemleges nem történt. 

Kétségtelen, hogy a magyar Biblia hollandiai kinyomta-
tása jelentős anyagi áldozatokat kívánt. A holland nyomdá-
szok által kért 2500-3500 aranyat, mely 10 0 0 0 - 12 000 fo-
rintnak felelt meg, az Erdélyi Református RendekTanácsa 
sokallotta, és 1681. augusztus 20-án a következőképpen ha-
tározott: „Mi kegyelmes urunknak ő nagyságának méltósá-
gos tetszéséből s közönséges megegyező akaratbúi, Istennek 
ő felségének segítségével akarván kinyomtattatnunk a szent 
Bibliát magyar nyelvünkön in octavo majori (nagyobb 
nyolcadrét alakban) úgy, amint Belgiumban kinyomtatták 
volt, minden correctio nélkül, a nyomtatásban esett fogyat-
kozásokon kívül, a szent generális ecclesia pénzébűi, kinek 
jobb móddal való végbevitelére ide hazánkba hozassunk 
mind betűket, mind papírosat s itt nyomtassuk ki, közönsé-
gesen végeztük." 

Amikor Tótfalusi 1681 őszén Gidófalvi Balázs révén erről 
a határozatról értesült, úgy gondolta: itt a lehetőség arra, 
hogy Erdélyben korszerű nyomdaüzemet szervezhessen, és 
mindazt, amit Hollandiában tanult, hazája javára kamatoz-
tathatja. A pénzhiány és a háborús helyzet következtében 
előállt bizonytalanság mindent megváltoztatott. Tótfalusi 
ebben a reménytelennek látszó helyzetben elhatározta: 
„minden fáradságomat és munkámat, időmmel együtt, arra 
fordítani, hogy édes nemzetemnek ily nagy periclitatiojában 
(veszélyeztetettségében), az én hivatalom szerint használhas-
sak." 

A kortársak szemében Tótfalusi vállalkozása: a Biblia 
saját költségén való megjelentetése istenkísértés volt s ebbe 
— megítélésük szerint — csak belebukni lehetett. Aki a ma-
gyar Biblia történetében csak egy kicsit is járatos, tudja, hogy 
valamennyi kiadás gazdag világi mecénások és a református 



Forum 297 

egyház anyagi támogatásával jelent meg. Tótfalusi a feladat 
nagyságától ennek ellenére nem riadt vissza. A Mentségében 
erről így ír: „Mondék magamban: hozzáfogok én, egy sze-
gény legény lévén, és megmutatom, hogy egy szegény le-
génynek szíves devotioja (buzgósága) többet tészen, mint 
egy országnak ímmel-ámmal való igyekezete." 

Tótfalusi számára a Biblia megjelentetése egyszerre volt 
vallásos és nemzeti kötelesség, és művelődési programjának 
legfontosabb alkotóeleme. A Zsoltárok előszavában írja: 
„Minthogy pedig a könyvekben foglaltatott tudományok-
nak, s azokra segítő nyelveknek teljes isméretségekre jutniok 
mindeneknek lehetetlen, amit én legalább feltészek minde-
nekre nézve szükségesnek lenni, és amire kérésemmel s ta-
nácslásommal itt célozok: az olvasásnak tudása. Ha valaki 
többre nem mehet, bár csak a maga születési nyelvén tudja 
olvasni az írásokat, csak ezzel is nagy sok jókra segítheti 
magát." 

Teleki Mihály kancellárhoz és Tofeus Mihály erdélyi püs-
pökhöz 1684. augusztus 15-én Amszterdamban kelt tanul-
mány és vallomás jellegű levelében pedig ezekkel a szavakkal 
fogalmazza meg művelődéspolitikai célkitűzéseit: „Én azt 
akarnám, Isten éltetvén, igyekezetemet is és munkámat (ha 
azzal orvosoltathatnék) tőle nem szánnám, hogy a mi nem-
zetünk ne maradna abban a nagy írástudatlanságban (értem 
csak az olvasásnak nem tudását), melyben eddig, hanem a 
Magyar Scholák vigealnának (virágoznának) etc. Hogy 
mind gyermekek, asszonyi állatok, városiak, falusi parasztok 
etc. olvasni tudnának. Szégyen borítja orcánkat, ha conferál-
juk (összehasonlítjuk) nemzetünket ezekkel, akiket ez or-
szágban látunk". 

Apácai Csere János, Tótfalusi Kis Miklós és a többi, 
Németalföldet nyitott szemmel megjáró magyar számára a 
17. századi Hollandia minta, jelkép és remény volt arra, 
hogy bátorságával, szorgalmával, tehetségével kis nép is sza-
baddá, gazdaggá és műveltté teheti hazáját. Bethlen Miklós 
egyik levelében írta Tótfalusinak: „Csak lopd el Hollan-
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diának mesterségeit, és csináljunk Erdélyből egy kis Hollan-
diát". 

Tótfalusi mindent elkövetett annak érdekében, hogy Erdély 
Hollandiához hasonlóvá váljék. Tudva azt, hogy egy fecske 
nem csinál nyarat, holland mesterek Erdélybe hivatását is 
szorgalmazná: „Sőt, ha politikusoknál a consiliis (meg-
hallgatásra érdemes) volnék, más egyéb mesterembereknek is 
innét hazánkba való szállíttatását is javallanám : „merő fél-
istenek ezek a mesterségekben a miénkhez képest." 

Megfigyeli a mindennapi életet és az ünnepnapokat is. 
Széles néprétegek tudnak itt írni-olvasni. Senki a templomba 
könyv nélkül nem megy. Zsoltáros könyv, Újtestamentum 
vagy a teljes Biblia van minden hívő kezében. Sóvárogva 
írja a Zsoltárok előszavában : „Vajha olyat láthatna szemünk 
valaha a mi földünkben is!" 

Tótfalusi 1683 nyár végén-őszén határozta el, hogy a Bib-
liát saját költségén jelenteti meg. Nem új fordítást akart 
létrehozni, hanem az 1645-ös Jansonius-féle kiadás hibáit 
korrigálva pontos szövegű, olcsó és szép kiállítású Szentírást 
kívánt adni a köznép, a gyülekezet kezébe. Az első lépés a 
javított, nyomtatásra alkalmas szöveg megállapítása volt. 
Tótfalusi a latin és a héber nyelvben alapos tájékozottságot 
szerzett, és jól ismerte azokat a kézikönyveket is, melyeknek 
forgatása nélkülözhetetlen ily típusú feladatok megoldásá-
hoz. Felkészültsége tehát alkalmassá tette őt arra, hogy se-
gédeszközöket használva, egymaga is szövegjavításokat vé-
gezzen. Mégsem egyedül dolgozott. Műve „a Belgiomi Aka-
démiákban tanuló Magyaroknak forgolódások által" jelent 
meg. 

Az amszterdami magyar egyetemi hallgatók közül kettőt 
név szerint is ismerünk. Egyik Id. Csécsi János (1650 — 
1708), a sárospataki kollégium tanára, aki helyesírási kér-
désekben adott tanácsokat. Observationes Orthographico-
Grammaticae. De rede Hungarice Scribendi et loquendi ratione 
(Helyesírási és nyelvtani szabályok. A magyar írás és beszéd 
helyes módjáról) című művét halála után (1708-ban) Brever 
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János lőcsei nyomdász adta ki Pápai Páriz Ferenc Magyar -
latin és Latin —magyar szótárának függelékeként. A másik 
Kaposi Sámuel (1660-1713), a gyulafehérvári iskolában a 
görög, latin, angol és a keleti nyelvek tanára, aki széles körű 
filológiai tájékozottságával segítette Tótfalusi munkáját. 
Vitás kérdésekben kikérte az Amszterdamban tanuló többi 
diák véleményét is. 

A segédkönyvek, a különféle fordítások szövege és a ta-
nácsadók munkája mellett szükség volt egy olyan vezérfo-
nálra, melyhez kritikus pontokon megnyugtatóan igazodni 
lehetett. Ezt a szerepet Immanuel Tremellius (1510—1580) 
és Franciscus Junius (1545-1602) nevével fémjelzett fordí-
tás töltötte be. Tótfalusi és munkatársai feltehetőleg az 1669. 
évi amszterdami kiadást használták, melynek címe: Biblia 
Sacra sive Testamentum Vetus, ab Immanuele TremeUio et 
Francisco Junio ex Hebraeo latine redditum, et Testamentum 
Novum, a Theodore Beza e Graeco in Latinum versum (Szent 
Biblia. Azaz Ótestamentum, melyet héberből latinra fordí-
tott Immanuel Tremellius és Franciscus Junius. És Újtesta-
mentum, melyet görögből latinra fordított Theodor Beza). 

A Jansonius-féle szöveg tüzetes átvizsgálása után, „amikor 
aztán kikeresgéltük a hibákat, sok vita után úgy határoz-
tunk, hogy javító kézzel nyúlunk hozzájuk: ugyanis, ha nem 
akartunk volna képességünk szerint javítani, bár tisztán lát-
tuk a különféle okokból becsúszott torzító hibákat, úgy tűnt 
volna számunkra is, hogy mi magunk akarjuk elferdíteni a 
Szentírást." 

Tótfalusi, mint az egész vállalkozás szellemi atyja és meg-
valósítója, világosan megfogalmazta azokat a feladatokat, 
melyek elvégzéséhez az Amszterdamban tanuló magyar 
diákok (és esetenként az egyetem professzorainak is) segít-
ségét kérte. Mindenekelőtt a Jansonius-kiadás sajtóhibáinak 
kiküszöbölését és a helyesírás egységesítését tekintette elsőd-
leges követelménynek. Továbbá arra kérte őket, hogy a bib-
liai fejezetek és könyvek tartalmi összefoglalásait tömörítsék, 
a latin utalásokat fordítsák magyarra és ellenőrizzék, pon-
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tosak-e az utalások ? Pótolják a szövegkihagyásokat, helyes-
bítsék az összezavarodott mondatokat, a szöveghez fűzött 
magyarázó jegyzeteket világosan különítsék el a Biblia alap-
szövegétől. 

A szövegjavítási munkálatokat 1683 őszén és telén elvé-
gezték, és 1684 tavaszán Tótfalusi Kis Miklós jelentős mér-
tékben előrehaladt a nyomtatásban. Semmit sem sejtve arról, 
hogy az erdélyi református rendek 1683. december 6-án újból 
a — Tótfalusi személyétől független — hollandiai kiadás 
mellett döntöttek: „Az biblia nyomtatásáról — mondja a 
határozat — egy tisztességes, tudós, buzgó professzornak 
írattassék levél, hogy az ott fenn való tipográfusokkal beszél-
jenek, mennyiért és mi formán nyomtatnának bizonyos szá-
mú exemplárokat ki odafel, és hozzanak írásba egész infor-
mációt az dologról." 

Amikor 1684 októberében vagy novemberében Kolozsvári 
István enyedi professzor, az erdélyi református rendek kép-
viseletében, Amszterdamba érkezett, mind Tótfalusi Kis 
Miklós, mind Kolozsvári professzor igencsak meglepődött. 
Kolozsvári azért, mert a Bibliának több ívét már kinyomtatva 
látta, Tótfalusi pedig azért, mert most értesült a rendek hatá-
rozatáról. Feladatától azonban semmi sem téríthette el. Fenn-
állt azonban a veszély, hogy noha kinyomtatja, Erdélybe 
egyetlen példányt sem fognak beengedni, attól félve, mintha 
Tótfalusi coccejánus jellegű változtatásokat hajtott volna 
végre a Biblia szövegén. A szerencse azonban akkor szegő-
dött mellé, amikor mindazt, amire életét feltette, a legna-
gyobb veszélyben látta. 

Tofeus Mihály halála (1684. október 23.) után megváltoz-
tak az erdélyi viszonyok. Tótfalusi önzetlen pártfogóját, 
Horti Istvánt választották erdélyi püspökké. Egykori kedves 
tanára, Dési Márton és régi barátai a szövegjavítások szük-
ségessége mellett foglaltak állást. „Jó és szent dolog — írja 
Dési Márton Teleki Mihálynak — és szükséges a fordításnak 
jobbítása az eklézsiában, az Isten ismeretinek nevekedéséhez 
képest mindenkor. Azzal nem más bibliánk lenne, hanem 
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csak inkább-inkább közelítenőnk az eredet szerént való 
nyelvhez, melyben soha talám e világon eléggé nem épülünk, 
hogy azt mondhatnók: Nem kell soha jobb fordítás ennél. 
Oly távol vagyon penig, hogy a fordításban való különbség-
ben meg kellene a gyengéknek ütközni, hogy inkább az hitek-
ben való megerősödésekre szolgál, amikor minden fordítás-
ban azon egy hitnek fundamentomát látják és olvassák, ha 
egyéb dolgokban különböznek is, vagy tétováznak a fordí-
tók." 

Élete megfeszített munkában, gyötrő izgalmakban bővel-
kedő, válságos periódusának elmúlásáról egyetlen — minden 
szorongását feloldó — mondatban így számol be Mentségé-
ben: „érkezék azonban a vidámító válasz Erdélyből, minde-
nek megfordulának és én cum triumpho (diadallal) véghez 
vivém munkámat." Tótfalusi Kis Miklós 1685 pünkösdje 
(június 15.) előtt önként vállalt hatalmas feladatát, a Biblia 
saját költségén történő kinyomtatását befejezte, és első dolga 
volt, hogy Teleki Mihály kancellárnak levélben beszámoljon, 
és műve egy példányát megküldje néki. 

Az Aranyos Biblia a betűk szépsége, a nyomás tisztasága, 
a szöveg hibátlansága, a kötés és aranyozás művészi szépsége 
tekintetében egyaránt a 17. századi Európa legszebb könyvei 
közé sorolható. Tótfalusi a Bibliából 3500, az Újtestamen-
tumból 1686-ban 4200, a Zsoltárokból 1687-ben ugyancsak 
4200 példányt nyomott. A magyar könyvművészet a korábbi 
évszázadokban meg sem tudta közelíteni azt a színvonalat, 
azt a finom művészi ízlést, melyet ez az áldott kezű mester 
a Biblia kinyomtatásával ország-világ előtt felmutatott. 

Amikor Teleki Mihály Fogarasban, az országgyűlés idején 
kézhez kapta és megcsodálta a Zsoltárok egy példányát, a 
tanácsurak közé sietett, nem győzte dicsérni a gyönyörű kö-
tetecskét és azt mondta: „Urak, haza kellene ám azt az 
ember hozatni, de arra pénz kell." 

A haza hívó szó nem érte váratlanul Tótfalusi Kis Mik-
lóst. Készült az útra. Ezt tanúsítja az a költői szépségű mon-
data is, melyet 1685. szeptember 19-én írt le Pataki István 
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kolozsvári professzornak szóló levelében : „Elhozza az Isten 
az én szabadulásomnak is idejét: eljő a jó Tavasz, és akkor a 
darvakkal együtt én is szárnyamra kerekedvén, régen elha-
gyott honomat megkeresem." 

Tízesztendei külföldi tartózkodás után betűmetszéssel 
szerzett hatalmas vagyonát könyvekbe, nyomdai felszerelé-
sekbe és a hazautazáshoz szükséges egyéb dolgokba fektette. 
Útját a rá jellemző gondossággal, körültekintéssel szervezte 
meg. A Biblia, az Újtestamentum és a Zsoltárok példá-
nyainak kétharmad részét — gondosan bekötve — hajón 
indította útnak Danzigba, barátja, Apáti Miklós felügyele-
tére bízva. A többi könyvet, valamint betűmetsző- és öntő-
műhelye felszerelésének nagy részét szárazföldi úton, Német-
országon át ő maga hozta. 1689 őszén idült a hosszú útra, 
talán nem is sejtve, hogy hazájában milyen gyötrelmek és 
megaláztatások várnak rá. 

Másfajta Erdély fogadta, mint amilyet egy évtizede elha-
gyott. Mire hazatért, pártfogója, Horti István püspök és 
Apafi Mihály fejedelem már halott volt. Teleki Mihály kan-
cellárral még találkozhatott, de 1690. augusztus 21-én ő is 
elesett a zernyesti csatatéren. Másik pártfogóját, Pataki Ist-
ván professzort is rövidesen elvesztette. Az önálló erdélyi 
fejedelemség széthullott, a református egyház pozíciói meg-
gyengültek, a Habsburg befolyás döntő tényezővé vált Er-
dély életében. Azok az eszmények, melyekre Tótfalusi egész 
életét, minden vagyonát feltette, a gerince tört országban 
támogatásra nem számíthattak. E zavaros viszonyok között 
a butaság, az önzés, a rosszindulat elvégezte a többit. Tót-
falusi pályája megtört, amint Erdély földjére tette a lábát. 
Többé azt a színvonalat, melyet Hollandiában a fél világ 
megcsodált, itthon meg sem tudta közelíteni. Egyéni tragé-
diája a magyar gazdasági és társadalmi elmaradottságban 
gyökerezik, de sorsát szubjektív emberi indulatok pecsétel-
ték meg. Bizonyára van igazság abban is, amit Bod Péter 
mond, hogy Tótfalusi „az hollandiai szabadsághoz, egyenes-
séghez szokván, erőtelen vólt csak kevés megbosszantásnak 
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is elhordozására". E „közjóra született ember, Magyar 
Féniks" csalódottan, testi-lelki szenvedéstől elgyötörten 
Kolozsvárott, 1702. március 20-án hajtotta örök álomra a 
fejét. 

JEGYZETEK 

A mottó Tótfalusi Kis Miklós Amszterdamban, 1684. augusz-
tus 15-én kelt, Teleki Mihály Kancellárnak és Tofeus Mihály püspök-
nek írt leveléből való. (Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós örök-
sége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi : 
Jakó Zsigmond. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. 302.) 

A magyarság kapcsolata a klasszikus antikvitással és a Bibliával : 
Takács Pál : A magyar gondolkodás első találkozása a Bibliával. (Az 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve. Szerk. : Szemere Samu. 
Bp., 1943. 261 — 277.) — V. Kovács Sándor: Eszmetörténet és régi 
magyar irodalom. Az ősköltészet és a kora középkor fejlődéstörténeti 
kérdései. (Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. : 
Székely Gy.: Bp., 1984. 107—145. Memoria Saeculorum Hungáriáé 
4.) — Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent 
Istvántól Mohácsig. Bp., 19442 — Benkő Loránd: Az Árpád-kor 
magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., 1980. 

A magyar Biblia történetére: Bottyán János: A magyar Biblia év-
századai. Bp., 1982. (A Károlyi Gáspárra vonatkozó Zvittinger-idé-
zet az 53. lapon). — Klaniczay Tibor: A reformáció szerepe az anya-
nyelvű irodalmak fejlődésében. (Hagyományok ébresztése c. köteté-
ben Bp., 1976. 2 9 6 - 3 1 0 ) . 

Tótfalusi Kis Miklósról: Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyom-
tató a XVII. században. Misztótfalusi Kis Miklós 1 6 5 0 - 1 7 0 2 . Bp. 
1899. (Magyar Történeti Életrajzok) — M. Tótfalusi Kis Miklósnak 
maga személyének, életének és különös tselekedetinek mentsége. Ki-
adás és utószó: Tolnai Gábor. Gyoma, 1940. — Kodály Zoltán: 
Mentség. Tótfalusi Kis Miklós könyvének ismertetése. ( Visszate-
kintés. 2. köt. Bp., 19823 3 1 0— 3 1 3). - Szathmári István: Régi nyelv-
tanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp., 1968. 361—380. (Nyel-
vészeti Tanulmányok 11.) — Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós 
a betűművész és a tipográfus. Élete műve betűinek és nyomtatványai-
nak tükrében. Magyar Helikon, 1972. — Erdélyi féniks. Misztótfalusi 
Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyze-
tekkel közzéteszi: Jakó Zsigmond. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1974. — Tótfalusi Kis Miklós Halotti Kártája. Tolnai Gábor és 
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Haiman György tanulmányával. A latin szöveget sajtó alá rendezte 
Kulcsár Péter. Fordította: Jakó Zsigmond, Tóth István és Weöres 
Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. — Tolnai Gábor: Feje-
delmi Erdély. Tizenhat tanulmány. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1984. 1 4 4 - 1 8 6 . — Tótfalusi Kis Miklós. Előadások. Debre-
cen, 1985. április 25—27. Duklcon Ágnes: Tótfalusi Kis Miklós nép-
művelői programjának kibontakozása a hollandiai években 40—46.; 
Fekete Csaba: Az Amsterdami Biblia és az egykorú bibliai tudomá-
nyosság 47— 58. Herner János— Keserű Bálint : Adalékok az Amszter-
dami Biblia sorsához 92—98. 

A bibliaolvasásról: Péter Katalin: A bibliaolvasás mindenkinek 
szóló programja Magyarországon a 16. században. Századok 1985. 
4. szám. 1 0 0 6 - 1 0 2 8 . 

Az idézetek forrása: „gyermekkorától fogva . . . " — Halotti Kár-
tája 39. 
„Istenem és Nemzetem e l ő t t . . . " — 
„Bárcsak az Újszövetség . . . " — Péter Katalin tanulmányában Szá-
zadok 1985. 1020. 
„Az ki z s i d ó u l . . . " — Sylvester János: Újtestamentum. Akadémiai 
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