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Három biblia
Ötvös László hasonmás kiadásai

Él Debrecenben egy nyugalmazott református
lelkipásztor, Ötvös László. Túl a hetvenen is
irigylésre méltóan tevékeny: verseskötetei, egy-
háztörténeti tanulmányai jelennek meg, kiállítá-
sokat, összejöveteleket szervez, számos egyesü-
letnek aktív tagja, a Népi Írók Baráti Tárasága
kelet-magyarországi csoportjának vezetõje – hogy
csak néhány példát említsünk szerteágazó mun-
kásságából. Minket, könyvtárosokat mégis a bib-
liakutatás terén elért eredményei, közelebbrõl a
most bemutatandó hasonmás kiadásai érdekel-
hetnek leginkább.

Széles körben ismert, hogy a magyarországi
bibliakiadás kezdetei a reformáció hazai térhódí-
tásával esnek egybe. Az elsõ magyar nyelvû
szövegeket – pontosabban egyes részleteket – a
protestáns prédikátorok és tipográfusok tették
közzé. Majd a tizenhatodik század végén meg-
született a jeles gönci református lelkész, Károli
(vagy Károlyi) Gáspár teljes fordítása, a közeli
településen 1590-ben kinyomtatott Vizsolyi Bib-
lia. Mai szemmel nézve szinte hihetetlen hatást
gyakorolt a teológiai gondolkodásra, a magyar
nyelv és irodalom fejlõdésére, az olvasási kultú-
ra terjedésére. Szerb Antal szavaival: „a régi
magyar nyelv Károlyi bibliája által vált a nem-
zeti mûveltség konstans, termékeny és eleven
részévé.” Nagy mérete, magas ára és a kezdetle-
ges vándornyomda csaknem elkerülhetetlen tech-
nikai hibái miatt csakhamar szükségessé váltak
az újabb, korrigált és olcsóbb kiadások, amelyek
egyúttal a szöveg finomítására is alkalmat te-
remtettek. A katolikus restauráció (közismertebb
megnevezéssel: az ellenreformáció) elõretörése
azonban többnyire az országhatáron kívülre
kényszerítette ezeket a szellemi és nem kis rész-
ben anyagi vállalkozásokat, nem egyszer a kül-
földi mecénások támogatása tette lehetõvé kivi-
telezésüket.

A németországi magyar nyelvû bibliák sorá-
ban kiemelkedõ hely illeti meg a Hanauban 1608-
ban, majd Oppenheimban 1612-ben az eredeti-

hez hasonlóan Szent Biblia… címmel megjelent
változatot. Mindkettõt a kora újkori magyar köl-
tészet és a magyar református teológia egyik
meghatározó személyisége, Szenci Molnár Al-
bert gondozta. A nyugat-európai és a magyaror-
szági tudományosság közötti szoros kapcsolatok
kiépítésén fáradozó református pap fiatal korá-
ban Göncön segédkezett a Szentírás könyveinek
átültetésében. Német földön mestere szándékait
és az itthoni hívõk igényeit szem elõtt tartva egy
viszonylag könnyen kezelhetõ, sokak számára
elérhetõ és helyesen értelmezhetõ bibliát kívánt
közrebocsátani. Hozzáfûzte a kivételes esztéti-
kai színvonalat képviselõ, 1607-ben bevégzett
zsoltárfordításait, valamint az egyházi élet két
alapvetõ dokumentumát, az Institutiót és a
Heidelbergi Kátét is. Az ún. Hanaui Biblia az
õsszöveg, a Károli-fordítás második, javított ki-
adása, közepes formátumban. Késõbb Oppen-
heimba hívták tanítani, ahol nyomdafelügyelõi
teendõket is ellátott. Ekkor, az itteni officinában
rendezte sajtó alá a magyar biblia újabb, lénye-
gében a hanauit megismétlõ, valamelyest kiiga-
zított és néhány ünnepi énekkel, imával kibõví-
tett, de jóval kisebb alakú, praktikusabb varián-
sát. Ezt is, azt is sokan forgatták, és féltve õriz-
ték, ennek ellenére ma már alig néhány példány
lelhetõ fel belõlük; természetesen mindegyik
nagybecsû könyvészeti érték.

Hosszú idõ, közel négy évszázad elteltével
értek meg a feltételei annak, hogy a magyaror-
szági református egyház és az európai könyv-
kultúra történetének ezek a nevezetes emlékei
hasonmás kiadásban újból közkinccsé váljanak.
Ötvös László odaadó buzgalommal, példás ügy-
szeretettel és hozzáértéssel munkálkodott a ne-
mes gondolat megvalósításán. Noha kétségkívül
számottevõ háttér – amit õ kiemelendõnek tart –
a bibliatudomány és bibliafordítás híres debre-
ceni mûhelye, a sikerben vitathatatlan személyes
érdemei vannak. A közölt listák tanúsága szerint
erõfeszítéseit a Magyarországi Református Egy-
ház, az egyházkerületek és más testületek, szer-
vezetek, önkormányzatok támogatták; a históriai
tudnivalókat is tartalmazó ajánlásokat Bölcskei
Gusztáv, a zsinat lelkészelnöke írta. Az ún.
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Hanaui Bibliát 1998-ban, a vaskosabb, ún.
Oppenheimi Bibliát 2002-es impresszummal
(valójában 2003-ban) a Vizsolyi Alapítvány
Kuratóriuma adta közre; az elõbbit a debreceni
Alföldi, az utóbbit a Karcagi Nyomda állította
elõ (a kolofonban felsorolt egyéb közremûkö-
dõkkel együtt). Ötvös László kezdeményezése
az országhatáron túl is kedvezõ visszhangot vál-
tott ki, fõleg a világban szétszórtan élõ magyar
reformátusok között, de a bibliatudomány más
nyelven publikáló mûvelõi körében is. Egyik
bizonyítéka ennek, hogy a két kötet a Nemzet-
közi theológiai könyv címû sorozatban látott
napvilágot.

Akárcsak 2000-ben a még nem említett har-
madik hasonmás. (A kiadó és az ajánló szemé-
lye szintén azonos.) Komáromi Csipkés György
kevésbé ismert, jórészt önálló szellemi alkotás-
nak minõsülõ, különös sorsú fordításáról van szó.
A tizenhetedik század második felének kiváló,
mérsékelt puritán elveket valló református pré-
dikátora debreceni kollégiumi professzor és lel-
kipásztor, elmélyült hitvallás-magyarázó, elkö-
telezett hitvitázó volt. A Vizsolyi Biblia egyik

elterjedt, amszterdami kiadására támaszkodva
készítette el 1653 és 1668 között hû és teológi-
ailag alapos, ugyanakkor olvasmányos és ma-
gyaros fordítását. Több mint másfél évtizeddel
késõbb – már halála után – fogtak volna hozzá
a közzétételéhez, Szenci Molnár Albert zsoltára-
ival kiegészítve, de 1685-ben csak a rézmetsze-
tes címlapot nyomtatták ki. Ugyanis éppen ek-
kor jelentette meg Misztótfalusi Kis Miklós
Németalföldön az ún. Aranyas Bibliát, és ezzel
a debreceniek nem akartak versengeni. Újabb
évtizedek teltek el, és végül Debrecen városa
1718-ban – tehát fél évszázaddal a fordítás befe-
jezését követõen – a hollandiai Leidenben nyo-
matta ki a mûvet, Magyar Biblia… címmel, az
egykori címlappal. Ezért nevezik ezt az editiót
Leideni vagy Debreceni Bibliának. A könyv
kálváriája azonban még nem ért véget: a 4200
példányból mindössze 32 érkezett a cívisváros-
ba, a többit visszatartották a vámon, mégpedig –
jellemzõen a korabeli valláspolitikai és cenzurá-
lis viszonyokra – hetven (nem tévedés: hetven!)
esztendeig. II. József türelmi rendelete megnyi-
totta ugyan (de akkor sem azonnal) a raktárak
ajtajait, ám 1789-ben csak ezer példány, vagyis
a tetemes költségen elõállított összmennyiség alig
egynegyede jutott el Debrecenbe.

Komáromi Csipkés György csaknem elfelej-
tett munkája voltaképpen most, Ötvös László
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hasonmás kiadása révén válhat igazán ismertté;
most kerülhet – miként Bölcskei Gusztáv tiszán-
túli református püspök rámutat – „a tudományos
használó és minden érdeklõdõ” kezébe.

Ötvös László három bibliakiadása szép, kö-
vetendõ példája a nemzeti kulturális örökség
ápolásának. Figyelemre méltó szellemi teljesít-
mény (mindegyik kötetet õ látta el utószóval is),
amelynek tudományos hozadéka több irányú: a
keresztyén teológia, a nyelvészet, az irodalom-,
a könyv-, a nyomdászat- és az átfogóbb jellegû
mûvelõdéstörténet szempontjából egyaránt jelen-
tõs forráspublikáció. Csakis javasolni lehet na-
gyobb könyvtárainknak, hogy ha tehetik, szerez-
zék be a kiadványokat.

Bényei Miklós

Szent Biblia azaz Istennec O és Uy
Testamentomanac prophetac és apostoloc
által megiratott szent könyvei / ma-
gyar nyelvre fordította és elöljáróbe-
széddel ellátta Károli Gáspár 1590-ben
; igazgatta, megjobbította és dediká-
cióval kiadta Szenci Molnár Albert 1608-

ban ; hasonmás formájában megjelent
Ötvös László gondozásában ; Bölcskei
Gusztáv, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinata lelkészelnökének ajánlásá-
val. – Debrecen : Vizsolyi Alapítvány
Kuratóriuma, 1998. – 1283 p. ; 30 cm.
– (Nemzetközi theologiai könyv, 35.)

Magyar Biblia Avagy Az Ó és Uj
Testamentom könyveimbõl [sic!] álló
tellyes Szent Irás a Magyar nyelven :
Mellyet: A Sidó Cháldeai és Görög nyel-
vekbõl Magyar nyelvre fordított… Komá-
romi Csipkés György, megjelent 1685/
1718-ban / hasonmás formában megjelent
Ötvös László gondozásában 2000-ben. –
Debrecen : Vizsolyi Alapítvány Kurató-
riuma, 2000. – 1054 p. ; 21 cm. –
(Nemzetközi theologiai könyv, 45.)

Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új
Testamentomában foglaltatott Szent Írás
/ magyar nyelvre fordította Károli
Gáspár ; igazgatta, megjobbította és
kisded formában kiadta Szenci Molnár
Albert, 1612. ; hasonmás formában meg-
jelent Ötvös László szerkesztõ gondo-
zásában ; Bölcskei Gusztáv püspök, a
Magyarországi Református Egyház Zsina-
ta lelkészelnökének ajánlásával. – Deb-
recen : Vizsolyi Alapítvány Kuratóri-
uma, 2002[!2003]. – 1686 p. ; 21 cm.
– (Nemzetközi theologiai könyv, 53.)

Egy kevéssé patetikus
írástörténet

„Írás nélkül történelem se volna. Minden civili-

zációban az írástudók közvetítették a kultúrát,

õk voltak az elsõ történészek is”. Még jó, hogy
ezt a sommás megállapítást már bevezetõje elsõ
oldalán leírja, különben (ha egyébként egyetér-
tünk is vele) eléggé tiszteletlennek éreznénk a
szerzõ értékítéletét az írás többezer éves közve-
títõ szerepérõl: „Közel 4000 év és egy teljesen

más íráskép választja el a babiloni Hammurápi

fekete bazaltba vésett törvényeit az 1990-es évek

iraki jelszavaitól és plakátjaitól, de az üzenetek

hasonlóak. ... a babiloni és asszír ékírást, az

egyiptomi hieroglifákat, valamint a közép-ame-

rikai maja paloták és templomok falába vésett

szövegeket olyasmire is használták, amire a Szov-

jetunióban Sztálin a Lenint ábrázoló óriásplaká-

tokat: emlékzetetni az embereket, hogy ki a fõnök,

s hogy e fõnök milyen hatalmas dicsõséget szer-

zett, s hatalmának milyen szilárd az alapja.” (Az


