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Ötvös László

Károli Gáspár bibliafordításának kiadásai
Hazai bibliakutatásunknak jelentős eseménye volt a katolikus (1973.) és pro-

testáns (1975.) bibliafordítás megjelenése, amelyet a Vizsolyi Biblia (1590.) két
hasonmás kiadása követett (1981., 1990.). Jelentős a következő két kötet meg-
jelenése is: A Biblia világa (1972.) és Beszélgetések a Bibliáról (1978.), amelyben
különböző gondolkozású tudósok: humanisták és keresztyének, teológusok és
írók fejtették ki véleményüket a Bibliáról. A mű szerkesztője, Rapcsányi László
figyelemre méltó megállapításokat tesz a bevezető tanulmányában: „A Rádió-
és Televízióújság 1971. évi 27. számában beköszöntő indította útjára a Biblia
világát, mely történeti környezetében a kollektív emlékezet páratlanul gazdag
olvasókönyve, és egyik őrzője az egyetemes kultúra alapjainak. Népek, nemzetek
életét gazdagította, hitek és vallások sarjadtak belőle, olvassák, vizsgálják évez-
redek óta. Az enciklopédisták még - az objektív történelmi ismeretek hiányos
volta miatt - a vallási legendák reális vagy irreális volta felett tanakodtak első-
sorban - a ma történésze, régésze viszont nélkülözhetetlen anyagot talál benne
kutatásához. Az ókori Kelet világából származott és kanonizált gyűjteményei
majd' mindenki könyvespolcán megtalálhatók. A magyar nép egyik legrégibb
olvasmánya - a kalendárium mellett - a Biblia volt."

Az említett bevezető tanulmány elmondja a Bibliáról, a „becses kultúrtörténeti
emlékünkről", hogy vallási formába öltöztetett részletei, a könyvek az elmúlt
korok népeinek életét tükrözik, és magukba olvasztottak valóban megtörtént,
történelmileg is igazolható eseményeket. Ez magyarázatul szolgálhat arra, hogy
a vallásos embereken túl mások is nagy érdeklődést tanúsítottak a Biblia világa
iránt.

Irodalomtörténeti vonatkozásban Komoróczy Gézának a Bábel tornya című
gyűjteményére (1964.) utalok. Ő az utószavában költőink és a keleti mitológia
kapcsolatát tárja fel, majd a költői motívumok példái gyanánt 144 olyan magyar
verssort idéz, amelyet nem érthetünk meg maradéktalanul, ha nem ismerjük a
bibliai hátterét.

Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy könyv, amelynek egyik tanulmánya: „A
Biblia a magyar irodalomban". Ez a fejezet a legújabb irodalomtörténeti vonat-
kozásokkal foglalkozik. Megtudjuk belőle, hogy 1945 és 1973 között miképpen
hatott a Biblia az irodalomra. A tanulmány írója, Scheibert Sándor 185 tételt
sorol fel, ennyi esetben választottak költők ószövetségi témákat. (Folklór és
tárgytörténet 1975 450) Eddigi gyűjtésem alapján megállapíthatom, hogy leg-
alább ennyi esetben ihletett az Újszövetség is. A bibliai szellem jelenléte a magyar
irodalomban - ez átfogó téma feldolgozása terén jelentős munkát végzett Juhász
Géza (Károlyi emlékkönyv 1940 123) és Bottyán János (Ref. Egyház 1968 54,
80, 108).

Ady Endre bibliai szellemű verseinek héberre történt lefordításakor arra a
meglepő, bár logikusnak mondható eredményre jutottak a mai palesztinai tudó-
sok, hogy a versek átültetése nyomán dávidi és prófétai mondások bukkantak
elő. (Új Élet 1955 februári szám, Ady héberül.) Említhetnénk még iarsadalmi
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eseményeket, lélektani helyzeteket, művészeti alkotásokat, amelyeknek a meg-
értéséhez a Biblia szükséges. Hétköznapi szólásainkat is átszövik a bibliai gon
dolatok, hadd idézzem ezzel kapcsolatosan az Új Tükör egyik megállapítását:
„A Biblia képei, hasonlatai, fogalmai napjainkban azok nyelvében is élnek, akik
sohasem olvasták: ők is Ádámnál, Évánál kezdik, Bábel tornyát építik, beszélnek
matuzsálemi korról, ítéletidőről, és hordozzák a keresztjüket." (1976.)

Ilyen körülmények között érthető, ha egy lelkész gyűjti a Bibliákat, és teológiai
felhasználása mellett segíteni akar a kultúra munkásainak, akik a legkülönbözőbb
emberi érdeklődéseket, szellemi, lelki és művelődési igényeket igyekeznek ki-
elégíteni. Bibliagyűjteményem (különböző nyelvű és fordítású, teljes Biblia és
részlet - nagyobb része Károli szövegű: együttesen 300 példány) és a Vizsolyi
Biblia történetének bemutatásával ezt a célt szolgálom.

„Századok szülötte a vizsolyi templom, a magyar bibliafordítás bölcsője. Ke-
vés ilyen régi és ilyen nevezetes épület akad hazánkban. Akkor kezdték emelni,
amikor hazánkban a falusi templomok még Szent István király rendeletéből épül-
tek, s egyelőre csak minden tizedik faluban, akkor is csak kicsire, hogy jóformán
az oltáron kívül alig fér bele valami. A gyülekezet nagyobb része a szabad ég
alatt helyezkedett el. Fokozatosan toldták hozzá, lépcsősen, szélesebbet és ma-
gasabbat, ahogyan egyre magasabbra emelkedő, háromrészes teteje ma is lát-
tatja." (Bottyán J. Hitünk hősei 1971 53) Mai alakját a torony felépítésével, a
XV. században érte el. Őt, sőt több évszázadon át fedte vakolat és mész a fal-
képeket. Az elmúlt években hatalmas összeget fordított a magyar műemlékvé-
delem a templom helyreállítására és a képek restaurálására. Mindezek híressé
tették a vizsolyi templomot, mégis az a legnagyobb nevezetessége, hogy a temp-
lomkertben állt az a nyomda, amelyen kinyomtatták 1590-ben az első teljes
magyar nyelvű bibliafordítást: a Vizsolyi Bibliát.

A Biblia fordítója, Károli Gáspár (1529-1591) gönci lelkipásztor volt. A püs-
pöki teendőket ellátó esperes hazai és külföldi tanulmányai, valamint egy em-
beröltőn át végzett igehirdetés után kezd neki a bibliafordításnak. Tisztelettel,
de nem szolgai módon használja fel Sylvester János (1541.), Heltai Gáspár (1551-
1567), Mélius Juhász Péter (1563-1568), Félegyházi Tamás (1586) fordítását és
más hazai, külföldi tudós munkáját. A bibliafordítás elkészítése közben lelkész-
társaitól többféle támogatást kapott Károli, sőt a kinyomtatás költségét is meg-
kapta: Rákóczi Zsigmond későbbi fejedelem, Ecsedi Báthory István országbíró,
zsoltárköltő és a sógora, Drugeth Bálint zempléni főispán, valmint Magócsy
Gáspár földbirtokos adományából. (Kiss Tamás szép tanulmányt írt Báthory Ist-
vánról, amelyet a Pásztortűz 1943. májusi száma közölt.) Károli Gáspár emlékét
a Vizsolyi Biblia megőrizte, hiszen az - és további kiadásai - felmérhetetlen
hatást gyakorolt nemzeti nyelvünk és irodalmunk kialakulására. A hálás utókor
a Vizsolyi Biblia megjelenésének háromszázados évfordulóján a fordítónak szob-
rot állított a gönci református templom kertjében, ekkor (1890.) is és ötven év
múlva (1940.) is könyveket adott ki Károli emlékére. Születésének 40ö. évfor-
dulóján (1929. szeptember 15-én) pedig Nagykárolyban a következő szövegű
emléktáblát helyezték el az ottani templom bejárata fölé:
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Születésében megáldott, életében istenes,
halálában halhatatlan
K Á R O L I G Á S P Á R
gönci papnak a Vizsolyi Biblia fordítójának
Nagykároly város szülöttének emlékezetére
születésének négyszáz éves fordulóján
az Úr MCMXXIX esztendejében szeptember *
hava XV napján
állították a református anyaszentegyház
gyülekezetei.

Szívesem említem meg, hogy 1976. szeptember 5-én bibliaünnep keretében
helyeztük el a vizsolyi templomban Halmányi István szobrászművész alkotását,
Károli Gáspár bibliás szobrát. (Budapestre, a Pozsonyi úti református templom
mellé tervezett egy Károli szobrot 1939-ben az említett szobrászművész, amelyet
a főváros el is fogadott - ennek a 40 cm magas modelljét a vizsolyi református
egyháznak ajándékozta a művész. A fővárosi szoborminta a második világhá-
borúban tönkrement, de a terrakottából készült modellből megmaradt néhány
példány, egyikét helyeztük el a vizsolyi templomban az említett napon Károli
emlékére rendezett bibliakiállítás kerretében.)

A bibliafordító életrajzát legrészletesebben a Károli emlékkönyvek (1890,
1940) dolgozták fel; figyelmet érdemel Bottyán Jánosnak az új adata, hogy
„Honterius János színvonalas brassói iskolája növendékei közt találjuk 1549-ben
Károli Gáspárt, így: Gasparus Károly." A wittenbergi egyetem hallgatója 1556-tól,
gönci lelkész 1559-től, Kassa-völgyi esperes 1564-től; a bibliafordítást 1586 és
1590 között készítette el. (Ref. Egyház 1976 274) Művei közül említsük meg
a következőket: Két könyv, melyet Török Mihály nyomtatott Debrecenben 1563-
ban; A gönci kánonok - XXII cikkely 1566, valamint a Vizsolyi Biblia, amelynek
több kiadása jelent meg, s ha a részfordításokat is beszámítjuk, minden évre jut
egy kiadás 1590 óta. Ennyi kiadása egyetlenegy más magyar könyvnek sem
volt. Károli levelezése is jelentős.

A Vizsolyi Biblia fordítása idején feltűnt egy diák Károli Gáspár mellett,
akinek a naplójában ilyen feljegyzéseket találunk: „Láttam, amint nagy isteni
félelemmel kezdett a Biblia első kibocsátásához. Hallottam őt gyakorta így imád-
kozni: Csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam, kész leszek
meghalni és Krisztushoz költözni."

Az egykori diák: Szenei Molnár Albert (1574-1634), akit Károli Gáspár gyak-
ran küldött Göncről a vizsolyi nyomdába a nyomtatandó, illetve a javítandó
lapokkal. Az egyiket vitte, a másikat hozta.

Szenei Molnár Albert a 17. század legnagyobb magyar református teológusává
lett, akire nagy hatással volt a gönci bibliafordítás, valamint a debreceni éne-
kesköny kiadása. Mindkettőnek meg lett a hatása, következménye: a Vizsolyi
Bibliát kétszer is kiadja javítva, és lefordítja Dávid 150 zsoltárát, 130 versformát
teremtve. Latin-magyar szótárt szerkesztett, és Bethlen Gábor fejedelem kérésére
lefordította Kálvin Institutioját. Azt mondhatjuk, hogy Szenei munkásságával
lett teljes a reformáció hazánkban, a Vizsolyi Biblia az ő átnézésében terjedt el.
Munkásságának a kiteljesedése az lett, hogy felismerte a puritanizmus jövetelének



75 Itt vagyok honn

szükségszerűségét. A debreceni Tudományegyetem alapítói méltán helyezték el
Szenei Molnár Albert szobrát az Egyetem előtti téren, szemben Méliusz szob-
rával. A mi nemzedékünk kegyeletét az juttatta kifejezésre, hogy születése négy-
századik évfordulóján a gönci református templom falára emléktáblát helyeztünk
el. (Szenei Molnár Albert Válogatott művei 1976)

Károli Gáspár bibliafordításának történetében van másfél évszázad (1645-
.1791), amikor az ellenreformáció miatt főleg külföldön nyomtathatták a Bibliát.
Az említett időszakban megjelent fordítások közül négyről teszek említést.

Váradon elkezdték nyomtatni a Bibliát 1657-ben, hogy az elfogyottakat pó-
tolják. Munka közben azonban a várost török-tatár hordák feldúlták (1660). A
félig kész Bibliákat átszállították a várba, később a békefeltételek értelmében
elvihették Kolozsvárra. Végül is ott fejezték be a nyomtatást. Ez a bibliafordítás
Köleséri Sámuel (1634-1683) jegyzeteivel jelent meg, kiadását első és második
Rákóczi György támogatta, így kapta a nevét: Fejedelmi Biblia. Ezt a Bibliát
mégegyszer kiadták 1805-ben.

Nevezetes bibliakiadások, amelyeket Mistótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
adott ki. Mistótfalusi szegény szülőktől származott. Hazai tanulmányai után
(Nagybánya, Nagyenyed), fogarasi tanító (1677-1680) lett. Kevés pénzzel ment
studensnek Amsterdamba, ahol teológiát és nyomdászatot tanult egyszerre. A
betűöntést olyan művészi szintre emelte, hogy igen sok és előkelő európai meg-
rendelője lett. így szerzett pénzt, hogy régi vágyát teljesítse: a Bibliát kiadja.
„Kisded formában" 1685-ben a teljes Bibliát, majd az Újszövetséget a Zsoltá-
rokkal együtt jelentette meg 1687-ben. Az általa átnézett bibliafordításokat bőrbe
köttette, és aranyoztatta. Innen van az elnevezés: Aranyos Biblia. Mistótfalusi
Kis Miklós 1689-ben tért haza, akkor hozta magával a bibliafordításokat. Len-
gyelországban azonban lefoglalták a szállítmányt, amelyet csodával határos mó-
don sikerült megmentenie. így kerültek haza az Aranyos Bibliák. Kolozsvárott
telepedett le Mistótfalusi, ott állította fel a nyomdáját, 1693-ban. Több mint száz
művet nyomtatott ki. Sok küzdelem és megalázás után ott halt meg. (Erdélyi
féniks. Mistótfalusi Kis Miklós öröksége. Bukarest 1974.) Síremlékét - a Szen-
eiével együtt - megboldogult Imre Lajos kolozsvári professzor mutatta meg a
házsongárdi temetőben.

Bibliagyűjteményem becses példánya a Kasseli Biblia, amely a Vizsolyi Biblia
7. kiadása. Ennek a nyomdásza, kiadója és sajtó alá rendezője egyaránt: Ingebrand
János. Címlapján ez olvasható: „Ez mostan Hetedszer a nagyobb formában vi-
tettetvén a Francia nótákra rendelt Soltár-könyvvel együtt, - kibocsáttatott a Ha-
todszor nyomtattatott példa szerint."

E példa szerint 100 év múlva, 1804-ben is megjeleniették e nagyobb formá-
tumú Bibliát, immáron „Nyolcadszor" Pozsonyban, és Pesten Füstkuti Landerer
Mihály könyvnyomtató betűivel és költségével.

A magyar nyelvű bibliakiadásra nagy hatással volt a Brit és Külföldi Bibli-
atársulat megalakulása 1804-ben, és annak működése másfél évszázadon át, hi-
szen a legújabb időkig támogatta a hazai bibliaterjesztésünket. Ennek a korszak-
nak - az előzménye a Türelmi Rendelet 1781 - a bezáró dátuma pedig 1949.

Balogh Ferenc (1836-1913) kollégiumi professzor egy kis kötetben dolgozza
fel a Brit és Külföldi Bibliatársulat százéves történetét és magyarországi mű-
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ködését (Debrecen, 1903.). A kötet írója elmondja, hogy már 1811 -ben megjelenik
a Külfödi Bibliatársulat megbízottja Pozsonyban, és átnyújtja a tízezer korona
segélyt az alakuló Magyar Bibliatársulatnak, hogy ezzel támogassa a bibliafor-
dítások nyomtatását és terjesztését. Nagy reménységgel, bibliakiadással készül
a magyar protestantizmus a reformáció háromszázados évfordulójára 1817, meg
is jelent egy Újszövetség Pesten. Az eredményeket és a további igényeket látva
a Brit és Külföldi Bibliatársulat még további jelentős támogatást adott. A szépen
induló hazai bibliakiadást azonban megállította VII. Pius pápa bullája 1816,
melynek következtében a hazai kormány a bibliakiadást betiltotta. Hiába volt
az egyházak részéről kérvényezés, tiltakozás, változás csak akkor következett
be, amikor V. Ferdinánd trónralépésével az alkotmányosság erősödött. A Brit és
Külföldi Bibliatársulat kiadásából 1836-ban több mint 8800 Bibliát adtak el
Magyarországon. A következő jelentős mozzanat az volt, hogy felállították 1838-
ban Kőszegen a nyomdát, amelyben tíz év alatt 120 ezer magyar nyelvű Bibliát
nyomtattak ki. Jól jellemzi a helyzetet Hajnal Ábel, hajdani békési lelkész, negy-
vennyolcas honvéd-pap Bibliájában olvasható bejegyzés: „1845. évben a prot.
Vallást terjesztő Egyesülettől kaptam, mint jutalmat, Bibliák eladása körüli fá-
radozásaimért." Fogalommá lett a Kőszegi Biblia. Kőszegről való az Ürmösi
Károly hagyatékából (1841) származó Újszövetség, amely Próg Jenőné (Szarvas)
ajándékából került a gyűjteményembe. Erdős Károly erről a kiadásról nem tudott.

A magyar szabadságharc leverése után, az önkényuralom teljesen száműzte
a Bibliát hazánkból, csak az 1861. január 7-én kiadott osztrák rendőrminiszteri
engedély hozott változást, ezután indulhatott meg újra a Biblia kiadása és ter-
jesztése. Ettől az időtől kezdve egészen az első világháború koráig a magyar
nyelvű Biblia missziójának legnagyobb alakja Balogh Ferenc. Még londoni diák,
amikor felveszi a kapcsolatot a Brit és a Külföldi Bibliatársulattal, és egy fél-
évszázadon át ápolja is azt. Ő támogatja Kámory Sámuel (1830-1903) evangélikus
professzor bibliafordítását (1870), amint azt a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem kézirattárában lévő naplójából tudjuk. Ő tesz javaslatot az újszö-
vetségi (1870) és az 1908-as revízió munkatársaira vonatkozóan. Összeállítja és
Révész Imre Figyelmezőjében (1870. augusztus) kiadja a magyar nyelvű Biblia
első törzskönyvét. Ő indítja meg Magyarországon a bibliavasárnapok tartását.
Szorgalmas munkával vette számba, gyűjtötte össze, hogy a Brit és Külföldi
Bibliatársulat 100 év alatt hogyan támogatta a magyar nyelvű bibliakiadás ügyét,
amelyről hű képet alkothatunk a következí összesítésből: „A Brit társaság ha-
zánkban 100 évi fennállása alatt elterjesztett teljes Bibliát 287 ezer 672; Újszö-
vetséget 847 ezer 495 és Biblia-részeket 524 ezer 195 példányban, összesen 1
millió 659 ezer 362 példányt. Imé a sokszorosító erő! Istené legyen a hála és
dicsőség ezért, mondja a társaság; mi is utána mondhatjuk, azzal pótolva: ez a
társaság dicső eszköz Isten kezében."

Aki áttanulmányozza Károli Gáspár bibliafordításának újabb törzskönyvét,
amelyet Erdős Károly (1887-1971) újszövetségi professzor állított össze (Károlyi
Emlékkönyv 1940 p. 40-58), az képet alkothat arról, hogy milyen utat tett meg
a vizsolyi Biblia 1590 és 1940 között. Az összeállításból az is kitűnik, hogy a
két világháború közötti időben miképpen szaporodtak meg a bibliakiadások. Töb-
ben foglalkoznak fordításokkal is (Masznyik Endre, 1925; Kecskeméthy István
1930), legjelentősebb Czeglédy Sándor (1883-1944) munkássága, aki Raffay Sán-



77 Itt vagyok honn

dórral együtt - Károli fordítását figyelembevéve - lefordította és 1938-ban meg-
jelentette a teljes Bibliát. Ez az „újonnan átdolgozott kiadás" élénk visszhangot
váltott ki, a Brit és Külföldi Bibliatársulat megbízásából - a beérkezett meg-
jegyzések figyelembevételével - elkészítették az új fordítást gépírással. Ennek
az átnézését két bizottság: Ószövetségi és Újszövetségi Szakbizottság a második
világháború után végezte el, és jelentette meg az Újszövetséget előbb 11, majd
3 füzetben; az Ószövetséget pedig együttesen 18 füzetben. Ezeknek a füzeteknek
a szuperrevíziója tulajdonképpen az új fordítású Biblia, amely 1975-ben jelent
meg. A kiadást a Magyar Bibliatanács (megalakult 1949-ben) megbízása alapján
a Református Sajtóosztály végezte el. (Bartha T. Theologiai Szemle 1976 p.
134-37; Tóth K. Reformátusok Lapja 1977 42; B. Lőrinczy É. Élet és Irodalom
1976/6).


