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EL 6 S Z 6. 

A ,.BETHLEN KONYVTAR" e kotete a magyar bibliaval, a 
magyar bibliaforditasok torlenetevel foglalkozik. Megira.sara az a 
koriilmeny sarkall, hogy mindezideig nelkiilozniink kellell olyan 
munkat, mely kitiizoll largyunk torlenetel legalabb vazlatosan fel
iilelje. A r6m. katholikus bibliaforditasok tortenetevel - sajnos -
csak egy 56 lapnyi irodalomtorteneti tanulmany foglalkozik (a Gero 
Janose. 1901.), amely azonban boldog elfogullsagaban ugy a 
Huszila-bibliat, mint Komjathy, Pesti es Sylvester bibliaforditasat 
meg mind r.-kath. egyhazi munkaknak tartja. Emellett telve van 
botr.inyos hibakkal is. Szerinte pl. ,.a Pr6/etak alial. . . kezdetii 
distichonok" a Pesli biblialorditasaban, az ajanlas utan, a negy 
evangyeliom elott allanak (39. 1.). 

Ha a magyar bibliaforditasok torteneten vegigtekintiink. saj
nalattal latjuk, hogy Meliusz Ujtestamentom-forditasa, mely 1567-
ban Szegeden, vagy inkabb Debrecenben jelent meg nyomtatasban, 
ma mar egy peldanyban sem, sot meg toredekben sem ismeretes, 
holott Ember Pal es Horanyi meg lattak belole egy-egy peldanyt. 
Elveszett Meliusz Ezsaias-forditasa is, mely szinten megjelent 
nyomtatasban ; elveszett Felegyhazi Tamas l.Jjtestamentomanak 
masodik kiadasa, mely 1609-ben, Debrecenben keriilt ki a sajt6 
al61; elveszett az a p ok r i f u s - konyvek locsei, 1716-iki kiadasa 
(Karolyi-ford.); elveszelt a teljes Karolyi-biblia boroszl6i, 1725-iki 
kiadasa (ennek sok peldanyan Amstelodam olvashat6 ; csak lijtes
lamentomi resze ismereles Amstelodam kiadasi hellyel) ; valamint 
a Pozsonyban nyomatott, de Amsterdam kiadasi hellyel jelolt 
1734-iki Ujtestamentom (Karolyie) is. Hazankban egy peldanyban 
sem ismeretes az 1745-iki ulrechti, es az 1757-iki ugyanottani 
bibliakiadas (ut6bbib61 Ballagi A. la.toll egy peldanyt Gcnfben). 

Bi11odalommal es tisztelettel kercm a biblias olva:;;6kat, hogy 
a most emlitelt, cddig ismeretlcn bibliaforditasok es bibliakiadasok 
folkutatasaban segitscgemrc jonni kcgyeskcdjcnek 

Sarospatak, 1927. februar h6 15. 
HARS.ANYI ISTVAN 

thcol. o.kad. 1'1D>r, 16isk. lokoapi;imok. 





1. A magyar biblia a k6dexek koraban.
1416-1533. 

A nemzeti nyelvii bibliak viragkora a reformaci6-
nak, az emberi lelek eme legdiadalmasabb szabadsag
harcanak koraba esik. Igaz ugyan, hogy mar a ke
resztyenseg elso szazadainak vezelo elmei is ipar
kodtak gondoskodni arr61, hogy a kereszlyen egy
hazba t6dtil6 ·poganyok az tij vallas szent iratait 
sajat nemzeti nyelvtikon olvashassak, de megis a re
formaci6 tetle a Szentirast a nemzetek, a nepek 

. konyveve. Az tette magyar nemzeti nepkonyvve is. 
Mar a reformaci6 nagy uttoroi, az tigynevezett elo

reformatorok egyik legelso felada tuknak tekintettek,. 
hogy a nep kezebe nemzeti nyelvii bibliaforditast ad
janak. Ezzel az volt a celjuk, hogy a hitnek es er
kolcsi eletnek foforrasat a nep maga olvashassa s igy 
szemelyesen gyozodjek meg az altaluk predikalt ta
nok helyes voltar6I. Kiilonosen Wiclef Janos angol 
eloreformator (t 1384) siirgette alland6an, hogy a 
bibliat a nep nyelvere kell leforditani. 0 maga jart 
elol j6 peldaval. Leforditotta az egesz bibliat angol 
nyelvre s az o elveit helyeslo papok falur6l-falura 
jarva terjesztettek azt a nep kozotl. 

Wiclef iratainak tanulmanyozasa folytan s elveinck 
hatasa alatt Jett eloreformatorra a cseh Huss Janos

(t 1415), akinek kovef.oi hit dolgaban szinten a Szent
irast tartjak egyediili forrasnak es zsin6rmerteknek. 
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1. A huszitj.'l.musnak Magyarorszagon is sok kove
toje volt. Wi�.lef es Huss reformatori eszmeit Huss 
bizalmas banUja, Pragai Jeromos, maga hirdette Bu
dan ( 1410). A Pragaban tan ult magyar diakok is lel
kes terjesztoi lettek az uj tanoknak, amelyek az 
eszaknyugati Felfoldon, az Alfoldon es Erdelyben 
csakhamar elterjedtck s a gyiilckezetek templomaikra, 
jelvenyiil, kelyhet festettek. Hussnak magyar kove
toi, a magyar huszitak ajandekoztak meg a magyar 
nemzefet az elso feljes biblialordifassal, amely esze
rint a Iegregibb magyar bibliaforditas. Volt ugyanis 
koztiik a Duna melletti Kamenic kozsegben (Szerem 
megye) ket kival6, tud6s pap, Pecsi Tamas is Ujlaki 
Balint, akik a pragai egyetemen tanultak s akik me
lyen erezven a magyar nyelvii biblia sziiksegesseget 
s annak az uj tanok terjeszteseben val6 kival6 fon
tossagat, mar 1416-ban hozzafogtak a teljes biblianak 
magyar nyelvre val6 forditasahoz. Dolgoztak is nagy 
buzg6sag�al egeszen 1436-ig, ugyhogy mar tobb hu-, 
szitaszellemii gyiilekezet hallgatott iranyit6 szavukra, 
amikor azonban a Lepes Gyorgy a.Ital ,,riihes juhok
nak" nevezett magyar huszitak iildozesevel is meg
bfzott olasz minorita szerzetes: Marchiai Jakab, hir
hedt inkvizitor kegyetlenkedesei elol, a kamenici pol
garok egy reszevel, ejnek idejen Moldvaba kellett at
szokniok, ahol folytaltak reformatori miikodesiiket s 
az oda menekiilt huszitak tobb mint hatvan kozseget 
es mezovarost szerveztek. Magyar foldon me�kez
dett bibliafordit6 munkassagukat is ott fejeztek be. 
Ujlaki Moldvab61 Torokorszagba ment, hot reforma
tori elveiert a szultan meJ!nyuzatta. Pecsi Moldva
ban maradt s folytatta miikodeset. 
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E . magyar, huszita szellemben miikodott elorefor
matorok, az 6- es Ujszovetseget magukban fogla16 
keziratos bibliaforditasanak nemcsak hogy eredeti 
peldanya nem maradt az ut6korra, de sot harom 
k6dexben fennmaradt masolata sem foglalja rnagaban 
a teljes szi:iveget. E harom k6dex, a Becsi- v.igy 
Revai-, a Miincheni- vagy Jaszay- es az Apor-kodex. 

A Becsi-kodex a becsi udvari konyvtar tulajdona. 
Harom kez irasa. A miincheni k6dexszel egyidoSen, 
vagyis 1466 koriil kesziilt. Megvannak benne a ko
vetkezo kanonikus es apokri£us konyvek: Ruth, Ju
dith, Eszter, Makkabeusok {II. konyv 7. es 6. resz), 
Baruk, Daniel, Hoseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas. 
Mikeas, Nahum, Habakuk, Zof6nias, Aggeus, Zakarias 
es Malakias konyve. 

A Miincheni-kodex, szinten negyedret alaku, 108 
levelbol a.116 papirosk6dex. Egy kez irasa. Keszitoje 
Nemeti Gyorgy, aki Moldvaban, Tathros varosaban 
fejezte be a masolast 1466-ban. Maga.ban foglalja a 
Mate, Mark, Lukacs es Janos irasa szerint val6 
evangeliumot. Arra, hogy mikepen hangzott az 
akkori kiejtes szerint egy bibliai szakasz, alljon itt a 
Miatyank, amely az Ur Jezus imadsaganak legregibb 
(Mate VI. 9-13.) magyar szovegc: 

Mi a.tyank. ki vnl!v mennyckbcn. 
szcnkltcssek le nevcd. 
Jojon te orszaj!od. Lcj!ycn te a.kara.tod, 
mikent mennycn cs a.zonkcnt fold/In. 
Mi testi kcnycronk fclctt va.lo kcnycrct adja.d 
mii nckonk ma 
Es bocsassa.d mii nekonk mii vetclonkct. 
mikcnt es mii bocsatonk nckonk vctctlcknck. 
Es ne vij!y miinket kcscrtctbc. 
Do sza.ba.doch miinkct l!onosztol Amen. 
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Az Apor-k6dex (nyolcadrel alaku, papirosk6dex, 
93 level) tobb helyen, kiilonosen elol, igen csonka. 
Harom kez irasa. A Szekely Nemzeti Muzeum tulaj
dona. Iratasanak idejet a XV. szazad masodik felere 
teszik. Ez a k6dex a huszila bibli{1b6l a zsoltarokat 
(LV-CL.) foglalja magaban. Tartalmaz meg himnu
szokat, imadsagokat es elmelkedesckct. 

Tekinteltel arra, hogy a Szeremsegben Pecsi es 
Ujlaki miikodesi helye: Kamenic voll a huszila moz
galomnak kozpontja, tovabba arra, hogy eppen a fo
feszek ellen fordul a hirhedt inkvizitor haragja, ve
gi.il arra, hogy az 6- es Ujszovetscg iratait a koz ja
vara magyar. nyelvre fordilottak: - ami a r6mai ka
tholikus egyhazzal szembzn mar· magaban veve is 
eretnekseg es forradalmi teny volt - Pecsi Tamas 
es Ujlaki Balint mellan nevezhetok magyar elorefor
mcitoroknak, bibliaforditasuk pedig huszita biblianak. 1 

Az egykoru kr6nikair6 annyi es akkora eretnckseget 
talalt az 6 Szenliras-fordftasukban, hogy azt, refor
matori fellepesiik s bibliaforditiisuk reven, e vilagi 
ember el sem szamlalhatja. 

A forditas nyelve nehezkes, 
Lend ii I etessegrol, zen gzetessegrol 

darabos, docogos. 
meg sz6 sem lehct. 

1 ,.Huszila biblia" es nem Ferenoiek bibliaja, mert a fordit6kal 
tevesen neveztek Ferenc-rendi sz:erzetescknek. A. fordstil szolj!::il6 
kr6nika nem mondja ezt, sot kiizvelve, ennek ellene mond. Nern 
a Ferenc-rend ta!liai es szcllcme alkoll::ik a lcgclso magynr bibli::il, 

hanem Huss eloreformalor magyar kiiueloi, a magyar elorcforma
torok : Pecsi T. es Ujlaki B. Ujabban Timti.r Kalman e biblia
fordllitsl premonlreinek mondja {1924), Galos Rezso pedi!! nzl ipar
kodik bizonyltgatni, hogy bences eredetii (1926). Farnszl6 magya• 
razgatasaik nem mcggyozok. 
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Annyira. sz6r61-sz6ra forditollak, ho!1,y meg a sz6ren d 
is a Iatin szovc�et kov2li. A gondolatcknak m(iveszi 
tolmacsolasahoz meg nem ertenek. A helyes frie!em 
visszaadas.'iban bizonytalanok. Ha nem talalnak mei
felclo magyar sz6t nernely latin kifejezes visszaada
sara: maguk gyarlanak ttj szavakat s igy ok egyszer
·srnind a legelso magyar nyelvu.jitok is. De minden
szepseg es kifejezo ero nclkuli forditasukkal, mint
ultorok, nagy mertekben mcgegyengeltek az ulat a
kesobbi nagy reformacio koranak bibliaforditasaihoz.

Nyelve, sz6kincse, a szaktudosok veiemenye szerint, 
olyan kovetkezetesen egyse1cs, hogy fordit6ik necn 
hasznalhattc1k semmi[ele elozo ma1yar bibliaforditast. 
Hatalmas akaras, nagy erofeszites credmcnye bhat 
ez az elso bibliafordilas. Oriasi teljesitmeny e kor
ban a biblianak minden elozo forditas folhasznalasa 
nelki.il val6 tolmacsolasa. 

Most mar lassuk, hogy cllerjedl-e ez a huszita 
biblia, gyakorolt-e valamelyes hatast s vunnak-e 
rokonai? A huszila biblia rnasolntai az eredetinek 
mas-mas reszet orizlek mcg. ..Masoltak, olvaslak s h� 
szi.ikseget lattak, izlesiiknck megfcleloleg atdol2oztik 
a r6mai kalholikus cgyhazban bennmaraclt papc,k, 
szerzetesek, apacak is, anelkiil, hogy tudtak volna, 
kicsoda a ma[!yar biblianak a fordit6ja. A ma.sol.is 
munkaja azonban igen faradsagos es sok idot igcnylo 
volt s igy a legregibb magyar hibliannk nagy, altala
nos elterjedeserol a k6dcxck koraban nem igcn be
szelhetiink, bar bizonyosra vehcto, hogy nemcnk 
annyi masolali peldcinya volt, amcnnyi rank maradt, 
hanem tobb. Sot aldol�ozott pcld,inyok is foroglak 
kozkezen. Ezt a huszita bibliat nuisoltak cs dohtoz-
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tak at kodexirodalmunk egesz ideje alatt egeszen a 
konyvnyomtatas koraig, sot meg azon is tul, amint ezt 
szaktudosaink mar megallapitottak. Altalanos elter
jedese a huszitak kiirtasaval megakadt. Szovege a 
kolostorokban huzodott meg. Peldanyai nem forogtak 
a nep kezen. 

A huszita bibliaval rokonforditasok, illetoleg k6-
dexreszletek a kovetkezok: 

Elso helyen all a Dobrentei-kodex, melyet a bereg
megyei Halabor falubol valo Bertalan nevii pap ke
szitett 1508-ban. A gyulafohervari piispoki konyvtar 
tulajdona. Maga.ban foglalja a tel;es zsoltcirlordit<isl 

(az Apor-k6dexben csak az LV-CL. van meg), to
vabba az 6- es ujszovetsegi szamos konyvbol val6 
reszleteket. E k6dex azert is nevezetes, mert ebben 
van a tiszavideki izonyelvjaras legregibb irott em
leke. A legujabb megallapitasok szerint a Dobrentei
kodex zsoltarkonyvenek osforrasa a huszita biblia 
nemileg mar atdolgozott zsoltarforditasa (az Apor
k6dexben) volt. Ugyanigy all a dolog az evangeliumi 
szakaszokra, valamint Job konyvere es a pa.Ii leve
lekbol vett szakaszokra nezve. A Dobrentei-kodex 
ir6j a ismerte a Miincheni k6dexbeli evangeliumfordi
tasoka t is, szinten valamely aldolgozott formaban es 
hellyel-kozzel fel is hasznalgatta oket. A Dobrentei
kodex szerzoje tehat atdolgoz6 volt, a Vulgata figye
lembevetelevel. Sot ismerte a Jordanszky-kodexben 
rank maradt forditast is. A Dobrentei-k6dex zsoltar
forditasa hatarozottan haladast, forditasi keszsegevel, 
jobbitasaival fejlodest mutat;' kozepen all s igy fejlo
desi fokozatot jelol az Apor-, Keszthelyi- es Kul-
csar-k6dex kozott. 
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Rokonsagban van a huszita bibliaval a Velikei Ger
gely masolataban 1522-ben kesziilt Keszthelyi-kodex,1 

valamint a Papai Pal irasaval irott, 1539-bol val6 
Kulcsdr-kodex zsoltarforditasa is, szinten a huszita 
biblia atdolgozott zsol tarforditasa reven. A Kulcsar
k6dex nem a Dobrentei-felenek masolata, de rokon
sagban all vele, amennyiben ennek is osforra.sa a 
huszita biblia. 

Ugyanigy all a dolog az 1526-bol val6 Szekely
udvarhelyi-kodexszel is, amely Nyujt6dy Andras 
szerzetes forditasa. Ebben Judit konyve a huszita 
biblia atdolgozott, rank nem maradt szovegere, 
egybevetve a Vulgataval, a valogatott evangeliumbeli 
szakaszok pedig ugyancsak a huszita bibliab61 taplal
kozo Dobrentei-kodex masodik reszere vezethetok 
vissza. A huszita biblianak tehat egy egesz szazadon 
at nagy hatasa volt kodexirodalmunkra. Fordit6i 
nemcsak ama celjukat ertek el, hogy Istennek igejet 
mindenkitol, a neptol is ertheto, nemzeti nyelven tol
macsoljak, hanem meg azt a celt is szolgaltak, hogy 
magyar zsoltarkonyvet es az olvasasra kijelolt pr6-
fetai, evangeliumi es apostoli szakaszokat magaban 
foglal6 magyar szovegkonyvek Iegyenek az ahitatos
kodok kezei kozott. Ezek mind a huszita bibliara ve
zethetok vissza, mint forrasra. 

2. Masodik, az eredetileg teljes huszita biblianal ki
sebb terjedelmii magyar bibliaforditasunkat a Jor

dcinszky-kodex orizte meg. DiszitesekkeI ekes, csonka 
kodex ez. Egy kez irasa. Tartalmazza az 6szovet
segbol Mozes ot konyvet ( egyes reszletek kihagyasa-

1 Ez a k6dcx 1764-1779-ig a sarospalnki foisk. kiinyvt:ir:ie volt. 
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va!), J6zsue, Birak konyvel, mindkett6t hezagosan. 
Az Ujszovetsegbol a negy evangeliumot, az Aposlolok 
cselckedeleit, a zsidokhoz irolt levelet, Jakab leve-
lct, Peter kct, Janos harom levelet, Judas levelet es 
Jancsnak a Mennyei jelenesekrol sz616 konyvel. 
Az ismeretlen nevii masolo az oszovctsegi resz leira-
sat 1519 februar 6-an, a negy evangeliumet 1516 de
cember 3-{111 fejczle be. E kodex lulajdonkepen ha-
rom kiilonboz6 idoben felfedezett keziratbol all: 
a Jordanszky-k6dexb61, a Csemez- es Jankowich
toredekbol. 

A Jordanszky-k6dex bibliaforditoja nem torekedett 
arra, hogy az eg'esz bibliat leforditsa magyarra. 
Ettol visszalartolta a rendkiviil nd1ez es faradsagos 
munka. Az 6szovetsegbol azert forditotta le csak az 
elso het konyvct, mert csak ezeket tartotta sziiksege
seknek idvessegiinkre. (Hianyzik tehitt osszesen har
mincegy konyv.) Az Ujszovetsegbol is azert hianyzik 
annyi sok darab (Pal_ apostol tizenharom levele), mert 
a fordit6 ercdetikg sem tervezte azok leforditasat. 

E bibliaforditas nyelve - szaz evvel kesobbi ido
bol val6, mint a hnszila biblia - eszrevehel6lcg szep 
fejlodest mutat. Egyenletesebb, magyarosabb, kifeje
zobb, eroteljesebb, bar nyelveszeti tckinletben sok sa
jatossaga van. Val6szinii, hofy a Jordanszky-k6dex 
fordfl6ja ismerte s itt-ott fol is hasznalta a huszita 
biblia evangeliumforditasat, valamely atdolgozolt 
alakjaban. Ez a masodik magyar bibliafordilas nem 
keriilt a koznep kezcbe. 

Az eddig folsorolt kodexeken kiviil meg masokban 
is vannak szentirasi szakaszok. Ezek: a Fesfefich

k6dex, mely Kinizsy Paine, sziiletett Magyar Be-
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nigna szamara 1493 koriil kesziilt imadsagos konyv: 
zsoltarforditasokat is tartalmaz. (2., 8., 18., 23., 62., 
66., 92., 94., 95., 99., 109., 112., 116., 119-133., 

147-150. zsollarokat.) Ezek pr6zai forditasa a rank
maradt zsoltarforditasokt61 egeszen eliito. A zsolta
rokon kiviil van benne egy-egy szakasz Janos evan
geliumab6l, Lukacseb6l es a Daniel konyvebol. Ez a
k6dex, ot zsoltanival (109., 112., 121., 126., 147.) szo
ros osszefiiggesben all a Czeh-kodexszel, amelyet
szinten Kinizsi Pal ozvegyenek keszitelt egy M. nevii
szerzetes 1513-ban. Csak a Fesletich-k6dexben is
meglevo ot zsoltarforditas van meg benne.

Az 1526-27-bol val6 Erdy-kodex is tarlaL-naz az 
egesz evre val6 egyhazi beszedckhez textusul szol
galo 6- es ujszovetsegi szakaszokat. Szenlirasfordi
tasi reszletek olvashat6k a kovetkezo k6dexekben is: 
az 1506-bol val6 Winkler-kodexben (evangeliumi sza
kaszok) es az 1520-ban kesziilt Pozsonyi-kodexben 
(szinten evangeliumi szakaszok). 

Meg kell meg emliteni az 1556-1563 kozt iralott 
Ballhyciny-kodexet, amely azonban mar tcljesen a 
reformaci6 szellemenek termeke. A legregibb re!or
mcitus keziratos enekeskonyv ez, amely otvenegy ver
ses zsoltarforditast, tovabba egyeb bibliai reszletfor
dilast Ioglal magaban, ezek egyiket verses alakban. Nern 
is forditasok ezek a sz6 szoros erlelmebcn, hanem 
ona.116, szep stilusi1 feldolgozasok. A tobbi kodcxek
ben mar csak szentirasi idezelekkcl talalkozunk. 

3. A kodexek korab61 val6 harmadik bibliafordit:is
volna a Bcithori Laszlo palosrencli szerzctcs (i" 1484 
utan) fordit.:isa, de ebbol egyellen fcjczct, cg-yctlen 
vers sem maradl az ut6korra. Csup,i.n csak Gycn-
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gyesi- Gergely palosrendi szerzetes 1525-ben irl kr6-
nikajaban van r6la sz6, amely szerint Bathori az 
egesz bibliat leforditotta magyarra s e forditasa 
Matyas kiraly konyvtaraba keri.ilt. Nemelyek megpr6-
baltak bizonyitgatni, hogy a Bathori-fele allit6lagos 
bibliaforditas a becsi k6dexszel, masok meg azt, 
hogy a Jordanszky-k6dexszel, ismet masok meg azt, 
hogy a Keszthelyi-, Kulcsar- es Dobrentei-k6dex ma 
mar ismeretlen osforras-szovegevel volna azonos; de 
e kalandos kovetkeztetesek koziil a tudomanyos kri
tika elott egyik sem bizonyult elfogadhat6nak, sot 
meg val6szini.inek sem. 

Az elmondottakb61 kitiinik, hogy a k6dexek kora
ban a Szentiras, a Vulgatat veve figyelembe, a maga 
egeszeben, tehat az apokrifus konyvekkel egyiitt, le 
volt forditva magyarra. A huszita biblia eredeli pel
danya, az egykoni kr6nikas foljegyzese szerint, ma
gaba foglalta mindket szouelseget. A tobb tekintet
ben csonkan rank maradt masolatok es atdolgozasok 
azonban, sajnos, mar nem oriztek meg szamun:kra a 
Szentiras osszes konyveit. A masolasi munkaval 
megbizott egyenek vagy a maguk szamara dolgoz6 
ir6k es atdolgoz6k rendszerint csak azokat a kozked
veltsegnek orvendo bibliai konyveket, szakaszokat 
masoltak le, illetoleg dolgoztak at es irtak be gyiij
temenyi.ikbe, amelyekre legnagyobb sziiksegiik volt, 
amelyek a legszebbek s a kultuszi es maganhaszna
latra legalkalmasabbak, legkedveltebbek voltak. Elot
tiik a gyakorlati eel, a hasznalhat6sag volt a fo do
log. Innen van, hogy pl. a Kiralyok, Kr6nikak, 
Esdras, Nehemias (a Vulgataban a Kiralyok I-IV. 

rve), Tobias, Predikatori konyv, Ezekiel, Makka-
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beusok I. konyvet hiaba keressiik. Ezekre a szigoruan 
zsid6 vonatkozasu iratokra a gyakorlati eletben nem 
volt szi.ikseg. 

Mindenkor legkedevel lebbek vol tak a zsol tarok, to
vabba a Jezus eletet, szenvedeset, halal.it es tanita
sait magukban foglal6 evangeliumok. 

Kodexirodalmunk bibliaforditasai kozolt ket k6dex
ben lalalkozunk verses fordilassaL E's pedig egy 
6szovelsegi reszlet (XC. zsoltar) forditasaval a Keszt
helyi-k6dexben es (a zsoltarok ona.116 verses feldolgo
zasan kiviil) egy ujszovetsegi reszlelevel a Batthyany
k6dexben (Lukacs L, 68-79 vers). Ezek a legregibb 
osi nyolcas versformaban keszitett magyar bibliafor
dilasok. A verseles mindket k6dexben .elegge terme
szetes es folyekony. Kiilonosen az a Batthyany
k6dexbe�. Szilady Aron szerint a Keszthelyi-k6de.x
ben a XC. zsoltar verses forditasa a Bornemisza 
1582-iki Enekeskonyvebol val6 s XVII. szazadi kez 
irta bele. 

Az eloreformaci6 szelleme a.ital megteremtett s 
csupan csak hianyos masolalban rank rnaradt elso 
magyar bibliaforditas, a huszita biblia, a nagy nyilva
nossagnak volt ugyan szanva, de nem terjedhetelt el 
allalanosan, nern kiilonosen a nep koreben, rnert az 
uj mozgalom vezetoit es koveloit, mint eretnekeket, 
kegyetleniil iildoztek. Hogy a huszita templomok 
rnelle olvas6szobakat rendeztek volna be, amelyekben 
a szent iratok keziratos peldanya allott, mint Pal, a 
n6lai piispok egykor tette, arr61 egyctlen foljcgyzes 
sem maradt rank. Egyebirant a ferencrendi kr6nika
ir6 nem csupan csak azert nevezhette Pecsi Tama.st 
es Ujlaki Balintol kesz eretnekcknek, tudatlan theo� 
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logusoknak, mivel a spiritus sancfus kifejezest 
(= szent lelek) ze11t zelleth-nek. forditjak, hanem al
tal{mosan ismert huszita ir{mytt es eredmenyes, buzg6 
mtikodesiik miatt is. A fordilasban elkovelett hiba 
csak egy ok arra, hogy annal inkabb alaassa a sze
rinte veszedelmes, erclnck vezetoferfiak hilelremel
t6sagat es megbizhat6sagat. 

2. A magyar biblia Komjathy Benedektol
Karolyi Ga.spa.rig. 

1533-1590. 

A magyar nyelvii bihiia a nep kezebe a re'formaci6 
szazadaban a ki:inyvnyomlalas utjan 1utolt el. Sajl6 
utjan val6 sokszorosilas nelkLil, pusztim kezi masolas 
a.Ital, k6dexek formajaban, az el6allithat6 peldanyok 
igen korlatolt szama mialt, nem valhalott volna nep
konyvve sem a maga egeszeben, sem reszleteiben. 
Va16di nepkonyvve, olvasott Isten igejeve, amely az 
egyszerii, szalmafedeles hazak kom6ljan vagy mester
gerendajan is helyet foglal, a sajt6 es az iskolak fel
allitasa tetle, amelyekben a nep fiait megtanitotlak 
irni es olvasni. 

A nyomtalasban megjelent magyar bibliafordila
sok gazdag sorozatat Komj6thy Benedek nyilja meg 
Pal apostol leveleinek (Az zenlh Paal leueley magyar 
nyeluen) Krak6ban, 1533-ban, ozvegy Perenyi Ga.
borne, sziiletelt Frangepan Katalin koltsegen megje
lent kiadasaval. Komjathy a becsi egyetemen tanult. 
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Tanit6i palyara kesziilt. Huszlr6l Perenyine hivta 
meg 1530 koriil Nyalab varaba, hogy egyetlenegy fia
nak, Janosnak tanit6ja legyen. Komjathy a meg
hivast elfogadja. Alig fog hozza Perenyi Janos tani
tasahoz, umoje tobbszor emliti elotte, hogy 6r6mest 
akarna hallani Szent Pal apostol leveleit, ha valaki 
megmagyarazna azokat. Bar Perenyinenel Szent Pal 
levelei magyarazva valanak, megis unszolja s inti 
Komjathyt, hogy neize at s vizsgalja meg a kezei 
kozt levo fordilast, hogy teljes-e az s j61 van-e deak
b6l magyarra fordilva? Komjathy alnezi s nemcsak 
az erlelmet, de meg az olvasasat is neheznek lalalja. 
Ornoje ismetelt keresere hozzafog a forditas munka
jahoz s arra t6rekszik, hogy Pal leveleinek ertelmet 
lehetoleg vilagossa legye. Nemely deak sz6t ket vagy 
harom magyar sz6val is tolmacsol a konnyebb erte
lemnek okaert. Focelja, hogy a szent szoveg teljesen 
ertheto legyen. 1532 marciusaban mar keszen van a 
forditassal. 1533-ban meg mar ki is keriil a sajt6 
al61. 

Komjathy forditasa nehezkes, bobeszedii es terjen
gos. Arra t6rckszik, hogy a szoveg megertesehcz 
sziikseges magyarazat bennfoglaltassek a forditasban, 
hogy igy az olvas6 az iidv6ssegnek utjat konnyebben 
megtalalhassa. 

A pali levelek ama fordilasa, amely a Perenyi
csalad konyvtaraban megvolt, minden bizonnyal kez

iratos es nem nyomtatott peldany volt. A tud6sok 
velemenye szerint ez a k6dex val6sziniileg a legre
gibb magyar bibliaforditasnak, a huszita biblianak Pal 
leveleit tartalmaz6 s mar valamikor ismcrctlen kcz
tol atdolgozott toredekc lehetett. Erre abb6l a koriil-
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mcnybol lehet kovetkeztetni, hogy Komjathy koriiiir6 
forditasaban olyan szavak, kifejezesek talalhat6k, 
amelyek a huszita biblia Szent Pal leveleit tartal
maz6 loredekenek atdolgozasaban megvoltak. Oly 
forditas volt ez, amelynek toredekei megtalalhat6k a 
Dobrentei-k6dexben. igy a Komjathy forditasa a 
Dobrentei-k6dexszcl is szoros rokonsagban all. Kom
jathy bibliafordilasanak a huszita bibliahoz val6 vi
szonya beszelo bizonysag arra nezvc, hogy hazank
ban a reformaci6 irodalmanak foklyaja az el6refor
maci6 tiizen gyuladt meg. (Meszoly.) 

Komjathy, az eddigi megallapilasok szerint, Eras
musnak, a humanisla tud6sok fejedelmenek ujszovet
segi kommentarjab6l forditott, aki lelkesen szorgal
mazta az ujszovetsegnek minde nep nyelvere val6 le
forditasat es terjeszteset. Az egyes levelek ele lcfor
ditotta mindazokat a tajekoztat6 bevezelescket, ame
lyeket Erasmusnal talalt. A forditasnal figyelembe 
vette a Perenyinetol neki atadott keziralos forditast, 
a doktorok magyarazatait s talan mas keziratos ma
gyar forditast is, amelyhez hozzajuthatott. 

Az az ivret alaku nyomtatvany-toredek, melyet 
Frakn6i Vilmos 1879-ben egy krak6i nyomtatvany 
tablajaban folfedezett s amely a r6mai levelhez irt 
magyarazalb6l val6, szerintem, sem ncm abb61 a for
ditasb61 val6, amelyet Perenyine atadott Komjathy
nak (mint Frakn6i gondolja), sem nem az 1533-iki 
kiadas pr6banyomasa (mint Szilady Aron es masok 
gondoljak), hanem Komjathy olyan nyomtatvanyab6l 
val6, amely csupan csak Pal apostol r6mai levelet 
foglalta magaban Erasmus tajekoztat6 magyaraza
taval egyiitt. Erasmusnak ugyanis az Ujtestamen-
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tumhoz irott uj szellemii, nepszerii, epito magyara
zatai nem egyszerre, hanem egymft.st kovetoleg je
lentek meg. Legelsoben a r6maibelidthez irolt level 
magyarazata la.Lott napvilagot 1517-ben Anlwerpen
ben, majd meg ugyanazon evben, 1517-ben Lowen
hen is megjelenl. 1518-ban ismet ket kiadast ert Ba
selben. Ezt fordilhalta le Komjathy becsi egyetemi 
hallgal6 koraban s adla ki Krakoban. Ebbol val6, 
szerintem, a Frakn6i-fele toredek. (E. Ph. K. 1925:154.) 

Komjalhy bibliaforditasa kelsegleleni.il a refomui
ci6 szellemenek gyiimolcse. Perenyine, a melyen val
lasos, bibliaszereto urno, maga is lelkes hive volt a 
reformaci6nak s aldozatkesz partfog6ja az uj szellem
ben keszitetl munkaknak. Komjathynak t"tgy Perenyi
nehez intezelt ajanl6levele, mint a levelek elolt levo 
tajekoztat6 bevezetesek hiien v;sszaliikrozik protes
tans theologiai allasponljat. igy pl. -1 r6mabeliekhez 
es a galatakhoz irott levelek magyarazataban kiemeli 
es erosen hangsulyozza, hogy az Isten elott valo 
megigazulasra nezve nem a ceremoniak, a kiilso cse
lekedetek, hanem a Jezus Kriszlusba vetelt hit a fo
dolog. Nyomalekosan ismetli es vallja Pallal, hogy a 
bizonyos igazsag es tokelcles idvcsseg a torvenynek 
segitsege nelkiil, a tiindoklo, fenycs evangclium a.ital 
es csak a Krisztusban val6 hit a.Ital adaltatik egycnlo
kepen mindenikiinknek. 

A fordito es urasszonya Szent Pal leveleinck ma
gyarazatos magyar kiadasaval azt a celt szolgaltak, 
hogy a reformaci6 eszmeinck szelesebb korokben is 
hiveket szerezzcnek. Hogy e celb61 eppen Pal leve
leit adjak ki, az konnyen ertheto, mert a rcfonnato
rok eppen Pal levelciben talaltak igen sok olyan 

- 1\) -



reszletet, amclyek reformalori elveiket, teteleiket iga
zollak es erositettek. Komjathy forditasa ma mar 
konnyen hozza[erheto. Kiadta a Magyar Tudoma
nyos Akademia 1883-ban Szilady Aron nagybecsu 
j egyzeteivel. 

Ugyancsak a reformaci6 eszmeinek szolgalalara je
lent meg nyomtatasban a masodik bibliaforditas is: 
Pesti Mizser Gabor Ujtestamenluma, Becsben, 
1536-ban. N em az egesz U j les tarn en twn fordi lasa ez, 
hanem csak a negy evangeliume. Pal levelei utan 
harom evvel, ime megsz6lalnak magyarul az evange
liumok is. Es ugyan mire is lehetelt volna a refor
maci6 lelkes bajnokainak, vedelmezoinek, vitaz6inak 
egetobb sziiksege, mint arra, hogy hallgat6ik immar 
maguk, a sajat szemiikkel, a sajat ertelmiikkel, itele
tiikkel gyozodj enek meg arr6l az irasokb61, hogy 
azok a hitbeli igazsagok csakugyan ugy vannak meg
irva a konyvek konyveben, ahogyan azokat ok hir
detik, ok predikaljak. Ugyan mire is lehetett volna 
egetobb sziikseg, mint a Pal leveleire es Jezus vallas
erkolcsi eletelveit, tanitasait magukban £oglal6 ujszo
vetsegi iratokra, amelyek j6 tanubizonysagot tegye
nek a hivek kezeben a reformaci6 eszmeinek jogo
sultsaga, eletkepessege, helyessege es diadalomra hi
vatott volta mellett. Az Ujszovetseg az a forras, az a 
zsin6rmerlek, amely alapjan ketseget kizar6lag meg 
lehet allapitani a maga szemevel la.to �s a maga fe
jevel gondolkoz6 olvas6nak, hogy helyes-e, igaz-e, a 
Sientirason nyugszik-e mindaz, amit a reformaci6 
sz6nokl6 bajnokai hirdetnek, tanitanak? Varva-vart 
konyv volt ebben a vajud6 idoben a Szentiras bar
mely reszlelenek magyar forditasa, de megis kulono-
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sen varl volt, Pal levelei utan, a negy evangelium! 
Ha a humanistak folytonosan azt siirgettek es hang
sulyoztak, ho�y: vissza a lorrcisokhoz, akkor most a 
reformaci6 biblias bajnokai jogsan kovetelik a nagy 
Erasmussal, ho�y: vissza Jezushoz! A reformaci6 
iidfto szellemetol megtermekenyftett e korbeli magyar 
koltok meltan is panaszoljak, hogy bizony addig: 

.,a biblicinak nem vala hire, 

c�ak nz brevi:irnak naf!y sok kcnyere, 

a Kriszfus Jezusl senki sem hirdetle !" 

Pesti a becsi egyetemen tanult 1536-38-ban. 
Theologiat hall�atott, de a papi palyat61 visszalepett. 
Mint mesefordft6 es sz6tarir6, kiva.16 tud6s hireben 
,111ott. Bibliaforditasahoz frott eloszava vila�osan 
igazolja, hogy a reformaci6 szcllemeben fordftja le 
az evangeliumokat. Erasmussal, a na�ytehetsegii., 
nagyobb tudomanyu es legnagyobb iteletii, kora 
le!!bolcsebb s mindenkinek itelete szerint le�tud6-
sabb fiaval egyiitt ellentetes allaspontot kepvi
sel azokkal szemben, akik nem akarjak, hogy 
az egyiigyu emberek is olvassak a nep nyelvere 
forditott Szentirast. Amint a nap kozos mindenki
vel: ugy a Kriszfus tudomcinya is az, mely minden 
koni, nemt'i, sorsu, nyelvii s allapohi embernek sz61. 
Ohajtja, hogy a foldmives az eke mellett, a takacs 
a vetelonel ezt enekelje s az utas ilyen olvasma
nyokkal konnyitse az utazas unalmat. Hivatkozik Je
romosra, aki lefordilotta a Szentirast dalmat nyelvre, 
pedig 5 az eretnekeknek kalapacsa volt. Tud6sok te
kintelyet61 vezettetve es keresztyen testvereitol igen 
gyakran keretve, meg neha a sajat lelketol is haj. 
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tatva, elhatarozta, hogy a keresztyen larsadalom ja
vara leforditja a negy evangeliumot. AzeloU a Szent
irast nemcsak hogy nem tanul ta, de sot meg sem 
izlelle. A forditasnal igenybe vette n legjelesebb 
emberek segitseget. Nagy faradsaggal dolgozott, hogy 
az evangelium fenye mine! tisztabban terjedjen szej
jel, hogy Krisztus vezesse, mint fenylo oszlop, 
erzeseinket. Mindenik evangelium elem kozli Hiero
nymus utan az illeto evangelista eleltortenetet. A szo
veg nines versekre osztva, hanem csak fejezetekre, 
epp ugy, mint Komjathynal. A nehezebben ertheto 
helyeket a lap szelen rovid magyarazattal vilagositja 
meg. Becsi tanarai koziil ham1an, miive megjelenese
kor, versekkel iidvozoltek, melyek az el6sz6 utan 
a.Ilanak. 

Pesti forditasa sokkal jobb, mint a Komjathye. 
A koriilirasokat, bobeszediiseget gondosan keriili. 
Huse�re, tomorse£"re, vilagossagra torekszik. Nyelve, 
az akkori nyelvbeli fej lettsegiinkhoz kepest gordiile
kenynek, simanak, tisztanak mondhat6. Ritkasagara 
s nyelvkincsere va16 tekintettel ujb61 kiadta 1895-ben 
a Magyar Tudomanyos Akademia, Szilady Aron igen 
ertekes jegyzeteivel. 

Valamint Szent Pal leveleinek s az evangeliumok
nak magyar forditasat nem az esetlegesseg vagy a ve
letlen hozta letre, hanem a reformaci6 sze1leme a.Ital 
ereztetett kozsziikseglet, ugy a teljes Ujtestamentum 
magyar forditasat is a kozsziikseglet teremtette meg. 
Az eddig ma�yar fordftasban inegjelent szent iratok 
ketse�kfviil legfontosabb reszei az Ujszovetsegnek s 
a reformaci6 hfvei is ezek utan vaj'!yakoztak els5 sor
ban, hogy az uj mozgalom jogosultsagat s eszmeinek 
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bibliai alapokon val6 f elepiteset a maguk erlelmenek 
vilagamil lassak igazolva az egyetlen forrasb61: az 
Isten igejeh':il. Az uj hit lelkes predikatorainak, lel
keszi es vilagi bajnokainak ajkair61 elhan!Jzott tani
tasok, agitaci6s beszedek idezeteit, hirntkozasait s 
azok helyesseget immar maguk a hallgat6k ellen-
orizhettek Pal leveleibol s a Jezus beszedeit la:-t:':!1-
maz6 evangeliumokh61, de meg mindig hianyzott az 
elso keresztyen egyhazkozseg sorsat, Pal apostol te
ritoi utjait tartalmaz6 Apostolok cselekedeteir61 s 
Janos apostolnak a keresztyenek iildozteteset rajzolo 
Mennyei jelenesekrol sz616 konyvenek, meg a Jakab, 
Peter, Janos es Judas neve alatt ismeretes het ko
zonseges levelnek honi nyelvii forditasa. 

Ezekre sem sokaig kellett varakozniok. Megsz6-
laltak ezek is magyarul es pedig nem kiilon, hanem 
az egesz Ujszovetsegnek teljesen uj forditasaban, 
amelyet Sylvester Janos, a dunantuli videkek kiva.16 
es nagyhirii reformatora keszitett, aki foleg nagy
becsii irasaival szolgalta a reformaci6 iigyet. 1541-ben 
jelent meg e jeles forditas, a reformaci6 iigvet sz6-
val es cselekedettel elosegito foldesuranak, Nadasdy 
Tamasnak koltsegen Ujszigeten. 

Ez a bibliaforditas azert is neYezetes rank nezve, 
mert ez a Magyarorszagon kiadott legclso tisztan 
magyar nyelvii konyv. Nines versekre osztva ez sem, 
mint elodei, hanem csak reszekre. Szerzonk, akit 
szeleskorii reformatori es tudomanyos tevekenysegeert 
maj!yar Melanchtonnak is szoktak nevezni, hog�· a 
Szentiras olvasasara mintegy ranevelje a k6zons1.\!et, 
illeloleg hogy azt az olvasasra meglanitsa: ma!!var 
Ujszovelsegenek megjelenese elott, 1539-bcn, cg·/· ·la-
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tin-magyar nyelvtant ad ki. Sot mar elobb, 1527-ben, 
ket nyelvtani munkat bocsat kozre tankonyvi.il a ma
�yar nepiskolak- szamara. Ezekben jelent meg a Jeg
elso nyomtatott magyar szoveg. E nagy uttoronk, aki 
enekeket is szerzett a reformaci6 szellemeben, meg 
arr61 is nevezetes, hogy o mutatott ra nepkoltesze
tiink gazdag voltara es jelentosegere s o irta a Jeg
elso magyar nyelvii kitiino parverseket. 

Magyar parversekben irla meg bibliaforditasanak 
elejen kozolt s a magyar nephez intezett ajanlasat, 
valamint a miive vegen a tartalmat roviden osszefog
lal6 verseit. Ez az ot vers, szaztizenharom parvers
ben van megirva. Sylvester lelket mennyei orom, pa
radicsomi boldogsag tolti el, mikor bibliaforditasaval 
elkesziil s lelkesiilt szavakkal adja a magyar nep 
kezebe: 

Az ki zsidoul es giiriigiil cs vlgrc diakul 
Szol vala rigen, szol nekcd az itt magyarul ... 
Minden nepnek az ii nyclven, hogy minden az lstcn 
Tiirvenyinn iljen, minden ima.dja nevel. 
Itt vagyon az rejtck-kincs, ilt vagyon az kilolyo viz 
Itt vagyon az tudoma.ny, mcly orok iletet ad. 

Sylvester koranak kiva.16 tud6sa volt. Tobbiranyu 
uttoro munkalkodasaval kiva.16 helyet foglal el a ma
gyar kozmiivelodes elso nagy hosei kozott. Bibliafor
ditasa megbecsiilhetetlen ertekii emleke a korabeli 
magyar irodalomnak. Tanult a krak6i, wittenbergi 
egyetemen, hol Luthert es Melanchtont hallgalta. 
1544-1553-ig a becsi egyetem tanara volt. 1553 ko
riil a debreceni iskola tanit6ja, Lelkes hive a lelki
ismereti es tudomanyos szabadsagot hirdet6 reforma� 
ci6 nagyhatasu es h6dit6 elveinek. 
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Az Uj!.zovetseget az eredeti gi:iri:ig nyelvbol fordi
totta. Azonban elodeinek peldaja szerint, a latin 
Vulgalat s Erasmus hire� magyarazatos 'Ojtestamen
tumat, egyeb hasznavehet6 magyarazatokkal egyiilt, 
szem elott tartotta. Forditasaban nem ti:irekszik 
olyan kimert tomorsegre es kevesszavusagra, mint 
Pesti, de fejlett nyelverzekkel, er6teljes magyarsag
gal fordit s kifejezeseiben a szepsegre, vilagossagra 
gondosan iigyel. Forditasa bibliaforditasaink soroza
taban emelked6 fokozatot kepvisel. Valamint elodei: 
Komjathy es Pesti, ugy o is a nagyhirii Erasmus ha-
tasa alatt all. ..

Bibliafc.rditasat I. Ferdinand magyar kiraly fiainak, 
Miksa es Ferdinand hercegeknek ajanlja. Forditasa
nak megjelenesekor a Komjathy es Pesti kevcs szamu 
peldanyu forditasa elfogyott. 'Ojtestamentuma olyan 
kozkedveltsegnek es altalanos hasznalatnak orvendett, 
hogy harom evtized multan, amikor pedig a Heltai
fele 'Ojtestamentum mar 1562 6ta kozkezen forgott, 
kozkivanalra ismet ki kellett adni. Ez a masodik ki
adas javitott szoveggel 1574-ben, Becsben jelent meg. 
Ezt mar nem a hanyatott eletii reformator rendezte 
sajt6 ala, aki a hagyomany szerint 1572-ben Csch
orszagban halt meg, hanem a nyomdasz, Stainhofer 
Gaspar. 

Torkos Andras 1736-ban Wittenbergben megjelent 
'Ojtestamentumanak eloljar6 beszedeben azt allitja, 
}logy magyarra lcgeloszor a csepregi lutheranus kol

legium forditotta le az Ujtestamenlumol, de ennek 
peldanyai a kollcgiumnak kcserves esete es a protes
tansok siralmas haborusagai s iildoztetesci miatt 
annyira elfogytak, hogy azoknak csak nyomdoki is 
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alig ma rad tak. Torkosn ak ez az allitasa azonban 
egyetlen adattal sines igazolva. Hogy ho!, mikor es 
milyen formaban jelent meg Sylvester elem, arr61 
egyetlen forras sem beszel. Igaza van Moss6czi 
lnstitorisz .M.ihalynak, aki szerint a Torkost61 emlitett 
Ujtestarnentum alatt a Sylvester (ljfesiamenfum<if kell 
erteni. Ballagi Mor a Monyor6kereken 1589-ben meg
j elent Evangeliumok es Epistolakra gondolt, de az 
nem egyeb, mint Heltai korabbi (1550-52, 1570-74 
kozt megjelenl) ily cimii muvenek utannyomata. 

Sylvester Ujlestamentumanak megjelenese utan het 
evvel, 1548-ban, a szentirasforditasok sorozataban egy 
uj reszletnek, a Zsolt<irok konyvenek magyar pr6zai 
forditasa jelenik meg a reformaci6 hiveinek nagy 6r6-
mfre Benczedi Szekely Istvan sziksz6i reformatus 
)elkesz szorgalmatoskodasab61 Krak6ban. Ezt a for
ditast is a kozsziikseglet teremlette meg. A Gavai 
Lukacs vitezlo nemes ferfiuhoz intezett ajanlasaban 
ugyanis elmondja, hogy sok jambor keresztyen kerte 
mar ot arra, hogy a Soltart magyar nyelvre forditsa. 
Ezek siirgetesenek 6hajtott eleget tenni. Ime, a refor
mac10 eszmeire oly fontos es egyediil zsin6rmertek
nek tekintendo Ujszovetseg ulan az 6testamentumi 
konyvek koziil legelobb azoknak legszebb gyongye, 
a Zsoltarok konyve sz6lal meg magyarul. 

Szekely a heber eredetibol forditotl. A forditas 
nehez munkajaban nem hasznalta fel a tole nem 
messze eso k6dexirodalom emlekeit (Dobrentei-, 
Keszthelyi-, Kulcsar-, Apor-, Festelich-k6dex). Eze
ket vagy nem ismerte, vagy nem ferhetett hozzajuk. 
F orditiisa oly nehezkes, az eredeti szoveghez a sz6-
rendben is oly annyira hozzatapad6 meg a legszebb 



reszletek tolmacsolasanal is; annyira csin, szepseg, 
lendiilet e-s koltoiseg nelkiili gepies forditas, hogy a 
koraban megvolt keziratos zsoltarfordilasok felhasz
nalasanak, erlekesitesenek miiveben semmi nyomara 
sem akadunk. Konyvenek elso resze a zsoltarok szo
veget tartalmazza. Minden egyes darab felett olt all 
az illeto zsoltar rovid, lomor tartalmi kivonata. 
Konyvenek masodik resze a nehezebben ertheto resz
leteket magyarazza meg psalmusonkint. igy tehat 
Szekely nemcsak bibliafordit6, hanem irasmagyaraz6 
is. Nines olyan zsoltar, amelyben valamelyes magya
razni val6 zsid6 sz61ast vagy nehezebb helyet ne 
talalna. Magyarazatai eroltelettek, hogy ne mondjuk 
eroszakosak, mert pl. a masodik zsoltar, szerinte, 
rendre leirja a Krisztus sziileteset, habonisagat, ha
lal.it es feltamadasat, holott az tisz!an Jstent dics6it6 
zsoltar. Szerinte a VIII. zsoltar is Krisztusra vonat
kozik. Mind a szazolven zsoltar szerzoje maga Da
vid, aki, szerinte, az 6 enekeiben a Krisztust hirdeti. 
Szekely elolt, zsoltannagyarazataiban, a gyakorlati 
es nem a tudomanyos eel lebcgett. Allaspontja tisz
tan dogmatikus. Celja az, hogy dogmatikus jellcgu 
magyarazataival az egyhazi hittani nezeleket a zso1-
tarokb61 is igazolja. 

A Zsoltarok konyvenek magyar nyelvre val6 for
ditasat az a koriilmeny is siettette, hogy a reforma
ci6nak, kiilonosen szabadelviihb iranyanak: a kalviniz
musnak vezeto elmei, abb61 indulva ki, hogy csak azt 
fogadjak el, ami a Szentirasban benne van, arra tore
kedtek, hogy meg enekeiket is a Szenfircisbol, Tsten 
igejebol vegyek s leheloleg keriiljek az emberi szer
zescket. Innen van, ho!,!y mar a ·rcformaci6 koranak 
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legelso enekkoltoi (Devai, Sztaray, Batizi, Sikl6sy es 
tarsaik} a zsoltarok verses feldolgozasara torekednek, 
ho�y azok a gyiilekezetben mielobb enekelhetok le
gyenek. Balassa Balint is atdolgozott ot zsoltart. 
A zsoltaroknak toliik szarmaz6 verses fordilasai 
azonban inkabb atdolgozasok. (Belejiik viszik sajat 
protestans es hazafias gondolataikat.} Mind a szciz

ofven zsoltcirt Boga.ti Fazekas Miklos unitarius lel
kesz dolgozta fol versekben nemzeti dallamokra 1582 
koriil. Ezenkiviil Bogati leforditotta, illetoleg koltoi
leg atdolgozta a bibliai Enekek eneket es Job kony
vet. Szabad forditasok ezek is, melyekbol koltoi te
hetseg tiikrozodik. 

Bizonyara Szekely pr6zai zsoltarforditasa szolgalt 
alapjaul a keziratos enekeskonyvekbe folvett, valoga
tott zsoltarok szinten pr6zai szovegenek mindaddig, 
mfg ezeket aztan rithmusos es csengo verses feldol
gozas fel nem valtolta. 6 maga, zsoltarforditasat 
csak olvasasra, a keresztyenek lelki epiilesere es nem 
enekles celjaira adta kL E nagybecsii, koltoi bibliai 
resz forditasat ugy tekintette, mint nemsokara ki
adando teljes bibliaforditasanak elso, mintegy mu
tatvanyul szolgal6 reszet. 

Hogy az ajanlasaban emlitett teljes bibliaforditasa 
csakugyan elkesziilt, azt abb6l kovetkeztetjiik, hogy 
partfog6janak, Gavai Lukacsnak tetszesetol teszi fiig
gove annak kibocsatasat. lgeri ugyanis, hogy rovid 
nap Isten segitsegevel az egesz bibliat kibocsatja, ha 
a nevezett ferfiu j6 neven fogadja s mas keresztye
neknek ajanlani fogja. Zsollarforditasan kiviil hit
tani miivevel, istenes enekeivel, legelso nyomtatott 
magyar kalendariumaval, fole� pedig vilagkr6nikaja-
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val, amely a legelso magyar nyelven irt vilagtortenet, 
tette nevet tiszteltte es becsiillte. lme mennyi olyan 
becses irodalmi termekkel ajandekozta meg a ma
gyar nemzeti irodalmat, amije addig egyaltalan nem 
volt. Meltan foglalhat elokelo helyet a magyar kul
tura hosei kozott. 

A reformaci6 a hit es erkolcsi elet egyediili szaba
lyoz6java, zsin6rmerlekeve a Szentirast teven, az tij 
hit apostoli buzgalmti predikatorai es iskolamesterei 
ugy hivatalos, szent teendoik, mint maganos es tar
sadalmi erinlkezeseik s vitalkozasaik alkalmaval is 
sziintelen az egyediil hiteles forrasra, a zsin6rmer
tekre hivatkoztak. Egeszen okadatolt volt tehat, ha a 
hiveknek mi sem volt nagyobb melegseggel ta.plait 
vagyuk, mint az, hogy vajha rnielobb kezeik kozott 
volna mar nemzeti nyelven a Szentiras a maga tel
jes eges;eben, hogy barmely, hittestvertol vagy ellen
feltol idezelt es megvitatott m6zesi, pr6fetai, jezusi 
vagy apostoli mondast,· mint bizonyitekot, 6k maguk 
azon melegeben feliilvizsgalhassanak s arra vonatkoz6 
helyeslo vagy helytelenito velemenyiiket, egyeni meg
gyozodesiik szerint kifejezhessek. 

A koz6hajnak igyekezett eleget tenni egy nagyer
demii, az irodalom ti:ibb agaban jeleskedo ferfiti: Hel
tai Gaspar, kolozsvari folelkipasztor, aki arra vallal
kozott, hogy Gyulai Istvan kolozsvari magyar lclkesz
szel, Ozorai lstvrin es Wizaknai Gergely iskolameste
rekkel egyiitt fogja megajandckozni a magyar nemze
tet a teljes magyar Szentinissal. 

Ki:izos vallalkozasuknak elso ki:itetc, A Biblianak 
elso resze, azaz Mozes11ek ot konyve, mar a maga, 
Heltai a.Ital alapilott hires nyomdaban, Kolozsvarott, 



1551-ben, negyedret alakban jelent meg. A cimiapon 
nines megmondva, hogy ki, vagy kik a fordit6k. Csak 
az all ott, hogy magyar nyelvre fordittatott a regi es 
igaz szent konyvekbol. Mar regebben megvolt nala a 
biblia elso ot konyvenek magyar forditasa. Most 
aztan, hogy sok kegyes ember kivanta, hogy a szent 
bibliat magyar nyelven olvashassa, sol egy nemes es 
islenfelo szemely, Fejervarolt lakoz6 Csaky Mihaly 
uram, aki Kemeny J6zsef gr6f szerint egyike volt a 
protestantizmus legbuzg6bb parlfog6inak, koltseget is 
adott rea, vilag ele bocsatja. Ez az elso kotet a for
dit6tarsasag kozos munkaja. 

A fomunkas e kotetnel, nemely adatok bizonysaga 
szerint, Gyulai Istvan volt, a lapszeli magyarazatok 
keszitoje pedig Wizaknai Gergely. Az eloljar6 be
szedbcn elmondja Heltai, hogy a forditasnal fokepen 
az eredetit, a zsido bibliat kovellek, de elottiik volt 
a koz deakbiblia, vagyis a Vulgata is, sot tobb mas 
deakbiblia is, eloltiik az egyeb nyelven val6k is. 
A zsid6 kifejezeseket a magyar nyelv jarasa szerint 
iparkodtak visszaadni. Azt vallottak, hogy tobb szem 
tobbet lat. A szent szovegnek hivebb, helyesebb, ma
gyarosabb fordilasat adhatjak, ha egymas forditasat 
atnezik s kozosen beszelik meg a homalyos, nehezen 
ertheto, megromlott szovegii helyeket. Meg aztan 
Heltai szasz eredetii volt s csak 1536-ban, tizenhat 
eves koraban kezdett magyarul tanulni. Sziiksege 
volt olyan munkatarsakra, mint Gyulai, Wizaknai, 
Ozorai, akik sziiletett magyarok voltak. 

Eloljar6 beszedeben buzdit magat61 az Istentol 
szarmazott szent bibliabeli igaz tudomanynak olvasa
sara es megbecsiilesere, mert csak a szent bibliab61 



ismerhetjiik meg az igaz lstent. Majd hangsuiyozza, 
hogy bibliaforditasukkal nem a maguk hasznal kere
sik, hanem legeloszor az -Or Istennek es az 6 Szent 
Fianak, a Krisztus Jezusnak tisztesseget es az o szent 
nevenek magasztalasat, tovabba az o szent egyhaza
na� hasznat es minden j6ban val6 gyarapodasat. 
Ez a maguk ele tiizott eel egeszen magaszlos, nemes 
es igaz kereszlyen lelkiiletrol lanuskod6. 

A Heltaiek bibliafordit6 tarsasaganak, idoi sorrend
ben mcisodik kotete nem ott folylalja a forditast, ahol 
az elso elhagyta, hanem az 6teslamentumi apokrifus 
konyvek legertekesebbiket, az erkolcsi szabalyok 
gazdag sorozatat tartalmaz6 J ezus Sirak konyvet 
foglalja magaban, amely Heltai es Hoffgreff Gyorgy 
nyomdajaban jelent meg szinten 1551-ben, Ez volt az 
elso apokrifus konyv, mely a XVI. szazadban magyar 
nyelvre leforditlatolt. 

E konyv keziratos fordilasat Tolnar6l kiildtek be 
Heltaihoz Kolozsvarra. Keszitoi nincsenek megne
vezve, Csak annyit emlit Gyulai, hogy egynehany 
keresztyen atyafiunak munkaja az. Heltai a forditas 
a.lnezesel Gyulaira bizta, aki nemely rcszleteket he
lyen hagyolt, ncmelyeket pedig, vilagossagnak okaert, 
megvaltozlatott, kijavitott, hogy a keresztyen ifjak 
jobban megerthessek es igazabban kovethessek. Ez az 
orokbecsii igazsagokat tartalmaz6 konyv a reformaci6 
koraban a prolestans iskolakban erkolcstani tankony
viil, illctoleg olvas6konyviil szolgal t. 

Gyulai tajekoztat6 eloszava utan a konyv summa1a 
kovelkezik a fordit6kt6L Szerintiik e konyv jo er
kolcsrol val6 tudomanyra lanit: milycnnck kell lenni 
az embernek Istenhez, lstennek igcjchez, az egyhazi 
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eloljar6khoz, atyjahoz, hazastarsahoz, gyermekehez, 
szolgajahoz, joszagahoz, szomszedjahoz, a joveve
nyekhez, ellensegihez, fejedelmehez es minden em
berhez. A fordit6k annyira lelkesednek e konyv boles 
mondasaiert, hogy azt a meggyozodesiiket fejezik ki, 
hogy aki akar, e konyvecskebol tobb j6 erkolcsre val6 
tudomanyt tanulhat, mint Plat6nak es Aristotelesnek 
nagy hosszu konyveibol. 

A fordit6k es a feliilvizsga.16 Gyulai nem sz6r61-
sz6ra forditjak e konyv bolcsebbnel-bolcsebb monda
sait, hanem a fostilyt a szovegben kifejezett eszmek, 
gondolatok leheto hu tolmacsolasara fektelik. Nehol 
egy-egy nehezebben ertheto kifejezest zarjelben bo
vebben is koriilirnak. 

Az egyes fejezetek elolt a £ordit6k osszefoglaljak 
roviden, tajekoztatasul, az illeto fejezet tartalmat. 
A szoveg e forditasban sines versekre osztva. A Gyu
lait61 atnezett es felulvizsgalt keziratos forditas ke
szitoi, az eddigi kutatasok szerint, val6sziniileg ma
guk a tolnai protestans lelkesztanit6k: Zigericus Imre 
es Tovisi Matyas voltak s igy oket kell erteni a kez
iratot Heltaihoz bekiildo egynehany keresztyen 
atyafiu alatt, 

Hogy ez az 6testametumi apokrifus konyv mar. 
akkor lefordittatott magyar nyelvre, amikor az 6tes
tamentum kanonikus konyveinek nagy resze meg nem 
jelent meg magyar forditasban: annak oka nyilvan 
nagybecsii tartalmaban, nevelo hatasu, mely erkolcsi 
igazsagainak sorozataban keresendo. 

Ez a magasra ertekelt apokrifus konyv, bar mar 
1551-ben kikeriilt _a Heltaiek sajt6ja al61, nem egy
magaban keriilt forgalomba, hanem A Boles Salamon
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.Kircilynak Konyvei-vel egybekotve, amelyeknek nyom
tatasat mar 1551-ben megkezdtek, de csak 1552-ben 
hagyta el a saj t6t. 

Ez a . harmadik reszforditas a Peldabeszedes 
konyv, a Predikatori konyv, az Enekek eneke s egy 
apokrifus konyv: A bolcseseg konyve magyar fordita
sat tartalmazza. Ugyanolyan nyolcadret alaku kony
vecske ez, mint a jezus Sirak konyve, mellyel egy 
kotetbe k6Lve keriilt a nagyk6z6nseg kezebe. A harom 
elso konyv eloll kiil6n-kiil6n elobeszed all, mely el
mondja az illeto konyv rovid tartalmi osszefoglala
sat, hogy tudnii!lik mire tanit az egyik, mire a ma
sik. Az elso, Salamonnak boles beszedi, pl. meg
tanit arra, hogy mint kelljen j61 elniink mind lsten, 
mind a vilag elott; a masodik, a Predikalor konyve, 
megtanit a kisertesben, az engedelmessegben val6 
megmaradasra es bekesseges szenvedesre; az Enekek 
eneket, Salamonnak legfeljebb val6 enekenek, azaz a . 
Dicseretek konyvenek nevezi. A negyedik resz, Sala
mon bolcsesege, elott olvashat6 el6sz6 igazolni iparko
dik azt, hogy miert csaloltak Salamon konyveihez 
ezt az apokrifus konyvet, amelyet a regi szent atyak 
azert nem vetlek fel a hiteles konyvek koze, mert 
azt, koztudomas szerint, az alexandriai Philo irta. 
A bibliafordil6 tarsasag azert csatolta ezt Salamon 
konyveihez, mert ez, szerintiik, Salamonnak az Isten 
igejerol val6 konyve. Ez a fook int minket, ugymond, 
arra, hogy ezt a konyvet szereteltcl olvassuk. E for
dit.1.st kiilonben nemcsak az ifjusagnak ajanljak, ha
nem minden rendbeli embernek is, a felsotol · fogva 
mind az utols6ig. Hogy a tarsasag mely tagja ve
gezte az oroszlanreszt e kolet forditasa es megjelc-
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nJse koriili munkaban, azt sem a cimlap, sem az 
el6sz6k nem aruljak el. 

Eljarasuk itt is azonos az elso resznel kovetett 
forditasm6ddal. A nehezebben erlhet6 vagy homalyos 
helyeket zarjelben bovebben megmagyarazzak. Ne
mely tud6sok szcrint e ketios kotet munkajanal Gyu
lai faradozott a legtobbet. 

Ugyancsak 1552-ben hagyta el a sajt6t a Heltai
fele biblianak negyedik resze, amely a negy nagy 
es a tizenket kis pr6fela konyvet tartalmazza. 

Valaminl az elso resznek, tigy e negyediknek a cim
lapjan sines megnevezve a fordit6, illetoleg fordil6k 
tarsasaga. Csak annyit jelez a cimlapbeli szoveg, hogy 
a pr6felak irasai magyar nyelvre fordittattak a regi 
es igaz szent konyvekbol. fgy tehat ez a kolet is, 

· mint az elozo resz, a fordit6ta.rsasag munkalkoda.sa
nak kozos termekeiil tekintendo .. Az el6ljii.r6 beszed
ben a forditok kikelnek fokepen az afele tud6skak
ellen, akik azt velik, hogy a teljes Szenlirii.st konyv
nelkul tudjii.k es megertettek s megis tigy tetszik
nekik, hogy a pr6fetii.knak irasa alaval6 es haszonta
Ian. Figyelmeztetik _es kerik az olvas6kat, hogy ne
kiink, kik keresztyenek vagyunk, egyaltalii.n nem
kell ezeket kovetniink, hanem val6ban es szereteltel
kell olvasnunk a pr6fehik konyveit.

A Heltai-fele reszforditasok egymasutani, gyors
megjeleneseben, ez 1552-ben megjelent kolet utan,
nyolc evi sziinet all be. Ennek oka egyfelol, kiilon
bozo dolgok miatt a nyomd{isztarsaval, Hoffgreffel val6
j6 viszonyanak megszakadasa volt, ugyhogy 1553-tol
1559-ig nem vett reszt a nyomda vezeteseben, mas
felol pedig az eletviszonyaiban beallott fordulat, hogy
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t. i. 1557 vegen lemond kolozsvari folelkipasztori
allasar61, de lclkeszi hivatalat megtarlja s katedra
jaba David Ferencet valasztjak meg, akivel azlan
1558-ban kalvinistava lesz. Az izgalmas iclok nem
vol tak alkalmasak a nyugodt s nagy tiirelmet es fa
raclsagot igenylo munkara. De jollek aztan a nyugodt
munkara alkalmas idok is. 1560-bam kiadja Hellai
sajat neve alatt, sajat nyomdajaban a Zsoli6rt, azaz
Szent David es egyeb profetak psalmusainak, avagy
az isteni dfcsereleknek konyvet, lapszeli rf r.,;d ma
gyarazatokkal, az egyes zsoltarok eloll kozoll toff,or
tartalmi kivona ttal s mint konyve zar6szavail::an
mondja: az Drnak liszlessegere, a nemcs magyar
nemzetnek epii lesere.

A IL Janos valasztott kiralyhoz, vagyis Ja
nos Zsigmond fejcdelemhez in lczctt figyelemrcmelto 
ajanl6leveleben kifejli, hogy a j6 fejedclemnek kole
lessege nemcsak az, hogy a polgarok elete- es vogyona 
felett orkodjek, hanem az is, hogy a lelki dolgokban 
is gondozza oket, kiilonosen, hogy az isteni tanokat 
terjessze kozottiik. A j6 fejcdelemnck legszebb es 
lcgszentebb kotelessege mindenl megtenni a torvcnn�:t 
es a nyajert. Folkeri a kegyelmes fejcdelmet, hogy 
nyujtson vedelmet es segedelmet a nagy bajlol szo
rongatott anyaszcntegyhaznak. Az crdelyi kalviniz
mus segedelemerl val6 csclcklese ez a level a fejedt.?
lemhez. Keri, hogy mint kiraly, mint a hazanak 
atyja, az anyaszentegyhaznak szcmc, napja cs vilag:1, 
vilagositsa meg. cgyhazat Krisztus szav{tval. Folszo
litja, hogy fogaJja kedvcson tole e kiral,-i zsolt.iro
kat, merl illik, hcgy a kir,ilyi k01Yyv fenscgcs kidly
nak ajanllassck. Vc:�iil lstcn kcgydmct es Krisztus 
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vedelmet keri a kiralyra. Az ajanlast ki:ivet6 el6sz6-
ban kerve-ker minden istenfel6 keresztyent, hogy a 
zsoltaroknak nagy munkaval kesziilt fordilasat edes 
szivvel es csendes elmevel fogadj ak. Heltai e zsol
tarforditasanak volt egy masik, 1561. evszammal el
Iatott kiadasa is, amely a Janos Zsigmondhoz inte
zett ajanl6level nelkiil j elent meg. Szi:ivege s kiils6 
alakja teljesen egyezik az 1560-iki kiadassal. Heltai 
a forditasnal a heber eredetin kiviil a Vulgatat s ki
mutathal6lag Luther bibliajat hasznalta. 

A sorozatban ket ev mulva, 1562-ben, ugyancsak 
Kolozsvarott megjelent ki:itet az Ojtesiamentum fordi
tasat tartalmazza. A cimlapon nines kileve a fordit6 
neve s igy kelsegtelen, hogy a fordit6larsasag mun
kaja. De nem a regi, hanem az ujabb tarsasage, 
amelyben a regebbi munkatarsak koziil Ozorainak es 
Wizaknainak helyet Egri Lukacs kolozsvari magyar 
predikator es Szegedi Lajos desi folelkipasztor 
(Sylvester uj testamentum-forditasanak biral6j a, aki
nek mar 1547-ben volt zsoltarforditasa) foglalja el. 
E ki:itet, mely mar 1561-ben ki volt nyomtatva s csak 
a cimlevel es az ajanlas nyomatott 1562-ben, Nadasdi 
Annanak, Majlalh Istvan ozvegyenek van ajanlva. 
Az ajanlast maga Heltai irta. A kotet vegen har
minchet idegen zsid6, g6r6g, latin sz6 magyarazata 
olvashat6. 

A Heltai-fele bibliafordit6 tarsasag utols6 kotete, 
Heltai neve alatt, 1565-ben jelent meg, ugyancsak 
Kolozsvarott, A Biblicinak Masodik Resze cimmel. 
Maga.ban foglalja ez J6zsue, Birak, Ruth, Samuel es 
a Kiralyok ki:inyveit.. A keresztyen hivokhi:iz intezett 
el6sz6ban fej tegeti a torteneii konyvek olvasasanak 
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nagy hasznat. Meghat6 az olvas6hoz intezett ama 
kerese; hogy foglaljak ot imadsagukba, hogy vense
gebcn ne hagyja el Isten, hogy legyen vele es veze
relje ot, hogy eletenek es hivatalanak a vege is le
gyen O szent felsegenek tiszlessegere, neki pedig es 
az olvas6nak orok iidvossegere. Ha az Ur eletenek 
idejet meghossza bbitja, az olvas6 hasznara va16 szep 
es szent dolgokat fog kiadni. 

Ez elosz6 a bucsubeszed hangj an van irva. Ugy 
latszik, hogy a biblia meJ! hianyzo tobbi konyvet, ne
vezetescn a Kronikak, Esdras, Nehemias, Eszter es 
Job konyvet, amelyek a mar elobb megjelent szaka
szokkal es pedig a Jezus Sirakb61, Boles Salamon-
661, a Zsollarokbol all6 konyvekkel egyiitt alkottak 
volna a harmadik reszt, nem volt szandekukban ki
adni, vagy mert azok egy resze mar kiilon megjelent, 
vagy mert nem volt, aki a nyomtatasi koltsegct fe
dezte volna. tgy tehat a Heltai-fele bibliafordit6-
tarsasag kolozsvari bibliaja nem teljes bibliaforditas. 
A hianyz6 konyvek val6sziniileg keziratban maradtak. 

A He! tai es tarsai nevehez fiizodo bibliaforditas 
nem egyontetii, nem egyenletes, nem egysegcs. Nem 
is mindenik resz sikeriilt cgyenloen j61, mert nem 
e�y embernek a munkaja, sot nem is egysegesen meg
allapitott s keresztiilvitt lerv szerint kesziilt. Amely 
konyvet az egyik fordit6 leforditott, azt bizonyara 
feli.ilvizsgalla a masik es viszont. Van benne olyan 
forditas is, amely nem a tarsasag tagjait6l val6, a 
tarsasag egyik tagjanak: Gyulainak azonban rajta van 
a keze nyoma. A kotetck nem a szent iratok sor
rendje vagy csoportja szerinl jelentek meg, hanem a 
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1'16zcs ot konyvc utan, amaz irat vagy iratok fordi
h\.sa, amelye va1.�Y amelyeke cppen keszen volt. 

Bar a tarsasag az eredeti heber es gorog szovegen 
kiviil tobb nyelvii forditast, koztiik a Lutheret is, 
haszmilt: az eloltiik mcgjelent magyar fordilasokr61, 
nevezetesen a Komjathyer61, Peslierol, Sylveslcrerol 
es Szekelyerol, a hasznalt forrasok folsorolasanal 
megsem tesznzk e111litest. Csak az Uj tcslamentum 
ajanlo leveleben es a kotet vegen van a publicanus 
sz6 magyarazalanal hivatkozas Sylvester Djtestamen-
tum-fordilasara. Azonban elodeik forditasai koziil 
nem csupan csak ezt az egyet ismerhcttek, mert a 
tarsasag amaz eljarasa, hogy egy homalyos ertelmii 
zsid6 vagy gorog sz6t nehol ketfelekepen is tolma
csol [egyiket zar6jelben), arra enged kovetkeztelni, 
hcgy elodeik peldaja, m6dszere, eljarasa volt halas
sal reajuk. 

A Hetai-fele biblia, ha csonka is, nagy haladast 
jelent a XVI. szazadbeli magyar bibliafordilasok so
rczataban. Jelentosege nemcsak abban all, hogy az 
addig magyar forditasban meg hianyz6 szent konyvek 
nagy reszet adja magyarul a refonnaci6 vitaz6, sz6-
nokl6, agitul6 hoseinek es a nagy kozonsegnek kezebc 
es hogy segit a bibliahianyon, hanem fokepen abban 
is, hcgy mint ontudatos kritikaval s tobb idegen 
nyelvii fordftas egybevetesevel kesziilt tolmacsolas, 
az eredeli szovegek tartalmat az elozo reszlelfordi
tasoknal hivebben, pontosabban s magyarosabban adja 
vissza. 

Hogy ez a Hcltai-fele bibliafordilas eme jeles ere-
nyei mellett sem orvendett nagy es altalanos elter
jedtsegnek s maradand6 hatast sem tudott a nagy 
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kozonsegre gyakorolni: annak oka tobb koriilmeny 
kozrehatasaban talalhat6 meg. Ilyen volt eloszor is 
az, hogy e ford.Hast hat kotelben, nem egyszerre, ha
nem, a bibliai konyvek sorrendjenek figyelembe ve
tele nelki.il, tizenket ev alatt jelent meg s r.ieg igy 
sem foglalta magaban a biblia osszcs konyveit. Ma
sodszor az, hogy Heltai gyors egymiisutanban valtoz
talta vallasos meggyozodeset, hilfelekezeti allaspont
jat. igy iortent, hogy Luther kovetoi kozi.il 1558-ban 
Kalvin koveloi koze lepett, amiert az 1560-iki med
gyesi lutheranus zsinat ki is zarta az egyhazbol; 
1569-ben pedig unitariussa lett, omiert meg a kalvi
nistak fordultak el tole. igy nem csoda, ha volt hit
testverei, akik allhatatosan megmaradtak hitiik s 
allaspontjuk mellett: bibliaforditasat nemhogy szive
sen es oromest hasznaltak es terjcsztettek volna, ha
nem kozonyosen viselkedtek vagy eppen elfordultak 
az allhatallan hitu, meggyozodesel mar61-holnapra 
valtoztatgat6 reformatort6l es bibliaforditasat61. N"yil
van ez a nepszeriitlenscg, ez a tole val6 clfordulas 
volt az oka annak, hogy 1574-ben, az o Ujtestarnen
tum-forditasanak rideg mellozesevel, a kozkcdvclt, 
altalanosan ismert es nagy ellerjedlscgnek orvendctl, 
immar teljesen elfogyott Sylvcster-fele Uj lcslamen
tumot adjak ki masodik kiadasban Becsben. Pcdig 
Hellai a maga forditasat jobbnak lartotta a Syveste
renel, ami meg is felcll a val6sagnak. Hogy jobbnak 
tartotta, az kili.inik Ujlestamentumahoz irott aj:inl6-
levelebol, amelyben azt mondja, hogy a Sylvester Uj
testamentumanak fogyatkozasait az istenfclo kercsz
tyenek mcg tudjak ilelni, ha cgym:is mcllc ta.rtjak a 
ket munkat. 
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A Heltai nevehez fiizodo bibliaforditas a benne sok 
helyen el6fordul6 sz6szerinti forditasokt61 s az ezek
kel jar6 idegenszeriisegeklol eltekinlve, nagy kincse 
magyar ncmzeti irodalmunknak, mert a XVI. szazad 
harmadik negyedebol feloleli akkori egesz sz6kincsiin
ket; emellett megorzott a nep ajkan elt szumos olyan 
tozsgyokeres magyar kifejezest es sz6lasformat, ame
lyeket egyeb, azon korbeli nyomtatvanyainkban 
hiaba keresiink. Nehol koltoi ero es lendiilet is erez
heto a kotetekben. 

Megjegyezziik, hogy a sz6r6l-sz6ra val6 forditassal 
a fordit6k minden idoben az eredeti szoveg szepsege
nek visszaadasara torekedtek. Erre torekedett nyel
viink ketszaz evvel kesobbi, halhatallan emlekii re
formatora: Kazinczy Ferenc is, mikor Cicero, Sallus
tius, Lessing, Goethe kifejezeseit es mondatszerkeze
teit sz6r61-sz6ra leforditotta.1 

A biblia masodik reszenek, vagyis az 6sz6vetsegi 
torteneti konyveknek magyarra val6 forditasan Hel
taival egyidejiileg dolgozott Debrecenben Meliusz

1 Heltai nevehez fiizodik meg az Evangeliumok es Epislolcik ·cimii, 
1500-1552. kozt iiltala es HoffJ!refl iiltal Kolozsviiron nyomtatott, 
gyakorlati cell szolgiil6 konyvecske. Az cvanJ!eliumokb61 cs lcvc
lekbol viiloJ!alott szakaszokat tartalmaz az 6 forditasiiban, melyekct 
az e!!yhazi ev vasiirnapjain, iinncpnapjain s a szentck iinncpcin 
szoktak a keresztyenek j!yiilekczeteibcn olvasni cs hirdetni. Ugyan
ez megjelcnt ugyanott 1550-52. es 1570-71. kozt is, utiinnyomata 
pedig Monyor6kerckcn, 1589-ben. A XVI. szazad masodik felcben 
Debrccenben is meJ:!jclent egy ilycn nyomtatvany. Erdckcs, hogy 
egy Faraiola Biilint ncvii nyomdasz egy kolozsviiri kiadast (val6-
sziniilel! a Hcltaieki;t) a bccsi konyvkereskedok kedveert 1581-82. 
tajan tijonnan kinyomatott Bccsben, s Plilfi Katalin tirnonek, 
Krusith Janos ozvegycnck ajiinlotta. 
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Peter ottani lelkipasztor, akit vasakarataert es nagy 

ludomanya.erl Magyar Ka.I vinnak szoklak_ nevezni. 
Meliusz a torteneti konyvek koziil 1555-ben, tehat 
ugyanabban az evben, amelyben a Heltai-fele biblia 
utols6 kotete mcgjelcnt, adta ki Samuel ket konyvet 
es a Kir.ilyok ket konyvet a zsid6 nyelvnek igazsa
gab61 es az igaz es boles magyaraz6k forditasab61, 
igazan val6 forditasban, Debrecenben, ivret alakban. 
Forditasat ket el6kel6 urn6nck: Pat6csi Zs6fia.nak, 
Bebek Gyorgy felesegenek es Massai Eulalianak, Ma
g6csi Gaspar egri kapitany hazaslarsanak ajanlja. 
Az ajanl6lcvel szerint, a zsid6 nyelv tulajdonsaga 
szerint forditott, osszevelven azt a gor8g bibliaval es 
a boles forditasokkal, amelyek kozul a Vatablus- es 
Munster-fele kiadasokat hasznalta. Nern beliit beliire, 
hanem ugy forditott, hogy sem a szoveget el nem 
hagyta, sem az ertelmet. 

A fejezetek el6tt osszefoglalja o is tomoren a tar
lalmat. Versekre is felosztja a szoveget, amelyet lap
szeli vilagosit6 jegyezetekkel lat el s minden fejezet 
utan kiilon magyarazalot is kozol. A konyv vegen 
Meliusz meleg szavakban halal ad Istennek, hogy 
erot adott neki e fordflas bevegzesere s keri lstenl, 
hogy epitsen ebbol az 6 lelkevel mindeneket, de fo
kepen a fejedelmeket. Bod Peter igen megdicscri 
Meliusz e forditasat, mikor azl irja, hogy ez igen j6 
munka; ha az egesz bibliat ugy adhalta volna vilagra, 
draga dolog lelt volna. 

E reszfordit{\SSal Meliusz nyilvan a Heltai-fele 
csonkan maradt bibliat akarta kicgeszitcni. 6 nem 
gondolta, hogy a HeltaH61 ol evi sziinet utan kiadand6 
kotet az altala leforditott Samucli es Kiralyi konyvc-
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kct is mag.iban fogja foglalni, sot azt gondolhalta, 
hogy az Ujteslamentum kiadasa ulan a tarsasag vagy 
Heltai mar nem fogja folylatni az 6testamentumnak 
ford it a.sat. 

A Heltai forditasanak kiegeszitesere ugyanazon, 
1565-ik evben, egy masik reszforditast is ad ki Me
liusz, amely Szent Job konyvet tartalmazza. Ezl is 
zsid6b6l es a boles magyaraz6k forditasab6l iilteti 
at. Va.radon jelent meg. Mag6csi Gasparnak es ne
jenek: .Massai Eulalianak ajanlja. Fordit6i eljarasa 
e koletben is az, mint az elobbiben. Nern elegszik 
meg a szoveg puszta leforditasaval, hanem tigy a lap
szelen, mint az egyes fejezetek utan magyarazato
kat fiiz a szoveghez, amelyekben reformatori es 
theologiai allaspontja is kifejezesre jut. Meliusz e 
bibliaforditasaiban nemcsak mint bibliafordit6 all 
elottiink, hanem egyszersmind mint tud6s irasmagya
raz6 is es a kalvinizmus eszmeinek diadalaert kiizdo, 
lelkes harcos is, akinek szovegmagyarazatai teljesen 
gyakorlati celt szolgalnak, t. i. hogy kimutassa a 
kalvinista hittetelek bibliai eredetet es helyesseget. 
A szoveget, mint egy masik miiveben mondja, azerl 
kiseri magyarazattal, mert dacara annak, hogy ma
gyarra van forditva a szoveg, megis sokan hamisan 
ertik es magyarazzak. Predikaci6ihoz s bibliafordita
saihoz keszitett magyarazataiban nemcsak Luther, 
hanem kivaltkep a genfi tud6sok irasait kovette. 

Bizonyara szinten magyarazatokkal ellatva adta ki 
Meliusz az Ujfestamentum fordHasat is, amely Ho
ranyi Elek es Debreczeni Ember Pal bizonysaga sze
rint Szegeden, 1567-ben jelent meg, Horanyi konyv
taraban meg megvolt e forditas egy peldanya, amely-
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rol azt irja, hogy sajnaland6, hogy felette kicsinyi

tett nyomassal, vagyis igen apr6 betiikkel es a sza
vaknak gyakori osszehuzasaval jolt napvilagra. Em
ber Pal is hitott egy peldanyt belole a szatmari re
formatus iskola konyvtaraban. Abban, hogy ez a 
bibliaforditas Szegeden jelent meg, kelelkedniink 
kell, mert a torokok birtokaban volt varosok kozul 
egyben sem volt nyomda s igy Szegcden sem. Ha 
Szegeden jelent volna meg, a Debrecenbol elmene
kiilt Torok Mihaly nyomdajaban, akkor annak a 
nyomdanak ez volna az egyetlen termeke. Inkabb 
val6szinu, hogy, ha csakugyan k.inyomatott, Debrecen
ben jelenl meg. Novak Bela Meliusz eleler6l es 
munkair6l irt muveben, amennyire lehetett, Meliusz 
predikaci6i alapjan megpr6balta visszaallitani Ujtes
tamentumanak forditasat, hogy legalabb torcdekek
ben alljon el6ttiink a nagy ferf-iu Ujtestamentum
forditasa. 

Szilagyi Benjamin Istvan sarospataki tanar foljegy
zese szerint Meliusz Ezsaias pr6feta konyvenek ma
gyar forditasat is kiadta magyarazatokkal. Ma mar 
sem Ujteslamentumanak, sem Ezsaiasanak nem is
merjiik egyctlen peldanyat sem. A Samuel es Kira
lyok konyvehez irt ajanlolevel vegen azt mondja Me
liusz, hogy ha az lsten tamaszt dajkakat, azaz ki
ad6kat, akkor a Kr6nikak konyvet is ki fogja adni, 
amelynek egy reszet immar le is forditotta. Sot a 
tobbi torteneli konyveket is kesz leforditani, t. i. J6-
zsuet, a Birak, Esztcr konyvet, Nehemiast. Hogy 
ezeket csakugyan lefordilotta-e s mcgjclentek-e nyom
tatasban, azt ma mitr nem tudjuk hitelesen meg
allapitani. 
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Meliusz, forditasaiban, a maga la.ban jar s egeszen 
5nall6an fordit. Forditasai nyelveszeti tekintetben is 
igen ertekesek. 

Meg kell meg emlekezniink Meliusznak ket miive
rol, amelyek predikaci6 szerint val6 magyarazatok 
ugyan, de mindkettoben, szakaszonkint, textusokul, le 
is forditja magyarra a maga egeszeben mindket uj tes
tamentumi konyvet. Az egyik Pal apostolnak a kolos
sebeliekhez irolt levelet (Debrecen, 1561), a masik 
Az Szent Janosnak tott jelenesl foglalja magaban. 
(Debrecen, 1568.) UL6bbi, a cimlap szovege sze
rint, a jambor, boles es tud6s emberek irasab6l 
szereztetett. 

Meliusz a sz6veg magyarra forditasaban e miivei
ben is teljesen onall6. Az ertelem es tartalom huse
ges visszaadasara torekszik s e eel eleresere sokszor 
egy-ket magyaraz6 sz6t zarjelbe tesz viligosilas cel
jab6l. Forditasainak a t6bbi e szazadbeli magyar bib
liaforditasokkal val6 egybevelesebol megallapilhat6, 
hogy Toldy Ferenc itelete, mely szerint Meliusz a 
XVI. szazad magyar bibliafordit6i kozott legtobb on
allosagot mutat fel, helyes volt.

J61lehet a XVI. szazad harmadik negyedeben az 
Uj lestamentumnak a Sylvester fordi tasaban mar ket 
kiadasa, Heltaieban egy kiadasa forgott kozkezen: 
megis j6nak, hasznosnak latta Felegyhrizi Tamas deb
receni reform,Hus lelkesz, hogy tijb61 leforditsa a re
formaci6 egyhazaira olyan rendkiviil fontossa.1mal 

bir6 Uj testamentumot magyarra s a nehezebb helyek
nek, fokeperr az apostolok irasaiban talalhat6knak 

vilagosito· magyarazataval bocsassa kozre a nagyko
zonseg es hivo. lelkek epiilesere. Sokkal fontosabb-
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nak tartotla a magyarazatos l'.Jjszovetseg kibocsatasat, 
mint a biblia meg magyarra le nem forditolt nehany 
konyvenek (Kr6nikak, Esdras, Nehemias, Eszter) ki
adasat. Nagy munkajat azonban nem tudta teljesen 
befejezni, pedig mar csak a Judas levelenek fordilasa 
volt halra . .Meghalt 1586 januar 16-an. A keziralot, 
mint vegrendeletben hagyolt draga orokseget, a Judas 
Ievelenek forditasaval es magyarazataval teljesse 
teve, kiadta lelkesztarsa: Gonczi Gyorgy, Debrecen
ben, 1586-ban, Hofhalter Rudolf nyomdajaban, ne
gyedret alakban. A magyarazatok a lapok szelen s 
ha terjedelmesebbek, folytat6lagosan, a lapok also 
felen vannak elhelyezve. A ford.Has a debreceni ta
nacsbeli uraknak es a tobb keresztyen gyiilekezet
nek, a Krisztus anyaszentegyhaza j6 dajkainak es 
palr6nusainak van ajnalva. Ez ajanl6 levelben el6-
adja Gonczi Gyorgy az Isten evangeliuma plantala
sanak es nevekedesenek eredetet i1agyarorszagon es 
Dcbrecenben. Folsorolja ama tudos ferfiak, reforma
torok, lelkeszek, tanit6k, par tfogok neveit, akik az 
evangeliumi vilagossagnak terjesztoi voltak hazank
ban. Majd az tijszovetsegi konyvek szamanak es 
rendjenek feiliintetese s Gyulai Janos es Felegyhazi 
Istvan latin iidvozlo versei kovetkeznek. A konyv ket 
reszre oszlik. Az els6 resz az evangeliumokat es az 
Apostolok cselekedeteit, a masodik, kiilon cimlappal 
es tij l�velszamozassal az apostolok lcveleit es a Je
lenesek konyvet tarlalmazza. 

A szep betiikkel, tiszlan nyomtatoll konyv cimlap
jat Debrecen varosanak ekes kcrctii cimere (zaszlos 
barany) disziti, amcly ovaiis keretbcn, kct szarnyas 
angyall61 tartva, egy diszkapt'1 nyilasaba van helyczve. 
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A kapu felso oszlopos arkadjanak kozepso, nagyobb 
nyilasaban egy nyitott bibliara hajl6 protestans pap 
�lakja lathat6, akit nemelyek Debrecen nagyhirii bib
liafordit6 reformatoranak: Meliusz Pelernek gondol
nalc Ez a fametszesii kep_ es cimer, 1563-tol, mas 
debreceni nyomtatvanyon is szerepel. 

Hogy F elegyhazi a fordilasmil hasznalta-e a ko
rabbi magyar forditasokat, arr61 Gon�zi, a Felegy
hazir6l sz616 sorokban nem tesz ernlitest. A cimla
pon csak annyi jelzes olvashat6, hogy gorogbol fordi
totta rnagyar nyelvre. A magyanizalok, amelyek l<i.i
lonosen a r6rnai levelnel s Pal tobbi leveleinel igen 
terj Edelmesek, F elegyhazinal is, mint altalaban a re
formatoroknal, gyakorlati celt szolgalnak. Azt t. i., 
hogy a sz6szekrol es nyilvanos vitatkozasok alkal
rnaval hirdetett va!lasos es dogmatikai allaspontjuk 
helyesseget, igazsagat magftb61 a Szentirasb61, Jezus 
beszedeibol es az apostolok irataib61 igazolj ak, hogy 
igy a kalvinizmus vallasos es erkolcsi felfogasa az 
olvas6k elott hitelre melt6an fejtegetve es bizonyitva 
legyen. 

Felegyhazi nyilvan azert nem elegszik meg a szo
veg puszta forditasaval, mert azt tapasztalja, hogy a 
puszta ford.itas, a nagykozonseg kezeben, megfelelo 
magyarazalok nelkiil, meg nem eri el azt a hatasi, 
amely a helyes megerles szempontja.661 s az evange
lium diadalomra hivatott Eszmeinek es elveinek erde
keben olyannyira kivanatos. A szovegmagyarazalok 
nagy jelentoseget mar kiva.16 elode, Meliusz is fel
ismerte. Felegyhazi az. o biztos nyomdokain haladva 
adja a debreceni tanacsnak s a keresztyen gyiileke
zeteknek kezebe a magyarazatos 'OjtestamentumoL 
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Felegyhazinak, mint fordit6nak en-Je, hitfelekezeti 
meggy6z6dese, allaspontja foleg ezekben a jegyzetek
ben, az ertelmez6, magyaraz6 sorokban tiikrozoclik 
vissza legjobban. Magyarazatos volla kedvelUe, nep
szeriive is _tette tigy a lelkeszek es tanit6k, minl a 

· gyiilekezeti tagok koreben. Mikor peldanyai elfogy-
tak, siirget6 sziiksegge val t tijb6l val6 kiadasa. Meg
is jelent 1609-ben ugyancsak Debrecenben, azonban
e kiadasb61 ma mar egy peldany sem ismereles. De
hogy val6ban kikeriilt a debreceni sajt6 al61, az kitii
nik Asztalos Andrasnak 1609 szeptember 10-en
Szenczi Molnar Alberlhez irott leveleb6l, amelyben
arr6l ertesiti, hogy azt az Uj lestamentumot, melyet
Felegyhazi Tamas forditott gorogbol, ismet, ujonnan
kinyomfattcik Debrecenben s szep magyarazatokkal
megoregbitette ezt Hodaszi Lukacs debreceni fopre
dikator. Hogy a magyarazatoknak milyen becse volt,
azt az is vilii.gosan mutatja, hogy a masodik kiadas
ban azokat megboviti Hodaszi uram .

• 
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3. A magyar biblia K.arolyi Gaspart61
1661-ig. 

A). Karolyi Gaspar bibliaja. 

A magyar bibliaf orditasok torteneteben korszak
alkot6 jelentosegii Kcirolyi Gaspar gonci ref. lelkesz
nek es kassavolgyi esperesnek nagyhatiisu, kozked
velt s ma is hasznalt bibliaforditasa, aki az egesz bib
liat leforditotta az apokrifus konyvekkel egyiilt hiirom 
reszben s egyszerre adta ki Vizsolyban, Abauj-megye
ben 1590-ben, ivret alakban, cimlapjan a magyar 
cimerrel. 

A Heltai-fele bibliaforditasok megjelenese utan a 
Szenliras igeire ahitoz6 kegyes lelkek, lettek legyen 
azok akar tud6s lelkeszek vagy tanit6k, akar nemes
rendbeliek avagy a nep egyszerii fiai: meg mindig 
igen ereztek a hianyat egy olyan bibliaforditasnak, 
amely az egesz 6- es Ujszovetseget magaban foglalja. 
Hogy ez val6ban igy volt, hogy igazan varva-vart konyv 
volt a teljes magyar biblia, azt vilagosan igazolja 
Karoli Peter varadi ref. lelkesznek A halalr61, feltama
dasr61 es orok eletrol cimii, 1575-ben megjelent miive
hez irt ajanl6 level, amelyben azt mondja, hogy ot 
mind Bocskai Erzsebet, mind Bebek Gyorgy ozvegye : 
Pat6csi Zsofia folkerte, hogy azt, ami a bibliabol meg 
hatra volna, forditana le magyarra, s nevezett kegyes 

- 48 -



lclkii partfog6i erre neki minden segitseget es gond
viselest £el is ajanlottak. Karoli Peter azonban, ma.s
iranyu nagy elfoglaltsaga miatt, erre nem vallalkoz
hatott. 

Az egeto szi.iksegnek, a koz6hajnak tett eleget a 
gi:inci istenes ven ember, amikor lelkesztarsaiL6l, hiYei
tol es fouri patronusait6l buzdittatva elhalarozta, hogy 
teljes magyar bibliaval ajandekozza meg a magyar 
nemzetet. Elemedett ember volt mar, mikor 1586-ban 
e nagy vallalkozasba fogott. Eppen czert egyneha.ny 
kegyes lelkii; tud6s ferfiakat valasztott maga melle 
munkatarsakul, akik segilsegere legyenek. E munka
tarsak kozi.il csak Pelei Janosnak, a gonci iskola jeles 
tanit6janak nevet ismerjiik. Ez a bibliafordit6tarsasag 
aztan lsten nevenek segitsegi.il hivasa utan, ami iinne
pelyesen, egyhazmegyei gyiiles kereteben lortent, lan
kadatlan buzgalommal dolgozott mincladdig, mig az 
egesz bibliat le nem forditotta, ami kozel harom esz
tendol vett igenybe. Karolyi, a .M.agyarorszagon es 
Erdelyben levo. tekintetes es nagysagos urakhoz, a 
vitezlo nemes nepekhez, az istenfelo kozseghez es az 
Isten hazaban munkalkod6 predikatorokhoz inlezctt 
eloljar6-beszede szerint, a forditas ideje alatt oly buz
g6sagos szerelettel dolgozott, hogy e nagy faradtsaggal 
es testi toredelemmel jar6 munkat cgy szempillantasig 
meg nem unla, hanem nagy screnyseggel es szcre
tettel munkalkodott, mignem elvegezte azt. Es mikor mar 
javaban folyt a legnagyobb nyomlatott magyar ki:inyv 
nyomasa, lslenben biz6 lelekkel gyakran igy sohajtoll 
£el: Csak az Istcn addig eltessen, mig e Bibliat kibo
csathatom, akkor aztan kesz leszek meghalni es a 
Kriszlushoz ki:iltozni. Nyilatkozataib61 kelsegtelen, hogy 
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a forditas es gondozi1s munkajanak oroszlanreszet, 
mondhatni kilencvenkilenc szazalekat, 6 vegezte. 

A forditasban tiszta, igaz, magyar szoval igyekeztek 
elni. ldegen szolasnak modjat nem kovettek, sot ahol 
a zsid6 vagy gorog szoveg darabosnak, az az homa
lyosnak tctszett, ott is a magyar nyelv szabalyait kovet
tek. Az eredeti szovegeken kiviil kovettek a Vatablus-, 
Pagninus,- Mi.insterus,- Termellius-fele latin forditaso
kat, amelyek koziil azt vettek figyelembe, akit legiga
zabbnak tartottak. Figyelembe vettek a r. kath. egy
haz alial egyediil hitelesnek tartott Vulgatat is. Emel
lett kovettek sok magyarazo doktorokat is. Nern hagy
tak figyelmen kiviil magyar bibliafordilo elodeiket sem, 
akik kozol Heltaira es Meliuszra hivatkoznak is. De 
bizonyosan ismertek Komjathy, Pesti es Sylvester for
ditasat is, nemki.ilonben Felegyhaziet is. 

Karolyi szerint nagy gondviselellenseg, az Istenhez 
es az 6 szent igejehez nagy idegenseg volt az, hogy a 
magyar nemzetnek meg mindez ideig nem volt teljes 
magyar bibliaja. Ha e mulasztasban biinosok, szerinte, 
a lelkipasztorok, a tanit6k: rueg b{inosebbek a fcje
delmek, akik nemcsak, hogy a biblianak magyar nyelvre 
valo forditasara nem viseltek gondot, hanem arra sem, 
hogy a magyar nemzet sok szep es nagy dolgait ma
gaban foglalo tortenetet megirattak volna es azt az 
utokorra hagytak volna orok emlekezetiil. Fejedelmek, 
szerinte, soha nagyobb jot nem cselekedhetnek a gyii
lekezetekkel, minlha c;>ket a nagy lelki rabsagbol, mely
ben a r. kath. egyhaz hivei vannak, azaltal, hogy a 
gyi.ilekezetek el vannak tiltva a biblianak sajat nyel
vi.ikon val6 olvasasatol, - kiszabaditjak az altal, hogy 
Isten igejet nemcsak predikalhatjak, hanem arra is 
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gondjuk van, hogy az Istennek konyve a neptul beszclt 
nyelvre le legyen forditva s mindenkinek kezeben 
forogjon es mindenkitol olvastassek. 

Azok a jambor, istenfelo fourak, akiknek dajkala
sab61 cz a jeles bibliaforditas megjelent, szer&nyse�o61 
nem engcdtek meg, hogy az 6 nevi.ik az ajan!6level
ben szerepeljen, megelegedven Karolyi szerint azzal, 
hogy az o neviik az Eletnek Koayveben vagyon beirva. 
De mas forrasokb6l val6 foljegyzesekbol tudjuk, hogy 
a kovetkezok voltak : Ecsedi Balhori Is/van, Somogy 
Szabolcs es Szathmar varmegy&k foispa -,ja, maid or� 
szagbir6, nejevel: Homonnai Drugeth Eufrozinaval,
Rakoczy Zsigmond, Eger varosanak hires kapitanya, 
kesobb erdelyi fejedelem, Homonnai Drugeth Istvan,
zempleni foispan es Magocsy Gaspar, tobb varmegye 
foispanja. Vizsoly kozscg Bathori Ish·an birtoka volt, 
ahol 6 nyomdat alapitott s Nemetorszagb61 beWkel, 
papirost es nyomdaszt hozatott. 

Karolyi bibliaja versekre is £el van osztva s a feje
zetek tarlalma azok elen tomoren osszefoglalva. Aho! 
a szoveg homalyos, vagy nehczen ertheto, azokhoz a 
helyekhez a lap szelen vilagosito magyarazatot csatoln�k. 

A nyomtatast 1589-ben kezdte }.\antskovit Balint 
nevu nyomdasz s mar 1590-ben kikeriilt a nagyjelento
segu mu a sajt6 al6I, hogy clinduljon sziveket, clmcket 
h6dil6 utjara. 

Karolyi az olvas6hoz intczctl bcszedebcn azt mondja, 
hogy szabad mindcnkinek az Isten hazaba ajandckot 
vinni. Masok vigyenek aranyat, ezi.istol, draga kihct, 
6 azt visz, amit vihct, t. i. magyar nyelven a: cgesz
biblial, melyct mar sokan igyckeztck ny\ijlani, de veg
hez nem vihettek. 
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Az eloljar6 beszedben megtamadja a Vulgala meg
bizhat6sagat. Peldakkal igazolja, hogy a Vulgata tulaj
donkeppen nem foglalja magaban a biblia eredeti szo
veget, mert abban sokat adtak ahhoz, s igy sok tolda
lek van benne ; masfelol pedig sokat elloptak es elhag'y
tak az eredeti szovegbol. Sok helyet meg ugy fordi
tottak, hogy az ember nem tudja, micsoda az; sok 
helyen pedig a regi szoveget teljesen megvaltozlattak, 
vegi.il sok helyen az eredelit a papai tudomanyhoz 
szabtak. Szerinte tehat a Vulgatat nem lehet es nem 
szabad meg az eredetinel is megbizhat6bb szentirasnak 
tartani. 

Nemcsak Abaujban es a szomszedos varmegyekben, 
hanem az egesz orszagban hamarosan elterjedt annak 
a hire, hogy a Bathori Istvan altal Vizsolyban alapitott 
nyomda legelso termeke, gazdag fourak dajkalkodasa-· 
b61, a teljes magyarnyelvii szentiras lesz. Megjeleneset 
a legelenkebb erdeklodessel vartak nemcsak a refor
maci6 hivei, hanem maguk a r. katholikusok is. Maga 
a nyomdasz is azt irja az olvas6hoz intezett elobcsze
deben, hogy ori.il, hogy a sok szomjuhoz6 keresztye
nek nagy kivansaggal val6 varakozasanak megenyhi
tesere es lelkok epi.ilesere immar kezokbe adhatja az 
elso teljes magyar bibliat. Hogy milyen hamar nagy
hiruve lett Karolyi bibliaja, azt erdekesen igazolja Nap
ragyi Demeter veszpremi pi.ispok 1591 okt6ber 28-an 
kelt levele, melyben azt irja Karolyi Gasparnak, hogy 
mikor jambor atyjafiai Gomorbol hozza mentek, nagy 
orommel magukkal vittek ama nagysikeri.i bibliat is, 
amelyet Karolyi edes nyelvi.inkre leforditott es amely
nek mar hire-neve vagyon az egesz imperiumban 
(birodalomban). Az o hazanepenek tagjai is mind meg-
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bolondultak mialla es az erelnek (protestans) hitn: 
tertek at, amit soha meg nem bocsat Karolyinak, aki 
meggondolatlan mester ember m6djara cselekszik, mikor 
bunk6t ad az oktalan nep kezebe s azt kivanja, hogy 
az a bunk6 barcsak ot iitne agyon elso sorban ! 
(S.-pataki Lapok. 1891: 988.) 

Karolyi bibliaforditasat s annak eloljar6 beszedet a 
r. kalholikusok koziil elobb Pazmany Peter tamadta
1613-ban megjelent nagyhirii Kalauzaban, majd egy
masik, 1626-ban Becsben megjelent A szenlirasrul es
az anyaszentegyhazrul ket rovid konyvecske c. mii
veben. A Pazmany peldajat kovette Kaldy Gyorgy, az
6 bibliaforditasahoz csatolt Oktat6 inleseben 1626-ban.
Karolyi mar nem vedekezhetett, mert 1592-ben meg
halt. Vedlek hat az 6 forditasat masok. E!s6 volt
Pecsvaradi Peter varadi ref. lelkesz, akinek 1629-ben
jelent meg felelete, melyben valaszol Pazmany ket
konyvecskejere; masodik Dengelegi Peter enyedi ref.
predikator, Rovid anatomia c. 1630-ban Gyulafeher
varori megjelent vitairataval, mellyel Kaldynak a biblia
felol val6 oktat6 inteset vizsgalja meg. Pazmany Ka
lauzara P6sahazi Janos sarospataki tanar valaszolt
ketkotetes miiveben, az 1669-ben Sarospatakon meg
jelent Igazsag islapjaban. A r. kath. egyhaz fclfogasat
hirdeto tamadasok nem tudtak megingatni Karolyi bib
liajanak tekintelyet. Epp oly melcgen ragaszkodtak hozza
a magyar vallasos lelkek, mint kczdetbcn. Sot talan
meg jobban, mert mine! tobbct oh-astuk, annal inkabb
bensobb viszonyba jutottak vcle.

Karolyi G. fordilasa, mint irodalmi alkotas na�yer
teku es nagyjelentose�ii. Kaldy es Pazmany r. kath. 
fillaspontti, szigorti birilata, valamint Ballagi i\\or ri�eg-



hideg kritikaja (Nyelvlud. Kozlem. III.), az elfogulat
lanul itelkezo szaktud6sok elolt h.ilszigorunak s a r. 
katholikusok elolt is megokolhalatlan kemenysegiinek 
bizonyult. Karolyi a szent szovcg ertelmcl hiien, vila
gosan, konnycn erthetoen iparkodolt visszaadni. E eel 
eleresere folhasznalta a nep ajkan elo kifejezesekct, 
sz6lasm6dokat is. A tartalombeli elteresck oka az, 
hogy Karolyi az eredetibol: a heber es gorog szoveg
bol fordit, Kaldy pedig a Vulgatab61, tehat mcisod

forrcisb6l. · A Karolyi-bibliat tiszla magyar nyelve, hi.i
sege, vilagos, nepics eloadasa nemzeti kinccse tettek. 
Magyar nemzeti mi.ivelodesi.inkre, irodalmi nyelvi.inkre, 
a nep nyelvere s egesz irodalmunkra gyakorolt nagy 
hatasa orok erdeme marad. 

Az a meleg, allalanos erdeklodes, amellyel az elso 
teljes magyar bibliat a magyar nemzet kozonsege fo
gadta, egeszen konnyen erthetove teszi, hogy a ko
ri.ilbcli.il 700-800 peldanyban mcgjclcnt elso kiadas, 
dragasaga dacara is, par ev alalt elfogyott s mar 1596 
es 1605 kozolt uj, ugyancsak ivret alaku kiadast ren
dezelt sajt6 ala, minden -val6sziniiseg szerint maga a 
vizsolyi nyomdasz, Mantskovit Balint, vagy az o 
1596-ban tortent halala utan a nyomda orokose vagy 
vezetoje. Ebbol az 1600 koriili kiadasb61 atonban, 
amelynek osszes heh.ii, szamjegyei, ivret alakja, telje
sen ugyanazok voltak, mint az 1590-i kiadase, egyet
len peldany sem maradt rank. Csupan csak 12 drb. 
leveltoredeket fedezte fel Havran Daniel 1901-ben a 
Magyar Nemzeti M(1zeumban. E torcdek a Mozes II. 
es IV. konyvebol val6. Szcdese mas beosztasu mint 
az elso kiadase. A toredeke tomoltebb, a hasabok 
�zelesebbek es magasabbak is, mint az 1590-iben s a, 
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versek foly6szamai a hasabon kivi.il allanak, mfg az 
elsobcn a hasabban, a versek rovidebb elso sora elolt. 
Az 1590-i kiadasban lcv6 nyomdahibak ki vannak . 
igazitva. Hogy cz a masodiknak tervezell kiadas, 

. amelynek cddig ismcrl toredekci a 13-ik ivig lerjednck, 
tcljesen kikeriilt-e a sajt6 al6l, az nem val6szinii. ln
kabb val6szinii az, hogy valami renclkivi.ili ok es ko
riilmeny, talan eppen Mantskovit nyomclasz halala 
miatt csonkan maradt es igy nem is keriilt forgalomba. 
Egyebirant annak lehetosege sines kizarva, hogy az 
egesz kinyomatott s kinyomalas utan erle valami nagy 
szerencsellcnseg s emiaU nem maradlak fenn pe!da
nyai. (Sarosp. Ref. Lapok, 1911 : 381.) -

Van a vizsolyi biblianak meg cgy szercncsetleniil 
jart negyedret alakti kiadasa is: a bcirtfai, 1607-iki ki

adcis, melynck 7 drb. leveltorecleket Szombalhi Janos 
sarospalaki lanar es konyvtarnok fedczlc fcl a saros
pataki ref. foiskola konyvtaraban. Ennek nyomtatasat 
nem azerl hagytak abba, mintha - nemelyck szerint 
- megijedtek volna rossz rnagyarsagat6l, (mert hiszen
cnnek j6 magyarsaga mindcn ketsegcn feliil a.lit) hanern
azerl, amit Miskolczi Paszlor (maskep Csulyak) Istvan
tarczali tanit6mester foljcgyez 1607 jtilius 20-an Szenczi
i\folnar Alberlhez irott levcleben, t. i. hogy a Bartfan
elkezdctt biblia nyomtatasat felbchagyattak a nyomtat6-
val, Klosz Jakabbal, mci:,t igcn kezdette volt ubiquitarius
m6dra megveszlcgclni es mar a papirosaban borsot es
egyeb efele dolgot arulnak. Mas szavakkal: a bartfai
biblia nyomtalasat fclsobb intezkedesrc abba kellett
hagyni, rnerl a luthcranos theologiai allaspont erdeke
ben tobbrcndbcli m6dositasl, valtoztat�i.st tctlek a Ka

rolyi forditas,in.
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A toredek a Mozes, Josue es Jeremias konyveibol 
valo reszleteket tartalmaz (M. Kvsz. 1904: 307-21. 
harom hasonmassal}. Szombathi helyes mcgallapitasa 
szerint szovegc a vizsolyi biblia szovege, csak nehol 
van benne valami csekely kiilonbseg. A lapszeli jegy
zetek, magyarazatok s a reszek summaja (kevesel ki
veve) pontban azok, amelyck a Karolyi-bibliaban van
nak. A Reszek tartalmanak osszefoglalasaiban, az u. 
n. Summa.khan, kiilonosen J\'lozes I. konyvenek sum
maiban a bartfai biblia erkolcsi magyarazatokat nyujt
az olvasonak, amilyenek a vizsolyiban nincsenek.
Szombathi sejtese szerint e bartfai biblia kiad6i s a
valtoztatasok eszkozloi Mihalyko Janos eperjesi, es
Sovari Soos Kristof sovari ag. ev. lelkeszek lehettek.
\ Az altalanosan erzett bibliahianyon most a magyar
irodalom egyik legkival6bb munkasa, Szenczi Molnar

Albert, Karolyi Gasparnak es Pelei Janosnak tanit
vanya segitett, aki mint a g6nci ref. egyhazkozseg a.I
tal tanittatott kis diak, Karolyi Gaspar hazanal lakott
es etkezett s 6 hordozta Goncrol a biblia keziratait
Vizsolyba s a korrektura-iveket a nyomdabol Goncre.
Kisebb negyedret formaban, nagy goncldal es lelkese
dessel rendezte sajto ala mesterenek forditasat Ha

nauban, 1608-ban, marburgi egyetemi hallgato koraban,
igazitva, nehol meg is jobbitva, Halbejus Janos altal
nyomtatva, Levinus Hulszius_ orokoseinek koltsegen.
Szenczi Molnar ezt a kiadast Moricz hesseni fejede
lemnek ajanlja. Ennek cimlapjan is ott all a magyar
cimer. Az ajanlolevelben elmondja, hogy a vizsolyi
biblianak uj kiadasat sok istenes hivek regtol fogva

kivantak s j6 baratai tole a kiadas cszkozleset mind
beszeddel, mind levelekben kerlek.

._,_ [l6 _,.., 



Szenczi Molnar e kiadasban az apokrifusokat olyan 
sorrendbe sorozla, amilyenben Piscator Janosnal ta
nulta. A Karolyi forditasat gondosan megtartotta, csak 
a sz6lasnak diszte!en m6djat tisztitotta ki, amely az 
idegen nemzetisegii nyomdaszt61, Mantskovit Balintt61 
szarmazott. A helyesirast kijavitolta es megegyengette. 
Szamtalan nyomdahibat igazitott ki. A kimaradt verse
ket beiktatta. Amely konyveknel nem voltak magya
razatok, vagy tartalmi rovid kivonatok, azokat ilyenek
kel ella.Ua. Az egyes fejezetek rovid tartalmat, amelyek 
az Ujtestamentomban - a r6mai levelen kiviil - sehol 
nem voltak, azok fole odairla. Az egyezo helyeket a 
lapok szelen tiintette fel. 

.Mivel a vizsolyi kiadas nagy, oreg volta miatt ne
hez volt a forgatasra s draga is volt, a kisebb, -negyed
ret format valasztolta, hogy a predika.16 szekbe is fel
vihessek magukkal a predikatorok, akiknek addig a 
latin bibliab6l kellell a Szenlirast a nep elott magya
razniok. A sajt6 ala rendezes, a szovegjavitgatas fa
radsagos munkajanal nagy segitsegere voltak tamirai 
es baratai. Igeri, hogy ha e kiadas kedves lesz a hivek
nel, kesz lesz a hivek kivam:aga szerint vagy nagyobb, 
vagy kisebb formaban ismet kibocsatani, a fogyatkoza
sok kikiisz6b6lesevel. Halajat fejezi ki a fejedelem elott 
magas partfogasacrt s keri, fogadja e bibliat kegyesen. 
A forditas vegehez vannak mcllekelvc Szent David 
Soltari Molnar verses forditasaban es a Kis Katcchis
mus. A teljes Zsoltarkonyvet legeloszor Szcnczi .Molnar 
dolgozta fol verses formaban. Elso kiadasa Hernborn
ban, 1607-bcn jelent meg. Megjelenese korszakalkot6 
a magyar enekeskonyvek torteneteben. Azota --- tobb 
mint haromszazadon at - a bibliakiadasokhoz csatol-
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tan is, s kiilon is (a XVII. szazad folyaman 35-ncl tobb
szor jclent meg), majd pedig a prot. enekeskonyvekbe 
folveve mint azoknak alland6, fo, szervcs alkot6 resze, 
szamos kiadast ert. Nagyjelentosegii e pompasan sike
riilt verses, koltoi szepsegekben gazdag f oldolgozas 
nem csak vallasos, hanem irodalomtorteneti szempont
b61 is, mert ebben a kival6 ir6 130 versformat hasz
mil, mialtal a magyar verseles torleneteben hatalmas 
fejlodesi fokot kepvisel. Szenczi Molnar e forditasat 
nem a heber eredelibol, hanem Lohwasser Ambrus 
nemet koltonek franciab61 forditott nemet enekes
konyvebol keszitelte. 

Egy Le Long nevii francia tud6s s 6 utana masok 
is, azt irjak, hogy · Szenczi Molnar Albert 1608-ban 
Frankfurtban is kiadta a bibliat ivretalakban. E kiadas
r61 azonban Szenczi Molnar napl6jaban, levelezesebe!:I 
·es iromanyaiban egyetlen adat sem talalhat6. (M. Konyv
szemle, 1911: 58.) Csupan csak annyi vonatkozasban

- van az 1608-iki hanaui biblia Frankfurtlal, hogy ki
nyomatasahoz a beliiket Molnar Frankfurtban onlette.
Peldanyai vagy toredekei nem ismeretesek.

A vizsolyi biblianak masod.ik, vagyis hanaui, 1500
peldanyban nyomatott kiadasa rovid negy esztendo
alatt annyira elfogyott, hogy ismet uj kiadas valt sziik
segesse. Kozkedveltte tette konnyen kezelheto kisebb
formaja, szep kiallitasa, javitott szovegenek j6 hire-neve
s a teljes magyar Szentiras utani fokoz6d6 vagyakozas,
a biblianak immar val6di nepkonyvve tortent valasa.
Tiszteloi, baratai es ismerosei buzditasara, meg a ki
adasara vallalkoz6k nagy szeretettel val6 si.irgetesere
ez ujabb kiadasr61 is Szenczi Molnar Albert gondosko
dott, oppenheimi nyomdafeli.igyeio koraban. Ez Oppen-
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heimban, 1612-ben jelent meg, 8-adret alakban, magya
razat nelkiil, hogy azzal az utaz6-hivek is, mintegy 
kezben hordozhat6 konyvvel elhetnenek, es olcs6bb 
volta mialt konnyebbcn mcgszerezhessek. lsmet atol-

. vasta a hanaui kiadast, egybevelette a vizsolyival s 
az eszrevctt fogyalkozasokat megjobbiloita s a nyomda
hibakat is kijavitolla. A lapszelen levo cgyezo helye
ket a Piscator Janos 1601-iki bibliajaval es a franciak 
genfi 1588-iki bibliajaval egybevetven, helyesbitette. 

• Megtekintgette a papista theologusok kolni, lapszeli
magyarazatokkal ellatott, 1534-tol sok kiadast ert s
Luther elleneben kesziilt nemet bibliaforditast is . .i\'likor
pedig nyomtatas kozben latta, hogy a konyv terjedelme
igen nagy volna

J 
a Mozes elso kony,·e utan kovetkezo

konyvckben a fejczetck tarta!mi kivonatat megro,·idi-
. lette. Az apokrifus konyvekbcn pedig a reszck magya
razatat, Franciscus Juniust kovetven, mind kihagyta.
Az Ujtestamentumot a F elegyhazi forditasaval vetette
egybe. Vegen a Zsoltarok mclle csatolt, hu baratai
keresere, a k6z6nsegcs enekcskonyvckbol kivalogatott
nehany psalmust es rovid iinnepi enckeket, tovabb:i a
Heidelbergi Ka.let, imadsagokat cs cgyhazi szerlartasok
formait. Igy a vall.isos lclkii magyar nep cgy kotcl
ben egyi.itt talalta a vallasara nezve legfontosabb ira
tokat. Molnar addig is, mig az elo Isten alkalmalossa
got a.cl ncki es az ily faradsagos, de hasznos munka
nak segcdelmere kegyes patronust rcndel, hogy hTet
alakban, oreg beliikkel, magyaniz:i.tokkal es tanulsa
gokkal egyiilt kibocsathatja a bibliat, keri Istcnt, hogy
ez apr6 bcliikkcl kiny0matott kisded biblia sc lcgycn
haszontalan az cgycdiil igaz Islcnnck iidvosscgcs isme
reterc ahitoz6, hiv kercszlycncknck,



Az oppenheimi biblia kisded formajanal s konnyen 
kezelheto voltanal fogva mihamar kozkeleti.i lett. Ha 
hianyoztak is a lap szeler61 a jegyzetek : a fiiggelek 
resze gazdagodott az enekekkel, imadsagokkal es egy
hazi szertartasokkal, amelyeknek a gyakorlati eletben 
nagy hasznat vettek az istenes dolgokkal foglalkozni 
szereto hivek. Azonban jelentosegere s hatasara nezve 
nem versenyezhetett a hanauival. Az 1500 peldanynal 
bizonyosan tobb peldanyban nyomatolt kiadas nehany 
esztend6 alatt megis elfogyott s igen nagy lehetett mar 
a hiany a Karolyi-bibliakban, amikor az Ujtestamentom 
1644-ben Diesen, Brewer Lorine nyomdajaban, igen 
kis formaban, 12-ed ret alakban megjelent. A cimlapon 
nem szerepel ugyan a Karolyi G. neve, de a szoveg 
az 6 forditasa. Abb61, hogy nines el6tte el6sz6, meg 
abb6l, hogy a fordit6 neve hianyzik a cimlapr61, azt 
kovetkeztethetjiik, hogy maga a nyomdasz rendezte 
sajt6 ala, az ag. hitv. evang. egyhaz vezel6ferfiainak 
buzditasara, hogy a nagy bibliahianyon segitsenek. A 
kovetkez6 1645-ik evben a Karolyi teljes bibliaja az 
apokrifusokkal, Szenezi Molnar Albert zsoltaraival, a 
heidelbergi Kateval, egyhazi konyorgesekkel es egy
hazi szertartasok formaival megjelent, a kett6s (rezmet
szetii es egyszerii} cimlap szerint a belgiumi akade
miakban tanul6 magyaroknak forgol6dasok a.Ital, Jan
sonius Janos koltsegen Amsterdamban, 8 r. alakban. 
Szatmarnemeti Pap Istvannak a bazeli 1751-iki biblia
hoz irott Elolja r 6  beszede szerint ezt a bibliat (id. 
Csecsi Janos pataki tanar erlesitette 6t errol} I. Rakoczy 
Gyorgy es f elesege : Lorantfy Zsuzsanna, s az orszag
nak nemely nemesei nyomattak ki Jansoniussal. Ugyan
ei;en '.diakok .gondoskodasab61 a kovetkezo 1646-ik 
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evben is megjelent Amsterclamban kiilon az Ujszovet
seg, a Zsoltarokkal egyiitl, 12. r. alakban. 

A Karolyi Gaspar bibliaforditasanak egyik legneve
zetesebb kiadasa a vcirad-kolozsvciri, vagy roviden 
vciradi biblia, amelynek eszmeje I. Rakoczy Gyorgy 
erdelyi fejedelemtol valo. Ugyanis, nyilvan a Pazmany
es Kaldy-fele kifogasoknak s altalaban a Karolyi-biblia 
ellen intezett tamadasoknak hatasa alatl mar 1638-ban 
elrendelte az espereseknek, hogy az eredeti nyelveket, 
a zsido es a gorog nyelvet jol tudo, istenfelo emberek 
vizsgaljak at az egesz bibliat s a hibakal javitsak ki. 
Arra torekedelt, hogy legyen a magyar reformatus 
egyha.znak egy hibaktol lehetoleg teljesen ment, hii 
fordilasu bibliaja, amely ellen meg a r.-katholikusok 
se tudjanak kifogasokat lenni. Tervenek megvalosita
sara fia, Zsigmond, a tudomanykedvelo herceg, seged
eszkoziil meghozalla a liz nagy ivret kotetbol allo, 
hires, parizsi kiralyi tobbnyelvii bibliat Amsterdambol. 
ldosebb fianak: Gyorgynek (II.), grof Bethlen Istvan
nak, aki 1000 tallert hagyolt vegrendcletileg a varadi
biblia kiadasara, tovabba Rhedei Ferencnek, Barcsai 
.Akosnak, Gyu_lai Ferenc varadi kapilanynak, s tobb 
egyhazkozsegnek kollsegen, szamos javitassal s id. 
Koleseri Samuel varadi profcsszor lapszeli magyarazo 
jegyzeteivel ki is adlak a Karolyi bibliajat Istennek a 
magyar nemzetben levo anyaszentegyhaza hathatos 
epiilesere, s igy oltalmukba veltek azl a Kaldyhal 
szemben. A nyomtatas munkaja 1657-ben kezdodolt 
Szenczi Kertesz Ahrahamnak I. Rakoczy Gyorgytol es 
fialol II. Rakoczy Gyorgytol 1646-ban folszerelt varadi 
nyomdajaban, ahol 1660-ig nyugodtan folyt a nyomta
tas, de a torok veszcdelem mialt Kolozsyaron folytat-
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tak es vegcztek azt be 1661-ben. Ez az elso Karolyi
biblia, melybol az apokrifusok hianyzanak. 

E nagy ivret alaku, a Belhlen-cimerrel diszitett cim
lapu bibliat Totfalusi Kis Miklos szerint 1500, Bod 
Peter szerint 10.000 peldanyban kezdtek nyomtatni, 
azonban a torok pusztitas a!kalmaval csak 6000 pel
danyt tudtak megmenteni, 4000 peldany elpusztult. 
E biblia sorsa annyira kozerdeklodes targya volt, hogy 
addig kinyomatott iveinck biztonsagba helyezeset a 
nyomdaval egyiitt a var atadasanak feltetelei koze is 

- beiktatlak. Erdekes, hogy e bibliakiadasb6l - torde
lesi hibabol - hianyzik Jan. ev. V: 3. es VI: 31 b.
verse.

A forgalomba keriilt 6000 peldany nehany ev alatt
elfogyott, pedig Totfalusi Kis Miklos foljegyzese sze
rint 10-12 forint volt az ara, sot meg tobbet is ad
tak erte. Bod P. itelete szerinl a benne valo szep ma
gyarazatokert sokkal nagyobb bccsiiletet erdemelne,
mint amilyenben resze volt. Jgazsaga van ! (Masodszor
1805-ben jelent meg, szinten ivret alakban.)

Ebben a korszakban a romai katholikusok reszerol
ket bibliaforditassal talalkozunk. Az egyik a Szcinto

( Arator) lstucine, a masik a Kcildy Gyorgye. Szanto
tud6s jezsuita volt. Mintegy ket evtizeddel elobb kez
dett a forditashoz, mint Kaldy. Bathori Istvannak, a
kesobbi lengyel kiralynak buzditasara leforditotta az 
Otestamentumot egeszen, Roma.ban a heber, gorog es 
latin szoveg egybevetesevel, 1588 elott. Kesobb hozza
fogolt az Ujszovetseg leforditasahoz is Olmiitzben, de
munkaja kozben megleple a ha.la.I 1612-ben. 6tesla
mentom-forditasat 1605-ben, katechismusaval egyiiU
tiizvesz emesztette meg a tur6ci rendhazban. Nemelyek
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szerint Szanto u,· szovelseo-forditasanak keziralat Kaldv 
0 , 

hasznalta fel, de ennek hatarozottan ellene mond 
Kaldy, aki az Arator forditasar61 mit sem tudott. Ara
tor bibliaforditasab61 egyetlen fejezet, egyetlen sor sem 
maradt rank. 

B) Kaldy Gyorgy bibliaforditasa.

Valamint a Telegdy Miklos esztergomi prepost altal 
1578-ban alapitott nagyszoml:.ati r. kath. nyomda, tigy 
a Kaldy Gyorgy jezsuita a.Ital forditott magyar biblia is 
a reformaci6 hatasanak tekintendo, s aminl a nagy
szombali nyomda a semplei nyomda ellennyomdajaul 
tekintheto, tigy a Kaldy bibliaja is a Karol1i-biblia 
ellenbibliaja, A reformaci6 diadalmas eszmei nelkiil 
egyik sem jolt volna lelre. Sem a nagyszombati nyomda, 
sem a Kaldy-biblia. 

Az a nagy h6ditas, amelyet Karolyinak varva-vart 
s nagyhiruve Jett bibliaja a magyar kozonseg koreben 
telt, vedekezesre kesztette a r. katholikusokat. Ha mar 
csakugyan olyan szorgalmasan olvassak Isten igejet a 
r, kath. magyarok is : akkor, gondolak, ne a tevelyg6, 
eretnek gonci predikator forditasaban oh-assak, hanem, 
ha a fennall6 agyhazi rendszabalyok ellenere is, a r. 
kath, egyhazeban, Kaldynak a maga forditasaval az 
volt a celja, hogy azok a r6mai katholikusok, akik a 
Vulgata nelkiil olvassak a tevelygo tijit6k hamisan 
forditott bibliajat es abban orvossag helyctl mer�et, 
idvesseg helyett karhozatot talalnak, mcgvetven a Ka

rolyi bibliajat, az ovet olvassak. Elvileg 6 ellcnscgc 
annak, hogy a magyar nep anyanyclven olvassa a 
bibliat. Szerintc a magyar nemzct tov[tbb is el lehetctt 
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volna biblia nelkiil. Velemenye szerint nem mindenki
nek, sem mindenkor hasznos a sajat nyelven val6 
biblianak olvasasa. Et akarta vonni, idegeniteni a ne
pet a Karolyi bibliaforditasat6l. Kaldy 1605 december 
10-en fogott hozza a fordilashoz s 1607 mare. 25-en 
Olmiitzben fejezle be. Kiadta Becsben 1626-ban. Ket

fele kiadasa van ez evbol. Szedesiik ugyanaz, de a 
masodik kiadas cimlapjan hianyzik a Sz. lgnacot stb. 
abrazol6 metszet. ldoi sorrendben, a Huszita-bibliat is 
szamitva, ez a harmadik teljes magyar bibliaforditas. 

Kaldy forditasat egyhazi felsobb meghagyasb6l 
nehany tud6s ember, koztiik Forro Gyorgy jezsuita 
is atvizsgalta s a fogyatkozasokat kijavitotta. A biblia 
vegere Kaldy Oktato infest csatolt. Ebben igen megta
madja Karolyi Gaspar bibliajat s annak Szenczi Mol
nart61 sajt6 ala rendezett hanaui kiadasat, mint ame-

• lyekben sok es nagy fogyatkozas van. Az 6 bibliajuk
a Szentiras nevet sem erdemli s nem melt6 se hitelre,
se olvasasra. Majd vedi a Vulgatal Karolyinak az
6 eloljar6-beszedeben folsorolt s peldakkal is okadatolt
kifogasaival szemben. Azlan hozzafog a Karolyi-biblia
tekintelyenek es hitelremelt6saganak alaszallitasahoz,
lesz6lasahoz. Szerinte Karolyi uj biblicit koholt a maga
fejetol, amelyhez hasonl6 sohasem volt. Karolyit61 a
Vulgata ellen emelt vadakat Karolyi bibliajara igyek
szik visszaforditani. Azt mondja, hogy a Karolyi bib
liajaban sok a toldalek; masfelol Karolyi sokat ello
pott a bibliab61, homalyosan forditotl, megvaltozlatta
az igaz szoveget, az o hamis velekedesere csigazza a
Szentirast, vagyis a sajat hitfelekezeti allaspontja erde
keben meghamisitja.

Ma mar elfogulatlanul megallapithat6, hogy a ket 
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bibliafordilas szovege kozotti elteresek onnan vannak, 
hogy Karolyi az eredeii heber es giirog nyelvbol for
dit s csak a nehezebben erthelo, homalyos helyek.,el 
koveti az altala folsoroll forditasok, kiadasok egyiket 
vagy masika.L, mig Kaldy egyediil a Vulgatab61, vagyis 
az eredeli heber es gorog szovegnek regi latin fordi
tciscibol, tehat csak masodforrasb61 fordit. A fordit6t a 
hiiseg szemponljab6I, mindig forrasaval kell egybevetni. 
Kaldy Karolyit a sajat forrasaval, a Vulgalaval ellen
orzi, holott Karolyit az eredeli szovegboC a heber
bol es g6r6gb6l kell ellen6rizni. Hogy Karolyi nemely, 
meg ma is homalyos es nehezcn erlheto helyeken 
korulirassal fordit, az csak az o nepiessegre es i.-ila
gossagra valo lorekveset igazolja, nem pedig azt, hogy 
Karolyi az igaz bcHit elvallozlatja, vagyis a szovcget 
meghamisitja. Kaldy az 6 forditasaval a r. kath. dog
mak igazolasara, vedelmere, Karolyi pcdig egyszeriien 
az eredeti szoveg ertelmenek huseges visszaadasara 
torekedett, a dogrnak igazolasara val6 minden torek
ves nelkiil. Hogy a Kaldy nyelve mar bizonyos tekin
tetbcn nemileg fejlettebb, az egeszen tcrmeszetes, mert 
a ket forditas megjclenesc kozott 36 evi idokoz van. 
Azonban igen sok idegenszerii, latinos kiiejezes, latinos 
szorend, egeszen latinos mondatszcrkcsztes talalhal6 
benne. Kaldy mar folhasznalta a Karolyi fordita
sat. F orditasan, nehol He ltai, mashol Karolyi hatasa 
erezhcto. A Heltai es Karolyi vallaira allva bizony 
mar ta.volabb laLhat az ember, mint nelkiilok ! Azon
ban Kaldy fordilasa, tudornanyos, irodalmi es magyar 
nepnyelvi tekinletben egyalLalan nem multa foliil 
Ka.rolyi bibliajat. 

Nemelyek szerint K.ildy Szimlo (Aralor) Istvan 
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bibliaforditasat hasznalta £el. Ez azonban homlok
egyenest ellenkezik az igazsaggal, mert Kaldy maga 
mondja az Oktato intesben, hogy 6 mit sem tudott 
Szanto keziratosforditasarol. De hat hogy is hasz
nalhatta volna Szanto forditasat Kaldy, aki a maga for
ditasat 1605 december 10-en kezdte s 1607 marcius 
25-en, tehat tizenot es £el ho alatt, fejezle be, mikor
Szanto forditasanak otestamentumi resze 1605-ben,
j6val december 10-ike elott elegett s 1612-ben, az
-Ojszovetseg forditasa kozben leple meg a halal. Ara
tor bibliaforditasab61 egyetlen fejezet, egyetlen vers,
egyellen szo sem maradt rank.

Kaldynak az a torekvese, hogy a magyar nep elott 
a Karolyi-biblia tekintelyet megingassa, sot mi tobb, 
tonkre tegye: egyaltalan nem jart sikerrel. Nern 
tudta annak tekintelyet megingatni, mint latni fogjuk, 
a Komaromi Csipkes Gyorgye s a Kamorye sem. 

Kaldy bibliaforditasa Pazmany Peter, Bethlen Ga
bor erdelyi fejedelem es a pozsonyi m. kir. kincstar 
(vagyis az allam) koltsegen jelent meg. Belhlen 
Gabor, nemzeti iigynek tekintven a magyar nyelvii 
biblia terjeszteset, nemelyek szerint ezer arannyal, 
masok szerint egyszaz tallerral, a pozsonyi kincstar 
szinten egyszaz tallerral jarult hozza a kiadashoz. 
Egyes forrasok szerint Bethlen a szaz tallert nem a 
biblia kinyomatasara, hanem konyvnyomda allilasara 
adta Kaldynak. 

Kaldy bibliajat hasznalta ugyan a r6mai katholikus 
papsag, de a szalmafedeles hazik6k mestergerendaira 
nem igen jutott el. Nepkonyvve sohasem valt. 
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C) Pechy Simon bibliaford.itasa.

Bethlen Gabor erdelyi fejedelem tud6s kancellarja, 
aki az egykoruak foljegyzese szerint tizenhet nyelven 
beszelt, mint bibliafordit6 is kival6 sikerrel miikodott. 
A heber eredetibol 1624 vege fele kezdte meg a zsol
tcirok pr6zai forditasat s 1629-ben mar azok magya
razataval is keszen volt. F ordihisa meglepoen szaba
tos, hii es egeszen omill6. Nern sz6r61-sz6ra fordit, 
hanem az ertelem, a gondolat mine! hivebb tolma
csolasara torekszik. Az egyes versekhez fiizott ma
gyarazatai az irasmagyarazatban val6 kival6 jartas
sagar61, a zsoltarok szellemebe val6 teljes beleeles
rol, mely vallasossagr61 tesznek tanubizonysagot. 
Egyik szakkritikusa bamulja rendkiviili nyelvismere
tet es heber irodalmi jartassagat s kora legnagyob!J 
heber tud6sa: Buxtorf melle, sot fole allitja. A zsol
tarok forclitasan kiviil rank maradt Pechyt61 a Mozes 
I. konyvenek es a II. konyv els6 tizenket fejezetenek
forditasa is 1634-bol. A zsoltarokat a szekelykereszturi
unitarius fogimnazium konyvlaraban 6rz6tt keziratb61
Szilady Aron adta ki 1913-ban a Magyar Tudoma
nyos Akademia megbizasab61. Mozes konyveibol val6
forditastoredeke a marosvasarhel yi Teleki-konyvtar
ban van.

* 

Meg kell meg emliteniink, hogy az Evangeliumok 
es Epistolcik cimii gyakorlati celt szolga.16 mu, mely 
v�sarnapokra es egyeb iinnepnapokra val6 evange
liumi es apostoli levelekbeli szakaszokat tartalma
zott, rovid magyarazatokkal e korszakban is megje
lent. llyen pl. az 1590-93 kozt Vizsolyban (.M. Kvsz. 
1911:57.) es 1593-ban Kolozsvarotl, 1595-ben es 1597-
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hen Szebenben megjelent kiadas. Az elso ilyen 
r6mai katholikus magyar evangeliumos konyv a Kop
csanyi .Martone, mely 1616-ban Bccsben jelent meg, 
nyilvan a protestans kiadasok ellensulyozasara. Ez 
evangeliumos konyvek a XVII. szazadban sok kiadast 
ertek. Konyveszeli adataink szerint a XVI. szazad
tol 1711-ig negyvenket kiadasban forogtak kozkezen. 
Volt koztiik nemetbol (Gelenius utan) forditott is 
(Barlfa, 1616). Egy resziik 'protestans, masik r6mai 
katholikus celt szolgal t. Egyik-masik bovitve\ ja
vitva, imadsagokkal, ncha enekekkel is ellatva jelent 
meg. A magyar bibliai szoveg nepszeriisito konyvei 
vollak ezek s igy igen j6 szolgalalot teltek. 

A Zsilinszky szerkesztetle magyarhoni proteslans 
egyhaztortenet a. 297. lapon emlitest tesz egy 1630-ban 
Locsen, Brewer Janos (!) koltsegen megjelent disz
kiadasu bibliar61, azonban ilyen kiadasu magyar bib
liat sem konyveszetiink, sem irodalomlortenetiink nem 
ismer. 
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4. A magyar biblia 1661-tol a XVIII. sz.

vegeig. 

Az ellenreformaci6 megindulasa 6ta, II. Rak6czi 
Gyorgynek halala (1660) utan kovetkezett be a ma
gyar prolesl.antizmusra s vele egyiitt a magyar bib
liara· is az elnyomatas szomoni korszaka. Pedig a 
bibliahiany mindinkabb erezhelo volt. A prolestan
tizmus iildoztelese idejen meg jobban osszekapcsol6-
dott a vallasos nep lelke a bibliaval, mint azelott. 

Hogy a hianyon segitsenek, a galyarabsagb61 De 
Ruyter Mihaly hollandiai lengernagy a.Ital 1676-ban 
kiszabaditott protestans lelkeszek a resziikre Anglici
ban es Hollandiaban gyiijtott kegyes adomanyokb61 ' 
megmaradt penzen a magyar bibliat akartak kiadni. 
Meg is vettek e celb61 a nyomdai folszerelest, a 
betiiket es matricokat s elszallitotlak Boroszloig 
1678-ban. Onnan azonban, a sziintelen valo hadako
zasok miatt, nem szallithattak hazankba s igy nem is 
foghattak hozza a nagy munkahoz. ldokozben Otro
kocsi Faris Ferenc, aki maga is galyarab volt, ,.holmi 
bosszusaggal illettetven", a r6mai katholikus vallasra 
tert at s. a Boroszl6ban letetbe helyezetl betiiket cs 
matricokat eladta .,s amit kozj6ra szanlak vala, m:i.g:i 
hasznara fordita" s a biblia tervezett kiadasat sem
mive tette. (Bod P. : A szent bibli5.nak hist6riaja, 
t;i6, I. Athenas, 204-5.) 



Az altalanosan erzett bibliahianyon (1661-1685-ig 
nem jelenhelett meg a magyar biblia) egy kival6 te
hetsegl'.i, koltoi lelku, a magyar nemzeti ·nyelv es 
irodalom izmosodasiiert lclkesedni tud6 fiatal tud6-
sunk: Misztotfalusi Kis Miklos segitett. Amsterdami 
egyetemi hallgal6 koraban megtanulta a konyvnyoin
tatast s e meslersegben miiveszi lokeletessegig ke
pezte magat. Az o maga altal vesett, maga altal 
ontott, szep beltikkel nyomtatta Id, az egesz biblia 
szoveget sajat !<ezeivel szedven ki, 1685-ben, Amster

ddmban. E kiadashoz az 1645-iki amslerdami \,iblia 
szolgalt alapul, kiva16 gondossaggal igazitvan ki an
nak hibait, tevedeseit. Az egesz szoveget ket barat
janak: idosebb Csecsi Janos, kesobb sarospataki es Ka
posi Samuel, kesobb gyulafehervari tanarnak segitse
gevel, a forditasi es nyelvtani hibakat kijavitva, nezle 
e.s igazilotta at nagy gonddal es faradsaggal. Kis
Miklos annyira at volt hatva e tervenek nagy jelen
tosfgelo!, hogy, mint eletir6ja, Dezsi Lajos irja, sok
szor meg nelkiilozesre is hajland6 volt, csakhogy a
magyar bibliat kiadhassa:-. Sokszor ugy kiadta minden
penzet, hogy kenyerre egy polturaja sem maradt.
A legolcsobb eledellel elt; olyan takarekos volt, ami
lyent csak kepzelni lehet, hogy tervet megval6sitsa.
Szep betukkel, tiszta nyomassal kesziilt, gyonyorii
rezmetszetii, a magyar cimert s az erdelyi het varat
magaban foglal6 cimlappal ellatott remek bibliakiadasa
val6ban pompasan sikeriilt. Kis nyolcadret alaku
biblia ez. Masodik a Karolyi-bibliak sorozalaban,
amelybol az apokrifus konyvek hianyzanak. Ugyan
ekkor, a 3500 peldanyban, 1685-ben megjelent teljes
hiblia m�llett kiadta kiilon ugyanott 4200 peldanyball
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Szenczi Molnar Albert Zsoltarat, melynek cimlapjan 
mar az 1686-os evszam szerepel. A Zsoltar a teljes 
bibliaval egybekotve jelent meg. De me�jelent kiilon 
is mas szedessel, 4200 peldanyban. 1687-ben ugyan
ott kiadta T6tfalusi kiilon az Ujtestamentumot is, 
szinten 4200 peldanyban. A peldanyok szokatlan na�y 
szama nemcsak hogy feliilmulja az addig megjelent 
kiadasok mindenikenek peldanyszamat, hanem messze 
feliilmulja azokat, ugy a nyomtatas, mint a kiilso J.ci
allitas szepsege· tekinteteben is. A bibliapeldanyokat 
izlesesen, dus aranyozassal diszitett borkotesben hozta 
forgalomba. Ezert aranyos biblianak neveztek. T6t
falusi az 6 aranyos bibliait 12 eziist forint megszabott 
ar helyett otert adta. A dfszesebb kotesiiekert neha 
ket aranyat is adtak. Az egyes peldanyok ara a ki
allftas milyenseget6I fiiggott. Egy aranyos Ujtesta
mentum ara 2 eziist forint volt, neha egy aranyat is 
adlak erte. Papoknak, tanft6knak olcs6bban adta. 
Az alkudni szeret6 magyar nep a szabolt arakb6I 
meg igyekezett valamit lealkudni. Maga frja T6t
falusi, hogy ha a bibliajat ket penzre tartana, a ma
gyar ember megis egy penzert kerne. 

T6tfalusit a Bihlia egyes versein eszkozolt javitga
tasaiert sajat hitfelei, akik minden ujitast elleneztek, 
megtamadtak s coccejanismussal vadoltak. 0 azlan 
a maga vedelmet elobb egy latin, majd egy magyar 
menlsegben foglalta ossze, mclyekben igazolja javitasi 
eljarasat. Ugyancsak T6tfalusi rendezte sajt6 ala az 
1700-iki amsterdcimi bibliat is az apokrifusokkal (ne
mely peldanyb61 azonban hianyzanak), amelynek 
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alapjaul az o 1685-iki kiadasa szolgalt. De ez mar 
nem oly nagy gonddal keszult.i 

A XVlII. szazadban eloszor, a kereles cimlap S7.e
rint 1704-ben, Casselben (de a val6sagban, Ember es 
Widekind szerint, Niirnb2rgben, Endtner Martonnal), 
Ingebrand Janos koltsegen jelent meg a Karolyi
biblia, negycdret formaban, az apokrifusokkal s 
a zsoltarckkal egyiilt, ut6bbiak kiilon cimlappal. 
Az igazi, nti.-nbergi kiad6, Endlner, azert akarta azt, 
nogy kiadasa reformatus ceg neve alatt jelenjek meg, 
mcrt atl6l felt, hogy akadaly lehetne az elterjesz
tesre nezve, ha luthcriinus hely es kiad6 neve a.Ilana 
a cimlapon, tckintve azl, hogy minden elozo reforma
lus magyar bibliakiadas reform,i.tusok a.Ital adatott ki. 
Itt jegyzem meg, hogy nem sorozhat6k a XVII. sza
zadi bibliaforditasok koze azok a ,,predikaci6k sze
rint val6 magyarazatok", melyek e korban egyes bib
liai konyvek szovege alapjan ircittak, mert ezekben a 
magyarazott konyvck vagy zsol tarok szovege nem 
onall6 fordftasok, hanem rendszerint a Karolyi-biblia
b6I van kiirva. 

A kiadasi hely, ev es a nyomdasz megemlitese 
nelki..il jelent meg a kove!kezo teljes Karolyi-biblia, 
negyedret alakhan, Locsen, 1714-ben, rezmetszetii, 
diszes cimlappal, Bel Iv\atyas agostai hitvallasti evan
�elikus tud6s ferfiu gondoskodasii.b61. Szatmarnemeti 
Pnp Istvan es Torok Ferenc az 1751-iki bazeli biblia 
elobes7edeben azt alli ljak, hogy az apokrifus kony-

1 Le Long francia lud6s azl irj:i, hogy 1686-bnn Hcrnbornbnn 
is megjclent a Karolyi Gaspar bibliajn, a hanaui es az oppcnheimi 
kiadiisok nyoman. Errol azonban irodnlmunk mil sem tud. Pc;]. 
clanyai jsmeretlenek. 
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i•ek, Karolyi forditasaban, Locsen, 1716-ban, megje
lentek, nyilvan az 1714-iki Iocsei biblia kiegesziteseiil. 
(Ezutan a bibliak - az 1804-iki pozsony-pesti ne
gyedretii kiadasl, mely a casseli utan kesziilt es az 
1776-iki lipcseit kiveve - az apokrif usok nelkiil 
jelentek meg.) Peldanyai ma mar ismeretlenek. 
1717-ben ifj. Koleseri Samuel rendezte sajt6 ala 
Karolyi Djtestamentumat, Lipcseben, tizenkettzdret 
alakban. A kiadas helye es evszama nem szerepel a 
diszes cimlapon, csupan csak a sajt6 ala rendezo 
egyen nevenek kezdobetiii: S. K. allnak ott, alul, a 
bal sarokban. Elobeszed nem jarul hozza. Bod Peter 
szerint ez az Ujteslamentum gr6f Banffy Kata (bar6 
Wesselenyi lstvanne) koltscgen jelent meg, Bel J\fa.
tyas pozsonyi agostai evangelikus lelkesz kozbejara
saval. Banffy Kata tirno hamar elhalvan, Bod sze
rint e kiadas peldanyai Koleseri kezen maradtak s 
nem igen terjedhettek cl, amint kellett volna. 
(A szent biblianak hist6riaja, 176. lap.) Peldanyai 
igen ritkak. 

Komarom.i Csipkes Gyorgy bibliaja. 

Komaromi Csipkes Gyorgy debreceni kollegiumi ta
nart es - ket tarsal, Becskehazi Istvan pi.ispokot, meg 
Kisfalvi Tamast, a bihari egyhazmegye espercset, egy 
tiszantuli zsinat bizta meg a biblianak az eredeli 
nyelvekbol val6 leforditasaval. A forditas farads.igos 
munkajat, tigy latszik, fokepen s talan egyediil Ko
maromi Csipkes vegezte, mert a bibliaforditas cimlap
jan csak az o neve szerepel. A forditas kezirata 
1685-ben keriilt a margitai zsinat ele, amely azt 
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helyben hagyta. Az 1697-iki racz-boszormenyi papi 
gyiiles siirgeti, hogy a Komaromi forditasa napvilagra 
jojjon s az 1699-iki krasznai zsinat is 6hajtja Ko-· 
maromi bibliajanak kiadasat. 1706-ban a Komaromi
csalad tagjai tervezik a kiadast, de Leydenben a meg
bizott konyvkiad6 csak a pr6banyomasig haladhatott. 
Vegre 1715-ben a debreceni varosi tanacs a leydeni 
hires konyvkiad6ra, Campegius Vitrin!!ara bfzta. 
A · szerzodes szerint szep, fenylo, feher papiroson, 
200 aranyozott tabla.ju, 1800 francia kotesii es 2000 
feher per�amentbe kotott, osszesen 4000 peldanyban 
kellett kiallitani. A varosi tanacs kotelezte ma�at, 
hogy minden peldanyert harom forintot fizet. Elso 
reszletiil a varos, a szerzodes megkotesekor, 3000 fo
rintot, 1716 januar 28-an 2000 forintot fizetett; a 
hatralevo osszeg az atvetelkor volt fizetendo. A nyom
tatasra va16 feliigyeletre Miskolczi Cs. Ferencet, a 
debreceni nyomda miivezetojet kiildtek ki Leydenbe. 
A biblia 1718-ban keriilt ki a sajfo al61. A konyv
kiad6 a peldanyokb61 2915 peldanyt tizenket ladaban 
a tengeren Lengyelorszagba es Duklan at utnak in
ditott Debrecen fele. Ott maradt meg a francia 
kotesii 820 s a feher pergamentkotesii 265 es a 4000 
peldanyon feliil ut6lag rendelt 200 peldany. A szal
litmanyt azonban a szepesi kamara lefoglaltatta s az 
udvari kancellariat61 kerdezte meg, hogy mittevo le
gyen ez iigyben. A kancellaria megengedte a behoza
talt, de a szokasos elozetes cenzura mellett. Meg
vizsgaltak teha.t a bibliat Kassan. A konyvvizsgala
tot az egyetem jezsuita tanarai vegeztek. Az ered
meny az Iett, hogy ·sok elterest talaltak benne a 
Vulgatat61. Egybevetettek meg Karolyi Gaspar vi .. 
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zsolyi 1590-iki es a hanaui 1608-iki kiadasu bibliaja
val is. Az akkori egri piispok, Erdody, kerle a ki
ralyt, hogy rendelje el e biblianak, mint az allamot, 
az uralkod6haurt, a r6mai katholikus vallast, a koz
erkolcsoket, tarsadalmi beket felforgat6, minden te
kinfetben ueszedelmes ki:inyunek megegeteset. Azon
ban a kancellaria es minisztertanacs erre nem volt 
hajland6. A legfelsobb elhatarozas 1720 jiilius 29-rol 
keltezve, elrendelte, hogy a lefoglalt bibliakat adjak 
at a debrecenieknek. A kiraly ma.sod-, sot harmad
izben is megparancsolta a bibliak kindasat, de a 
piispok harmadizben is megtagadta azt. Az osszes 
protestans egyhazkeriiletek sem voltak kepesek ki
eszkozolni a bibliak kiadasat. l\\eg 1741-ben ott vol
tak nala a fogoly bibliak. A peldanyokat Kassar61 
mar elobb Egerbe szallitottak. Ott lepte oket a pe
nesz, a nedvesseg a piispoki palota pincejeben tobb 
mint harom evtizeden at. 

Erd6dy ut6da, Bark6czi Ferenc gr6f 1754 nouem
ber 5-en, szciznegyuen plebcinos es nagy sokascig je
lenleteben, Szent Imre kiraly-fi napjan, a piispi:iki 

palota uduarcin, az iinnepely utan, a biblia i:isszes oft

leuo peldcinyait megegette Egerben. (Ez alkalommal 
e�y ep peldanyt es kett6nek a bekotesi tabla.it men
tettek meg. Az egyik fedelet a sarospataki, masiket 
a debreceni konyvtarban 6rzik.) 

Erre a bibliara Debrecen varosa tobb mint 33.000 
aranykoronat koltott. Diszes cimlapjat mar 1685-ben meg
rendeltek es el is keszitettek. Ezert szercpel a cim
lapon ez az evszam, j6llehct csak 1718-ban kcriilt 
ki a sajt6 al6l. 

A Hollandiaban maradt peldanyokat (1116) Var• 
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s6ba szallitottak s 1789 augusztus 9-en vegre vala
hara Debrecenbe keriiltek. Ezek koziil igen keves 
maradt epsegben. Mindossze is 905 peldany. Az elso 
szallilmanybol, amelynek peldanyait az egri piispoki 
rezidencia udvaran maglya emeszletle meg, csupan 
csak harmincegy peldany keriilt, egy foljegyzes sze
rint forgalomba. Kaprinai szerint az elso szallitmany
bol mar Kassan megegettek nehany szazat. Mikor 
Ambrosovszky Mihaly egri kanonok 1760-ban Paz
many Kalauzanak rovid sommajat Egerben kiadta, 
ugyanakkor Melyik legyen az igaz vallas es micsoda 
fogyatkozasok lapaszlaltalnak a kalvinistak Bibliaja
ban? cimii, ahhoz csatolt toldalekjaban biralat tar
gyava tette Komaromi Csipkes forditasat. Szerencsi 
Nagy Istvan, a Bo_d Peter Athenasahoz irott, Keresz
tesi J6zsef a.Ital 1787-ben lemasolt, de keziratban ma
radt Toldalekjaban, Ambrosovszky biralatara ezeket 
jegyzi meg: Amilyen a Kalauz, olyanan olyan a Tol
dalekja is; nevezelesen fulankos sz6llas formaival 
szurkalja a Biblianak Csipkes Komaromi a.Ital az ere
deti nyelvekbol tell fordilasal azert, hogy a Vulgata
val mindenben meg nem eggyez, holott eleg lehelett 
volna az is, hogy ezen forditast nagyobb reszent, 
csakugyan az Egri lnquisitio nem erlven, megegette. 
Komaromi Csipkes bibliaforditasat reformatus reszrol 
Debreceni Ember Pal, elobb sarospataki, majd lo
sonci, szatmari, debreceni es vegiil liszkai reformalus 
lelkesz es egyhaztorlenetir6 revidealta. (-!" 1710.) 
Keziratat a debreceni reformatus kollegiumi konyvtar 
orzi. 

A Komaromi Cs. Gyorgy bibliaja, amely az eredeti 
szovegekbol fordittatott magyarra, az addig megjelent 



l:ordilasok kozott a leghubbnek bizonyult. A heber 
szoveg sz6sze1inli, lomor iorditasa miall azonban 
sok helyen homalyos. A Karolyi sok helyen koriil
irasos forditasa az olvas6 eloLt konnyebben ertheto 
es vilagosabb. Karolyi a szoveg szellemet, gondolat
beli Lartalmat igyekezett a maga koriilir6 modoraban 
visszaadni, Csipkes pedig e helyelt a grammatika 
torvenyeinek ponlos alkalmazasara es a heber szo
tarakban levo jelenteseire ford.it nagy figyeimet. 
Viszonlagsagos lorlenete, evtiz�deken kereszliil val6 
fogolykodasa, forgalomba keriilt pe!danyainak keves 
szama volt az oka annak, hogy nagyobb mertekben 
el nem terjedt. Meg azlan a nep a maga roegszokott 
bibliajat nem szivesen cserelte volna fel egy tij for
ditasuval meg abban 'az esetben sem, ha az tij jobb, 
tokeletesebb forditasti letl volna is, mint a regi. 

A Komaromi Csipkes Gyorgy bibliaja nem ert tobb 
kiadast.. A XVIII. szazadban, ennek megjelenese 
utan is, a Kcirolyi-biblicit adtak ki es hoztak for
galomba. igy 1725-ben Boroszloban megjelent a tel
jes biblia. (Sandor Istvan: Magyar Konyveshaz. 
1803:81.) Az 1751-iki bazcli biblianak Szatmarnemeti 
Pap Istvan a.Ital irl eloljar6 beszede szerint a oo
roszloi kiadasu peldanyok .,koziil sokakban Amstelo

dam vagyon felteve" kiadasi helyiil. Sot ugyanott 
meg azt is irja, hogy .,ez utan az Ujtestamentum is 
kis formaban, minden helynek feltetele nelkiil, hol es 
ki a.Ital nyomtattatott legyen, ugyanezen tipografus 
a.Ital kinyomattatott". A boroszloi 1725-iki teljes ki
adasu bibliab61 eddig, sajnos, egy peldany sem isme-

-retes, de a kis formaju Uj testamentum-kiad.:isb61 mar
· elokeriilt egy nemetorszagi antikvarius konyvei koziil
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egy peldany, melynek cimlapjan Amstelodam szere
pel kiadasi helyiil. (Ez a peldany igazolja Szatmar
nemeti Pap Istvan ama tud6sitasanak helyesseget, 
hogy a Boroszl6ban nyomlatott bibliak nemelyiken 
·Amslelodam szerepel.) Ezl a peldanyt Pongracz J6-
zsef papai reformatus theologiai tanar es foiskolai

konyvlarnok vasarol ta meg 1922-ben. A kecskemeti
anyakonyvi foljegyzesek szerint az amsterdami ki
adasu biblia (az 1700-ikit erti) nemelyik peldanyara
,,1725, Boroszlo" van jegyezve. (Revesz I.: Figyel
mezo, 1870:433.) Az elokeriilt -Ojteslamentwn Szat
marnemeti fol j egyzesenek ad igaza t. Hogy ki gondos
kodott e kiadasokr61 s hany peldanyban keriil tek
forgalomba, nem tudjuk. Lipcseben, mcisodizben,
1727-ben, Bel Matyas pozsonyi agostai hitvallasu
evangelikus lelkesz gondookodasabol jelenik meg
Karolyi --Ojtestamentuma, a gorog szoveg alapjan esz
kozolt javilasokkal. Serpilius pozsonyi agostai evan
gelikus lelkesz szerint a kalvinizmusokt61 tisztitotla
volna meg Bel Matyas e bibliat javitasaival. Hogy
Karolyi Gaspar Ujtestamenluma 1734-ben (vagy ke
vessel azelolt) Pozsonyban is megjelent, arr6l Szeli
J6zsefnek Fabry Gergelyhez 1734 augusztus 22-en
irott levele tesz bizonysagot, amelyben azt mondja,
hogy Pozsonyban egy papista, Speiser nevii konyv
koto, gradual alakban, Amstelodam kiadasi hellyel,
titkon kinyomatta a Karolyi Ujtestamentumat es
ugyancsak titkon arulja is. (M. Prat. Egyh.-tort.
Adattar, Il:169.) E kiadasb6l eddigele egy peldany
sem ismeretes.

Torkos Andras bibliaforditcisa. Torkos Andras, gyori 
agostai hitvallasu evangelikus lelkesz, az eredeti go-
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rog nyelvbol lefordilolla az. Ujtestamenlumol. De a 
kiadasat mar nem erhelte meg, mert meghalt. Fia: 
Torkos J6zsef, kesobb szinlen gyori lelkesz, rendezte 
sajl6 ala s latta el a magyar bibliafordilasok mullja
val foglalkoz6 el6ljar6 beszeddel. Ebben Torkos pa
naszosan emlili, hogy a szegeny magyar evangelika 
eklezsiaknak, ha magyar nyelven akartak a Szentirast 
olvasni, Karolyihoz es Kaldyhoz kellett folyamod
niok. Atyja arra torekedelt, hogy ugy forditana ma
gyar nyelvre az Ujlestamenlumol, hogy ponlr6l-pontra 
minden versecske a Szenlleleknek ertelmevel meg
egyezzek. A nehezebb, vilas helyeket magyarazo, 
vilngosit6 jegyzelekkel is ellalla, hogy a szoveg meg
erteset elosegitse. E forditas megjelent Witlenberg

ben, 1736-ban, nyolcadret alakban, nemely j61lev6k 
koltsegevel, az esztendo vasarnapjaira es iinnepekre 
val6 epistolak es evangeliumok feltiintetesevel es 
vasarnapi es iinnepi imadsagokkal. Masodik kiadasa 
Pozsonyban, 1803-ban jelent meg. Megbizhat6, j6 
forditas, melyen a Karolyi bibliajan.ik hatasa erezheto. 

Besnyei Gyorgy bibliaforditcisa. Besnyei Gyorgy, 
madari reformatus lelkesz es malyusfoldi esperes, 
1737-bol val6 bibliaforditasa nem jelent meg nyom
tatasban. Nern onall6 fordi!as ez, hanem Komaromi 
Cs. Gyorgy forditasanak javitasa, similasa. Az egesz 
biblia szoveget felolelo, nagy terjedclmii kezirat a 
debreceni reformalus foiskolai konyvtar tulajdona. 
Reszleteket kozolt belole, a Komaromicval cgybe
vdve, Barany Jozsef 1885-ben. 

Szeniczei Barany Gyorgy, Barany Janos es Sarto
rius (Szabo) Janos bibliaforditcisa. Szcniczei Bar.iny 
Gyorgy, Barany Janos dunantuli agostai hitvallasu 
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evangelikus piispok es Sartorius Janos nemescs6i 
agoslai evangelikus predikator leforditottak az Ujtes
tamentumot gorogbol s kiadtak Laubanban, Szasz
orszagban, 1754-ben. Ez a fordilas azert erdemel 
kiilonosebb figyelmet, mcrt az egyes konyvek ele 
kiilon-kiilon tajekoztat6, el6ljar6 beszedet, a konyvek 
tartalmat tekintve pedig, ujszovetsegi irodalomtorte
neti tajekoztatast, a fontosabb tartalmu versekhez 

pedig szovegmagyaraz6 es erkolcsi ini.nyu jegyzele
ket csatolnak. A magyarazatoknal Feltner, Langius, 
Heidinger es Starkius miiveit haszmil tak fel. Lefor
ditottak az 6szovetseget is, de ez nem jelent 
meg nyomtatasban. Ujabb kiadasa nem jelent meg. 
A XVIII. szazad folyaman a Karolyi-biblia legneve
zetesebb kiadasai voltak az utrechtiek es a bazeliek. 
Utrechiben hetszer jelent meg a Karolyi-biblia. 

Mikor T6tfalusi Kis JVlikl6snak az Amslerdamban 
vegbevitt rilka peldaju forgol6dasa a.Ital nyomataUa
tott magyar bibliak, mind az idonek sok formaju 
valtozasa s mind szegeny nemzetiinknek hovatovabb 
val6 szorultabb allapota miatt annyira elfogytak, hogy 
mar csak nehol talaltatminak s azok is igen draga. 
aron: Hollandiaban van Alphen Jeromos utrechti 
theologiai tanar, latvan szegeny magyar nemzetiink
nek azt a nagy tehetetlenseget, hogy nemcsak egyeb 
kozonseges j6 konyveknek, hanem a bibliaknak is,. 
melyek mindenek felett Iegsziiksegesebbek, meg
szerzesere a maga erejebol eppen elegtelen: hozzank 
val6 atyai j6indulatab61 Hollandia kegyes s forendii 
tagjait, nyomorusagos allapotunknak hiiseges commen
datiojaval, a szent biblianak ujabb kinyomtalasara 
sziikseges alamizsnalkodasra annyira fclinditotta 
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(tanartarsa, Lampe Adolf is reszt vett a penzgyujtes
ben), hogy azoknak kegyes adomanyaib61 megj elent 
1730-ban, Utrechtben, Muntendam Anselmus nyomda
jaban, nyolcadret formaban. Rezmetszetii, diszes 
cimlapja • a T6tfalusi-fele 1685-iki amsterdami biblia 
cimlapjanak utanzata. Minlaul a T 6tfalusi bibliai 
szolgaltak. E kiadas jovedelmet egy ujabb kiadas 
szamara t6kesitettek. A XIX. szazadtol a fonnma
radt, t6kesitelt penz kamatait az Utrechtben ta
nul6 magyar .reformatus theologusok segelyezesere 
forditjak. 

Ez els6 utrechti kiadas betiii egcszen tijonnan on
tettek s e kiadas megjelenese utan az utrechti theo
logiai fakultas hiiseges gondviselese ala bizattak. 
E teljes bibliahoz jarulnak kiilon cimlappal es uj 
lapszamozassal a Szenczi Molnar altal forditott zsol
larok, a dallamokkal egyillt. E kiadas fenti tartalmu 
lelkes el6szavanak a kegyes olvas6hoz beszelo isme
retlen ir6ja (nyilvan egyik ott tanul6 magyar diik) 
lelkes orommel igy vegzi szavait: Vegyed j6 neven e 

. j6 munkat es a nagykegyelmii j6 Istent, ki meg az 
idegen nemzet al ta! is szegcny nemzetiinknek nyomo
rusagos sorsaval kegyelmesseg�t csclekedni melt6z
tatolt, aldjad es felmagasztaljad; e Szent Konyvvel 
pedig elj az o Felsege dics6segere es a magad lelke
nek idvcssegere. Kinek, hogy orok dicsoseg es ha.la 
adassek, mi is egy szivvel mondjuk: Amen! 

A masodik ulrechti kiadas, 1737-ben, ugyancsak 
van Alphen Jeromos thcologiai tonar gondozasaban 
jelent meg. Ez is teljes, 6- es Ujszovetsegbol a.116 
kiadas, Szenczi Molnar zsoltaraival egyiitt. Recrs 
W. Janos nyomasa.
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Utrechtben harmadszor, 1745-ben, nagy nyolcadret 
alakban jelent meg a teljes magyar biblia, Reers W. 
Janos nyomdajaban, van Alphen gondozasaban. Rie
derer (Nachrichten, II. 29.), aki Wiedekind utan em
liti ezt a hazankban egy peldanyban sem ismeretes 
kiadast, azt irja r6la, hogy az 1737-iki kiadashoz 
hasonl6 szepseggel van nyomtalva. Cimlapja s elo
szava bizonyosan egyezo az 1737-ikievel. 

Ugyancsak Reers nyomasa a kovetkezo negyedik ut
rechti kiadas is, mely 1747-ben keriilt ki a sajt6 al61. 
Van Alphen oltani theologiai professzor halala utan, 
de meg az 6 ,,szorgalmassaga a.Ital szereztetett koltse
gen" jelent meg. Rezmetszetii cimlapja az clozo ut
rechti kiadasoket u tanozza, de a magyar cimer s a het 
erdelyi var nem alul, hanem a lap felso ket szegle
teben van. Szent David zsoltarai, Szenczi Molnar 
forditasaban, kiilon, 1746. evszamu cimlappal jarul
nak e kiadashoz. 

Az 1757-iki utrechti kiadasbol hazankban egy pel
dany sines. Dr. Ballagi Aladar latott ebbol egy pel
danyt Genfben. (Prot. egyh. es isk. lap. 1876:1361.) 

Az utrechti hatodik kiadas 1765-ben jelent meg. 
Teljes biblia. Ezt Ori Fiilep Gabor (kesobb saros
pataki fonar es tiszaninneni pi.ispok) es Balogh Soos 
Mihaly ulrechti egyetemi hallgat6k rendeztek sajt6 
ala, nagy nyolcadret formaban. Az elobbi utrechti 
kiadasok eloszavat megbovitettek. Majd mindenben 
T6tfalusi kiadasait vettek mintakul. Az azokba s a 
kesobbi kiadasokba becsuszolt betiibeli s egyebfele 
sok bib.it, munkajokban ,,j6 Isteniink kegyelmes se
gedelme a.Ital erositletven es vezereltetven", annyira 
megigazitottak, hogy e kiadashoz hasonl6t, lisztasa-
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gara nezve, addig az ideig, hazank soha nem latott. 
Hozzajarul Szent• David szazotven zsoltara, Szentzi 
Molnar forditasa szerint, de e zsoltarok es az apo
krifus konyvek egy kotetben, kiilon is forgalomba 
keriiltek. 

Az eddig folsorolt ulrechti bibliak mind kereles, 
diszes cimlappal vollak ellatva. Egy foljegyzes sze
rint az ulrechli bibliak egy resze az ottani egyetemi 
konyvtarban volt lctelbe helyezve s az ott tanul6 ma
gyar ifjak mindenike j6telemenyiil kapott azokbol 
egy-egy peldanyt meg 1770-ben is. 

Heted izben 1794-ben jelent meg Utrechlben a Ka
rolyi-forditotta teljes magyar biblia, Altheer Janos 
betiiivel. Ebben az Ujtestamenlum s a Szenczi Mol
nar zsol tarai kiilon cimlappal vannak ellatva. 

E kival6 gonddal kesziil t kiadashoz kisszant6i 
Pethe Ferenc, a kiad6, ket, szep kivi.telu terkepet is 
keszitett 1793-ban Utrechtben. Az egyik ket reszbol 
all. Az egyik resz, ,,Szent Vezer", mely az 6testa
mentumban elofordul6 orsziigok, tarlomanyok, varo
sok, helysegek, kietlenek, pusztak, hegyek s volgyek, 
erdok, barlangok, tengerek, foly6vizek, patakok s 
minden nevezetes tortenetek helyeinek, fokepen a 
Kanaan foldenek az izraelitakt6l lett elfoglalasiii1 
val6 lerajzolasat foglalja magaban, a masik pcdig 
lzrael orszagat, azaz Kanaan foldenek az izraelitak 
altal tortent elfoglalasat6l lzrael elpusztulasaig val6 
allapotjat rajzolja le. 

Ezt a keltos terkepet a Josue konyve utan t:ilal
juk. A masodik terkep az Apostolok csclekcdetcirol 
irott konyv utan all. Ez a r6mai birodalmat fcglalja 
magaban, melybcn a Krisztus eklezsiaja, kcvcssel az 
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o mennybemenetele utan, az apostolok altal elter
jesztelett. Meglepo ujdonsag volt e biblia mellett a
ket pampas k.ivitelii s magyaniz6 szovegekkel el
latolt terkep, melyeknek szivesen fogadasat keri az
olvas6t61 a jeles szerzo, ,,annyival is inkabb, hogy ·
ezt, tala.m? mint zsenget, ugy talalod edes magyar
hazankban". Val6ban, ez az elso magyar biblia ha
zankban, amelyben terkepek vannak.

Pethe el6sz6beli tud6sitasa szerint, a Karoiyi
biblia lciadasai koziil fokepen az 1765-iki utrechtit 
kovette, ugy azonban, hogy az azokban eszrevett 
nyomtatasbeli hibakat szorgalmasan lcijavitgatta. 

Pethe e k.iadast a maga koltsegen, a maga betiiivel 
rendezte sajt6 ala. Az erdemes kozonseg nemely 
maganos tagjai, elopenziil, osszes koltsegeinek egy
nyolcad reszevel segitettek. Szombathi Janos saros
pataki tanar Rovid tud6sitas a magyar bibliar61 
cimmel irt e bibliahoz tomor tajekoztatast, melyben 
gondosan i:isszeallitja az addig ismert osszes biblia
forditasokat es kiadasokat. 

Az utrechti kiadasok ki:iziil kiili:inosen kivalik az 
1737-ik.i, amel y a Karol yi-biblianak egyik legszebb, 
igen tiszta nyomasu kiadasa. Hasonl6kep k.iemelkedik 
az 1794-iki is, melyet kisszant6i Pe the Ferenc adott 
ki ritka hibatlansaggal s ezerl az angol herceg (ke
sobb IV. Gyorgy) harm.inc arany sulyu arany emlek
eremmel jutalmazta meg. Nemelyek szerint ez a ki
adas gr6f Teleki J6zsef koltsegen jelent meg 8000, 
mas adat szerint 11.000 peldanyban. A peldanyokat 
a reformatusok negy egyhazkeriilete kozott osztolta 
szet negy forint helyett ket forintert. Pethe kesobb 
is (1817) kiadta meg az Ujszovetseget. 
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Bazelben haromszor jelent meg a Karolyi-biblia. 
Eloszor Szatmarnemeti Pap Istvan es Torok Ferenc 
ottani magyar egyetemi hallgat6k adt.ak ki, 1751-ben,

Im-Hof Rudolf Janos nyom1.atasaval 5000 peldany
ban. Ehhez elol egy latin elobeszed jarul Beckius 
bazeli theologiai tanart61 az olvas6hoz es egy magyar 
nyelvii eloljar6beszed a magyar- es erdelyorszagi ek
lezsiakhoz intezve, melyben a Szentfras jelentose�e
rol elmelkedik s folsorolja az altala ismert bibliafor
ditasokat es kiadasokat. Hozza jarulnak Szenczi Mol
nar Albert zsoltarai kiilon cimlappal, amelyen azon
ban 1750 all a kiadas eveiil. Ballagi Aladar latott 
egy bibliapeldanyt e kiadasb6l, 1750-es evszammal, 
amibol ketsegtelen, hogy az elso bazeli kiadasu bib
liak cimlapjan reszint az 1750-es, reszint az 1751-es 
evszam szerepel. E kiadas koltsegeihez tekintelyes 
c:isszeggel jarult Gerdesius Daniel groningeni reforma
tus theologiai tanar, aki magyar tanitvanyait6l er
tesiilt a magyarok bibliahianyarol. Az 5000 peldany
bol 2000-ben csak a Szatmarnemeti Pap Istvan ma
gyar nyelvii el6ljar6 beszede; 3000-ben pedig Beckius 
bazeli theologiai tanar latin eloszava olvashat6. En
nek az az aka, hogy 2000 peldany, a kiadoval s 
Beckiusszal tortent elozetes megallapodas szerint, 
Pap Istvant es Torok Ferencet illette volna, a tobbi 
3000 a kiad6 konyvarust. Vannak azonban olyan 
peldanyok is, amelyekben m.indket elobeszed megvan, 
ilyen pl. a sarospataki foiskolai konyvtar peldanya. 

A masod.ik bazeli kiadasbol (1764, nyolcadret, Im
Hof Janos Rudolf es fia koltsegcn) mar hianyzanak 
az elobeszedek, az apokrifusok, de Szenczi .Molnar 
zsoltarai kiilon cimlappal vannak hozzacsatolva. 
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Ugyanilyen beosztasti a harmadik bazeli kiadas is. 
(1770, nyolcadret. Im-Hof Rudolf Janos es fia kolt
segen.) E harom kiadas mintajaul az 1747-iki utrechti 
biblia szolgalt. A bazeli kiadasok kozt ketseget kiza
rolag az elso kesziilt a legnagyobb gondossaggal s igy 
az a Iegjobb, legertekesebb. 

Az emlitettekcn kiviil a XVIII. szazadban meg
jelent meg az Ujteslemantum iskolai hasznalatra 
Debrecenben haromszor (1749,· 1767, 1789). Budan a 
teljes biblia egyszer (1782) es Pozsonyban az Ujtes
tamentum szinten egyszer (1790. Balogh F., Karoly 
Gy. Hugo, Petrik nem ismertek e kiadast, mely ma 
megvan a Nemzeti Muzeumban) s a teljes biblia is 
egyszer (1793. Kettos cimlappal; az elso rezmetszetu, 
a masodik piros- es feketebetiis nyomassal. Patzko 
Ferenc koltsegen). Meg kell meg emliteniink a lip
csei 1776-iki teljes bibliakiadast, amelyet Moss6tzy 
Institoris Mihaly pozsonyi agostai evangelikus lelkesz, 
Love Antal pozsonyi konyvarus koltsegen adott ki, a 
bazeli, 1770-iki kiadas szerint szor61-sz6ra. Az elotte 
ismeretes keziratos es nyomtatott bibliafordilasok so
rozatat feltiintelo, figyelemre melt6 eloljar6 beszedet 
maga Moss6tzy irta. 

A Ka!dy bibliaforditasa ebben az idoszakban ket
szer jelent meg. A masodik kiadas Nagyszombatban, · 
1732-ben, ivret alakban, a harmadik Budan, 1782-ben, 
szinten ivret alakban.. Mindketlo az Oktat6 intes 
nelkiil. Hunyadi (Szabo) Ferenc liszantuli reformatus 
piispok ("i" 1795) leforditotta Job konyvet a 36. reszig. 
Forditasa keziratban maradt. 
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5. A magyar bihlia a XIX. es XX.

szazadhan. 

A) Karolyi Gaspar bibliaja.

1661-tol az  1790-91. evi XXVI. t.-c. megalkotasaig, 
az elnyomatas keserves evtizedeit eltek at hazankban 
a protestansok. Ez ido alatt, tehat csaknem masfel 
szazadig, alig jelenhetett meg a magyar biblia ma
gyarorszagi sajt6kon. A XVIII. szazad szomorti ev
tize,deiben protestans vallasti iratokat s kozti.ik a bib
liat, a jezsuitak altal vegzett felekezelicskedo s tul
zasba vitt konyvrevizi6 miatt sem kinyomatni, sem a 
kiilfoldon nyomtalottakat behozni es terjeszteni nem 
lehetett. Csak Debrecenben jelenl meg az Ujtestamen
tum haromszor, iskolai hasznalatra nyorntatva s Budan 
a teljes biblia egyszer. A kiilfoldre szamiizott, idegen
ben bujdosott s idegenek segitsegevel kinyomatott 
magyar biblia peldanyait aztan csak keriilo titakon, 
nagy iiggye1-baj jal ]ehelett becsempeszni. 

A XIX. szazadban a Karolyi-biblia Jegelso kiadasa 
. Fiiskliti Landerer Mihaly nyomdasz es konyvarus 
koltsegen, 1803-ban jelent meg Pozsonyban es Pesten 
(a rezmetszetii, kereles cimlapon csak Pozsony sze
repel), a bazeli kiad�i.s szcrint, nyolcadret a]akban. 
(Teljes biblia.) Hozzajan1lnak kiilon cim1appal Szenczi 
Molnar zsollarai. Ugyano az e,lcmedett es clgyengiilt 
szemii hivek kedveert, nagy negyedret alakban, na-
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gyobb betiikkel, ugyanazon helyeken, 1804-ben, kiadta 
a kasseli, 1704-iki kiadas szerint, az apokrifusokkal 
es Szenczi Molnar zsollaraival. A keretes cimlap 
utan elobeszede all, melyben elmondja, hogy ez uj, 
nagyobb kiadassal hazaszeretetet, a tudomanyoknak 
s az ajtatossagnak elomozditasaban val6 mindenkori 
igyekezetet iparkodott megmutatni. Fogondja volt, 
hogy nyomasa tiszta, hibatlan Iegyen. A bazeli ki
adas hib:iit tud6s ferfiakkai igazittatta ki. A paral
lel helyekct a varadi, bazeli es utrechti ki.adasok sze
rint liintettek fel; az irasbeli hibakat pedig a Ieg
ujabb helyesinis szerint igazgaltak ki. Az elobeszed 
utan a kasseli biblia elobeszede kovelkezik. A kovet
kezo evben (1805) Trattner Matyas Pesten, ivret 
alakban, keretes, diszes cimlappal adta ki a teljes 
bibliat, a varad-kolozsvari kiadas szoros kovetesevel, 
vagyis nemely fordita,sbeli valtoztatasokkal es rovid 
magya1:azatokkal. igy ez a nagyhirii varad-kolozs- · 
vari biblianak masodik kiadasa. 

A Karolyi-biblia torteneteben uj korszakot nyit meg 
az 1804-ben megalakult Brit es Kiilfoldi Bibliater
·jeszto Tarsulat a maga nagy segitsegevel. E nemes
celu tarsasag, mihelyt tudomast szerzett a Magyar
orszagon mar tobb izben elofordult s most ismet je
lentkezo bibliahianyr61, nyomban felajanlotta a ma
gyar biblianak kiadasara es terjesztesere iranyul6
hathat6s segedelmet. Es erre egeto sziikseg is volt,
mert az utrechti biblia �tols6 kiadasa (1794) 6ta,
harminchet ev alatt, csak haromszor jelent meg a tel
jes biblia (Pozsony-Pest 1803, 1804. Pest 1805) es
ugyanannyiszor az Ujtestamentum (a Torkose Po-
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zsonyban 1803-ban, a Karolyie Pesten 1817-ben es 
Debrecenben 1821-ben). 

E tarsulat elso nagy jelentosegii cselekedete az 
volt, hogy a reformaci6 haromszazadik evfordul6janak 
1817-ben tartott iinnepelyere a szegenyek kozt val6 
ingyen kiosztasra 500 peldany magyar bibliat, a bib
lia kiadasara pedig tekintelyes penzosszeget kiildott. 
Hazankban a Brit es Kiilfoldi Bibliaterjeszt6 Tarsu
lat koltsegen legeloszor Scirospatakon jelent meg a 
Karolyi forditotta Szentiras es pedig 1832-ben, elobb 
csak az Ujtestamentum. A larsulat, illetolcg a tiszan
inneni reformatus egyhazkeriilet megbizasabol So
mosy Janos, a Magyar Tudomanyos Akademia tagja 
es Kalniczky Benedek sarospataki theologiai tanarok 
rendeztek sajt6 ala. Ez a kiadas az el6z6ktol el
teroen jelent meg, amennyiben a versek foly6 sorsza
mat jelzo szamok nem a versek ele, hanem a lap 
szelere vannak nyomtatva s az egyes bibliai konyvek 
ama reszletei, amelyek tartalmuknal fogva szorosan 
osszetartoznak, kiilon-ki.ilon kikezdesbe vann� ta
golva. Harom evvel kes6bb, 1835-ben, ugyancsak 
Somosyek gondozisaval s a tarsulat koltsegen meg
jelent Sarospatakon a teljes Szentircis is. Ez a regi 
gyakorlat szerint van nyomtatva, az 'Ojtestamentum 
kiadasaban alkalmazott tljitas nelkiil. Somosyek, 
Kazinczy Ferenc keresere, mindket kiadast szep be
tukkel nyomatta. Az Ujtestamentum kiilon kotetben 
is megjelent. 

1838-ban a tarsulat Koszegen nyomdat a.Hit £el a 
magyar biblia kiadasara s meg ugyanazon evben meg
jelenik az e!s6 koszegi 'Ojtestamentum, amely itt 
1852-ig negy izben (1838, 1842, 1843, 1846), az egesz 
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biblia pedig het izben (1840, 1842, 1843, 1846, 1848, 
1850, 1852) jelent meg. A tarsulat 1848-ig, vagyis tiz 
ev alatt 120.000 peldcinyt hozott forgalomba olcs6 aron 
a szegedi kiadasokb61. A bibliak terjesztese koriil 

ebben az idoben nagy buzg6saggal forgol6dott Wim
mer Agoston felsolovoi iigostai evangelikus lelkesz, 
aki sz6val es irasban buzditott, lelkesitett minden ke
resztyent, hogy viselje sziven a biblia terjeszteset, 
hogy egy egyhaz se Iegyen biblia nelkiil. 

Az 1848-49-iki szabadsiigharc leveretese utan a 
magyar bibliak is sziimiizettek az orsziigb61. A becsi 
kormany az angol tarsulat pesti megbizottait s a 
bibliaterjeszto sk6t misszionariusokat Peslrol kiuta
sitotta, az ottani es a koszegi bibliaraktarakat, az 
osszes peldanyokkal lefoglaltatta s azok terjeszteset 
betiltotta. A becsi kormany a tarsulat kepviseloinek 
az angol kiiliigyi hivatalnal tortent kozbelepesere a 
lefoglalt 58.000 magyar bibliiit, mint angol vagyont, a 
tarsulatnak kenytelen volt visszaadni, amely a biblia
kat Berlinbe sziillittatta, ahol aztan kesobb ket izben, 
1859-ben es 1860-ban, ki is adtak a teljes bibliat s 
kiilon is az -Ojtestamentumot. 1861-ben az osztrak 
miniszter mar megengedte a bibliak behozatalat s a 
betiltott raktarak is ujb61 megnyilhattak. Az6ta a 
tarsulat budapesti s kolozsvari raktarai szabadon 
folytathattak a.Ida.sos miikodesiiket egeszen az 1914-
1918-iki vilaghaboruig.1 

1 Az 1850-es evekben Kalmar (Kramer) Istvan, r. kath. pap
sagra kesziilt, de naz,arenussa lett ferfiu, kovetoi szamara lefordf
totta magyar nyelvre = Ujszovetseget, de fordltasa keziratban 
maradt. 
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A tarsulat nagyaranyu munkassaganak igen szep 
eredmenye, hogy a Karolyi-biblia 1832-ig harminc
nyolc, 1832-tol 1902-ig, tehat hetven ev alatt, hatvan
ket kiadast, a mai napig pedig, csaknem kizar6lag 
Budapesten kiadva, szaznal ti:ibb kiadast ert, amely 
kiadasokban a teljes biblia 287.000, az Ujtestarnen
turn pedig kiili:in 847.000 peldanyban terjedt el ha
zank bibliaszereto nepe ki:ireben. A Brit es Kiilfoldi 
Bibliaterjeszl6 Tarsulat kiiszi:ibolte ki nalunk a jegy
zetes bibliakat, mivel a jcgyzetek rendszerint theo
logiai iskolakat kepviseltek s az igenek kozvetlen ha
tasat kockaztattak. (Prat. Szemle. 1898:510.) 

Nyelviinknek folytonosan tart6, kiili:ini:isen a XVIII.

szazad vegetol ti:irtent gyors fejlodese, csinosodasa 
mindinkabb kivanatossa, siirgosse, sot elodazhatat
lanna tette a Karolyi-biblia szovegenek a magyar 
nyelv fejlodi:itt szellernenck megfelelo atdolgozasat. 
Erre annyival inkabb is sziikseg volt mar a XIX. s�a
zadban, rnert a Tampa, Petofi, Arany es J6kai ki:iltoi 
rniiveit olvas6 kozonseg izlese es nyelverzeke immar 
alig talalta vonz6nak es elvezetesnek a XVI. szazadi 
bibliaforditas nyelvet. fgy ti:irtent, hogy az angol tar
sulat gondoskodott arr61, hogy a biblia, egyelore az 
Ujtestamentum, ugy az uj idok magasabb izlesenek 
es igenyeinek, mint a tudomanyos kovetelmenyeknek 
megfelel6leg is atdolgoztassek. 1878-ban a tarsulat 
megbizasab61 es koltsegen meg is jelent Budapeslen, 
Gyory Vilmos, Menyhcirf Janos es Filo Lajos atdol
gozasaban (atdolgozta Gy6ry V. es Menyhart Janos, 
atnezte Filo Lajos), az eredeti szoveggel egybc
vetett Ujtestamentum. Ez az atdolgozasi kiserlet 
azonban nem elegitette ki a bibliaolvas6 kozonsc� 
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varakozasat. A szakkritika sem volt vele megele
gedve. A masodik kiadas alkalmaval mar javitva je
lent meg ez az atdolgozott 'Ojszovetseg. De a biblia
kedvelo kozonseg vagyott egy meg jobb utan. Sze
remley Samuel h6dmezovasarhelyi reformatus lelkesz 
1881-ben a debreceni orszagos zsinat ele terjesztett 
emlekirataban tette sz6va egy tij biblia forditasanak 
a magyar reform,itus egyhaz tudtaval es akarataval 
val6 kiadasanak iigyet. Majd pedig 1898-ban meg
jelent (mutatvanypeldanyul) az eredeti szoveggel 
egybevetett es atdolgozott 6szovetseg, de nem a fen
tebb emlitett atdolgoz6k tolla ho!, hanem egy szak
tud6sokb61 a.116 bizottsag munkalkodasanak eredme: 
nyekent. E bizottsag Duka Tivadarnak, a Brit es 
Kiilfoldi Bibliaterjeszto Tarsulat igazgat6sagi tagja
nak kezdemenyezesere es Szasz Karoly reformatus 
piispoknek, mint clnoknek kozremiikodesevel, kezdte 
meg nemes es sikeres munkajat. 1 Az egesz biblia, 

1 A Brit es Kiilfoldi Bibliaterjesztc5 Tarsulnt 1886-ban Ballagi 
Mort, Hunfalvi Pall, Szasz Karolyt cs Szilady Aront kerte fel a 
bibliarevidealas iigyenek vezetesere. E vezetp ferfiakon kiviil, mint 
munkatarsak miikodtek a forditasban ill. atdolgozllsban es a for
dltas-atdolgozas revidealasaban : Bachat Daniel, Bartok Gyorgy, 
Csengey Gusztav, Dicsiifi Jozsef, Erd6s Jozsef, Frolich Robert, 
Hamar Istvan, Kecskemethy Istvan, Kenessey Bela, Keresztes 
Jozsef, Linberger Istvan, Marton Lajos, Masznyik Endre, Nemeth 
Istvan, Petri Elek, Poszvek Sandor, Pukanszky Bela, Radacsi 
Gyorgy, Szabo Aladar. - Keresztes (t 1888), Ballagi, Hunlalvi 
(t 18911, Frolich (t 1894) elhalvfm, kevesse munkalkodhattak a 
revidealasban ; keveset dolgozhatott Bacha! is. Hogy e rel. h ag. 
hitv. evang. tudosok koziil ki, melyik bibliai konyvel fordiloltn s 
melyiket revidealta, azt a biblia-revidealo bizottsag jegyz<5kony
veibiil I iralaibol lehet reszletesen megallapltani. 
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az eredeti szoveggel egybevetve es atdolgozva, annyi 
mindenfele akadaly utan, 1908-ban keriilt forgalomba, 
de ugy az 6-, mint az ujszovetsegi resz cimlapjan 
1905 szerepel kiadasi ev gyanant. Hornyanszky nyo
masa. (1908-ban a Pallas nyomdajaban is kinyoma
tott ugyancsak a brit tarsulat koltsegen.) Ebben a ki
adasban az 1898-ban megjelent s az eredeti szoveg

gel egybevetett es atdolgozott 6szovetseg, a szakkritika 
kivanalmai sze,rint, jelentekeny javitason ment at. 
Nyomdahibai is kiigazittattak. Nern teljesen uj, nem 
teljesen modem fordftas ez, hanem a tobb mint ha
romszaz eves Karolyi-biblia gondos, lelkiismereles, 
j6l sikeriilt kijavitasa s atdolgozasa. Az aidolgozas 
egyik foelve is az volt, hogy ne uj fordilas kivantas
sek, ,,hanem a Karolyi szovegenek pontos atnezese, 
nyelvenek a mai kor kivanalmaihoz alkalrnazasaval, 
de 6donszeriisegenek s bibliai zamatanak meg6vasa
val, a bibliai tudomany es kritika mar megallapitot
taknak veheto eredmenyei figyelembe vetelevel, de 
minden, a protest.ans egyhaz hitelveivel es szimbolikus 
konyveink tanaival ellenkezo uj tudomanyok mello
zesevel; sz6val a bevett s maig altalanos hasznalatban 
levo ford.itast61 csak a helyes erlelem s nyelvtani 
szabatossag kovetelte elteresek engedtessenek meg, de 
minden felesleges s megiitkozest, idegenkedest vagy 
eppen botranyt okozhat6 ujitasok gondosan keriiltes
senek". El ore megallapitotta a bizottsag azt is, hogy 
,,oly kozmondasszeriive valt mondasok, amelyek be
mentek a koznyelvbe, hagyassanak meg meg ott is, 
hol az exegeta kiilonben nem tudna is elfogadni a 
Karolyi forditasat". Az atdolgoz6k mindvegig hivek 
maradtak elore megallapiiott, helyes elveikhez. 
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Nagy kar, hogy egy bosszant6 sajt6hiba ekleleniti 
az 1905-os, nagy gonddal revidealt Karolyi-bibliat, 
amely aztan a kovetkezo kiada.sokban is megmaradt. 
Ez a keresztseg szereztetesi igeiben, a Mate irasa 
szerint val6 evangelium 28. resz 19. verseben olvas
hat6: neveben, nevebe helyett. A Komaromi Csipkes
biblia fogvatartasanak es megegettetesenek egyik oka 
eppen az volt, hogy a nevezett versben a szinten he
lyes nevere olvashat6 (es nem a r6mai katholikus 
Kaldy-forditasbeli neveben). lme egy oltfelejtett 
nyomdahiba akarja megcsufolni, eppen egy krilikus 
helyen, a Karolyi-biblia nagy multjat! Erdekes je
lenseg, hogy ugyancsak a Brit es Kiilfoldi Bibliater
i eszto Tarsu lat kiadasaban Budapesten, 1923-ban 
megjelent, de Lipcseben, Poschel es Treptenel nyoma
tott Karolyi-bibliaban, mely nem revidealt szovegii, a 
Mate., 28. resz 20. versehez (a 19. versben a helyes 
nevebe all), csillag alatt, ez a mas kiadasokban nem 
talalhat6 igen becses jegyzet van csatolva: ,,A 19. es 
20. vers sz6 szerint ezt mondja: Azert elmenven, a
nepeket mind tegyetek tanitvanyokka azzal, hogy
megkeresztelitek oket az Atyanak. es a Fiunak es a
Szentleleknek nevere es taniljatok oket, hogy meg
tartsak, stb.".

Az eredeti szoveggel egybevetett s atdolgozott 
biblia megjclenese korszakos a Karolyi-bibliak s alta
laban a .magyar bibliaforditasok torleneteben. 
1908-tol maris szamos kiadast ert. Ezek kozott leg
nevezetesebb az a Kepes Szent Biblia, amely T6th
falusi J6zsef reformatus lelkesz szerkeszteseben s 
Hermann Emil biblia- es vallasosirat-terjeszto valla-
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latanak kiadasaban jelent meg 1908-ban Budapeslen, 
szinnyomahi mellekletekkel es szines kepekkel a szo
vegben. A bibliar6l, annak kiilonbozo (de nem teljes 
szamu) forditasair61 sz616 bevezetest irt hozza a szer
keszto; eloljar6 beszedet pedig Kenessey Bela erdelyi 
reformatus piispok. Szep kepeivel ez a kiadas nagy 
tetszesnek orvendett, peldanyai el is fogytak. 

Az 1914-1918. evi vilaghaboni alatt megszakadvan 
osszekottetesiink az angolokkal: a magyar bibliak 
annyira elfogytak, hogy 1917-ben mar nagy biblia
hiany volt Magyarorszagon. Csak 1919-bm keriiltek 
ujbol nagyobb szammal angol kiadasu magyar bibliak 
forgalomba. 

Hazankban a Brit es Kiilfoldi Bibliaterjeszto Tar
s_ulvton kiviil, amely mar tobb mint otszaz nyelven 
terjeszli a bibliat s amely legut6bb 1925-ben es 
1926-ban adta ki az atdolgozott Karolyi-bibliat Buda
pesten, Hornyanszky nyomdajaban, meg a Sk6t Nem
zcti Bibliatarsulat foglalkozik 1861 6ta a magyar bib
lia terjesztesevcl, az angol tarsulatt61 vasarolvan a 
peldanyokat. 1898-ban a bibliakiad6 tarsulat eladott 
egesz bibliat 1769-el, Ujszovctseget 7970-et; a sk-:'it 
tarsulat 1919-1923-ban eladott tcljes magyar 
bibliat 868-at, Ujtestamentumot 9370 peldanyt s 
23.541 bibliai reszt s ingyen kiosztott 82.990 bibliai 
reszt. 1924-ben a bib!ia m{tr 572 nyel vre le volt for
ditva. A brit tarsulat 1924-ben 10,040.575 darab bib
liat es biblia reszt adolt el, masfel milli6val tobbet, 
mint az elozo evben s a lcrjesztes nagy munkajat 
kilcncszaz biblioarus vegezte. 
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R6mai kath. forditasok. 

A XIX. es XX. szazad folyaman a kovetkezo bib
liaforditasokkal talalkozunk: Vegh I st van aldoz6pap 
1827-ben kiadta Eszlergomban Boles Salamon kiraly 
peldabeszedeinek vilagosabb kitetele cimii miivet, me
lyet az eredeti kiadas ertelme szerint a keleti nyel
vek s a nevezetesebb forditasok es regisegek vilaga
nal keszitett. Miive forditasb61 es a szoveg alatti 
magyarazatb61 all. A forditas kethasabos; a bal hasa
bon kozli Kaldy forditasat, a jobbon ,,Eredetinek er
telme" cimmel a magaet, amely tulajdonkepen nem 
hii forditas, hanem inkabb oly eloadas, mely a fordi
tas es koriiliras (paraphrasis) kozott all. Celja az, 
hogy a peldabeszedek ertelmet ertelmesen es vilago
san adja e]o. (Erdekes, hogy szerz6, mivel Salamon 
peldabeszedeinek tobb mint ketharmad resze el
veszett, ezt a hianyossagot p6tland6, a szent alyak
mi.l, a r6mai klasszikusoknal s masoknal talalt ha
sonl6, rovid, elmes, ekes erkolcsi mondasokat csatolt 
toldalekul latin nyelven konyvehez.) Az Egyhazi 
Tar cimii foly6irat szerkesztoje (Guzmics lzidor) 
elobb a zsoltarok forditasat adta ki Pesten, 1832-ben, 
majd J6b konyvet ugyanott 1836-ban, a Predikatort 
1839-ben. Bevezetessel es jegyzetekkel ellatott for
ditasok ezek, melyeken a Kaldy hatasa erezheto. 
Szepesy lgndc pecsi piispok tobb munkatarssal lefor
d.itotta az egesz bibliat magyarra. Azonban inkabb 
Kaldy utan val6 atdolgozas ez, mint uj ford.itas, min
den nagyobb onall6sag nelkiil. Az Ujszovetseg 
1834-ben ket kotetben, az 6szovetseg pedig 1835-
36-ban negy kotetben jelent meg Pozsonyban, jegy-
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zelekkel. Peldanyail aj andekul oszlogalta ki a 
puspok a romai katholikus hivek kozoll. A jegyze
Lek keszitesenei Allioli magyarazalait hasznaitak. 
Ez a Kaldy ulan keszilelt Szcpessy-1eie bibiia Szabo

Jozsel nagyszombati hittamir aldolgozasaban .Peslen, 
1851-bcn jelent meg ket kolelben, kepekkeL f.iajd 
Barlakovics Bela egri ersek elrendelle Kaldy iordita
sanak atdolgozasal, amely mun.ka elvegzesevei s 
Allioli jegyzeteinek folhaszmi.iasaval, Tar.u.anyi Bela 
egyeki plebanosl, a .Magyar Tudomanyos Akademia 
tagjal, bizta meg, aki a rabizoll munkat el is vegezte. 
Keziratat a biralok alvizsgallak s aposloli jova
hagyas utan kiadtak .Egerben 1862-65-ben, 10.500 
pelctanyban. l<.cszkiadasai vo!Lak: Az Ujszoveiseg 
1500, a i:soltarok konyve 1000 peidanyban. £zt a 
bibliat 1·endesen Kaldy-Tarkanyi biblianak szoklak 
nevezni. .Masoclik vallozalian kiadasat Samassa J6-
zsef egri ersek 1892-ben Egerben 5000 peldanyban 
rendezle saj lo ala. Harmaclik kiada.sa 1915-16-ban 
jclent mcg harom kot.elben Budapesten, a Szenl Ist
van Tarsulat koltsegen, nyolcadreL alakban. Tar
kanyi bibliaford1Lasa, nyelvenck simasaga11al, kolloi 
hajlekonysaganal fogva magas fejlodesi fokot kepvisel 
a Kaldy-!ordilas lortenelcben. l\icm uj es nem on
a.116 forditas ez, hanem a h..aldyenak jcgyzctekkcl is 
ellalolt mcgjobbitasa, mcgszebbilcse, atdolgoza.sa, az 
egyhazi Iohatosag altal kijelolt hatirok kozott. Szent 
Pelcr apostol ket levelet leforditolia, parhuzamosan 
Koriilircis-sal cllatta (a baloldali hasab Forditas, a 
jobboldali Koriilircis) s ludomanyos kesziiltseggd 
magyarazta Draxler (Zcidori) Janos balassagyarmati 
kaplan, 1861-ben Pesten mcgjelent s a pesti egyetcm 
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hi ltani kara al tal Lonovits-dij jal jutalmazott palya
munkaj aban. Elozmenyiil hozzajarul Peter apostol 
elete. Forditasaban az erlelmi hiiseget elobbval6nak. 
tartotta a sz6hiisegnel. Arra torekedetl, hogy az 
olvas6 ,,a maga valodisagaban kapja a Szentirast". 
Kaldy hatasa alatt all.' 

Kcilmcin Karoly plebanos szabJ.d magyar verses 
forditasban, 1883-ban, Budapesten kiadta David kiraly 
zsoltarkonyvet az osheber eredeti szoveg alapjan, a 
legjelesebb erlelmezok es forditasok s foleg a Vul
gata egybevetesevel. Masoclik kiadasa 1884-ben, har
madik 1892-ben jelent meg. Csicsciky lmre 1885-ben 
a Vulgata nyoman, a heber szoveg egybevetesevel le
forditotta Jeremias siralmait s kiadta Budapesten. 
Heim Antal Jonas pr6feta konyvet (Budapest, 1902) 
s Malakiaset forditotla es ertelmezte. (Hittudomanyi 
Foly6irat, 1905-1906.) Az Ujszovetsegnek 1."!j fordi
tasa jelent meg, az egyes iratok elott s a szoveg alatt 
kozolt magyaraz6 jegyzetekkel, 1911-ben, a Vulgata 
nyoman, a budapesti Karmelita-rendhaz kiadasaban, 
P. Soos Istvan karmelita papt61. Ezen is Kaldy ha
tasa erezheto. Nyelvezet, magyarossag es stilus dol
gaban sem mulja foliil a Titrkanyi-fele atdolgozast.
Haladast, fejlodest egyallahin nem mutat.

A protestansok {1jabb bibliaforditasai. 

Az e korbeli forditasok kozott elokelo helyet fog
Jal el Ballagi M6rnak, a kesobb budapesti reforma-

1 Kiss Janos Szcnt Pal apostol levelcinck ertclmczesc c. miiv<!
ben, mclybol a r6mai es I. Kor. level magyar:izata jclcnl me!! 
(I. fi.iz. Eger, 1866. II. f. 1867.) nem a maga, hanem a Kcildy lor
ditasat kozli. 
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lus lheologiai lanarnak fordilasa, aki 1840-41-ben 
magyarra fordilotla s jegyzetekkel 11£olvilagositotta" 
Mozes ot konyvet. ot kotetben jelent meg Bu<lan, az 
eredeti heber szoveggel egyutt. 1842-ben Elso josok 
cimmel kiadla Budan Josua konyvet, szinten az ere
deli szoveggel parhuzamosan es jegyzelekk<:!l ellatva. 
Mint a szabadelvii lheologiai irany hive, bibliafordi
tasaban is ez allaspont kepviseloje. Az 1871-bzn meg
alakult Proteslans Egylel azt igerle, hogy tagjai 
konyvoszlalekul dr. Ballagi Mor teljes bibliafordila
sat fogjak kapni. Az egylet lerve, igerete azonban 
nem valhatott val6ra, mert Ballagi az egylet es an
nak miikodese ellen az orthodox irany reszerol el
hangzott biralatok ut{m abba hagyta biblidordit6i 
munkalkodasat. A biblia nagy reszcnek allala keszi
lett fordilasa kcziralban maradt. 

Wohlforth nemel tudos magyarazataival s Dinter, 
Lisco es masok munkaibol vett adalekokkal jelent 
meg az lncze Daniel cs Herepei Gergely-fele Uj tes
tamentum 1852-ben, Kolozsvaron, ket kotetben. Nern 
uj forditas ez, hanem a Karolyi-biblia szovege nemi 
javitgatassal. A bibliaszercto k6z6nseg, foleg pcdig 
a vallastanitassal foglalkozo egyenek s a lelkeszek 
meleg erdcklodessel, vallasos es erkolcsi haszonnal 
olvaslak ezt a magy«1r:izalos Uj lestamentumot. Pal 
apostolnak a romabeliekhez (1860) es a korinthusiak
hoz irott elso (1861) es masodik levelet (1860) lefor
ditotla s szakszerii tudomanyos magyarazattal el
latva, egy-egy kotetbcn kiadta Pozsonyban Boleman 
Istvan pozsonyi agostai evangclikus theologiJ.i tan,ir. 
A kovetkezo evben ( 1861) Deb:-ecenben l,f enyhrirl 
Janos theologiai tanar, a saj:it tudom:inyos alapokon 



nyugv6 magyarazataival adla ki Szenlirasmagyarazasi 
kezikonyveben Pal apostolnak a Timotheushoz es Ti
tushoz irott leveleit 6nall6 forditasban. Dr. Heiszler

J ozsef s[1rospataki theologiai tanar melyen jar6 exe
getikai felolvasasaiban elobb a r6mai levelel (Saros
palak, 1866), majd Jakab levelet (Sarospatak, 1867) 
s vegul a korinlhusi elso levclct (Sarospatak, 1868) 
tiirgyalja, fordilassal kapcsolatosan. 

A Bariiny-fele Djtestamenlum megjelenese (1754) 
utan tobb mint szaz evvel, Kamory Samuel pozsonyi 
agostai hilvallast.i evangelikus lheologiai tanar volt az 
elso a magyar evangelikusok k6z6lt, aki Karolyi es 
Kaldy nyomdokaiba lepve, az egesz bibliat lefordi
totta magyarra, az apokrifusokkal egyiitl. Elobb 
csak egyes reszletforditasokat adott ki. 1860-ban 
Ruth konyvet, 1861-ben az Enekek eneket es Jere
mias siralmait, 1864-bcn .Mozes ot konyvet adta ki, 
ut6bbit a biblia I. koletei.il, az eredetibol forditva. 
Majd 1870-ben az cgesz Szenlirast kiadta 1500 pel
danyban, heber, aram es g6rogbol forditva. 1877-ben 
meg kiilon kotetben adta ki az 6lestamentumi apokrifus 
konyveket, gorogbol forditva. Mindenik kotet Po
zsonyban jelent meg. 

Kamory modern nyelven akarla megsz6laltatni a 
Szentirast. Azonban sokszor tt.ilzasba esett. Olyan t.ij 
szavakat is hasznalt, amelyek, mint tajsz6k, nem vol
tak kozkeleti.iek. A bibliai 6don zamat es kenetes
seg helyet sokszor egy-egy kiilonleges, akkor fclka
polt divatos sz6 vai;:y kifejezes helyettcsilelle, pedig 
sok helyen, ki.ilonosen a pr6fetai iratokban, lendiile
tessege, sot koltoi ereje is megnyilatkozik. Keresett- _ 
seg es nem termeszetesseg, a sz6jatekok sokszor 
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erolletelt alkalmazasa, az uj, de pol[;arjogot meg nem 
nyerl szavak alkalmazasa mialt nem tuclta megh6di
tani a kozonseget s igy nem tudt.a kiszoritani a Ka
rolyi-bibliat, amely mar szinte verebe ment at a nep
nek. Hatast, hiisegre torekvese dacara, nem gyakorol t, 
mely nyomokat nem hagyott a mvgyar bib!iafordita
sok tcrteneteben. Szerzo onall6saga es nemes buz
galma teljes elisl1)eresre melt6. 

Sass Bela debreceni theologiai tanar Job konyvet 
fcrdilotla le onall6an s ad la ki 1891-ben Debreccn
bcn. Kartarsa, dr. Erdos Jozsel pedig 1894-ben a zs:
d6khoz irt level forditasat adta ki bibliai theologiai 
demzesscl ellatva. Marion Lajos bud:ip2sti th-::o!o
giai tanar 1896-ban Budapesten kiadta Ruth konyve
nek forditasat, magyarazatlal ellatva; Hamar Istvan 
ugyanotlani theologiai tanar 1897-ben I-Ioseas profeta 
konyvet fordilotta le s adta ki Budap2sten, bibl:kai es 
exegetikai tanulmany kereteben, majd Ezsaias I-XII. 
fejezetenek eredeti reszeit ritmikus magyar scrokban. 
(Protestans Szemle, 1917.) Bibliaforditasi mutatva
nyokat kozolt Csengey Gusztciv 1893-ban a Saros
pataki Lapokban. (Ol zsoltart.) 

Kitcirt6 s eredmenyes munkat vegzett dr. 11,Jasznyik 
Endre pozsonyi agoslai hitvallasu evangelikus theolo
giai tanar Pal apostol lcvelcinek forditasaval cs tudo
manyos magyarazataival. (A teljes mii cime: Pal 
apostol elcle es levelei. 1-5. kotet. Pozsony, 
1898-1901.) Ma�yarazatai j6val ertekesebbck for
ditasanal, mert ezeken bizonyos nehezkesscg, kifejc
zeseibcn, sz6fiizesciben ilt-ott magyartalansag, ille
toleg a magyar nyelv szellcme ismcretenek ncmi 
hianya veheto eszre. Pal apostol levelci 1905-bcn 
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Bndapeslen kiilon ( olcsobb) kiadasban is megjelen
tek. LeforditoUa s a reformacio negyszazados orom
iinncpere kiadta az evangeliumokat is Evangeliom 
cimmel. (1917.) Hornydnszky Aladar pozsonyi agos

tai evangelikus theologiai tanar reszleteket forditott 
Ezsai{isbol es leforditotta Nahum konyvet. (Theolo
giai Szaklap, 1901-5.) Jausz Vilmos soproni agos

tai evangelikus theologiai lanar Ezsaiiis forditasabol 
mutatott be egy kis reszletet. (Protestans Szemle, 

1904), Jonas Janos pedig Job konyvet forditotta le 
a hagyomanyos eredeti szovegbol. (Theologiai Szak
lap, 1904-5 es kiilon is 1905-ben.) Rallay San

dor pozsonyi t..gosfa.i evangelikus theologiai tanar, 
piispok, 1905-ben kiadta magyar forditasban az uj
szovelsegi apokrifusokat, 1906-ban Peter masodik le
vdenck forditasat m�gyarazo jegyzetekkel a Protes

tans Szemleben, Janos evangeliumanak 1-4. fejeze
tet pedig a Theologiai Szaklapban, 1914-ben. Ugyano 
adta ki gondos forditasban az apokrifus evangeliumo
kat Jezus gyermeksegerol, toldalekul Nikodemus 
evangeliumaval. (1912.) 

Gyonyorii stilusu bibliaforditasaival tiinik ki Ra
d6csi Gyorgy sarospataki theologiai tanar, aki elobb 
a Sarospataki Lapokban kozolt bibliafordilasi mutat
va.nyokat (1887, 1897-ben David zsollaraib6l, 15.; 

1890-ben Amos profeciaja), majd 1906-ban Saros
pal�kon megjelent Bibliai tanulmanyok cimii miive 
I. koteteben Joel profeciajat egeszen, Habakukot
egeszen, Hoseasbol, Ezekiclbol, a Birak konyvebol
pedig reszletekel kozoit egy-egy tanulmany kerete
ben. A Karolyi-biblianak az eredeli szoveggel val6
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egybeveteseben, atdolgozasaban es reviziojaban teve

keny reszt vett. 

Dr. Barlok Gyorgy leforditotta s alapos tanulmany 
es magyarazat kisereteben 1908-ban Kolozsvaron ki
adta a Jakab levelet. Nagyaranyu s ertekes munkas
sagot fej tett ki a bibliai konyvek onallo forditasaban 
es tudomanyos magyariizatokkal valo ellatasaban 
dr. Kecskemethy ls/vein kolozsvari theologiai profesz
szor, aid az Enekek eneket doktori ertekezesiil Buda
pesten, 1890-bcn, Mark evangeliumat 1903-ban ugyan
ott a Brit es Kiilfoldi Bibliaterjeszto Tarsulat, 
1904-ben Pal levelet a romai keresztyenekhez a 
Bethania-Egylet koltsegen adta ki, 1905-ben pedig 
kezi kommenhir jelent meg tole Pal apostolnak a 
Tikhikus es Onesimus altal kiildott leveleihez. 
1910-bcn kiad ta Zilahon a zsol tarok elso konyvenek 
forditasat; kommentarral egyiitt bocsatotta kozre 
Amos (Kol., 1912), Hoseas (uott., 1913), Mikeas es 
Zofonias (1914), Nahum, Haggeus es Zakarias pro
feta konyvet (1915) a sajat koltsegen. 

Az itt fosorolt forditasokon kiviil az egyhazi lapok
ban megjelent meg szamos kisebb bibliaforditasi resz
let, kiilonosen a zsoltarokbol.1 

• Murcinyi Janos pcccli ref. lclkcsz 1909-bcn clofizctcsi felhiv:ist 
bocs:itott kozrc Az Elel Konyue c. m:igyarazatos bibli:ijara, mclyct 
dr. Dclitzsch Otto lipcsci cgyctcmi tanar, tortcncttud6s cs fi\ld
rajzi ir6 tudomanyos magyarazatai alapjan vctt munk:iba. Mutat
vanykcppcn mcg is jclent bclolc nyomtat:isban cgy 16 lapnyi 
fiizct. (Szovcgiil az :itdolgozott szovcgct haszn:ilja.) Az cgcsz mu 
6 kotctre volt tcrvczvc, miivcszi kcpckkcl cs :ibr:ikkal. Azonban 
az cliilizclok csckcly szi1ma miall a munka ncm jdcnhetctt mcg. -
A Luthcr-Tarsasag is tcrvbc vcttc cgy magyar:izatos Ujtcst:imcn-
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Czegledy Sandor Ujszovetseg-forditasa. 

A Sylvesterek, Heltaiak, Torkosok, Baranyok es 
Sartoriusok nyomdokaiba lep'ctt 1924-ben, Gyorben, 
megjelent Ujszovetseg-forditasaval Czegledy Sandor 
volt papai reformatus theologiai tanar, jelenleg gyori 
reformatus lelkesz. Cime: Az Uj Szovctseg. A for
dit6 kiadasa. 

Teljesen ttj s egeszen ona.116 forditas. Czegledy, 
tekintettel arra, hogy az Ujszovetseg regi keziratai
nak folkutatasa s ezzel kapcsolalban a hiteles szent
irasi szoveg megallapitasa folylan ma mar sokkal hi
telesebb, a szent ir6khoz idorendileg sokkal kozelebb 

om kiadasat. Dr. Ra/lay Scindor, a Tti.rsasag megbizasab61 a mii
velt kozonseg szamara leforditolla s magyarazta a Mate, Mark, 
Lukacs es Janos frasa szerint val6 cvangyeliomokat s az Apos
tolok cselekedeteit. Az elso fiizet 1910-bcn jelent meg Bpcsten. Ez a 
Mate evgy-at es mal!yarazatiit tarlalmazza. Tobb nem jclcnt meg. -
Kiss Ferenc debreceni egyelemi tanar szerkesztesebcn Debrcccn
ben, 1916-ban az ORLE a.Ital tervbe vet! Magyarcizatos Biblia 
ujszovetsegi reszebol megjclent kczirat gyanant cgy 43 lapnyi 
fiizct pr6baul es mutatvanyul. Tartalmazza dr. Kecskemethy 
Istucin ona.116 forditasaban, tudomanyos es gyakorlati eel! szolga.16 
kitiino ma�yarazataival cllatva, Mark 1-36-ig tcrjcdo szakaszat. 
E magyarazalos biblia kiadas"- a rendkiviil sulyos viszonyok ko
zott mcgakadt. Ujabban ismct foi:!lalkoztak a szep tcrv mcgval6sl
tasaval. Az ORLE mcgbizasab61 dr. Lencz Geza dcbr. egyct. taoar 
elkeszitctle a magyarazatos biblia e!s6 kotcteiil a Mcite ircisa sze

rint ua/6 cuangyeliomot, amcly mar ki is van nyomva, de, kiilo
nos okok miatt, meg nem johctctt forgalomba. - Nern hagyhatom 
emlites nelkiil Gonda Lcisz/6 .,Kalaszok az 6szovctsegi szent kol
teszet mezoin" c. miiv�t (Pest, 1861), amcly azonban ncm nz 
eredeti heber nyelvhol forditott kiiltoi darabokat tartalmnz, hancm 

'Herdernck Yorn Geist dcr ebriiischen Poesie c. jcles miivebol 
atiiltetett koltoi szakaszokat, folcg Job konyvebiil es a Zsoltarokb61. 
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a.116 s egyszerubb szentirasi szoveg al I rendelkeze
siinkre, mint az 1624-bol val6 Texlus Receplus (El
fogadotl szoveg): cnnck a jobb szov�gnek iparkodott 
forditasaban ervenyt szerezni. De meg ennfl is fon
tosabb volt ra nezve az a vagy, ho�y a biblia dlland1
magyar lanulmanyoz6i szamara szolgalatot legyen. 
Hangsulyczza, hogy semmi sines tavolabb tole, mint 
az, hogy az evszaza<lok hasznalata a.Ital megszent2Jt 
Karolyi-biblianak tekintelye ellen az 6 forditasaval 
tamadast intezzen. 

Czegledy uj fordilasa az Ujszovetseg-forditasck 
gazdag scrozatab:in egy nagy, el6rehalad6 lepest kep
viscl s uj korszakot nyit mcg. Vannak crenyei, de 
vannak hiiinyai, fogyatkozasai is. Erenyei: a tudo
manyos szovegkritika a.Ital hitzlesnek ellogndott, leg
jobbnak tarlolt szove)!et forditja. Az eredeti szo,·eg 
ertelmenek tolmacsolasaban erthetosegre, vilagossagra 
torekszik. Husegre val6 torekvese kozben a tudoma
nyos irasmagyarazat elvcit, kovclelmenyeit alland6:i.n 
szem elc:itt tarlja. E szemponlokbol elodeit ketsegte
leniil messze foliilmulja. Hianyai, fogyatkoz:isai: 
Nern nevezi meg azt vagy azokat a kritikai szovcg
kiadasoka t, amelyekbol fcrdilott. Egyik szakbiralat 
megallapitolta, hogy egyes vitas hclycken sem a 
Nestle, sem a von Sodcn-felc szoveget nem kovcti, 
hanem maga eszkozol szovcgigazitasl, ami fordit:isb:i.n 
mindenesetrc ujszerii es szokatlan eljaras. A fordi
tas itt-ott doccenescs, masutt nem elegge tomor, nem 
elegge zengzeles. Egycs kifejezesci, pl. a sokszor elo
fordul6 mennyek kircilys<ita (Karolyinal: mennyeknck 
orszaga) szokatlansaganal fogva ncm igen fog polgar
jogot nyerni nyelviinkben. Azonban ez uj fordil.as 
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hibai, fogyatkozasai a kovetkezo kiadasokb61 konnyen 
kikiiszobolhetok. A bibliai tudomanyokkal foglalkoz6 
korokben e forditas maris nelkLilozhetctlen. 

Dr. Masznyik Endre Ujszovetseg-forditasa. 

Uj Testamentom vagyis a Jezus Krisztusban, a mi 
Urunkban kotott Uj Szovetseg szent inisa. Karoli 
Gaspar nyoman <'IZ eredeli - gorog - szovegbol for
ditotta, bevezetessel es sz6h'irral cllatta dr. Masznyik 
Endre. Budapest. A fordi16 kiaclasa. 1925. Nyol
cadret. A laikus olvas6khoz intezett closz6ban kifejti 
forditasai elveit. Pl. arra torekedett, hogy a belii 
helyett a lelket sz61allassa meg, vagyis hogy a Szent
irasnak ne szavait, hanem gondolatait fejezze ki hi
ven, vilagosan, szabat0san, magyarosan. Ez az o 
uj (?) forditasi elve, melyet kovetelt. Szerinte a ma
gyar nep azert nem Jett biblias neppe, mert nem volt 
magyaros es nepies bibliaforditasa. ( !) Teved itt a 
tisztelt fordit6, mert hiszen ha a magyar nep nem 
Jenne biblias nep, akkor a Karolyi-biblia hogyan er
hetett mar szaznal tobb kiadast? Kik vasaroltak, kik 
olvastak, ha nem a magyarok? A bibliai sz61asmon
dasok, szall6igek ugyan honnan keriiltek a nep nyel
vere, ha nem a Karolyi-bibliab61? Nern vaJami kel
Jemes benyomast tesznek az eJosz6 ama reszJetei, 
amelyek a Karolyi-biblia revidealt kiadasar6l s kii
Ionosen a CzegJedy S. uj forditasar6l eliteloleg, becs
merloleg sz6lnak, mert azt a hatast kellik, mintha 
dr. Masznyik ezaltal a maga forditasanak ugyvelt 
kival6sagait ajanJana oJvas6i figyelmebe. Az ajanlas 
utani Bevezetes az Uj Szovetsegbe cimii szakaszban, 
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a magyar bibliaforditasokr6l sz616 igen hianyos resz
letben, dr. Masznyik szerint, a leljes biblicit lege16-
sz6r Helt.ii s tarsai forditottak le, holott koztudo
masu, a Heltaieke nem teljes biblia, mert harmadik 
resze nem jelent me� (Job, Kronikak, Esdras, Nehe
mias, Eszh;r). Tevedes az is, hogy Torkos Ujtesla
mentuma 1754-ben jelent meg, mert az 1736-ban ke
riilt ki a sajt6 alol. 

Dr. Masznyik forditasa a Textus Receplus (Elfoga
dott szoveg) alapjan kesziilt s kelsegkiviil nepiessegre 

· torekvo, de e torekves tobb helyen eroltetett. A he
lyes magyarsagra valo torekvese is tobb helyen d6c6-
gesse valik. Mar forditasa cimlapjan is erezhet6 ez.
A magyar nyelv lorvenye szerint pl. szovetseget ko
tiink valakive/ es nem valakiben. Altalaban· tobbszor
vet a magyar nyclv szelleme ellen. Hiisegre va16 t6-
rdcvese csorbat szenvcd otl, ahol szabadon fordit a
nepiesseg kedveert. Egy tekintetben azonban utt6r6,
tudniillik, hogy a hagyomanyos: Boldogok a lelki sze
genyek helyett a szerintem is (Sp. Ref. L., 1906., 36 ..
39. sz.) helyesebb Boldogok a szegenyek lelekben-t
·fordit. Ez a fordilas fcdi Jews egyeb idevag6 tani
tasat is. Az evangel iumok al tala hasznal t cimei
(Male evangeliuma, stb.), nem szovegszerii, mert hi
szen a szoszerinti, hii forditas: A Mate ircisa szeri:-1t
va/6 evangelium, vagy ahogy Czegledy forditja: Az
evangelium Meile szerint.

Dr. Masznyik Ujszovetseg forditasaban, elobbi for
ditasaihoz kepest, bizonyos fcjlodes es haladas tapasz
talhat6. Tudomanyos ertek tekintetebcn a Czegledye 
sokkal magasabb szinvonalon all. 
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lzraelita forditasok. 

Az izraelitak ez idoszakban nagy buzg6sagol fej
teltck ki foleg .Mozes konyveinek s Eszter konyvenck 
magyarn:. val6 forditasaban, de a tobbi 6teslamen
tumi kcnyvek koziil is tobbet leforditoltak s magya
ritzallal is ellallak. Rosenthal Morie rabbi David 
kiraly enekeit lcforditolta Mendelsohn utan s kiadla 
1841-ben heber es magyar nyelven .• 

Kolm Salamon mar 1868-ban magyarra forditotla 
s az izraclita iskolak szamara kiadta M6zes elso 
kcnyvct Budc1pcslcn; ugyane konyvel lefordilotta 
Reich I gmic is a heber eredelibol s kiad ta ugyanott 
iskolai es maganhasznalatra 1879-ben.. Deutsch Hen
rik magyarra forditotta iskolai hasznalatra ugyan
csak Mczes elso konyvet (kilencedik kiadasa Buda
pest, 1903), tcvabba Mozes harmadik konyvet s az 

. utobbit nyelvlani es ta.rgyi magyarazatokkal is el
Iatta. (Budapest, 1888.) Ziegler lgndc rabbi 1887-ben 
Budapeslen kiadta Malakias konyvenek forditasat 
szakszerii magyarazalokkal. Perls Armin Jeremias 

_ siralmait tolmacsolta magyarul (Pees, 1889); Steiner
Markus rabbi pedig Mike.is pr6feta konyvet fordi
totta es magyarazta. (Budapest, 1894.) 

Tobb fcrdit6ja volt Eszter konyvenek. Elobb Pol
lak Kaim 1887-ben Budapesle, Schi:in Jozsel 1891-ben 
Nagyvaradon, majd Rosenberg Vi/mos 1895-ben Buda
pesten, vegiil pedig Stern Mor 1900-ban Budapesten 
adta ki magyar forditasban; Rosenberg es Stern a 
heber szoveggel egyiitt. Herskovits Dezso Joel kony
vet forditolla le s magyarazta, bolcscszeldoktori erte
kezesiil (Budapest, 1894). Ugyanilyen celb61 for<Ji-
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lolla magyarra es hi.Ha el magyarazatokkal Jonas 
konyvet Singer J a/wb (Budapest, 1894}. Dekany 
Geza Habakuk konyvet fordilotta es magyarazta 
(Budapest, 1894). Zakarias vizi6it magyarra atiil
telte s magyarazta Lichlmann Mor (Budap�sl, 
1895). Josue es a Birak konyvet iskolai has:rnaialra 
magyarra forditotla s kiadla Budapesten, 1896-ban, 
Fiiredi /gn<ic. Job konyvct lcforditolta s 1904-bzn 
Lugoson kiadta Hevesi (Handler) Simon. 

Az lzraelila Magyar frodalmi Tcirsulal ama kiti. i
zoll celjanak clcrese erdekcbcn, hogy a hazai zsido
sagot nyelveben es istentiszleletebm atalakitsa, lefor
dittatta egy bizollsag a.Ital a Szcntiri1st magyar 
nyelvre. E forditas negy kotdben jelent meg Buda
peslen 1898-1907-ig. Az credeti nyelvbol kcszi.ill 
forditas azonban sem hiiscg, se.m magyarossag tckin
teteben nem felclt meg a hozza fiizolt rcmenyeknek. 
Nem is versenyczhctetl sem a nagy nepszeri.isegnck 
orvendo s immar rcvideall forditasban is kozkezen 
forgo Karolyi-bibliaval, sem pedig a Kaidy vagy Ko
maromi fordilasaval. A szakkrilika a fordilast binto 
idcgenszeri.isegckkcl leljcsnek talalta s a magyar, ne
pjes szolasformaklol valo tarlozkodast lepten-nyomon 
erezte a ki.ilonbzn tomorscgre torekvo forciitasban. 
Nepszeriive nem lelt. Halasa jelentos nem volt. 

Van a zsoltarok konyvcnek egy verses foldolgozasa 
Nemenyi Endretol (Budapest, 1917). .Mind a sz.:izot
vcn zsoltart magyar versekbc foglalja, az eredcti sor
rcnd szerint. Nern szoszcrinti forditas ez, hancm 
kolloi atdolgozas, ,,a kolteszct crejcvel visszaadott 
zsoltargondolat". 

Az Izraelila .Magyar Irodalmi Tarsulat kiadas;-i.ban 
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uj bibliafordilas clso kolete jelent meg Budapesten, 
1925-ben. Cime: Biblia az if j usag es a csalad sza
mara. Ez az elso kotet magaba foglalja .M.6zes cit 
konyvet, de nem a maga teljes egeszeben, hanem siirii 
kihagyasokkal. Forditotta Blau Lajos. A bibliafor
dil6 tarsasag tobbi tagjai: Bacher Vilmos, Ban6czi 
J6zsef es Klein Miksa. A megjelent elso kotetben 
sok magyartalansag van, de a forditasnak vannak j6 
oldalai is. 

• 

Ha e korszakbeli munkak sorozatan vegigtekintiink, 
megzlegedessel s orommel laljuk, hogy a XIX. szazad 
masodik feletol lendiiletes, tudomanyos munkalkodas 
indul meg a Szentirasnak rnagyar nyelven val6 mine! 
tokeletesebb tolmacso!asa erdekeben. A puszta fordi
tasok epp ugy, mint az el'lelmezessel, magyarazatok
kal ellatotlak, egy celt szofgalnak, egy feladat meg
oldasat munkaljak: lslen igejenek aranytisztasagban 
s a mai kor nyclven val6 megsz6laltatasat. E kor
szakban legnagyobb jelentosegii az aldolgozott Ka
rolyi-biblia megjelenese s Czegledy Ujszovelseg-for
ditasa. Vegteleniil nagy kar, hogy a relteneles vilag
h{lboru s az utana gazdasagi es szellerni teren be
kovdkezdt nagyfok1i visszaeses a magyar bibliafor
ditasok mezo_in szep fejlodesnek indult munkat meg
akasztotla. 

Disz:kiadasu bibliak. 

A mar fentebb emlilett Tothfalusi-fele Klpes Szent 
Biblian {l 9C8) kiviil rneg ket diszkiadasr61 kell meg
emlekezniink. Az egyikel Hatala Peter es Riedl

Szende acltak ki. Cime: Az 6- es ujszovetsegi Szenl-
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1ras, a V ulgata szerint, figyelemmel az eredeti szo
vegre. Diszkiadas 230 nagy, ktili:in keppel s a szoveg 
koze iktalott diszraj:wkkal Dore Guszlavtol. Ennek 
azonban 1869-ben csak az elso fiizete jelent meg iv
ret alakban. A masiknak cime: Arany Biblia. 
A Szentiras, feltilnletve a legnagyobb miiveszek ke
peiben. A szoveget Karolyi Gaspar ulan atnezle es 
gondozta Szasz Karoly. Budapest, Mehner Vilmos 
kiadasa. (1884.) Ket reszben, ket kiilon kotetben 
(6- es Ujszovetseg) jelent meg nagy ivrel alakban. 
Ez volt a proleslansok szamara keszitett kiadas. 
A r6mai kalholikusok reszere ugyanekkor Toldi 
Laszlo es Talaber Janos rendezlek sajto ala. A Szent
iras emez illusztralt kiad,isanak az volt a celja, ho_gy 
a legfonlosabb jelenetek, mozz2natok illuszlralasa 
a.Ital a Szenliras szovege a kepekkel, maradando 
szemleleli egcssze egyesillessek. Az egyes muveszi 
kivilelii kepek eloll a fosto es metszo neve s a Szent
iras vonalkoz6 szakasza olvashal6. 

Szeme!venyes bibliak. 

Megemlilji.ik meg, hogy iskolai haszn:ilalra az ,i.g. hitv. enn:;: 
egyh:iz egyetemes kozgyiilcse t:inkiinyviil en!lcdclycztc 1903-b:m 
a Bibliai Olvas6ko11yvet (Sz :meit'enyek a S=enfircisbol ,, mdyet 
Karolyi fordit:isanak :itdol!_!ozott kiad:isa szcrint Adorj:in Ferenc, 
Hetvcnyi Lajos cs Jausz Vilmos szerkeszlellck, s amcly a Luther- · 
T:irsas:ig kiad:is:iban 1904-ben Budapcsten jelenl meg. Az apo
krifus kiiny\'ckbol is tartalmaz szcmch-cnyekct. Eloszo\'al es 
Higgclckkel (i<loszaki_ t:ibla; mertckek, sulyok, pcnz; idosz:imit:is; 
s,:6- es tiirgymagyar:izatok ; kcpek ; tcrkcpck) \'an cll:itva. 

Ugyancsak iskolai haszn:ilalra, a 9 ·--15 eves tanulok hasznila-
1:ira. adla ki a ref. egyelcmcs konvent me�biz:is:ibol az orsz. rd. 
tanarc!lyesi.ilel 1908-ban Debrcccnbcn a Bibliai S=emefo.;11y<'k 
pilyamii), a SlO\"e,!be nyomtatoll 12 kcppel. closzoval cs fii!,!�e-
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lckkel (rovid ismcrlelcsek, lablazatok, abrak, lerkepek.). Ez a elm
lap szcrint mar 3-ik kiadasban lorog kozkezen, (2-ik kiad. 1914 ), 
de meg mindig az elso kiadis hibiinak kiigazltallan szedesevel. 
Az apokrilus konyvekbol nincsenek bcnne szemelvcnyek. Iskolai 
cs hazi Kis Biblia cimmel Ajaky (= Baj11ky F.) 1853-ban az 6-
cs Ujteslamcntomb61 vilogalotl szakaszokal adolt ki ket rcszbcn, 
az 6tcstamentomi reszlelckct Ballagi .Mor, az ujakat Kiirolyi for
ditisa szcrint. 56 + 52 I. Hcckenast G. kollscgcn jelenl meg. 

6. A magyar biblia hatasa, jelentosege,
sorsa. 

A magyar nemzel a biblianak a huszila szellemii 
clorefcrmatorok a.Ital magyar nyelvre tortent lefordi
tasaval belekapcsol6dott abba az eur6paszerte elter
jedt mozgalomba, amely aztan hazankban is tittoroje 
volt a nagy reformaci6nak. A magyar nyelvii Szent
iras-fordih\.s azonban a kodcxek koraban tigysz6lvan 
csak a kolostorok lak6i clolt volt ismcreles. A k6-
dexek koranak vegen a legtobb kodexben mar csak 
az elsorendii sziiksegletet k.ielegito darabok utim ko
vetkeznek a Szenliras-reszletek. A k6dexek nem a 
bibliaforditasert kesziiltck, hanem azert, hogy a val
lasos sziiksegletet kielegil6 kultuszi, vallasos es epito 
konyviil szolgaljanak. A papok, mikor az istentiszle
leten a biblia szovegere volt sziikseg, nem a magyar 
forditast hasznaltak, hanem az egyhazi rend tartas 
ertelmeben a hivatalos latin Vulgala szoveget. A k6-
dexek koraban a nep kozt nem terjedhetctt el a 
Szentiras. Igazi nepkonyvve a reformaci6 tette. 

A reformatorokat a Szenliras, annak szellemebe 
val6 bekcles, az_ evangelium diadalomra hivatott, 
magasz"tos eszmeibe val6 elmelyedes tette igazi re-
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iormatorokka, Ok egyedi.il a Szentirast fogadvan el 
l1itszaba!yoz6 tekintelynek: el6sz6val es irasban szi.in.
telen az egyetlen forrasra, az igazsag, a vallas, az 
erkolcs egyedi.ili Iorrasara ulalnak s kerik, kenysze
ritik hallgat6ikat, kovel6iket, hiveikel, hogy olvassak 
azt es a sajat meggy6z6desiik szerinl �nagyarazzi1k 
annak teteleit. Az tij hit koveloi elott a biblia igeje 
volt a legerosebb fegyver az ellenkezo vflemenyek
kel szemben. Csak azl tekinlik, csak azt Iogadjak el 
igazsagnak, amit a Szenliras be tud bizonyilani. Ke
ziikbe volt adva nemzeti nyelven a Iorras, hogy min
denki, meg a legegyszeri.ibb hivo is, maga keresse ki 
azl a pr6fetai, jezusi vagy apostoli mondast, amely 
az o vallasos nezelel, allaspontjat Lamogatja es ero
sili. De nemcsak ezert adjak a bibliat a nep kezeoe, 
hanem azert is, - ez a masik Iocel, Ioszempont -
hogy a biblia a maga vallaserkolcsi eletelveivel az 
embert hivobbe, jobba, becsiiletesebbe, istenielobbe, 
igazabba, kegyesebbe, a vallasos javakban gazdagabba 
tegye. Egysz6val hatast gyakoroljon egesz eletere. 

Az Ozorai Imre' munkajaval meginduit Yi,�.ir0�::..
lom kifejlodesevel, az ellcnfelek erveinek helycs es 
elfogadhal6, hatasos, meggyozo erejii vagy eppen 
d6nl6 jelentosegii szerepet az olvaso csak a hivaiko
zott szentirasi helyek gondos atolvasasaval ellenoriz
hette. Es a nep elt is a reformaci6adta eme jogaval. 
A maga szemevel akart latni, olvasni es a maga er
telmevel akart iteletel mondani s ahhoz az irany
hoz csatlakozni, amelynck allaspontjat, tanitasat a 

1 Ozorai szcnlir.isfordft.isi rcszlclcil Rupp Korncl szcdlc osszc 

De Christo ... c. vilairalabol (1535) s kiadla az kodl0rl. Ki.iz.lcm. 

1896: 290-308. l. 
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Szentirasb6l a legviliigosabban igazolva latta. lnnen 
van, hogy a vallas iigyei irant melegen erdekl6d6 ko
zonseg a biblia minden egycs reszenek magyar fordi
tasat hozsannaval iidvozolle, varva-varl vendegkenl 
fogadta. briilt, hogy vegre-valahara anyanyelven ol
vashalja lsten igejet s a folmeriil6 vitas kerdesekben 
szaiJadon nyifvanilhalja sajat meggy6z6desel. 

A reformaci6 hiveibol alakult egyh�zkozsegek isko
lai els6 sorban azert tanitjak olvasni a gyermekekel, 
hogy a konyvek konyvel, az lsten igejet tartalmaz6 
szeut biblicit, sajat anyanyelviikon olvashassak. Ezerl 
van az is, hogy a katechismusir6k, Galszecsi, Sze
kely, cibecet csatolnak kezi konyvecskeikhez s az elso 
magyar nyelvtani konyvecsket azert irjak (Sylvester), 
hogy a hivok a bibliat mine! jobban megerthessek. 
Devai Biro Matyas meg nyelvlani munkajat (Ortho
graphia Ungarica. 1549.) is kifejezetlen azert irja, 
hogy hivei a Szentirast jobban megerthessek. (It. 1:166.) 
A nyelvtanok clokeszitokiil, ranevelokiil szolgalnak 
a bibliaol"vasashoz. Ladiver Illes zsolnai, majd bart
fai s eperjesi agostai evangelikus tanar (·r 1686), hi
res magyar nevelo szerint a novendekek, mihelyt az 
iskolaban magyarul j6l megtanultak olvasni, napon
kent olvassanak a biblicibol, az 6Lestamentumb61 egy 
szep tortenetet. 

A magyar reformatorok nagy buzgalommal mun
kaljak a Szentirasnak a nep kozott val6 elterjeszte
set. Amint 6k tettek a kulturat nemzetive: 6k tettek 
a bibliat magyarra, nemzeL-ive is. Amint a protestans 
papok a tudomany, irodalom es konyvnyomtatas mes
terei: ugy 6k a biblia terjesztoi, arusai is. Az o koz
vetitesiikkel, meg a vasari arusok utjan jut el az a 

- 114 -



ncp kezebe. Maguk a proleslans zsinatok is arra lo

rc:kszenek, hogy a breviariumok helyet rnindeniilt a 
magyar bibiia foglalja cl. Az 1555-iki erdodi zsinal 
elrcndeli, hogy a predikalorok a Szenliras t forgassak 
kezukbcn ejjel-nappal s mindket reszet tanulji:.k 
meg j61 s az Isten igejet a neppel a Krisztus paran
csolala szerint kozoljek. Az 1566-iki gunczi zsinat 
kimondja, hogy a lelkipaszloroknak bibJiajok k:gyen 
es semmit se forgassanak ugy kezeikben es n<.? olvas
sanak, mint a Szentirast. Az 1567-iki debreceni zsi
nat nagyobb cikkci azt is elrendelik, hogy a lelki
pasztorok a biblian kiviil me1pr6ball tuclosok magy.:.
razataival is fol legyenck szerelve. A tud6sabbak la
tin es magyar, a ludallan:ibbak magyar biblicit v-cgyz
nek magt!knak. 

A XVI. szazad masodik fclebcn a biS!i:t olvasasa 
mar a koznep korebrn is kedvel t foglalkozassa leE. 
Olvasta.k nemcsak azert, hogy az egyes hittetelekct 
igazolva lassak, hanem olvastak az Isten igeje iranti 
szeretetbol, az irant laplalt h6dol6 erzessel; olvasbk 
igazi, tettetes nelki.ili kegyessegbol, Isten-felc!em
mel. .Meggyozodtek am.,J, hogy Is ten i;,;ej z a csiig
gedot batorilja, az erolclcn erejet megsokasitja, a 
szegenyeket lellu gazdasaggal t.ip!alja, a hiti.ikb.?n 
ketelkedoket utbaigazitja, megerositi; a restekre scr
kentoleg hat, a kiscrlesnck k.itcll lelkeket cllen
allasra keszteti; a ha.borusagot, iildozletest szenvedo
ket vigaszlalja, boldogoknak mondja, a hivokct hitiik
ben meg jobban megcdzi; magasztalja a tisztasziYiic
ket, az irgalmasokat; jutalmat, boldogsagot igcr az 
igazaknak, a hucknck s biintetcst es k:irhoz.alol a 
gonoszaknak. Az Islen i;;.:je iranti oszinte szeretet s 
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az abban kifejezell fenseges vallaserkolcsi elelelvek 
megval6sitasara val6 torekves teremtette meg a ke
gyesszivu bibliaolvas6kat ugy a nep, mint a foranguak 
koreben. Kiilonosen kitilnnek bibliaszereletiikkel a 
XVI. szazadban a Perenyi-csalad tagjai.

I. Perenyi Gabor felesege, Frangepdn Katalin, Kom
jathy buzdit6ja es bibliaforditasanak kiad6ja, oromest 
cs szorgalmasan olvasgatja az eletnek konyvet. Pe
renyi PElernek, a sarospataki foiskola megalapit6ja
nak, hosszas fogsagaban a biblia volt mindennapi leg
kedvesebb olvasmanya. Keserves heleiben, h6napjai
ban az Isten igejeben keresett es talalt tokeleles vi
gasztal6dast. Lelki erejet ez acelozta meg, remeny
segct ez elesztette es erosilgelle, liirelmet, kitartasa.t 
ez edzette meg. Annyira elmelyedt a biblia eszme
vilagaba, hogy az 6- es ujteslamentum.i legkival6bb 
torteneteket lalin versekbe szedle s azokhoz egy 
Hirschvogel Agoston nevu festomiivesszel metszetekct, 
kepeket keszittetett, amelyeket Perenyi halala utan, 
1550-ben, a festomiivesz, megbovitve, ki is adolt. 
Az 1569-ben Sarospatakon elhunyt Perenyi Gaborne, 
sziiletett Orszdgh Ilondrol foljegyezle Szikszai Ko
vacs Vazul sarospataki tanar, hogy szorgalmasan ol
vasgalla a bibliai iratokat is, kiilonosen a magyar 
nyelvre lorditott torteneti reszt; a!ig mull el egy nap, 
hogy az 6- vagy Ujteslamentumbol valamit ne olva
soli volna. 

Ecsedi Bdthori Istvan orszagbir6 (1555-1605), 
koranak nagynevu, egyik leggazdagabb foura, a vi
zsolyi nyomda megalapit6ja, a bibliai zsoltarok kony
venek hatasa alalt, hetvenkel eredeti zsoltarszerii 
vallasos fohaszkodast es elmelkedest irt pr6zaban, 
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melyck kozul Toldy huszonharmat menlell meg s 
adott ki. A biblia hatalmas kepei s az Ist2nbe 
vetelt renditheletlen hit megragadtak a ma(!as melt6-
sagot viselt ferfiu lelkel s Isten dicsoileseb2n huzog
tak ki megszentelt erzelmei. 

A nagyhirii bibliaolvas6k e�yikc volt a XVII. s:d.
zadban Beth/en Gabor, Erdely kiva.16 fejed�lme, aki
rol fol van jegyezve, hogy a bihliat konstanlimipolyi 
kovctsege alatt haromszor, e�esz elete folyaman pe
dig huszonhatszor olvasla at. Hasonl6an ke�yeslelkii 
bibliaolvas6 volt I. Rakoczy Gyorgy, fa-de!y masik 
halhatatlan emlckii fejedelme, aki az Cleslamentu
mot tizenharCIT'SZOr, az ujat pedig harmincketszernel 
tobbszor olvasta vala at. Sajalkezii bejegyzeseivel 
ekeskedo bibliapeldanyai koziil az cgyiket a s�.ros
pataki reformatus foiskola, a masikat pcdig a buda
pcsti reformatus theologiai akademia Raday-konyv
lara orzi. Minden nap 2-2 fejezelet olvasott at 
mely a11Hattal a nagy fejcdclem a Szentirasb6I, ame
lyct a fegyverzorgesek es hada.kozasok ideien is min
dig magaval hordozott. Siirii bibliaoh·asasaval oly 
na�y tajekozotlsagra tell szert, hogy s0kszor h:ima
rabb eszebc jutott, hogy egy-cgy nevczctcs profctai, 
jl'.:zusi vagy apostoli mondas hol van meg;n•a, mbt 
udvari papjanak. A sarospafaki fu:skola konyvh'tra
ban oiziHt bibliajaban (1590) a tobbek kozott pl. a 
Lukacs irasa szerint val6 evangelium vegcn e kcgyes 
szivrol beszelo foljegyzese olvashat6: Anno 1619. 
20 die Decembris, az en kegyelmes Istenemnek ke
{1yelmes engedelmebol vegeztem el ez ki.frtyvnek olva
sC:sct Patakon reggel 6 es 7 ora ko:ott. A Rad::i.y
konyvlarban orzott bibliajab:in (160S) pl'di� ilyen 
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Islcn-fclekmmcl leljcs bejegyzes lathat6: So/i Deo 
gloria. Az en kegyelmes szent lslen<?mnek kegyes 
ctyai segitsegebol s engedelmebol Anno 1631 die 
decima quinta Jamwrii kezdettem volt olvasciscihoz 
c:: szent biblicinak negyedik zittal val6 olvasciscihoz, 
de ez esztendobeli sok nyughatatlanscigim, hriborga
tcsim miatt tovcibb az Moises elsii konyvenel nem me
hettem, hmzem derekasabban kezdettem olvasni Anno 
1632 die prima Januarii, melynek boldogul idviisse
gesen va/6 vegbevitelere segilsen az tellyes szent 
Hciromscig lsfen, Amen. 

Aldott lclkii fclesege, Lorcintly Zsuzscinna is ke
fiyessziv(i bibliaolvaso volt. Satoraljaujhelyen orzott, 
1608-iki hanau.i kiadasti bibliajaba, mely bibliaszere
telrol beszelo sorokban sajatkeziileg foljegyezte, hogy 
1638-ban mar otodszor kezdi ol vasni az Uj Lesta
ment umot. Mely vallasossagar6I tanuskod6 foljegy
zese igy szol: Ez elolt valo ket esztendovel kezdel
tem volt el e/51 ezt az bibli6t es az Ujteslcimentomot 
negyedikszer es vegeztem el ma 13 mcircius "Anno 
1638, kier! az en /slenemnek legyen cildoft nagy 
neve es ismel ma kezdlem el az Ojtestcimenfomot es 
egesz elefemei ez melle hotelezem, es kerem az en 
/stenemet, ki elkezdte az jot bennem vigye veghez. 
Susanna Lorcintly. 

Ra.k6czyek fiaikat is bibliaszeretetben neve!tek. 

Gyorgy fianak adoll utasitasaban I. Gyorgy, szivere 
koti, hogy fokent a bibliat olvassa, mely elmejet, szivet 
vidamilja, elteli. Zsigmond fianak, mikor az iskolab61 
kilep, utasitasanak hatodik pontjaban lelkere koti, 
hogy: A Szentirast naponkent tanulmanyozzadl 
Gyorgyrol es Zsigmondr61 fol van jegyezve, hogy mar 



diakkorukban olyan bamulatos bihliaisrneretre tettek 
szerl, hogy az 1637 augusztus 15-en tartoll iinnepe
lyes vizsgalat alkalrnaval tobb mint negyszaz szent
irasbeli bely pontos idezesevel leptek mEg a hallga
t6sagot. 1640-ben pedig, mikor Zsigmond kilepelt a 
gyulalehervari udvari iskolab61, otezer bibliai rnondas
rol megtudta mondani, rnikor azokat elolte elolvas
tak, hogy melyik bibiiai konyv rnelyik fejezeteben es 
verseben van megirva. 

Szeclzi Mciria csaladi eziistcimcrrel diszitelt vizsolyi 
bibliajat is kegyeleltel orzi a sarospataki foiskola. 
Mint istenfelo, vallasos erziiletii no, gyakran olvasott 
reszlcteket a konyvek konyvebol. Bornemisza Anna 

fejcdelemasszonyr6l is rankmaraclt az 6 sajalkzzu be
jcgyzeseivel ellatott, szorgalmasan olvasolt bibliaia, 
amcly az 1645-iki amsterdami kiadasb61 vai6. A XVII. 
s:uizad kival6 koltonoje, Peiroczy Kata Szidonia is 
bibliaszereto, a szent konyvet gyakorta olvas6 egye
niseg volt, akinek kolteszetet foleg a mely vallasos
sag j ellemzi. 

.Melyseges hatast gyakorolt a biblia a sokaig rabos
koclolt grol Beth/en Milllosra, Erdcly kancellarjara, 
aki bibliai peldakkal s egyeb szentirasi idezetekkel 
atszott imadsagait Szebenben tobb mint ket eszten
deig minden nap reggel es csle a.hitalosan elmondta 
(koznapon negy 6rat, bojti napon hat 6rat imadko
zotl}. Naponta negy izbcn inasaval egyiitt enekelge
tctt; a nappali harom enekles utan bibliaolvasast 
hallgatolt, vacsora utan pedig Tofeus zsoltarmagya
razalait. Grof Bethlen Miklos vallasos rajongasa 
testesiilt meg, egy nemzedekkel ut6bb, grol Bethlen 
l(atciban, a Bethlen Miklos testvere, Samuel leinya-
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ban, akinek lelkere az alland6 bibliaolvasas szinten 
hatalmas hatast fyakorolt, amit imadsagai s onelet
irasa fcnyesen mc�hizonyitanak. 

Telcki Mihaly, E�dely kival6 atlamferfia, Apafi 
Mihaly fcicdelem elso tanacsosa, minisztere, elenken 
erdeklodott a belgiumi kisded biblia [a T6tfalusi-fe1e
1685-iki aranyos bihlia) irant. Kelszer is kerle 
Horthv [Istvan) reformatus lelkeszt, aki aztan 
i,ii�nokke JeH. l,of1y keritsen sz�mc1ra barhonnan kis
dedforma 1:-ihliaknt. (Dezsi: Ma!Jyar fro es konyv
nyomtat6 a XVII. szazadban. 32-33. lap.) 

A reformaci6 koraban annal tohh olvas6ja volt a 
biblianak, minel jobhan eroshodott a proleslantizmus, 
amely hazankban a XVI. szazad utols6 neflyedeben 
erte el diadalanak tetopontjat, amikor az e,!ykoni 
fol jel!yzes szerint a fonemesek koziil csak harom 
csalad volt r6mai katholilrns, a nemesek kozott ·pedi� 
ali,! volt csak egy is. A teljes Szentfrasnak ma�yar 
nyelvre va16 leforditnsa Karolyi Gaspar altal, b�le
tozese volt a reformaci6nak s ez a kozkcletiive, alta
lanosan kedveltte letl s meg a r6mai kalholikusok 
altal is olvasott biblia a magyar nemzeti nyelv es 
irodalom torteneteben korszakalkot6 esemeny . vala. 
Erdekes es figyelemremeH6, hogy valamint Nemet
orszagban a Luther hires bibliafordftasa elleneben, 
Lutherrel versenyezve, egy r6mai kalholikus mainzi 
theologus: Dietenberger Janos, 1534-ben leforditja az 
egE'.:sz bfoliat nemelre: ugy hazankban is ugyanezt 
teszi Kaldy Gyorgy jezsuita a Karolyi kozkedveltte 
Jett forditasaval szemben. 

A XVI. szazadban, sol a XVII-ikben is, az e�esz 
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magyar irodalomban a biblia s annak szelleme a hat6 
es elevenilo tenyezo. A kollok es ir6k abb61 veszik 
koltemenyeik s pr6zai munkaik targyait s at vannak 
hatva a kegyes szivvel olvasotl elbeszelesek es Lorte
netek vallasos es erkolcsi felfogasat61. A szent konyv 
kepei, hasonlatai, eszmei, sot kifejezesei, velos mon
dasai is egymasutan tolulnak tollukra. A konyvek 
konyve izt, szint, kenetesse�ct, zamatot kolcsonoz 
beszedi.iknek es irasuknak A biblia szellemi le�
koreben elnek, az az iide, gazdag forras, amelybol 
taplalkoznak, ihleti meg s hajtja lelkiiket a munkara. 
Csupan csak a XVI. szazadban harmincnal tobb ir6 
szedi versekbe a legmegkap6bb bibliai, fokent 6testa
mentumi elbcszeleseket s szovi at azokat· ill-alt a kor 
vallasos es hazafias hangulataval. A bibliai epikanak 
ily m6don igen nagy szcrep� volt a biblia elbeszele
seinek, eszmeinek nepszeri.isiteseben. 

A biblianak a magyar nepre gyakorolt hatalmas 
hatasat rendkiviil elevenen szemleltetik azok a koz
mondasck, szcillo igek, melyck belole szarmazmk s 
mclyek igen erlekes ,.osi kincsek" ncmcsak a ma
gyar nep ajakan, hanem az egesz kereszlycn Yilt.g 
osszes nyelveiben. Toth Bela, mikor 1895-ben Szaj
r61 szajra cimu kiti.in6 miiveben ki.ilon fejezelet szen
tcl a bibliai szall6igeknek s csak a lcgjartasabbakat 
sorolva fol, szazharminckikncel idez: mcgjegyzi, 
hogy a magyar idezcteket tobbnyire Karolyi Gaspar 
nalunk minden lelekezet kozott leginkcibb elferjedt 
lorditcisa szerint kozli. Meg torlencli iranyu munka
kon is szembetiinocn erezheto a bibliai szellem elteto, 
megelevcnito hatasa. Egyik jeles tud6su11k cpp�n 
czert a magyar irodalom m,tsodik ko,·szakat, a pro-



lest.ins kort, a biblicis stilus kialakulciscinak kora cim
md szeretne jelolni. 

Bibliaforditasaink Lortenetebol nyilvanval6, hogy 
hazankban a magyar bibliapeldanyokban mondhatni 
<illandoan hiciny mutalkozott. Kom.iromi Csipkes 
Gyorgy pl. foljegyezte, hogy meg 1664 lajan sem 
volt mindcn reformatus lelkesznck bibliaja. Az 6 
koniban olyan rilkak es dragak voltak a magyar bib
liapc::ldanyok, hogy 4-5 aranyert is alig lehetett egy 
peldanyt meg hosszas utanjaras utan is vasarolni. 
Pedig IGrolyi fordilasi:nak akkor mi1r hct kiadasa 
forgott kozkczen. A Komaromi Csipkes bibliafordita
sanak peldinyai (csekely kivelellel) megegettetven, a 
bibliahiany csak novekedelt. Az - egyes kiadasok 
aranylag csekely szamu peldanyban keriiltek ki a 
sajt6 al61, az olvas6k szama pedig alland6an szapo
rcdott. Mcdgyesi Pal, I. Rakoczy Gyorgy udvari 
papja foljegyezte, hogy az 6 koraban a koznep kore
ben ritka madar az olyan ember, akinek, ha olvasni 
tud is, bibliaja Jett volna. 6hajtja, hogy a nep ne 
szegyelje a bibliat magaval hordozni. Az 1737-iki 
utrechti biblia eloszava szerint a T6tfalusi-fele ma
gyar bibliak mind az idonek sok formajii valtozasa s 
mind pedig szegeny nemzetiinknek hovatovabb val6 
szorultabb allapotja miatt annyira elfogytalc, hogy 
mar csak nehol vollak talalhat6k es azok is igen 
draga aron. Azert az uj kiadas gondoz6i ennek az 
a.rat olcs6ra igyekeztek szabni, hogy a szegeny rendii 
emberek is megszerezhessek es olvashassak. 

Figyelemremelt6 jelenseg, hogy mig a XVI. szazad
ban, a rcformaci6 megindulasa 6ta, kif enc protestans 
tud6s - Heltai es Karolyi munkatarsakkal fara,• 



•

dozik a Szcnliras magyarra fordilnsanak nehez mun
kajaban: addig cz ido alatt a romai katholikusok 
kozl egyet/enegy iro sem alzad, aki az c!6liik elrej
tett, olvasni csak fclsobb egyhazi hal6sa�V,I cngedett 
bibliat vagy annak valamely reszet ma1yarra fordf
tana es kiadmi. Csak akkor lat napvilagot, a rcfor
macio hatasa alaU, az clso r6mai katholikus magyar 
biblia, Kaldy Gyorgy fordilasaban 1626-ban, amikor 
a Sylvester es Felegyhazi Ujteslamentnma mar ket
ket izben s a Karolyi bibliaja mar harmadszor is 
mcgjelenik. 

Az ellenreformaci6 mel;indulasa s mcgcrosodcse 
ul,in a magyar prolestans cgyhnzzal egyutt a magyar 
bibliara is szomoru sors vart. A fcjcdelmi, Bclhlen
cimcrrel dfszilclt varad-kolozsvari nagy, ivret alaku 
bibliaval (1660-1661) lezarul a mo.gyar biblianak 
sikerckben gazdag, hatasaban feliilmulhatatlan kor
szaka. A R£1koczy fejedelmi csalidnak bukasa 
(1660) s ozvegy II. Rakoczy Gyorgyne, sztiletett 
Bathory Zs6fianak a romai ka tholikus vallisra to,
lent visszaterese utan. gyaszos korszak kovetkezett a 
magyar protestanlizmusra, nmcllycl egyiitt szEnve
dctt s egyiitt iildoztetclt a m.igyar biblia is. A paro
chiajukb61 eliizolt lelkeszck gyillekezcliik torcdekevcl 
barlangokba, erdok siiriijebe mcnekiilvc, az elet ki>ny
vebol felolvnsolt szakaszokkal vigaszlaltak cgymast, 
gyakorta idezvcn a Megv,il to ama vigaszlalo es biz
tat6 szavait, hogy: Boldogok, akik habon'isagot szcn
vednek az igazsagert ... Fol van jegyezve, hogy 
I. Rakoczy Ferenc, ki alyja halala utan, anyj�i.val
egyutt vissza tert a romai katholikus valhi.sra, tor
rel keresztiil szurta es tiizbc dobta azt a magyar bib-



liat, amelyet nagyalyja: oreg Rakoczy Gyorgy meg a 
hadakozasok idejen is magaval hordozott es buzg6n 
olvasgatolt. (Czclder-fele Figyelo. 1879:529.) E sziv
tclen, kegyelellen cselekedetevel, - melyet nyilvan 

edes anyjanak vagy az udvarbeli jezsuila paternek 
bfztatasara haj tolt vegre - mini ha megpecsetelle 
volna a nagy hirre es nevezetessegre emelkedett 
Rak6szy-csalad sorsat. 

Az elnyomatas korszakaban alkalmazasba vetl s a 

jezsuilakra bfzolt cenzura na.�y mertekben megnehe
zitette a protestans konyvek, koztiik a biblia me!!
jeleneset is. A celzatos cenzura akadalyozta Ill. Ka-
roly (1711-1740) es Maria Terezia (1740-1780) 
idejeben a prolestans szellemii konyvek kiadasat. 
Az 1757-iki tiltott konyvekrol sz616 rendszabalyok 
alapjan, a jezsuitak a Karoly:i-biblianak utrechti es 
bazeli addig megjclent kiadasait, a Heidelbergi Ka
teval egyiitt, a tiltott konyvek koze soroztak es lobb 
helyen elegetlek. Magyar bibliak behozalalat tilt6 
rendelet meg a XIX. szazadban is jelent meg hazank
ban. I. Ferenc (1792-1835) kormanya, a papa fel
sz6litasara, a biblianak kiilfoldrol val6 b2hozatalat 
ujb61 eltiltotta 1822-ben s a mar behozottak egy re
szet elkobozla. 1805-tol 1832-ig nem jelenhelelt meg 
hazankban a biblia, az egy, iskolai hasznalatra ke
sziilt, debreceni, 1821-iki kiadason kiviil.

A kiilfoldon kiadolt bibliak peldanyainak magyar 
foldre val6 szallitasa meresz es veszcdelmes dolog 
volt. Csak mint csempeszaruk, sokszor hord6kban, 
arucikkek cimen, mintha nem konyvtarlalmuk volna, 
juthattak be az orszagba. A halaron a r6mai kalho
likusok kozbenjarasara sokszor elkoboztak oket, 



amint ez tortent a Totfalusi Kis Miklos bibliainak 
egy reszevel es a Komaromi Csipkes bibliaival is. 
A tiirelmellen jezsuitak a proteslans konyveket, ha 
kezok iigyebe esett, elegetlek, megsemmisitette!,;. 
Gyongyosi Pal kassai reformatus lelkesz, mikor 
1700-ban a kiilso orszagi egyetemekrol hazalert, szep 
konyvlarl hozolt magaval, amelybol Kolonics bibor
nok mintegy szazharminc kotelet megegetlelelt. Fol 
van jegyczvc az is, hogy mikor 1772-ben a pozsonyi 
·evangelikusoktol elvettek templomukat, iskolajukat es
konyvtarukat, mintegy 10.000 konyvct, azok k.':iziil ko
riilbeliil 2000 darabot, mint szcrintok eretnek es ve
szedelmes konyvet, amelyek kozoll magyar bibliak is
vol lak, elegettek vagy mi\skent puszti tottak el. (Pro
lestans Szemle 1900:651. I. K. 20:410.)

A XVII. szazadi coccejanizmus, amely szcrint a 
keresztyen hitnek lartalma, minden emberi tekintely
lol fiiggelleniil, egyediil a bibliabol veendo, a legna
gyobb halast a magyar reformatus theologusokra tett. 
Hazitnkban a tana.rnk es lelkeszek kozott igen el ter
j ed t (a XVIII. szazadban is voltak nalunk kovetoi) 
s ez a szellem csak megerosilette oket abban a tu
datban, hogy a keresztyen hit szabalyoz6ja val6ban 
egyediil es kizar6lag csak a biblia lchet. Ettol kezdve 
meg nagyobb odaadassal foglak a biblia tanulmanyo
zasahoz. 

A nemelorszagi XVIII. szazadi nagy vallasos fel
lendiilesnek, a pietizmusnak, Magyarorszagon az 
agostai hitvallasi1 evangelikus lelkeszek ,itjan valo 
ellerjedcsevel a XVIII. szazadban a biblia iranti er
deklodes szinten szep lcndiiletct vetl. A magyar 
pietistak egyik hires piispoke: Barany Janos 1756-ban 
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keszilctt ti.tasitasaban lelkes buzditasban siirgeli, hogy 
minden hdzban legyen biblia uagy legalcibb Ojszouet
seg. A pietista evangelikus lelkeszek. nagy buzg6sa
got tamisilanak a magyar biblia kiadasa es lefordi
tasa koriil is. (Bel Matyas, Torkos, Szeniczei Ba
ranyck.) Azonban sem a Torkos, sem a Baranyek 
Ujtestamentum-forditasa nem tudta kisebbiteni a Ka
rolyi-biblia tekintelyet es nepszeriiseget. J61iehet a 
Baranyeke a szoveg megertesehez becses vilago
sit6 jegyzctekct csatol, de a felekezeti allaspont 
igazolasara. 

A XVIII. es XIX. szazadi ieluilagosodds koranak 
eszmei a magyar nepnek a bibliaval szorosan ossze
nott, oszinte, jozan, szivbol fakad6 valiasossagat erze
kenyen nem befolyasolta, mert a magyar nep terme
szete sem azelott, sem azutan, mondhalni sohasem 
birt hajlammal a valiasi szelsosegek irant sern jobbra, 
sem balra. E korban is voltak hires bibliaolvas6 egye
nisegek. Ra.day Pa.1,1 Bessenyei Gyorgy, Kazinczy 
Ferenc, Tompa, Arany, Szasz Karoly piispok, Kozma 
Andor, Szabolcska M/haly, stb. bibliaismerele, bibiia
szeretete miiveikbol hiisegesen vissztiikrozodik s a 
szent konyv rajok gyakorolt, maradand6 hatasa mii

veikben legott szembeotlo. Fokent Tompa, Arany es 
Szabolcska koiteszete van athatva a biblia szelleme
tol, amely nemcsak lelkiiletiikre, gondolkozasuk s al-

1 Ra.day Pal lcanya, Ra.day Eszter, grcif Tclcki Laszl6nc is 
bclemeriilt a konyvi,k-ki:inyvebe. .,Kiili:ini:isen Szenl Pal lcvelcit 
annyira megtanulta, hogy cgyes helycil szciszcrint tudta idczni", 
(Pruzsinszky-Hamar: A bpesti ref. thcol. akad. Raday-kiinyvlnr 
multja es jelcnc. 1913., 14. I.). 
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talaban kol teszeliik iranyara s annak targyaira, hanern 
nyelviik.-e, valamint egyenisegu.k kialnkilasara is dont6 
hatast gyakorolt. Pelofi nyelveben, kolleszeteben is sok 
bibliai elem van. Erdekes es felli.ino adaiot jegyez foi 
Szvorenyi, Szemere Pal munkaiban (I :5.) Szemere 
Ferencrol, Palnak, a koltonek kegyes eletu, im�dsa
gos edes atyjar61, a kiralyi helyhrt6stgi iigyvivorol 

(t 1812), azt tudniillik, hogy szazkilencszer ol vasta 
at a Szcntirast. Ilyen szenvcdelyes bibliaolvas6t, 

tudtommal (ha forrasunk megbizhat6) nem tud fel
mutatni a torlcnelcm. Gazdag nevsorat birjuk azok
nak az ir6knak, tud6soknak, miivftszeknek, akikre, 

sajat nyilatkozalaik szcrint, csodalalos hatassal yoJt 
a biblia. (Az emlitettekcn kivi.il: Kossuth, J6kai, 
Baksay, Herczeg, Bcrczik, Hegedus Lorant, Szasz 
Karoly, a pi.ispok fia, slb.) 

A magyar bibliaforditasok lanulsagos tortenetebol 
megallapithat6, hogy kozi.ilok ket forditas emelkedik 
Id. Egyik a Karolyie, masik a Kaldye. Amazt a 
proteslans, czt a romai kalholikus fordit6k kovetik. 
Hatasa, jelentosege nemzeti, iroclalmi cs nyelvi tekin
letben amannak volt nagyobb, ami lermeszctes is, 
mert a Karolyi forditasa cleitol kczdve a nep kczen 
forog, mint a csalad konyve, minden korlatozas nel
ki.il, mig a Kaldyc, valoban, sohasem lelt nepkonyYve. 
Ha azza letl volna, ma mar tobb kiadast szamla!na, 
mint a Karolyi-biblia, mert hazankban a romai ka
tholikus hivek szama sokkal tubb, mint a protestan
soke. .Megallapithat6 tovabba az is, hogy am.int Nc
mctorszagban Dietcnberger, De \Vette, Sachs, Ewald, 
\Vcizsiickcr, Kautzsch bibliaforditasai j6s,i.guk, tudo
m{myos erleki.ik dad.ra scm tudlak Luther ncp-
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szeriive valt, ki:izkedvelt, megszokott bibliaforditasa
val versenyezni, annak 6riasi tckin tel yet csi:ikken leni: 
tigy nem tudlak versenyezni nalw1k sem a Karolyi
bibliaval a ti:ibbi fordit6k bibliai, sem a Kaldye, sem a 
Komaromie, sem a Kamorye. A magyar bibliafordita
sok kozi:itt ma is a Karolyi-biblia viszi a vezet6 szere
pel', annal'" van a legnagyobb tekintelye, epp ugy, mint 
Nemetorszagban a Lutherenek. Mint minden fordit6, 
Karolyi is arra ti:irekedett, hogy lslen igejet a maga 
aranytisztasagaban tarja az lsten utan ahitoz6 Iel
kek ele. Aldozatos munkaja ki:izben azonban ez az 
istenes ven ember bizonyara nem is sej thette, hogy 
Istennek olyan gazdag aldasa lesz az 6 ·onzetlen, 
nagy tesli es lelki ti:iredelemmel veghez vitt farado
zasan. A magyar protestans egyhaz, Karolyi bibliaja 
megj elenesenek haromszazadik evfcrdul6j an, 1896-ban, 
orszagos iinnepet rendezett Gi:inczi:in, ahol igaz hala
j at r6Ua le az orszag minden reszebol egybesereglett 
ki:izi:inscg jelcnleteben. Ugyanekkor lepleztek le a 
nagy bibliafordit6nak � templom keriteseben felalli
tott szep szobrat, amely iil6helyzetben abrazolja az 
istenes ven embert, terden nyitott bibliaval, jobb ke
zeben ir6tollal. 1 

A Karolyi-biblia sorsa azonos a Luther-biblia sor
saval. Lehetnek ezutan is fejlett, tudomanyos mod-

1 Dr. lviinyi Bela debr. egyet. taniir, az Orsz. Lcvelt.irban 
vegzett kulaliisai kozben, teljesen hiteles adatokat laliilt arra 
nezve, hogy a bibliafordilo Kiirolyi Giispiir, Gone cgykori hlrneves 

papja, nem volt mindig gonci lelkesz, merl elelenek egy eddig 
teljesen ismerctlen, de cgyhiizlorlencli szemponlbol m6d felelt 
erdekes epi:i:6djiival kapcsolalosan kideriill, hogy Kiirolyi evckig 
tcillyai pap is volt. (Prat. Szcmle, 1926: 415.) 
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szerrel es szovegkritikai alapon kesziil t, lokeletesebb 
forditasok (mint amilyen pl. a Czegledy Sandon�; tu
domasunk szerint Meszoly Gedeon szegedi egyetemi 
tanar Pal apostol leveleit forditotta le s tervezi ki
adasukat), de a nep bibliaja, megkapo, 6don szinezete
nel, kenetessegenel, a nyelviinkbe, mindennapi besze
diinkbe atment magyaros zamahi sz6lasainal, a nep 
ajkan elo, kedvel t kifejezeseinel fogva, magyar fol
don a jovoben is a Karolyi-biblia lesz, epp i'igy, mint 
Nemetorszagban a Lulhere. 

Orok erdeme marad a magyar proteslantizrr.usnak, 
hogy a bibliat haromszaz eszlendon at, - az el
nyomatas idoszakat kiveve, amikor nehanyszor ide
gen, kiilfoldi segitseggel jelent meg - maguk a pro
testans hivek sajat koltsegiikon rendeztek sajt6 ala, 
nyomtattak ki es lerjesztellek is, rniallal a magyar 
nemzeti nyelv · es irodalom fejlesztese koriil is el
eviilhetetlen erdemeket szercztek. 
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BJBLIOGRAFIA. 

Konyveszeti miivek, lexikonolc, iroclalom
tortenetek, egyluiztortenetek : 

Szabo Raroly: Rcgi Magyar Ki:in�'\"ti1r. I. k. Az 
1331-1711-ig mcgjelcnt mng�·ar nyomtatniu�·ok ki:inyvo
szcti kt'.·zikonyYe. llp. 137!1. - Sztripsz/,,y Hiador: Adale
kok Szabo K:irol�· RC-gi �l:ag�·ar Ko11�·\·ti1r c. munkujunnk 
1-11. ki:itctchcz. l'otl1isok Gs igazit:isok. Egybc1illit0Un: -.
I3p. l!H2. - Pdrik Geza: Magyaror�z:ig bibliographi,ija
1,12-lSGO. I-Ill. k. Hp. 1888-18fll. - Petrik Gh:.a:
�fagyar kuny\'(,;szct. 18G0-1873. Ilp. 188:i. - J{iszlinu
.':lfcin Sandor: �fugyar ki:in�·y(.szet.. II. k. 1876-1885. Ilp.
18!)0. - Petri!.· Gcza: llfag�·ar Ki:in.vn".,szct 1886-l!JOO. Ilp. 
1!103. Mugyur Ki:iny,•sczct. HlOl-1!110. Bp. l!ll 7. A-P. 
hetiiig. - Sandor i.slrcin: �lagyar Ki:in�·ve,;luiz, arngy n 
rungyur kuny\'cknck kinyomlnt{1sok szcr(•nt Yalo ri:idd c111-
li'tesok. Gyor, 1803. 8 r. - Szinnyci .J6zsef: l\lag�·ar irok 
clete cs munkid. I-XIV. k. A hlagy. Tl\(I. Akad. mc;:-
biz:is:ib,,I irta: -. Bp. lSnl-1!)14. - ,11 indszen Ii Samu.el. 
A Brouµ-hton-felc ,,Hcligiorol valo hi,.toriu i lcxikon" I-,�i:i 
<lurabj:inak (Komi1rom, 17(!2.) Magyar JJihlia c. �zakaszi,
bnn (302-3JO. I.) olvnshnto a mni-.�·nr bibli1ik jcgyzckc. -
T'anyi Ferenc: lllagyar Iroclulmi Lcxikou. i3p. (HI:!().) -
Denedek Marcell: Iroclnlmi Lcxikon. Ilp. ]!)27. - .A 
Bci;lhy-Badic.5-fclo Kepes magyar iro<lalomti:irtenct. 3-ik 
ki.tdiis. Ilp. 1!lCHi. I-II. k. - Beulhy Z1<oli: A szcpprowi 
cllm�z6lcs a r6gi magynr iroclalornbnn. 1-II. k. Ilp. 
1880-1887. A N. Tud. Akademin kintli1sn. - Toldy F11-
r1mc: ,\ mngynr iro<lnlom ti:irtcncte a le>gregibb idi:ikti:il 
a jclcnkorig. Pest., 18G4-5. IV-ik kin<l:"1s, 1878. - Bodnar 
Zsigmond: A mngyar irodalom ti:irlfincte. I-II. k. Ilp. 
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J8fll. - llor1'cilh l'yrill: :\ reid mag�·ar in,dalom tijrtf-
11cl<'. Ilp. 1800. - Fue11czi Zolfcin (szork.,: A mag�·ar iro

d11lo111 tifrtcnctc 1000-ig. (A )riirnltH'.ig Konyyt{1ra. X r. k.) 
Ilp. Hll:J. - Pi11/fr .Jenri: A magyar irodahm tiirt{-11ctc a 
lcgr{•gibb iduktul He�"cnyci G�·org,\· fell,'.,ptci;.{. J-1 f. k. 
Ilp. HIOfl. - Pinier Je1111: A mag.var irorlalom 1,ir1r.rict",-
11ck k(,zikon.vrn. I-II. k. Ilp. Hl21. - Zoninyi ./,:11/i: 
Thcolugiai Js111crctck Ti1ra. 1-HT. k. �fcziit(ir. 18!1-!-H!(JJ. 
8 r. - ilhir!.·i ,foz.sef: Kalauz nz 0�•7.,c� ma.�var irocL]om 
tifrt,·nctc cs kiin�·,·c"zetcl,cn. Ilp. 1878. (2-4-:!li. I., 210 
I.). - Bod Pe/,•r: A SZPllt l,il,li:rnak hi,tnri:"ija. :-:z':'1,cn. 
1748. 2-ik kiadi1;; uott. 175G. 3-ik 11ott. 17i,2. - Toth F.1-

rc11r.: A )Ca.��-a r ;; Erdely-Or,z,"i.td Prot. Ekkl(,,ic", k I, i-te,-
1 nri:'ija d111ii 18118-han Kmmi rnmha n kiad,,t t rnu nk,ij,, h:rn 
ll. 111ngyar bil,li:ikr(,1 c: •. "zaka,z. (:):l7-:·3 l:i. 1.j. - r,,r,,rr.
T.,/1:ci11: Exegctica Theol6gi:t. Il-ik rc-z. ])chr. 1.-311;. (A
l,il,liafordit:'1�ok j<'g�·zeke,·c-1.) - l\"arqn lnjos: :\ kc-r. c:.:�-
h:iz tiirt[.nelmc. t·j kiad,i-.. Atneztc ZoY:in.vi .lc-n,;. 1-llL
k. ::,;,irospatak, l!'lO;"i-1!.lOG. - ,\ magyarho11i pl'<,tc--t:i:is
cg-,di:\z 1urt.e11ctc. F,irka;; J6z.,ef, Kov,ic.;; :-;:i-;dor 6;; Pok0ly
,.luz,<'[' kiizrcmi'1kolle;::e\·cl. Szcrk. Dr. Z:<i/inszl.·!1 .llilHiiy.
Up. 1!)07. - Balor1h Fcrcm�·: A m:q:.r�·:ll' Hil,lia kiac!,,-ai
knrrcml szcrent. H("·c,;z szerk. Fig-�·el111c>zu. 1870. 428-4::.J: .
.. -- Erd,J.� .J /,:;scf: Az uj .. zu,·c-t,;i•:.:i k:inon for,lit1,a i ,.',I.
Egyct. Phil. Kozl. 1fl0G. 27ti-:!S5. I. " J;iilii1myornc1tb.1:1 ;,._
- /)r. Erdos J/,z.�cf: l'hzcirnti:egi bcn'ZCle�. l',',pa. i!'ll.
(Hc-f. Eg�·h:1zi Kon�·vt,ir. \"I I. k.J Giij-G'i':i. (A m�,::y.·,r
l,ibliaforditt'1sok.) - Gero ,lcinos: .\ luth. rnag-�·ar !_,ib!i::
fordit:i;::ok tortcnetc. 13p. 1!'l01. - Balu.'lh Ferenc: _\ m"
g_•,a r Lib I ia tort (-uc-lrne. (A macs. prot. cg-\h:1zi i.irt.::nl'ka'l
rc,zlctci. ])cbr. l�i2. liil-183. I.). - l11Hlai E:<oias: Pru
pal•dc-nmata thcologiac ehristianac. Dc-brc<"ini. 1::-17. C\
4!i8-474. I. fo�lalkozik n mng�·ar liibliaforditi,klrnl.)
Ballo.'li M,ir: A Bibi ia Tlioltlf'k A 11gu,t ut:'111. Pe-t. l�tH.
( ,\ 127-21 ;;, I. fiilsnrolju a 111:i�y:1 r hihlia fonlit.isokat.) -
Ual/c•.<Ji .lhrdcir: .\ m:1g�·ar n�·omd:'1�zat. 1,.irtL'11clmi frj!J
de�l' 1-172-187i. Bp. 1878. - 'L'oil1fol11:<i .7c;:;.•c.f a K,·pc>,
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Szc-nt. Biblin (l!llO.) elc irt olu�zob:111 fulsoroljn. n maµy,1r 
bibli1iknt. - Ila.rsa11yi lsfrcin: A reforn11ici6 hntusn 11 lllll

gyar kozmih·elorlesre. Bp. l!l:!3. (A mngynr biblia
forditusokat az 5-23. 1. tt"1rgynlja.) - Forgcics Gy11la: A 
belmisszio {,s curn pastornlis kezikonyrn. Pi1pn, 1():!5. 
(35 i-3i2.: A magynr biblin.) - Egyes hihlinkind::i,ok 
eloszav:iban az nd<lig mcgjclent mngrn r bibli,1forditi\sok l\s 
kincl1i,;ok fol rnnnnk rnrolrn. (Tutfalu�i-fele. H\85., tov,ibb:i 
li51-iki lnizcli, 131ininr-Snrtorius-fcle, li:i4.; liili-iki 
Jipcsei, liG5-iki utrechli, stb. Lcgtelje$ebh Szombnt.hi ,Ta
uos pntaki tnnitr jegyzcke: Hodd tnd6sit:"1s n. magynr bili
li:ir,,I, n Pc-thc-fcle 1704-iki utrcchti bil.,li1ibnu. Eb
bc>n \"Ull szu e>li>.,ziir a b1irtfni lliOi-iki bibli:irol. - I[,,,._

zofJ-1-laucl,-f{,)e Hcalenc�·klopiiclie fiir prol. Theologie u. 
Kircho 3-ik kotctchcn (Leipzig-, lS!li.) a 11fog_v,nische 
BilicliU,cr,-etznn:rc>n c. ;;zak,1;;z (1 l.i-)1 ',_ I. llalog-h Ferenc
tol.) - JtJrsch-G ruber-fclc ,\ l lg-emeino Eneycl�piidie der 
\\"issenschnftcn u nd Kiinste X. resz ( Leipzig, 1823.), 40. 
lap. - ll'c.<zpr,;111i bfrcin: Suecincta meclicornm I-lung-urine 
els Trnnsylrnuiac hiog-raphin. ] V-ik kiitct. Ilcfi, 178i. a 30. 
s ko,·. 1. fol.-oi·olja u mng�·ar l,ibliaforclitii•olrnt. - .lfiller: 

Fragmcula vcteri., t�·pographiac )ln�no-Varadien.,i:;. 
Pe.:;t.ini, 18G3. - 1Ioye111an11: Xaehrichten ,·on Uehersct
zungen dcr Bibol. - Le Lon_q (Jacobus): Bibliothcea �acrn. 
sen s�·llnhu:; 0111nium fermc S,l<'rnc Se>ript.urnc c-ditiunum 
ac \"cr;;ionum ,;ccundum ceriem lingnnum, quibus vulgntne 
sunt.. Hecensuit ct cn-,tigndt Chri�t. Fried. Iloeruerus. 
1-2. J,ipsiae. liOfl. 8. r. - B. Riederer: Nnehriehtl':i
zu Kii-chengclehrtcn- und BiiC'hergc�ehid1te; au;:godntek-
1cn und unircdruckten Sehriften ge>,::11nmelt. Altorf, ] i\i5.
I-II. (A Il-ik kotetben (11. s k1:i\". I.) folsorol t,il,1, ma
gyar uycldi hihlinkind1i�t.) ll'idel,:ind: Ausfiihrliches
Vcrzcic-hni,; ,·on raren Bi.iehern. IV. f;tUek. G l!l. J. emliti
nz 17H7-iki (,,; 1745-iki ntreehli bibli:H. - Nemeth (,Joh.):

l!omori.u Typographiarum inclrt.i rcgni II11ng-11riue ct mngni
principntus '.frnnsilvnniae. Pc,;thiui. 1818. 8 r. - c.�iiriis
Ferenc: A <lclirc1,cni niro�i nyomda tortene>te. 15GJ-l!lll.
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JJchrcccn. H/11. - U.m/hy'Zsigmon<I: Mag-yar prot. e�y
hi1ztorl611et .. Debr. 18i7. (i'iO. s ko\'. I. Kom{mmii C,ipki;., 
bil,liuj1ir6l.) - Payr Sandor: �fagyar piefotuk a XVIII. 
sznzadban. (Mag:1-·. Prut. Egyht. Monogr. I. k.-1,cn .Up. 
18!18. l!'i8. 1.). - Toldy Ferenc: Adalekok a regibb ma,:ryar 
irodnlom torlcnetehez. (f�rtck. a nyeh-. 6s ,-zeptud. korcfJ-jJ. 
I. k. Pc,:t, 1870. Akademiu. (102-li-1. 1.) - Szabo l\

0 

a

roly: Az erclelyi kozkonyvtrak regi magyar kon:,\·eirol. 
Erdclyi Mi'tzeum-Egylet Evkony\·ei V. e, VI. kot. 
1866-Gi. - Na111c11yi Lajos: A nagp·uradi nyomd:'i,z::i.t 
tortcnete. Magyar Konyvszemle. Hl0l. - 8zila_r,yi Sandor: 
lfocskem6ti ref. an�·akonyvi foljegyzca:c-k. (Bec-5C5 folje-,!'y
zf.�ck a magynr Libliukr61.) S,irospataki Fi.izetek. 1858. 

65. s kov. I.

A kodexek korahoz: 

Did1renlei Gabor: Regi mngyar �yeh-emlckck. I. l·. 
1838: ... Ilecsi-kodex. III. k. 1842: .Miincheni kodcx. -
Nyelvemlel,lar. I. k. Rcgi 11111gy11r coclexek: Bcc;;i codex. 
- Miincheni codex. Kozzetoszi Volf Gyorgy. Bp. 18'i4. -
N11elve111lel,:tar. VIII. k. . .. Apor-codcx. Kulcsi1r-eodex.
Kozzcteszi Volf Gyorgy. Bp. 18'i0. - .'ileszoly Gedeon: l_;j
nyclvemlckt.:ir. I. k. Bp. 1016. (Bccsi-k,,dex.) - Bekesi
Emil: Adalckok a lcgregibl, mng�·ar Szentir1is kor:insk
mc-ghat:iro7.1is1ihoz. Magyar Sion. 1880. 6vf. - Ilona.th
Cyrill: Huszita cml6keink. (I. J(. 18!)0.) - ]felich Janos:
Je�y:,..etek a Mtincheni- �- a Becsi-kodcxhez. Nyelvtud.
Kozlem. 1010. ed. - Jirecek .J6zsef: Einiges iiber <lie
culturcllen Bezichungen der Ungarn und Bohmen im XIV.
u. XV. Jahrhundcrto u. iil,er die ungarischcn Ilussiten.
Prng, 1885. - 8zily b."alman: A :Mi.incheni Codex korii.
Magyar Nyelv, 1007. - Melich Janos: A Mi.incheni k.Sdcx
hez. :M. Nyelvor. 1001. 418. l. - Ding{ elder Ede: Legrr ...
gibb bibliu.nk nyolvcrol. Bp. 1001. - Erdelyi Lajos: Leg
regibl, bihlio.nk nyeh·jur1tsu.hoz. :Magyar N:,·elvor. 1012. evf.
- Zolnai Gyula: Nyelvomlekeink n konyvnyomtnt:i.s kor{Lig.
Mngyar Nyelv. 1005. - Simonyi Zsigmond: Az Apor-
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kot!ex. �fng-yar Nye,ldir. Hl10. - Meszo/y Gedeon: Lcgrc
gibb bibliafurditoinkrol. Magyar N�·elv. Hll 7. 36. cs 71. I. 
- Szily A·11/111an: Tami1s & Bi1lint, n. Biblin. el"o magyar
forditoi. )ln.gyar Nyclv. rn11. ed. - Melich Janos: A
Il0cs.i- cs Mlinchcni-kiidcx iroi. Mag�·n.r N�·clvor 1808. iivf.
- M1fazoly Gedeon: A Dubrentei-kodex ernugcliumni us a
.Miincheni-kodcx. �lag�·ar N�·eh·. Hll3. ed. - .lleszoly Ge
deon: A Di:ibrcnlei-kodex cs az Apor-kodcx m:lsodik kczc.
Trti.irt. Kiizlc111c11yck. 1!115. evf. - Bo[lncr Mihal11: .\
Beesi-, �[iincl1cni- es Apor-kodcx mondattana. Z!;omboly'I.
1fl12. - Timcir Kalman: Prcmontrci kodcxek. Kn.loc•a,
l!l2•!. (:\ H11..�zitn-bibli:"1t premontreinck moudja!) - Gcilo-�
Rezso: Legr(,gibb bibliaforditi1sunk. Bp. l!l2G. (It. Fuz.
Szcrk. C,;1isz1i r E. fl. sz.) A H m-.zitn.-bibli1it bcncc,-nck
mondjn.! - 'Tolh Szabo Pal: A. csch-huszita mozgalmnk cs
uralow ti:irtcnete Mngynrorszi1g-on. Bp. 1017. - Boros
Alan: Zsolttirforditi�· a kodexck koriibun. Bp. 1()03. -
A Jordanszky-l.:odeJ.,. R{,g-i Mngynr Nyelvcmlekck. V. ki.i
tct. Kinyomatta Told.v Ferenc. Bevezctte: Volf Gyi.irgy. A
Mag�-- Tud. Akadfania kind1iso. Bp. 1888. ,1 r. - A ,Jo1·
d:lnszky-kodcx kiegcszftii resze Gyorben. CM. Ki.inyvi;zcmle.
18S0. HI. l.) - Volf Gyurgy: Buthori L1iszlo cs n. Jor
d:lnszky-kodcx bibliaforditi1sn. Bp. 187!J. (ErtekezGsek a
nycl\-. cs �zcptud. korcbol. VII. k. 10. sz.) - Si gray Pal:
Boldog Bathori Liiszlo meltntrisn. Szazudok. 1!)11. 6vf. -
V einsfein-Tf eves Korn el: A. J ordi'mszky- c.s Erdy-coclc-c:.
?.Cag�·ur �yclvor. 1894-18!)5. evf. - Suhajda Lajos: Az
£rely- ("S a J ord:inszky-kodex kethcttis rnugimhnng-z6i.
(Nyolvtud. Ki:izlcm. l!JOl. evf.) - Iluberl Emil: Ki volt
Bertalan pop, a Dobrcntci-kbdcx miLSolojn. Mngy. Ki.inyv
szem le. 18!)8. - M eszo/y Gedeon: A Di.ibren tci-kodcx z.�ol
tiirni e<; az Apor-k6dcx. M. :N"yelvor, l!Jl-1. 2. sz. - Farkfls
Gyula: A Dobrentei Codex es Komj1ithy Benedek. M.
Nyelv. 1!)14. 225-227. l. - Vargha lJamjan: A Di:ibrontl'i
codex mint Hnlabori Bertalan pnp irti.sn. Szent Istnin
Akademia E rt.csitojc. mm. - V aruha Da.mjun: 6si nyoleas
versformu kodexcink biblinforditiisiibun. B6kefi-cm16k-
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kiinyv. Bp. 1!l13. - Szrrr,rz .1I. Im,,,: Ku,lexeink p:."1rh11z:i.
mo>< �r.cnlini;.i tiircdt-kci. Bp. 1!)1fi. - lfordllh Cyrill: A 
B:111\t�·:'111�·-t·odexriil. (I. K. "1!11);",.J 

A nyomtatott bibliak korahoz: 

Komj{ithy TI.: A sz. Pid lcvclci mag-yar nych·en. Kr:d..:(,. 
1 r,;J;J. 8zil:'1d�· }, ron 1ta1?�·6rtc'.>kii jeg-�·zctein,1 Jia;.011rnu•l-,nn i:i
:llha ,\ �[. T. Aka,!. Ilp. 188:J. - Fraknui l'ilmos: A k•grfqi!.,b 
ma�yat· nyomtatv:'111y. irai:r.\·ar Kuny\·szemle. J s-;r,. Hi'"t
JtiO. I.) - Hupp J{orna: A kr:ikk,,i ture.U-kriil. :\kad. Er
re,-fl�•- ]8%. 4 1-1-1:!U. Tanul111:"111�·ok a X\"I. ,.z:."1znd '"all:i-
iro<lalmuh,,I e. 18!lS-ban meid. kiitoetfhen is. - Eofr•�-� 
lajos: A legehu ny01nlatot.t rnag�·a:r ki.in�·v. Szann-f•:!� 
Fiu�·C'lo. lSil. ·rn. �z. - .Jacobi (Jyula: Kornj:ithy Ilened,:k 
,,Sz. J':U Lcn,Jei." ir. Nycldfr, 188!!. 308-317. I. - Rup_? 
Kon,i:t: Komj:Hhi Benedek (,;; Erasmus. (E Ph I�. 1.3�•;";. 
ed. \191-,00 I.) Tanulnuiu�·ok c. kotctcben i�. (1 ',f18.) -
T1·6c�anyi ½olfa11: ,,Zent P:\I lcvc1cy" n�·clverul. 1lai!y,n· 
Nye-Iv. l!l08. 40G-,HO. I. - \'isl.·,'. Karoly es Borbely ht•

1·a11: HC·�i szentir:isfordH11sok. Komj:."1th.,· $zent P:i!j::i. -
A II clta i-fflc hililin. N' yeh·&;zcti fftwtC"k. GI. � z. K ii lvnr•r. 
n :l\1. Nyeh·6rliiil. Bp. lfl10. - Har.•ci11yi l.•/r,i11: Komj,iTh\" 
Jlenedck �·nlllisa. S:1roc::pntaki Ref. Lapok. 1fll0. - Tr.S
,·-"i11yi Zo/fa11: Komj:ithy BeuC'dck beC'"-iilete. )I::ig:,,n 
):�·c-h-. l!llO. 25-l. I. - Hars,<i11yi lslra11: Ernsmus es K<Hll· 
j:ithy. E. Ph. h:. J!l�:i. ,-Hl. fiiz. - PC"sti G:1bor: l"j-Te�
tnn1cntu111 mag-�•ar nyelvc-n. (.-\ ncgy evang-clium.) Bee>', 
l!',3H. Szil:id:,· Aron uagybct•-�ii jl'g�·zetein•l hasonm:i�b..°'n 
ki11dt11 n :l\lagy. Tud. Akncl{·mia Bpe,.teu. 1Sfl:-,-bt'n. - Rurp 
l\"ondl: Az elsu magy:1r rjtestamcntum 15:ll;-b.:.l. (Pl'"-ti 
(Hlior Ujtc-stt"1111entomn.) "Prot. Szem.le. 1$fl6. 5!l2-5fHl. 1. 
Tnn11lm:i11�·ok t•. k,itett>bcn (lS!lS.) is. - K ocs11er Rvb••rf: 
PC"sthy Muz.,(•r G1ibor lijtc.�t.nmentum1iuak moudattailll. 
Bp. rnrn. - Tuld!I Faenr: Pesti G:ibor. ?.foi::,-,u ki>!ti•\;: 
(•let�. I. k. P,•st, 18i0. 6-10. I. - 1llt'�sy .l<i11os: A,l:\h'k 
Pc-sti G11hor clct(•hez. I. K. 1:::!fl:l. - Tlrnly 1':<ilm<i11: P.--ti 
01\1,or (,letN1ez. (Ahnbi-f(·lc Fi��·elu. 1�7�. Y. k. :W4. 1.) -
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Rupp F,,n1,:l. Omrni ,-z(•11tini�forclil(1sai. (Ozorai miiv6b51 
(] ;:i35.) kiszedctt idczctck. lrodtort. lGi,dem. 1806. 290-

308. l. - Revesz b11rr,: Erdosi J;.nos mng�•ar JlfO�tans
refonn:itor, kiilonos tckiutctt<-1 nom(\ly magrar tt:dosok
bnh·ele1uen�·ere. Deurecen, 1859. - Dan"f.·o Jozscf: Joanno9
Syh-estcr Prrnnonius l'rofessors der hcbriiischen Sprnche
an dor Wiener Unh-cr::-it:it Leben, Schrifton und Bckonnt
nis�·. Wien, 1871. - Salamon Ferenc: Osszegriijtott ki

sebb miivei. I. k. Kiscbb tortonelmi dolgozatai. Bp. 18';5.

21--34. I. (Syh·esterrol.) - Szilady Aron: E-rdosi Syhes
ter ,Jlinos. H. �[. K. T. 11. k. Bp. 1880. 432-441. I. -
Ha.jnoczi hcin: Syh-c,:tcr Jrinos 61etGhez. Irodnlomtort6net ..
J!ll�l. ed. - Jlr./ir,h .Ja110.,: Erdosi S�·lvoster neverol. 1la
g�·nr �ych·. 1!112. 6d. - .7'olnai l'i/1110,,: Erdo�i S�·h-oster
ne,·crol. uott. 1012. ovf. - Negyesy Laszlo: A m6rt6kcs
magyar YOl"Sclcs tortcnotc. Bp. 1892. - 1'rocsanyi Zolfan:
Irodalmi nyelviink fejlud&orol. Magyar Nyelv. 1018. 6vf.
- Brucl.:ner Gyozo: Volt-e Sylvest.er locsei prcdik!i.tod
Irodt. Kozlem. l 91!l-1!l21. 6vf. 1 i,1--178. I. - Mrltr:k
Janos: ·A legregibb mag-ynr nyclvii nyomtatvti.nyok. lroda
lomti:irtenet. 1D12. evf. - Parkas Lajos: z�olt1irkolt6sze
tiink Sz. Molnar Albert olott. Prot. Szemle. 18!'18. 534-

536. I. (Benczeui Szekely· Soltar-n.r61.) - Ratlacsi Gyo,-gy:
Emlekjelek, bizonysligok. Osszegyiljti:itt dolgozatok. I. k.
Sarospatak. l!'IOG. 289-204. l. (Bonczcidi Szokely Zsoltti.r
forditli$lirol.) - Sz.ilady .Aron: Rcgi Mngy.ur Kolt<>k Tara.
VI. k. Bp. 1896. 324-333. I. Hcltai Gaspar-rol.) - Bor•
bely Istvan: Heltai Gnsptir. Kolozsvlir. 190i. - Borbely
Forenc: lleltai Gnsp!ir. (Az unitarius vnllli.s Dlivid Forenc
korliban cs nzutu.n. Szork. Dr. Boros Gyorgy. Kolo7,9vti.r,
1910. 12-22. I.) - Szilcidy Aron: Rogi Magyar Koltok
Tarn. VI. Bp. 1896. 323-324. I. (Gyulai Istvanr61, Heltai
tarsar61.) - Borbely Istvan: A Heltai-felo biblia. Kor�z
t-eny Magveto. 1910. Magyar Nyelvor. 1910. 5. fiiz. - Rath
Gyorgy : Heltai Solt{minak 1561-iki v:iltoza.t-kiadlisa. Ya
g_yar Konyvsremle, 1883. 270. I. - Udvardy Sandor:
II eltai Ga.spur bibliafordit-o..�linak ti:irt.enete es jelleJll7.eije.
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Szarrn<;i id!. seg(,l�•- cv. fi:igin111. C-.rte'ji'tij_ l�f1B-!1t1. 
�zarrns, 1890. - Zsilinszl.·y Mih(ify: Ileltai GMp:ir cle1e 
es mih·ci. Budape.,t.i 87,emle. 188�t - 'l'ror:sawiJi Zoltan: 
llcltni Gnsp:ir Ujlestnmentum-forditi�,nrf,l. M:igyar Kijn_yv
ncmle. ]!)17. ovf. - Revesz lmre: �rcliusz Peter emleke
zcte. Debrecen, 1873. - Nowik Bela: ireliusz Peter elet.e 
es munkn.i. lrodalomtort. tanulmiiny. Bp. 18!)0. 8 r. - Ra
lo.<1h PP-renc: :Melimz clcte, h,i.z11, ernlcke s mai ut6da, Kiss 
.Aron. (Uelir. l(Gpe.:; ](alend:iriorn. 1!)02. JI. evf. 20. l.) -
Kanyaro Ferenc: Melius ismerct!cn cs cl\"eszett mu\·ei. 
:Magyar lGinr\"SZl'lllle. 1:106. 28!l-320. I. - Re·vesz lmrP: 
Emlekbcszcd �H,lim,z Peter halida hnromszi1zados fordulata 
alkalm:irnl DeLr('(;cnben. (Revcsz-felc Fi�·elmezo. 1573. 

l. I.) - Zo1·6.11yi Jf)nu: Tanulm1inyok 11 ma�')·. prot.. egyh!iz
(:� iro,lalom tortencteliol. S:i.rosp11.tak, 1887. - Zoi·iin-yi
J ""'): Rony\"cszeti ndalekok Melius Peter irodalrni mtik<i
deselicz. Magyar Konyvszcmlc. 1888. 186-188 l. - Zo-
1·ii11yi Jeno: }.leg cgy adat o. Melius Peter irodalmi mti.ko
dP-;chcz M. Konyvszemle. 1014. 193-194. 1. - Nemes
Bria: J[oliusz Juhusz Pct.er. (Koszoru. 178.) Bp. Ev n. -
Erdos Karolu: :Melimz uzenct.e. Dcbr. 1923--4. (Apr6fuze
tck 5. sz.) - Dezsi Lajos: Felcgyhazi Tamas Gj Test.a
mcntuma. 2. kiadns. (Debr. 1609. koriil.) Magyar Konyv
szcmlc-. 18fl9. 270-280. I. - Szabo Jozscf: Karolyi Gas
par clet- t'.-s jcllcmrajza. 12 arannynl jutalmnzott p:ilyo.mii.
Snrospntnki Lnpok. lStl0. 754., 788., 816. I. Megjelent o.
Raduesi szcrkC'ISztctte Ki1rolyi-emlckkonyYl>0n is (,t)-107.

I.), s kiili.iunyomntbnn is n Kti.rolyi-szobor kep·ih·el. Sti.ros
pat-nk, 1800. - 8. Szabo Jozsef: K1irol�-i Gaspar, o. biblia
fordit6. Hat keppel. Debr. 1912. 8 r. (Prot. lfj. L'S Xcp
kiiny,·ti1r. Szork. S. Szabo J. 10!). k.) - H. Kiss Kalman:
K,iroli Gnspur clet.rnjza. 152!l-l592. K:i.roli-emlekki.,nyv.
Szerk. Ken�sey Bela. Bp. 1890. 5-45. I. - No1,al., Laios:
Rnrolyi Rndies G1ispur cletrnjzn. Prot-. S�mle. 18!)1. 20-
4.5. I. - Novak Lajos: Karolyi Gu.sp:'tr volt-o Radics
Gn.spnr cs Radics volt-o Kurolyif Prot. Kozlony. 1890. 

45-46. sz. - Racz Kalman: A Kurol�·i G,ispar es K:ildy
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Gyi.irg-�· hil,l ia for,lititsa i f: n . K:irolyi hil,I ia-fordit :isiinnk 
\"<•dclmc. S:tl'O�pntak Lapok. 18fll. evf. l'S ki"donnyomath:111 
j,;_ S:"tro,.;patnk, 18!12. - 'J'iirokfry fl"cilmcin: Kiiroli Gi1spi1r. 
1.-,2n-l:i!12. l'rot. Egy. cs lsk. Lap. 18!l0. 1271. h. - Bul
ln!li .·tlachir: K,irolyi for<lit:i,a (,,; a dz,ol.vi nyomda. Prot. 
egyh. (.;; j,;k. lnp. 1870. 1:-350. h. - ]),:zsi [,ajo.�: A hurtfni 
biblia torcd(-kcirul. L K. H104. 317. l. - llorrcilh Cyrill: 
A b:irtfai liiblin. (:N(•gy ht1SO!lllltl$Sltl.) }.[agyar Kon)'\"
szcmlc. l!H)-lc. 307-:J:!1. I. - .l)f!zsi Lajos: Szcnczi :Moln:1r 
Albert. l:-i7-l-1G33. Olag�·nr Tort. £!err.) Bp. 1897. -
JJ,izsi Lajos: Szcnczi �folnnr ,\ lhert nnpluja, lc\·elcz(•sc {,� 
irom:in�·ai. Ilp. 18!18. - l'ciz111cin:r, Pelr.r: lstcni igaz--Hi�ra 
vczerlii kalauz. Poz,011y, 11.il3., 1023., 1G37. "!\ng,\·szomlmt, 
] ,06. - Nora!.· Ri:l[t: l�{1ldy G yifrgy cletc cs lllllllk:ii. 
:::izombatholyi kir. kath. fiig-imn. (,rtc,;itu 1!)00-1001. -
Rh-ai Scinlor: -Kiildy Gyorg-y bibliaforditiisn. P(•csi iill. fll
rciili,-kola ertesi tuje. 1D02-3. Pe<"s, 1003. - }{ iss I gnrit:: 
K:ildy Gyi:irgy nyelvc. f:rtckcze,:ck n nyoh·- es szcptud. 
ki-ir{�litil. XI. k. 8. ,.z_ 18t34. - Kcildy Gyorgy: Szont. Ilib
li::ij:ihoz (Bee,;, Hi2G.) csatolt 01.-crlo lnt,=s c. toldnlC·k. -
lJengelegi Peter: Rovid nnatomin, rncl�·lycl l(iddi Gyorg-y-
11ek a S7.. lli!,lia felul vulo Oklal{, ]111{·-c lllCg\'i78!Mtatik. 
Gyuiafehfrnir, JG'.JO. - P,fr.�1·aradi Pe/er: Fclclet P:iz
m:iny Petcrnck kL"t konyvccskC·ire. Dcbr. 1G2!). - Posa
l,cizy Jcinos: lgnz�iig- istiipja. Sp. J6(j!), - D,:zsi Lajos: 1fa
g�·nr ir6 cs kouyrnyomtut6 C,\[isz.t6tfalusi Kis �[ikl,,s) u li. 
s:.z:izndban. (.Magyar Tort. Eletrajzok) llp. 18U9. - Szilcigyi 
Sandor: Az amsztcrdami bihliu tort.cnotelwz. }.[ng·yar 
KonFSZcmlc, ]8!14. 3,8-3i!). I. - Radcic.•i Gyorgy : A 
K:irol�-i-biblin h.iromszi1zndos oriimiiauopenek cml(·k
kiinyve. Szerk. S:'.1rosp11tnk, 18!11. Kindta n Ki\rol�•i cmle1-
bizottsiig-. - Karuli e1nlekli:ifooy11. Szerkc.,ztctto: Kcncsscy 
13ela. Bp. 18!)0. A :hl ag-y. Prot. lrodulmi Tim. kiachlsa. -
Szilagyi Sandor: A Kurolyi-biblin tort(•nct.chez. 1.Ingynr 
Kvszemle. 1800. 21-22. lnp. - Karoly Gy. llu[l6: Abnuj
mei:,,ye XV I. 1SZ1izudbcl i miivclt.segtortcnelm(.bul. llp. 187G. 
-'-- Csonto.� J6zsef: A Kurolyi-bibliu nyelvc. Kiiroli-Emlclc-
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k,,nyv. Szcrk.: h'.:enc.-sc�' Dela. Bp. 18�10. 'i!J-181. I. -
lla ·,·.winyi J.,/nin: A vizsolyi l,il,lia i"merctlen, Jf;O() kijruii 
kiadiisimak turccl(·kci. 8:iro,pataki Hc-f. Lap,,k. HIO!:I. 3i31-
·3n2. I. - ,llarl.-11so1,szl,y Samuel: Il•�·l :'.\f:it:::i,. OI. Prot.

Iro<l. T:irs. po7.;.onyi Eml{,kkun�•,·c.) Hp. 1!10(). 5!:1-77 I. -
Flarsti.nJJi ls/ ,•an: Az l 72:i-iki amstcrrlami Pjte<-tumcntom.
S:irospataki Hcf. Lapok. J!J:!-1. 18-rn. sz. - llar.,anyi

Js/1,,in: llollandi:"1han n�·omtatott mngynr hibliiik. S:i.ro<;
pat.aki Hcf. Lapok. 1 !1�2. 21. &Z. - Fiizy .fa.nos: .\. 1.6i11ci

ref. c�yl11iz turtt"·nctc. S:iro•pataki Lapok. 18'H. 2!-2f;. ,,.z.

- .Duka Tivadar hc;.:r..(•dc a K:iroli-cml(·k-i.inncpcl�- alkal
m:hal S:1rospataki Lapok. 18!10. :38. sz. Dcrl,reec!li Prr,t.
Lap. lS!lO. ,l!I. i;,._ l'rot. Eµ-yh. c� lsk Lap. 1Sfl0. 

0

3S-:3!l.
sz. - Br. Pr(may Dczso: Be.,7.(•<l a Kiiroli-,;:zobor 1clcplezt
s{,n(·I. (l'rof. Eg-yh. c., Tsk. Lap. 18!10. HS. sz.) - Dul:a

Til"cular 111,in Xa.[ly Guszlar: J-i::irolyi G:h-piir h:irom'-'zi1za
<los i.inneplc,e. S111·0�1i:11:1ki Lapok. 18\10. 4!.1:?. I. - R,icz
Kcilmcin: .A mngyar prute:-tanti�mlL� h:"ila-iinnepe Go::icon
18!10. swpL 14-en. (S:"1ro,-p:1taki Lapok. 1.'lt)O. :38. sz.) -
S::11/wy ll(medcl,·: K:"1roli szobra elutt. (Ki.,ltcmen�·.) Prot.
Eg�·h. es hk. Lap. 18!10. 137. sz.) - Szih,zay Andra.,·: .\

R:"1roli-iin11c-pc-n. J(,jltem(·n.'". (�iirospatnki L:tpok. 18!)0.
38. sz.) Jfolncir Lajos: K1irol�·i G11'-p:ir szobr:i11:"1l. Ko!tc
m6n�'- (Had:"1c·si Gy. szcrkcsztcttc 1,:::irolyi-cml.::•kkony,-.
18!!1. UG-l-18. lap.) - A ti�z:"1nruli ref. eµ-yh,izkeri·ilct

cgy veg-7.(,.,..c a K,irolift·le hiblia fordir,i,, kijadta;;;a fig�-�

bon 181:l. jan. 5. 1:\. sz. (Ht.'.,\'es1.-fi:•le Fig·yclmt'U>. 1876.
Vil. ed. 2Jl. 1. - Kis Bihlia, avag-y n' kc-re,.ztyennck
hitc cs kutcles<;i:•g-ci a' �zcnt [r:is sz:wai s:r..ert'.•nt. Ezt ll1l'g'
elozi: n' Ilibli:"1r(,l ';: annnk oln1s:i;::irol val{, clm{>lk,,d(-s.
Il(,.t�bon, 1820. 8 r. 2!lG lap. (�(·metbul ford. lgaz S,imnel.)
Ismertct(1.,;ot l:isd Dcbr. Prot. Lap. 1!116. :;:�G-37. l. -
lV. J . .II. (= Wadasi ,Jankorics MiHos): Bib1ia. tu,lni

ilTik a Swntir:is kiill,nb (,s erNlcti nrngyar forditi1sain:1k
ot po1d:ii. Pc..,t, u�:14. (l'jabb nyomtat:is a pc-,,ti Epyha:.i
Po/yoir,is -l-ik fiizt>l(•hul.) - llor1"<ilh J,ino.s: Si.irg-.'.,:, il,!Ol·
zitani valiik. (Biblia kcll.) Prot. Eg�·h. cs Isk. L:1p. lS-1-1.
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24. sz. - Bloch es Szehics: Biblia kcll. (FordW1si mutat
vun�•okkal.) Prot. Eg-yh. es Isk. Lap. 1844. 24. FZ. - Bib
liai titboroz:.isok. uott. 20. sz. - Toro!.: (Pal}: Erdelyi z,i
nat. 's Dinter bihlia-magyar:.izuta, egyvcleg 's uj indit
Y:in�,. (Prot. Egyh. es Isk. Lnp. 1844. 34. sz.) - Ballagi
Mor: Tanulm:inyok a mngynr bbilinforcHtnsok koriil.
K�·clvtud. lG.izlemenyck. III. k. Pest. 1804. - Ballagi

Min-: A biblin. Pr. Egyh. (�· Isk. Lnp. 18G4. (10., 108., 141.,
lGl., 103. I.) - Tiirk:'inyi Dela: A lcg-ujabb mngyar Szont
ir:isr6I. Pest, 1870. (Ertek<...iesek a nyelv. e� szfptud. kore
bol. I. k.) - 11" eber Samuel: A szent ir:i.s. Egyhazi Re
form. Havi kozlon:v. 1872. (II. evf.) 165., 107. l.) - Ko-
1•ars Odun es Kereszfes J6zscf: Neh:iny EZO nz uj biblia
forclitusrol. Eg-�·h:izi Reform. 1874. (IV. evf.) 07., 170. l.
- Revesz lm,·e: Nch:iny szo a hibliaforclitns kij11vitusr6l.
Re\·esz-fcle Fig�·elmezo. 1875. 1G5. l. - A biblin. magyar
forditiis{1nak iig-yfrol. (Ilevii.,z-fele Figyclmezo. 1875. 111. 1.)
- Kovacs Albert: Az uj bibliafordihis i.ig-yebcn. Egyhi"izi
Szcmle. Szcrk. Kov!iC's Alb. Bp. 1875. V. evf. 424. I. -
Eloleges jclentcs az Ujtcstamcntomnak utnezett es javitott
K{1roli-fcle fordit-:.is:ir6I. (Re\'C'SZ-fele Figyolmozi.i. 1876.
159. I. - P. Nagy Guszlar: Az Ujszi.ivctEeg uj magyar for
ditusa. Prot. Egyh. es Isk. Lap, 1878., 1400., 1531., 1571.,
1603. 6s 1627. h. (A legjobb onemi'1 biralatok Cbryike.) -
Hunfalvy Pal: Eszrevctelek az uj tcst.amentom uj forditu
s!ihoz. Prot. Egyh. es Isk. Lap. 1878. 50., 51., 52. sz. - Ke

rcsztes J6zsef: Az UjszoveL.,;eg bevett fordit.iis1inak litdol
gozata. Eszrovctelek a Kliroli-fele ujt.e.stamcntom :itdolgo•
zott kiada.sura. Bpest, 1878. 8 r. 54. lnp. Nyomntott-Ko
lozsv. Kiadjn a Brit.. 6s Kiilf. Biblia-Trsulat. - Ballayi.
A/6r: Biblinfordit-li.sunk revi.si6jn. Prot. Egyh. 6s Isk. Lnp
1878., 1460. 15G4. h. - Millard Ede: Az uj-testnmcntum
lcgujabb magyar atdolgozusa. (A Gyory-Menyhiirtr-Fil6-
f&Jc Ujszovetseg-fordit.usr61 sz616 jelentcs.) Erd. Prot.
Kozlony. 1878:338-339. I. - Jancs6 Benedek: Szonczi
Molnar Albert. Kolozsv. 1878. - K eresztes J 6zsef: Az uj
tThliafordrtus i.igycben egy ki.s sz6ni.ltiik· Mcnyhurd Janos-
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�.al. Eg-yh1izi e,; 1,,k. ;:o:zcmle 187!J. (l V. cvf.J 21f;., 2�!l., 
246., 262., 2!14., :310. I. - Jfoendel l'ilmo.,: Me!l' nfh:."tuy 
sz6 uz uj w.,t.ameutom (1j for<litii�iihoz. I'rot. E0,yh. fa hk. 
Lap. l87!). 17G. h. - Az uj svj\·cu{,g- fur<lft:i:-;a. Czel<ler
ff,Jc Fig-yelo. ]87!). I. 6vf. Gl. 1. - s. n.: Xehiiuy SZIJ a 
hihliafor<liti"1s Hgy6hcz. Egyhi"1zi f:,; 1-kul:.ti Szemle. 1'.i";!>. 
145., lGl. I. - P. Na[J!J Guszlav: �[(-g- e,tQ·;;zcr az "Chz;j_ 
,·oucg- mag-�·ar fordit:1�a. FclclcHil �Icn>·h:irt ;Ji"rno,; urnak. 

Prot. Egyh. e5 I�k. Lap. 18';�,. 432., 4ti3., :i:?r•., 550. h. -
A l,ibliafor<litibok torte11otehcz. Erdelyi Prot. Kuzluny. 
187fl. 10-1-lOG. l. - 8z.: .\z 6tc.ctarnentom uj iitdolgoz:"1sa. 
Eg-yh1izi es Jskolai Szomlc. 1870. :33., 5C•., 8-1-., US. l. -
Furdit:i,i kiscrlot a hritt Biblia-t:·1r"ulat :iltal ujal,lmn ki
a<lott fonlit,i,-nak fdhas:r.11:il:"1�:°LYal (a Levett- ;.zu,·eg ;;z�-

. rint.) Cze.lrler-felo Fig->·clo. 1880. (IL hf.) :HO. l. - A 
dchrccen i rel'. 7.',i11at 1S-SI-ik i jcg-�·zi.iko11yn,11ek :?0\l. c5 2111• 

:,z. pontja. (Szercmlc�· bc;az,�cle a l,il,lia ,"ij kiad{i,;;a f:!.!"�·e
hen.) - flaJac.,i Gyiiryy: Az {ij hiblia h ircre. S:iro�pa t::1i,i 
L::1pok. 188:i. -! 7--!::i. sz. Ernlt'.•kjelel,. bizo11�·�:·1.!:ok. 0-,z.:.
!-!Yii.iliitt <loh.:ozatok. l l. k. :,,1rnspatak, 1!110. 1 ";:!-JS:,. l. 
- Szcii<z K,froly: T:ij._;ko7.;i,; ,1 111:1��-ar-l,il.,lia :it<lolg,lzct�a
t i"1 rgyii b,111. llp. :I 8Sll. rHll". G .. -\ k,izpou ti liizot t,::"tg- n,'\·(·l <:·n.
l'roL Eir�'h. {� hk. L:q,. I S8G. -Hi. ;,.z. DeLr. Prot. L.1p.
"18SG. 47., 48. sz. - J:11h,f1h Fere11r·: rj:il,h lep,:;•E"k a m.t
:,;-,var bibli:i i."1gyebcn. Delir. Prot. Lap. lSSU. 2;;:1., �0-1. 1. -
A magrar Liblia :it<lolgoz:b<1. Del.,r. Prnt. L;ip. 1SS6. 4 1W. L
- (8zcisz Karoly): . .\z ll-T<.>,-tumeutom K:"1roli G:bp:ir-fc-l�
fonliti"1si111ak i1t.<lolp-ozilsa. (]{ij1•lc\·0l :t ref., :ig. LitY. <:'' "ng-.,
c;; a l\•lkert munk:11:ir,-akhuz szulu z:ir:Hh�kokkal. Ke:t
Hala,-, 1880. ju!. 20.) l'rot. Egyh. {,s hk. Lap. lSSG. 31.
;;;z. - A hiblia-rnitldl,, Lizot1s:"1g i.ilese (:3-:"irospataki La
pok. 1887. 15. sz. Prot. :Egyh. l'S hk. L:1p. 1ss-;: 4,;.. i.)
- A l,ibliat€rjc,:zt,-.s iigyo h:t�iukbau. Debr. Prot. L:ip.
1887. 3. f<Z. - Bibliafor<lit:i,:, iig�·fl>Cn a for,lit(,k kciz:,s
til11(1cskoz1isa. Dcbr. Prut. Lnp. 1ss-;. l:?O., 13G. l. - B,1llagi

Jlor: A bil,li:"1rol. (FC'loln1s:i;;). Prot. Eg�·h. {,;,. bk. Lip.
1::i8";. 11. sz. - Rada,·si <h1ii1"f/Y." .\ rt'Viddlt bibli,ir(•l t-':,
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bibliubol. Si1rospataki Lapok. 18!10:f>GO., 58!l., Gll8., 02:J., 
0-.ll. 1. - Hadacsi Oyurgy: A \·i1.,;;olyi hihli:1 cliilji1ro lm
s1<'.•de. Saro,;pataki Lap•ok. l8t10:717., 7:J7., 76!1. I. - Rc,
cl,icsi Gyiirgy: Hes;,Jotck u ha1,ai reg-il,b bibliafordit,,k mii
\'Pihiil. S:"1rosp:1tnki Lapok. 18!.10:762. I. - Jegyznl.:unyv 0. 
bibliarcdzio t,1rg-.dh:rn SiLrospatnkon 18!10. szcpl. 12-·Sn 
tartott (•rtekczletriil. :-Si1ro.,.pataki Lapok. 18!10. 3!1. sz. Prot. 
Eg-.d1. cs L-k. Lap. J tWO. 38. ,.z. ( Tudo.,it:\s). - fl a111ur 

lslnin: A Brite;; .KiUfoldi Bil,lia-T,1rsnsg. Prol. Eg-_d1. cs 
l-k. Lap. JS!>�. 3,,. ed. 8-10. I. - llamar A11dor: A Brit cs
J'-iUfoldi Bilili:1-T:"1r,;as:·1g·. l'rot. Egyh. i'.·� 1 ... k. Lap. 1802.
:J5. 6d. 77. I. - Hcicz J{,i/111ci11: Ballagi �I.or u LC1rolyi
Lil,lii1rol. Surospataki Lapok. lSll�. 27. I. - Raducsi
Gyijrgy: ,\ jadtott biblii1r,,l i'.·s bihliub,>I. S:"1ro�putnki L11-
pok. lSf1G. 8!J l. - E. J.: A mag.rnraz:1los bihlii1r,,I. Dcbr.
l'rot. Lap. l8t1U. 0:11. I. - Uyu/ai Fere11c: :M(•g cgyszcr n
uu1gyaruzato,;. I>cLr. l'rot. Lap. ]8!)6., 0-.l-.l. I. - Szols

Farh1s: A Ki1roli-biblia rcdzioja. Prot .. Eg-yh. c, lsk. Lap.
HH>li. 15. sz. - Szols Farkas: Jarnslat (11 t.('n·czu-hizotts:ig
ncn:bcn) a. nrng-yari1zatos hihlia iigyel,en. Pro!:. Irod. T:1r
sa-:"1g- Emlekko11n·c. Bp. lti!li. 28-:32. I. - Hzci.sz l,uroly:

J elcn tc;; o.z 6-tc�tamcntom Ki"irol i-forditi1,:"mnk az 11ll';ol
Bil,lia-Ti1r�nsi1g- scg-1:lyc\°Cl C5Zkozolt rcdzioj:"1rol. l'rot.
Szemle. lSDH:-!fti-503. l. - Hadci,·si Gy&r[J!J: Az :itclolg-.:i
zot.t Kurol-bibli:"1rol es Lil,lii1b,,l. Prot. Szcmlc. 18!18. fiO-.l.,
5rn. I. - Raducsi Gy&rgy: :\z i1tdolgozott. l)-SZO\"Ct-scgi
szcntfrii,;. S:"irospataki Lapok. 1808 :873., 8t12., !JO,!. - Ra
dcicsi Gyiirgy: Az lzr. },fogy. lrod.-Tursulat iiltal kiadott
,,:,,zentir:"1�. I. k . .-\ T(,ra �\101.,e., ot konyYC. Hp. h-1!18." c.
fordir:is .1,iriilaht. Prot. Szcmle. 18!)!1. f>2-f>6. J!lG-223 I.
- Fc11eliuner 8undor: Az uj 6-szo\"Ctseg-. (Az l8ft8-b:1n 
mcg-jclcnt rc,·idcult 6szovelscg rc�zletczo birid:ttn.) Szeg-ed, 
lDOO. 8 r. - Kardos Alber/: XVI. �ziLzadi irodnlrnunk 
knlturuiis jelcutii,cgc. (Sz,,l IG1rolyi, Kidd�· forditi1Bi1r,,l 
is.) E�yct. l'hil. Kiiz.lony. HlOO:!lG-!18. l. - Sz. F.: A 
revidC'iilt Kuroli hihlia. Prot. Eg-�·h. (i.� Isk. Lap. J!lOl. 
75'3. I.
- Adorjan Ferenc: ,\z iskolai bibliurol. Prot. E�yh. ·'.is

- I.:J2 -



lsk. Lrip, fi2. hf. Hfi. - Adorjan Fenmc: Az i.<kolai 
hil,lin . .Prot. Ei::-yh. es 1-k. Lap. lfHJI. 44. evf. 774. -
P11k,i11szl.·y B,ila: Az 6-tc,-t:1mcntom r,,·:idealt. forrlit11sar:,1. 
Tho!. Sz:iklap. 1!1112-3. I. ed. Ti-8-1. I. - TT efrenyi f,,,. 
jos: Bibliai oh·as,,kony\·, (,s kis bil,lia. l'n,t. Eg-yh. e-� hi:. 
Lap. fiG. 6d. i>!i. I. - Berecz!.·i Sandor: .\ l,il,liai olva�o
kuny\'l"ol. Prot. Eg-�·h. es hk. Lap. Gf\. ed. 22. I. - .!(111.•z 

Fi/1110s: A bihlia e;; a leguj:11,b a�at,,�ok. I'rot. Szc-mle. 
1!101:�2. I. (Eml•·kkriny\'.) - H(ldcicsi c;y;;,-gy: :\ Brit e!:'

Kiilfiildi Hiblia-T:"1r.,a,1'1g ifrijmi"11111ep{,n. S:"1rrr,1>:1tc1ki La
pok, 1!104. 10. sz. - Zor(1nyi .J,,n;;: .-\,latok a mag-�·ar 
bil,lia trirlenctehcz a hrit i:<- kiilfiildi hibliat:iru1l:i.t ml·�
alapihi'-a ut:",ni idi.ihol. 8:"iro.,pataki Lapok. Hllt-1. (1-fl. ki_;z. 
lrm(·n.v.) - Holor1h Fc1·r11,·: � Bihlia-t:",r,ul.tt (.5 a l,ibiia. 
Pmt. Szrmlc. ]!10-1. 1. I. - Ea11ya1·6 F"rc-111·: A r(..g-i ._'"S 
lrdijabb ma{.!.l":lr hiblin. Ket·. )Iag-,·cti'i. lf!0-1. }:33-1-13. l. 
-- J:r1f/""!1 ,<.:1iwlo1·: Kr,>kc-rn,·thy lq\·:in: ,,Orom11ir a mi 
l"runk ,J(.zuc: Kri,zlu•rul. lrta: )l":",rk. G,;r,.igbi.il mag:ynrra 
forditotta -. Kiadja a Ilcth:"u1ia-l·:gylct. llp. l!ltH.H C'. 
fordit.i<,nak Lir:"dato.,; i�nH'rlN(·,c-. Theo!. 8z:1klap. 1!104-S. 
(JI[. (,yf.). li7-71. I. - Sz(;;fs Fad·a .. ,J: :\ red,!e:ilt K:i.
rnli-hiLlia (Bp. 1:1t18.) 538-;;41. I. - flaJf11!1 S,indor: .\ 
redde:"dt hihli:1 I-1 \'. 'l'hL•ol. �z:1klap l!l()\I. - I'.at"f1111 
St.i11d01·: l..i·p<•-: Szcd lliblia. (.\ T,,:hfalu,i-fi"-le kia<Lis 
l,fr,ilato� isnwrtct0.,c.) ThPol. Szaklap. 1:-•nn. '114-:.n;,_ I. 
B. Pa11 hli·t.in .. \ l,iblia iinnc-pe. Prot. 1�µ-�·h. 0s 1--k. Lip. 
J!-1 I. :?:1;; l. - 1·. S.: .\ l,il,li:1fordi1,1,:ok n('h(•z,;.'.•µ-c-i. Pr:n. 
Egyh. es hk. Lap. l\111. i>-1. (·d. :-i. I. - lfor.,ci11yi lstnin: 
A mag-�·ar hihlia ti:ir1{,nc-1,·bt'Z. �[ap·ar :::--�·eh·i'ir. 1!11::?. -1. 
fiiz. - :\ mag-�·ar hiblia. tllir az ,ig-. C'\'lltl!,!Plikusok 
bibliafonlit:i,i tcr\'i"•riil. ,\z E\·aug-. Lap l!llH. II. ,;,z:im:.1 a 
rc-ddc:ilt K:irol.\"i-bibli,i mc-llC'lt fog-lalt :ill,i.st.) Debr. 
Prut. Lap. H1·11.;. 1"18. 1. - l,iss- Fer1•11c (,-zcrk.: 
)Lt1,r�·anizaros bihlin. Dcbr. Prot. Lap. 1 !llO. -101--W2. 1. l 
K,,(-,.kt'n,eth�- 1,;tnin 111irk-forcli1nsa.) hmrrtet{,s:_ - 
Hibcrnucr RicTuird: A 111a!-ry11r hiblia tc-rje;;zt{,,-{,rc'.,I. 
tthrc.;-ztc'.l. IY. t"•d. -1.) - A �k,,1 Nc-1m:eti Bibliat:irsul11t. 

Elct e,; munka <'. lap. l.
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35. - Pechy Simon magyur LiLliafonHttisa 1638-bol. Egr•
btizi cs Iskolai Szcrnle. 1880. (V. 6d.) mo I. (11 ir n for
dit:h-: fi.ilfcdezescrol.) TovLL.i.: :Magyar Konyn;:zemlc, J880.
06. 1. - Pcchi Simon Psnlteriuma. Az Iro<lulorn1urtcucti
Bizotts:ig mcgLiuisuLol kozzctcszi Szilcidy Aron. (Bevcze
·tcsscl l'lliitott kiadi1s.) Bp. 1[)] 3. Kindjn 11 1\L 'l'nd. Ak11-
dcmin. - Kuncz Jozsef: Mnt.ntviiny l'ecsi Simon LiLliu
forditiisi1liol. lG-1:3. Ozelder-fele Fig�·elo. 1880. (II. evf.)
:34 7. I. Pccsi Simon Libliuforditusn 1643-bol. Prot. Egyh.
es Isk. L::ip. lSSO. 3G8. h. - Fuldrary Laszlo: Komiiromi

Csipkcs Gyorgy es Libli,ijn. Prot. Szcmle 18!11. - Sziny'!i
Gerzson: .Adalck IComiiromi 0,-ipkes Gyorgy clctfhez 6s
irodalmi miikodf5chcz. (R.6,·c�z-fele Figyclmezo. 18"i5.
72. I.) - lllesy Jcinos: Komuromi c�ipk{,s Gyurgy bihli,ijn.
1\lag-_rnr Kc:i11�·,·,-zcmlc 188!l. 1:38-U(j. I. - Szi:/l Farl,:os:
UjabL adnlck Komurorni Csipk6s C-.viirgy bibliiijnhoz. 1\l,1-
gyn1· E:011y,·,,.ze111le. 1800. l 3G-145. I. - Percnczi Z ultci11:

Korni1romi Osipkcs G�·org-y hihli,ija torlcnet.ehcz. Erdelri
lh"izcum. 18!10:252. 1. - Sziics lsfi:ci11: SznLud kir:il.vi
Uehreecn niros torte11cl111c. 1--ILI. k. l)chr. 18"i1. 778-
781. l. (E:om,1romi O,ipkfu Gyi;r;_ry hibli:ij:ir,,l.) - B,irci11y
J ozsef: Nagymcg�•cri Jlcsnyci Gyorgy kl'zi rn ti bihl iafor
dit:b::i. Adnlck n mngyar hihli:1 forJit:1� tortcnctchez. Bp.
1885 . .IHiloIU1yomat n :'.\l:ig-yar-Z<.idi', .'-,zt'1ulc 1S85. m:"iju,i
,;zumi1b,,l. 8 r. 28 l. - li.':iimory Si11111wl: Hiipirnt a hiblia
uj mng�·ar fordili1�:111:1k i.ig-�·ehcn. Poz-;on.v, l�Ga. 8 r. -
Kcimory Sam-uel: Ili"1ro111�z,1zados 11107.zannt n magyur nel!l
zet irodalmi kren. Pc,I, 1SG7. 8 r. Jfi. l. (Sa.i:1t biLlinfor
diti1�:irul ir c ropirnthnn. - Jfo!.·or ./6z.,ef: K:1111ory S,1-
muel hiLliafordit,b:"111ak hir:"ilah1. Hc,·e;,z-fele Fig-_vclmczv. 
187:!. �G3-2"i0. I. - lln/logi M ur: A ]C"g-ujuLL bihl i:tfordi 
t:is. (K:imury 8. forditi1�unak Linilnt.n.) !'rot. 'l'udouu111.vo,; 
Szcmlc. 18"i2. ;J:-l., 40., G5., 81. 1. - Ka111ory Samuel: ,,lloui 
Kozlony" c. lnpji1Lan vcd<'lmezle bihliafordit,1,ut .. 1872-bci,. 
Jlomyu·Mzl.·y Aladar: IGimori S:1mnel. Theo!. Sznkl:1p 
l!J02-3. (I. cvf.) 1Gl-J64. l. (Nckrolog-.) - llornyansz�·y 
A/a;Jar: ,Tclcntcs K,1mory Si1muel irodulmi hugyutckurv!. 
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(Pozsony, 1010.) Ilibliafordrt1i.�{1rul az G5. lapon ,·an szv.

- ,llarl01i Lajos: Czcgledy Sandor L' j,z;jvct�iii.:-for<lita�•t.
K,U\"iriista Szernlc. 1!12'.!:. 22. sz. - l'si/cesz 8anrlur: [j
bibli:ifordit:i,,. (Czel,{lt:dy Sandor Uj,ZO\"Ct-eg--fordit:i.,:'i
nck birida ta.) Prot. Sz.cmle. l !J24 :4!)0-500. 1. - )Ia-.znyik 

Endrc: l•'clhiv1hm Uj-tcstumcntom- forditusa i!rdckeLen.
Po7��ony, rnrn. i-zcpt.. (Prut. Szemlc. 1!116 4!18-GOO l.J -
l'n1zsi11,,zky !'al: A biblia hata,a a nt•rnzctck erkolc-�i.-e
g-{•re t'.•s szahud-i1:.r�zcrctcterc. f:brcszto. l l :87. - Tl erzo9
Mm11,: A Lil,lia l:efol�·i,�a a XV[-XVII. sz. maµ'yar iro
<lalm:ira. OLngyar-zsidf, Szcmlc. 1885. ICiW>nn�·omatLan
i".) - Andrassy J<cilmcin: ,\ hihliarol. I-Ill. S:i.ro,pat:,k1
Lapok. 188-1. 1:!U., 1;;0., lS!t. I. - Kopi B.':l": :\ Lil,lia h.
a ttir,;adalom. Pro!. SzC'mle. ]!104:,JUi., 4G1., 58:J. 1. -
l�ancso Ania/: A llil,lia n kony\·ck kiin�·,·e. Prot. Szemle.
1!10-1. l!ti. I. - Po/1,il, Jliksa: Tompa �[ih:.ily C:-s a bil,lia.
Hp. Jfl]2. - Polltil, .1/iha: Arany J:.inos i!s a hiblia. Bµ.
1!10,L - /Ia.rscinyi Jsl,.cin: Lor,111tfy z�uzs:."1nnn Libliuj::i..
8:iru,1i:1tnki HC'f. Lapuk. lfl0fl:4:3:?. l. - Rw/a,·,,i G !1urr,y:
A bil,lii1rol. (Fcloh-asi1s.) Suro;;pataki Ref. Lapok. l!l11.
,l-1---:·35. I. - llarsanyi lsfran: I. H:ikoczy G�·tir�· suro,.;
pataki Libli,ija. Muz. Co;; Kiiny,·t. Ertesitu. 1!)12. 4. f. -
lfor.,ci11y i lsl·L"ci11: ll,111�·,zor oh·a�ta ,it I. R,ik(,ezy G�·i.ir�
a 1,il,li,it? Si1rospataki Ref. Lapok. l!l13. 1. sz. - Marlon
Lajo.s: I. H,ik,,ez.v G�·orgy hibli,ija. Budapesti ref. thcol.
nkad. crt.e�itiije. lfl13-H-ri.il. Bp. 1!ll4. - l"arpa z.,ig-

111011d: :\ Lil,lia. DC'Lr. Prot. Lap. 1!)15::!-1!1. I. - AJ,il:y
(= Bajl.-y F.): lskolai (,s Mzi l�is Iliblia. El-o Rc�z:
6-Tcst.:1111entom. Szcrzo: -. Pei;t, 18:i:1. 56. Ilecken:1;t
Guszl:iv saj,itja. - )l:is0<lik Iwsz: t·j-Testamcutom. Pe�t-,
1853. 8 r. 52. I. Az (>-te�tamentorni szcmeh-{>u�·t,k. Ball:t;ri
1[ur, nz (ij-tc,;t:imentumiak K,1rol�·i fordit:isa ;:zerint Y:111-
nak kiiziih-c. - C.:::al.-c, <JJ111la: )lcli11sz J11h,1sz P{>tcr clct.,..
llcbr. l !l0-1-. - Sch ill er hi ran: Bog:iti Fazekas )likl;-s
(,)etc Gs rnll,isu;; 1,irg-�·(1 kolt(•.,.zcle. Bp. l!ll5. - S;:i/cidy
JJ(,zsi: .fog-y;-..<.�tek a H. M. K. T. VII. k.-hC'z. Bp. l:):?1,. 313�.
(Moliu;;r(,J.)
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