
,,Magyarul besz6l az fsten...!"
Hqinal Ldszld Gdbor

400 6ue jelent meg, Kdroli Gdspdr fordttdsdban
a V izsoly i B ib lia, mtu el6dd st 6rt |neti.ink alap k6u e.

Ki gondolnri manapsdg, hogy Mrityris kirrily
uralkodrisdnak idej6n a borozgatds melletti be-
sz6lget6seket nevezt6k szimpozionnak. Szivesen
is gyakorolt{k az eff6le disputrlkat: a trdf6s 6s

komoly eszmecser6k ktizben az 6lland6 t6mdk
eryike a kcinyv volt, az frott - rajzolt -, illetve
az L472-ik esztend6ben Budrira teleprilt Hess
Andr6s mrihely6ben els6k6nt nyomtatott krdnikrik
tartalma, krilleme. Annyr biztos, hogy az (1490.

riprilis 6- iin, B6csben elhunyt),,igazsdgos"-nak
bec6zett rillamfdrflr nem csupdn er6s kezri, de

nary mrivelts6g:ri humanista is volt. A Corvinrik-
nak hire kelt szerte a viliigon, s talin ez6rt is
trintek el oly gyorsan Mdty6s hirtelen haldla
utrirr: a k6dexeket, k6ziratokat szabrilyosan el-
herdriltrik, I L Laj o s kdnnyelmien aj iin d6koz gatta,
nem 6vt6k a tcircjkcjk sem, majd a v6ratvisszafog-
lal6 idegen hadak tdkozoltdk sz6L a marad6kot.
Am nem veszett el minden: hdrom ftldr6sz -Amerika, Aasia, Eur6pa - fllszdz kciz- 6s

magringyrljiem6ny6ben 275 hiteles Corvin6t
lelhettink, s ebb6l 53 haz6nkban van. Egyetemes
kulturrink kincsei ezek, mint ahory hasonldk6p-
pen briszkdlkedhettink a Vizsolyi Biblidval, amely
1590-ben jelent meg el6sztir. IGroli Grisprir
fordit6 - reform6tus lelkdsz - hatalmas tei-
jesitm6ny6re eml6kezv6n a Helikon Kiad6
gondoz6sriban 1990-ben - is - napviligot Litott
hasonmds formritumban az a mri, amit sok6ig a
maryar nyelvir irodalom fiihilmrilhatatlan
akotasdnak v6ltek, hiszen a 6 6sUj Testamen-
tum ,,6ttiltetdse" azt jelentette - Rem6nyik
Srindort id6zve -, lVlagyarul besz6l az Isten...!
Horyan is volt, kezd6diitt a hatalmas munka? A
mostani vSltozathoz mell6keltek egy kis (16

oldalas) finetet, s ebben Szab6 Andrris szakt<jr-
t6ndsz valamint Szdntd, Tibor tipogr6fus ismerieti
az elengedhetetlentil fontos tudnivalikat a
szerz6rol, a nyomtat6s k6rtilm6nyeir6l, a betirti-
pusokr6l. Iddzrink ndhdny fejezetet:

,,,\ magyar Biblia kiaddsdnak gondolata az
1570-es Luekben fogalmazddott neg. Egybe-
hongz6 forrdsaink szerint ldtrejdttdben kez-
demCnyezd szerepe uolt az orszdgrdsz refor-
md,tus ffiurairwk, akih n'nlueltsdgilkkel kittntek,
nem egy kdziiltlk maga is trt. Mindegyikii.k
uddelmet tudott biztosttani o munko szdmdra,
fedezetet a nyomtatds kbltsdgeire ds a nyomddsz
helybe kdltdztetdsCre. A jelek szerint Mdgocsi
Andrds, o Wittenbergben tonult humanisto
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mtueltsdgtl birtokos, s nagybdtyja, Mdgocsi
,4n dr d,s s e glt et t a m unk dl at ok me gl e ru e z d s6b e n
ds elindttdsdban. Az 6 birtokukon uolt Vizsoly,
o kdsdbbi nyorndahely, a Td.lya, ahot Kdroiyi
(uagy ahogyan a ndu lrdsm6dja a 17. szdzad
udge 6to o Biblidk cimlapjdn rdgztilt: Kdroli)
1584 ds 1587 kdzdtt lelkdszkedett."
Term6szetesen sz6mos akadrily tornyosult a

megval6sitris el6 6s - folytassuk ismdt sajdt
szavainkkal - j6 maryar szokds szerint - a
lenryel sz6rmaz6si, de nyelvtnket is besz6l6
nyomddszt, Manskovit Brilintot ftilj elentett6k az
uralkodt5t helyettesib6 Ern6 fbhercegndl, aki
elrendeite a felszerel6s elkobzrisdt. Parancsdt
azonban Rrikdczi Zsigmond nem teljesitette, s6t,
vddelme alatt szrillitottrik Heryalja-C.<inc-Kassa-
Eperj e s-Brirtfa-Krakk6 r.itvonalo n a p apirt. I sm6t
egy fejezeL Szab6 Andrris tanulmrinyribdl:

,A bekdtue tdbb rnint 6t kilogram srtlyfl (nyil-
udn templomi haszndlatra szdnt) kdnyu tanu-
sttja, mekkora anyagi erdt, mesters'dgbeli tuddst
hellett ds szpontosttani egy u iszonylag eldugott
telepilldsen, hogy a kor technikai szinuonaldn
ds gyorsan elkdszi)lhessenek a munkdual. A
Vizsolyi Biblia 1590. jtilius 20-ra lett kdsz, a
p4ldd.nyszdmdt nem ismerjiik, dltaldnosan elfo-
gqdott feltdtelezds szerint 700-800 k\rtil lehetett.
1590 elejdn az ifjrt Szenci Molndr Albert is o
nyomtatds szolgdlatdba dllt, Gdnc 6s Vizsoly
kiizdtt gyalogolt Kdroli korcekttrdiual. Az
elkiszillt pdldd.nyok korabeli szokds szerint
fizetdeszkdziil is szolgdltak..."
A fordit6 - terytik hozz6, az idlzethez -rdviddel k6s6bb, 1591 december6ben meghalt 6s

m6ig nem ttszt{aott egy6rtelm0en, hory hatalmas
tennivaldit segititrirsakJ<al, vary mag6nyosan
v 6,gezt e. Kor6bbi kdziratos fordffiisokat nyilvrin-
val6an felhasznrilt, p6lddul Benc6di Sz6kely
Istvdn6t 6s Bornemissza P6ter6t, 6m 1612-t6l
csak Kdroli neve szerepel a cimlapon. Az ered-
m6nyen jottdnyit sem v{ltoztat a kutat6k vitdja,
hiszen a nyelvezet - Ndmeth Ldszl6 szavaival

- nE lelkiinkdn v6gigfut6 simogatds" 6s

dvszrizadokon 6t tdpl6lia 6si kultur6nkat,
term6kenyrtette tollforgat6inkat Arva Betlen
Katdt6l kezdve A"*y Jdnosig, Ady Endr6t6l
Rem6nyik Sdndorig. Es ne feledkezzrink el az
olvasdk trimeg6r6l, mert a Vizsolyi Biblia k6riil-
beltil n6gysz6zl<taddst 6rt meg, ami aztjelenti,
hoggl a reform6tus eryhdzban - iskoldkban -
nemzed6keken 6t v6gig tankonyw maradt... Szd.n-

t6 Tibor tipogr6fus szerint a 24L2 oldalon n6ry
6s f6i millid, betfit lelhetiink 6s ez hatalmas
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mennyisd g. K6rde zh etnd b 6rki, minek m-ostans6g

;tr;i;;" ;;.6kolni a dt 6ga,kril tinl ege s elj 6r6ssa1'

;J;e" erre a c6lra k6szitett papirt, nem is

;fit;t a babrdikod6 tennival 6kat: repro dukdidst'

a iiapo"itiv fiimek hasonlitgat6sait, retus6lni a

r".""V.rOadseket, meg aztdn kinek. van most

aSOO iof"t:a a k6t vaskos kcitetben v6s6rolhatd''

tJ*i U"ttttip"s sal sze dett Bibli6ra! Tagadhatatlan

lJiJ, r,ory van ebben n6mi igazs6g, a b6 n6ry

evd"eae"-at tart6,,elvalkistalanitdsi" tdrekvds

nem volt eredm6nytelen' Eltemetni uryan nem

sikertilt a Szentir4st, de mind kevesebbeknek

uaolt -.n"a6ket lapozgatrlsa 6s ,,kemdny szity'
tJa 

"vef"enek 
6rces csengdse" ritkdn szeli&-

tette aindulatokat. Noha nem tartozik szorosan

a recenziOhoz, m6gis emlitdst tesztink arrdl, hory

iggO. marcius 16-6n 6s 1?-6n tudom6nyos til6s-

szakon eml6keztek meg Budapesten a 400 esz-

t."JOtA ezel6tti komolycselekedetr6l' Hirt adtak

;;t 
" 

napilapokban ,de azELTE auldjdban csak

n6h6nyan l6zengtek: hidnyoztak a protest6ns

lelk6szek, az 6rdekl6d6 hivek, a nyelvi finom-

sdgokra oly 6rz6kenV kfilt-o\, )egfok6ppen a

i*:tuf ot 6voimarad6 s6t fdjlalt5k a szervez6k'

Persze, van erre is ments6g, magyarazat, mert

az annyit emlegetett rohan6 6letm6d csak keve-

seknek teszi lehet6v6 a rtigtcin nem lramatozo

elfoglalts6gokat 6s - magunk vdlem6nye szerint

- i.. izl-6ses kampdnyt6miiv6 zrilleszteni az

turnep elheti 6vfordul 6t. A tudomrinyo s 6 s eryhdzi

tt.t 
"efta"v 

szem6lyis6g6nek viszont fontos lehet

u dgv"f.*fUkelt6i, nem is sz6lva a megjelen-

i.t6-ttu hatalmas 6sszeget el6legez6 Helikon

Kiad6r61, s ez utdbbiak szinvonalas, lelkiis-

*urut.. munkdja csak dfcsdretet 6rdemel' A

Vizsolyi Biblia nyomdsa, kcjt6se tinmag6ban is

f;.ly tisztelgds u t uia-i l6trehoz6k maradand6

tettei el6tt!
Kell-e h6t kiilijn nagy ktizcins6g el6tt - vary

arra sz6mitva - elemezgetni jelent6s6g6t, hog,
nyelvezete mennyire maryar' mig kd'nonjogilag

hol ttikr<jzi a reformdtus teol6giai felfog6st, s

' mi6rt ta rLalmazza az'okat az 6szdvetsdgi krjnyve-

ket is, amelyek nem tal6lhatdk meg a h6ber

eredetiben - a katolikusban igen -, de a

protest6nsok a 16. szAzadL6lnem ismerb6k el -
hirdettdk - azon fejezeteket. A zsid6-kereszt6ny
(teh6t eur6pai) kultdra dsszefon6ddsa, illebve

elt6r6, ma sem kimondhatd vonulata meglelhet6,

nyomon kcivethet6 a K6roli forditrisban is, tehrit

a mi6rtek kutatdsa kor6ntsem tekinthet6 befeje-

zettnek. V6ltoztatni viszont jott6nyit sem szabad

a k6teten, annyira eg6sz 6s krilOnleges ez, mint

a, Omaryar Siralom szcivege, dallama; benne iap-

pang a sz6nd6k megesendesiteni, 6rbhet5v6 tenni

isten sz6p szavait, id6zni az apostolok intelmeit,

tanit6sait. N6meth Ldszl6 szerint:

,A Bibtia kdltdszete rd'erdszakolta magdt a

fordttdk prdzdjdra, s o tizenhatodik szdzad

, uegdn nerncsak Isten magyorba i.iltetett igCje'' d; egy ud.ltozatos ds kimertthetetlen kdlt1i

antoligio indutt rttnok az eldugott Vizsolyb1l,

hogy mind' mdlyebbre ereszkedjdk tud'dsok, urak

ds-a ndp r€tegeibe' Kdnyu ez, omely itt tdr-

tCnelem, ott bollodo, itt szerelmi dnek, ott

horagos 6da, itt jdslat, ott idillum' Sz6kincse

rnind.enkid.' Bdr sokfdle kdlterndnyt tartolmaz'
o sokf€le kaltemdny tolmdcsoldsa egy sd ge s' N em

hell kiil\n rn{ueltsdg, hogy beledlhesd magad'

de a legegydnibb tzlds is megtaldlia benne az

e gy dnisdgdre vis szahangzf hangokat 
"'Aienyeget fogalmazLameg a kritikusnak rop-

pant s"igoru ir6, aki a pedag6gus szemdvel is

i6rL", mdrlegelte a kcinyvet, amit ugyan nap1a-

inkban olvasgatni kissd neh6zkes, de nem hidba'

vai6 prdbdlkoz6s, mert nyomon kcivethetjtik el6-

deink gondolkod6s6t, nyelvezetdt anno domini
1 KOn


