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a 360 éves váradi biblia

Kivonat

2021-ben volt 100 éves a királyhágómelléki református egyházkerület, s ekkor volt 360 
éves a váradi biblia. Az 1661-ben megjelent váradi biblia erdélyben hosszú időn át volt az 
egyetlen nyomtatott protestáns biblia. Károli gáspár 1590-ben megjelent vizsolyi bibliájá-
nak szövegét köleséri sámuel nagyváradi teológiai tanár, a váradi főiskola rektora javította 
át, nagyszámú magyarázatot csatolt hozzá, valamint a lap szélén feltüntette a párhuzamos 
igehelyeket is. ezért váradi-károli-bibliának is nevezik. új kiadása csak 1805-ben lett Pes-
ten, utána pedig 2002-ben a királyhágómelléki református egyházkerület adta ki facsimile 
(hasonmás) formájában. Az írás röviden áttekinti a váradi biblia eseménytörténetét. 

Kulcsszavak: 360 éves a váradi biblia, károli-váradi-biblia, köleséri sámuel

A nagy háború után a korabeli Nagy-Magyarország teljes körű átalakuláson ment át.  
A trianoni határmódosításokat követően egyházi szempontból is új egyházi adminiszt-
rációs és közjogi helyzet alakult ki. az akkori Magyarország keleti részének egyház-
községei a mai románia felőli részekre kerültek át. ennek következményeképpen  
a nyolc csonka egyházmegyéből és egyházközségekből, amelyek a korábbi évszá-
zadokban a tiszántúli református egyházkerület szerves részei voltak, szükségsze-
rűen létre kellett hívni új egyházkerületet. Így született meg a királyhágómelléki 
református egyházkerület, amelynek megalakulását 1921. augusztus 16-án mond-
ta ki teljes konszenzussal a közgyűlés Nagyváradon. száz esztendő múltán, éppen 
2021 augusztusában volt a centenáriuma ennek a nagy jelentőségű eseménynek. 

A centenáriumi rendezvényen, azzal együtt, hogy hálát adhatunk istennek éle-
tünkért, megmaradásunkért, egyszerre ünnepelhetjük a 360 éves váradi biblia meg-
születését is. Az egykori nagyváradi várnak a benne folyó szellemi alkotóműhellyel 
(a szenci kertész ábrahám-féle nyomdával) együtt és a vele szimbiózisban működő 
egykori schola illustrének nevezett református főiskolának, meghatározó szerepe volt 
a váradi biblia megszületésében. A váradi vár belváros felé eső területe ma rendkí-
vüli veszélynek van kitéve. itt volt az egykori városmag, a Péntekhely nevű település 
(régi épületmaradványok, templom, temetőmaradványok utalnak erre, közelükben 
a főiskola és kollégium épülete). A jelenlegi városépítkezés kapcsán akár végleg 
eltűnhet az, ami egykor központi jelentőségű tere volt Nagyváradnak. Amennyiben 
az említett maradék területeket is beépítik, akkor talán az egykori váradnak ezeket 
az utolsó szignifikáns helyszíneit sem lehet majd régészeti szempontból kutatni, és 
a múlt értékes darabjai vesznek el. ez is az eltörlés kultúrájába tartozik. Kötelessé-
günk ma erre is emlékeztetni.

A 360 éves váradi biblia ünnepét, a Partiumi keresztény egyetem által kezdemé-
nyezett nagyszabású rendezvényt a királyhágómelléki református egyházkerület 
centenáriumi nyitósorozataként a nagyváradi várban tartottuk meg 2021. szeptember 
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9–12-én. itt a várban, a Biblia korabeli „újbóli megszületésének” és részbeni ki-
nyomtatásának helyszínén kezdtük emlékező és emlékeztető ünnepségünket, amely 
a Bibliáról szóló kiállítással, konferenciával, könyvbemutatóval folytatódott, majd 
misztériumjátékkal fejeződött be. A Bibliáról szóló történeti, filológiai előadásokat 
követte A nyelv mint létformáló hatalom című konferenciánk, amelyen az anyanyel-
vű szentírás-használat, az igehirdetés, a nyelvi identitás időszerű kérdéseit vették 
sorra tudományos kutatók és tudományt művelő lelkészek. A közös gondolkodásra 
szóló meghívás így hangzott: Milyen nyelven prédikáljunk kisebbségben, szórvány-
ban, kétnyelvűségi helyzetben? 

A konferenciához kapcsolódott a csillagocska Alapítvány gyermek- és felnőtt-
csoportjainak előadásában a váradi biblia 1661. évi ki- és megmentéséről („sza-
badításáról”) szóló Zsoltár a nagyváradi bibliáért (bibliás misztériumjáték) is.  
A rendezők (dimény levente és tóth tünde) megfogalmazása szerint „a nagyvá-
radi történelem és a magyar biblianyomtatás egyik kiemelkedő pillanatát kívánjuk 
megragadni előadásunkkal, nevezetesen a váradon készült új fordítású biblia török 
ostrom alatti történetét. szerkezetileg, dramaturgiailag misztériumjátékként építjük 
fel az előadást, a történet eseményeit stációkként kezelve. célunk egy olyan kö-
zösségformáló mai misztériumjáték megalkotása, mely kifejezetten magyar népi 
és komolyzenei alapokra építve, a zene és a tánc segítségével beszéli el a Biblia 
történetét, hangsúlyozva, hogy nehéz időkben a hit, a közösségi összetartás meny-
nyire fontos lehet egy nép túlélésének szempontjából, ugyanakkor a török ellenfelet 
sem démonizálva, hanem a török hadseregen belüli emberi pillanatokat megerősítve, 
egymás kultúrájának az elfogadására buzdítva.” 

A rendezőpáros eszmei gondolatmenetét folytatva a csillagocska Alapítvány 
azonosul a misztériumjátékban megfogalmazott hitbeli közösségépítés gondolatá-
val. intézményünk közel két évtizedes munkájára visszatekintve tapasztalható, hogy  
a kezdetek óta egy olyasfajta közösséget kívánunk létrehozni, amelynek minden stá-
ciójában – mintegy mérföldkő – fontos szerepet tudjon betölteni az a gondolat, hogy 
a kialakított közösség által egy hitében és nemzeti öntudatában erős, jövőre tekintve 
életképes emberi hagyatékot tudhasson maga mögött. A misztériumjátékot a csilla-
gocska közösség körülbelül 200 tagjával vittük színre, akik számára a néphagyomány 
által nyújtott értékes kapaszkodó mellett egyenrangú fontossággal bír egyházi értéke-
ink megőrzése. ez alkalommal a váradi biblia, valamint az egyházkerületünk centená-
riumi évfordulója közösségünk számára oly fontossággal és erővel bír, hogy nemzeti 
kötelességünk e mérföldkő mellett úgy elhaladni, hogy tervezett előadásunkkal méltó 
örökséget hagyjunk a jövő számára, amely tartalmazza hitbeli és nemzeti értékeinket. 

A váradi biblia, a károli Gáspár korábbi fordításában és kiadásában megjelent 
károli- vagy vizsolyi biblián (1590) alapuló magyar bibliakiadás, az első erdély-
ben/Partiumban kiadott teljes bibliafordítás, amely több évszázadon át befolyással 
volt az erdélyi protestánsok hitéletére, nyelvhasználatára. Nem hivatalosan váradi–
Károli-bibliának is nevezik. 

Az 1650-es évek második felében Nagyváradon, a várban lévő nyomdájában 
fogott a bibliakiadás munkálataihoz szenci kertész ábrahám (a Biblia borítóin hol 
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a szenci, hol a szenczi forma szerepel, hasonlóan mint szenci vagy szenczi Molnár 
Albert esetében, hiszen abban a korban még nem volt megállapodott helyesírás).   
A munkálatokat 1660-ban a török megszállás megakadályozta, de a Biblia kész lap-
jait sikerült kimenekíteni. előbb debrecenben, majd 1661-ben kolozsvárt, még ké-
sőbb Nagyszebenben folytatódott a kiadás. 

korábban már károli Gáspár munkatársa, szenczi Molnár Albert is tervezte, hogy 
a Bibliát nagy formátumban és öreg (nagy alakú) betűkkel, magyarázatokkal és tanul-
ságokkal ellátva is kiadja. 1638-ban i. rákóczi György is szorgalmazott egy javított 
bibliakiadást. A nagyváradi nyomdát 1640-ben elsődlegesen a Biblia nyomtatására 
hozták létre. A kiadáshoz rákóczi György, Bethlen istván, rhédey ferenc és Barcsay 
ákos mellett Gyulai ferenc váradi kapitány, valamint a református közösségek járultak 
hozzá. károli szövegét köleséri sámuel nagyváradi teológiai tanár, a váradi főiskola 
rektora javította át, nagyszámú magyarázatot csatolt hozzá, valamint a lap szélén fel-
tüntette a párhuzamos igehelyeket is. A Biblia nyomtatását 1657-ben kezdte el szenci 
kertész ábrahám a várban lévő nyomdájában. Az 1660. évi török ostromban számos, 
részben elkészült példány megsemmisült. A vár védői a vár feladásának fejében egye-
bek mellett kikötötték a nyomda és a félkész biblia elszállítását is. a megmaradt nyom-
tatott íveket és a felszerelést előbb debrecenbe, onnan pedig kolozsvárra menekítették. 
a török megszállás miatt váradon csak az újszövetségi rész és az ószövetségi fólióknak 
egy része készült el. A törökök szerencsére engedték elvinni a várból az elkészült fólió-
kat (nyomdai íveket) és a nyomda elemeit, így az ószövetséget 1661-ben kolozsváron 
fejezte be szenci kertész ábrahám. A váradi biblia kapcsán kiemelendő a váradi refor-
mátus főiskola és a jól szervezett református egyház szerepe, amelyek megfelelő intéz-
ményi hátteret biztosítottak a munkához. ugyancsak stabil hátteret nyújtott a kurátorok 
széke elnevezésű városkormányzati testület, a főiskola könyvtára.  

Pontosan ma sem lehet tudni, hogy hány példány is készült a váradi bibliából. 
egyes említések tízezer példányról szólnak, de ez nyilvánvaló túlzás. szenci ker-
tész ábrahám végrendeletében az 1500-as szám szerepel. Becslések szerint mintegy 
200 példány maradt fenn belőle, néha ma is előkerül egy-egy megviselt példány az 
aukciókon. 

Hosszú ideig tehát ez volt az egyedüli, erdélyben nyomtatott protestáns Biblia. 
új kiadása csak 1805-ben lett Pesten, utána pedig 2002-ben a királyhágómelléki 
református egyházkerület adta ki facsimile (hasonmás) formájában. 

A Bibliából több változat maradt fenn, a sárospataki könyvtárban őrzött egyik 
teljes, díszes példány címlapján ez szerepel: 

„szent Biblia az az istennek o es uj testamentomaban foglaltatott egész szent iras. 
Magyar nyelvre fordíttatott caroli Gaspar által. Mostan pedig ujobban ez öreg for-
mában némely nehezeb, és homályossab forditásu sz. irásbéli locusoknak értelmes 
magyarázatival, az istennek a’ Magyar nemzetben lévő Anyaszentegyházának hatha-
tós épülésére kibocsáttatott varadon, kezdettetett nyomtatása a’ veszedelem előtt: és 
el-végeztetett colosvarat, szenczi k. Abraham által. M. dc. lXi.- colosvarat.”
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Az újtestamentumnak külön címlapja van: 

„Mi Urunc Jesus Christusnac Uj Testamentoma. Melyben vadnac az Evangelistáknac 
könyvei, az Apostoloc Cselekedeti, és Levelei, a’ Szent János Látásával egyben.”

költségkímélés miatt a kiadásból hiányoznak az apokrif írások, és ez később álta-
lános szokássá vált. tördelési hiba miatt kimaradt János evangéliumából az 5. rész  
3. verse, illetve a 6. rész 31. versének fele. viszont a kiadás különlegessége az a 
jegyzék, amely felsorolja a Biblia közmondássá, szállóigévé vált kifejezéseit a lelő-
hely megjelölésével.

A fordítás felhasználta az addig már elkészült magyar fordításokat, de alapvetően 
az eredeti bibliaszöveg alapján készült. A kiadványnak felbecsülhetetlen értékét ké-
pezik a lapszélekre nyomtatott széljegyzetek, hiszen ezáltal lényegében megszületett 
az első teljes magyar bibliakommentár is. A váradi biblia széljegyzetekkel ellátott 
kiadását a partiumi Keresztény egyetem szervezte meg. 

A Biblia a nagy mérete miatt drága volt, nehezen terjeszthető, elsősorban temp-
lomi (szószéki) használatra szolgált. A későbbiekben a kisebb, családi használatra 
szánt bibliák kiadását szorgalmazták. 

a váradi biblia eseménytörténete évszámokban:

előzmények 

1590 károli Gáspár: vizsolyi biblia (károli-biblia)
1612 szenczi Molnár Albert károli-biblia-kiadása énekfüggelékkel
1626 káldi György katolikus bibliafordítása (Bécs)
1660 református főiskola Nagyváradon

A váradi biblia előkészületei, munkálatai

1640 szenci kertész ábrahám nyomdája váradon
1652 szenci kertész ábrahám betűkészlete (a bibliához)
1657 köleséri sámuel, a váradi főiskola tanára (rektora), a biblia 

korrektora
1658 a váradi biblia nyomdai munkálatainak kezdete
1660. július 14. – 
augusztus 27.

várad török ostroma

1660 A vár feladása után a nyomdát debrecenbe menekítik
1661 A nyomda debrecenből kolozsvárra költözik, itt fejeződik be  

a kiadás
1667 szenci kertész ábrahám halálakor 1500-ról (566 bekötetlen) van 

említés
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a váradi biblia utóélete

1805 A váradi biblia új kiadása (trattner Mátyás, Pest)
1990 sulyok istván református főiskola, Partiumi keresztény 

egyetem (1600/1990)
2002 A váradi biblia hasonmás kiadása (királyhágómelléki református 

egyházközség)
2021. szeptember 9–12. A 360 éves váradi biblia ünnepe a királyhágómelléki református 

egyházkerület centenáriumi rendezvényén
2022 A váradi biblia széljegyzetekkel együtt kiadott kritikai változata

Az 1660-ban már létező nagyváradi református felsőfokú oktatás jogutóda az 1990-
ben alapított sulyok istván református főiskola és a belőle kinőtt Partiumi keresztény 
egyetem (1660/1990). Az egyetem ma is küldetésének tekinti a kulturális, tudomá-
nyos és szellemi  örökség ápolását, jogelődje szellemi tevékenységének folytatását. 
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abstract

Pálfi, József – Balázs, Géza

The varad Bible is 360 years old

in 2021, the reformed diocese of the királyhágómellék turned 100 years old, and the várad 
Bible 360. the várad Bible, published in 1661, was for a long time the only printed Protestant 
Bible in transylvania. the text of Gáspár károli’s vizsoly Bible, published in 1590, was 
reworked by sámuel köleséri, theology teacher of oradea, rector of the várad college, who 
added a large number of explanations and marked the parallel verses in the margin of the 
book. this is why it is also called the várad–Károli bible. a new edition was not published 
until 1805 in Pest, and then the reforme diocese of the királyhágómellék published it in 
facsimile in 2002. the article briefl y reviews the history of the várad Bible.

Keywords: the várad Bible turned 360 years old, várad-károli Bible, sámuel köleséri


