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Jegyzetek Szenczi Kertész Ábrahámról és aVáradi Bibliáról.
A tudós tipográfus hagyatékából kiderül, hogy családos ember volt és
ezerötszáz példányban nyomtatta ki a Váradi Bibliát, amelynek Barcsay Ákos
fejedelem volt az egyik megmentője.

Szenczi Kertész Ábrahám fennmaradt ármálisát szemlélve, tisztelettel adózunk a
magyar művelődés egyik szellemi „kertészének”, vagy ha úgy tetszik, akkor
„kovácsának” a munkássága előtt, hiszen bő negyed század erejéig, 1639 és
1667 között könyvek hosszú sora, közöttük (a) „szent kints és fegyver” került ki
a sajtója alól.
Az irodalom eszközeivel való ismeretterjesztő és egyházépítő szolgálata,
jóllehet kimagasló és értékes, a nemzeti emlékezés szintjén még csak a
köztudatba való beépülés folyamatában tart. Tehát ismét csak adósságot
törlesztünk1 azzal, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemnek a Reformáció2
ötszázadik évfordulóját ünneplő konferenciáján3 a Szenczi Kertész Ábrahám
munkásságára, családjára, nemesi levelére, címerére, a bibliához írott
előszavára, és a Váradi Biblia4 néhány jellemző adatára emlékezünk.
Meggyőződésünk, hogy egy évszázaddal korábban a Johannes Gutenberg
nyomdája5 és bibliakiadása (Mainz,1452) nemcsak humanista teljesítmény volt,
hanem a megújulásnak az egyik (kezdő)pontja, amely a kilencvenöt tétel
kifüggesztésével folytatódott Wittenbergben, majd gyűrűzött tovább az élet
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minden területén. Idők rendjén és a reformáció lelkiségi körének mentén Várad
is többször részévé vált annak a névsornak, amelyben előszeretettel jegyezték a
főiskolával, egyetemmel és nyomdákkal rendelkező európai városokat. Vissza és
előre tekintve, elkötelezetten valljuk, hogy a hitbeli és tudományos ismeretek
terjesztését akár missziói, akár pedagógiai, de más okoknál fogva6 is oly
hatékonyan kell művelni, mint ahogyan azt Szenczi Kertész Ábrahám és a
nemzedéke tette a nehéz időkben.
Megemlítjük, hogy hálás örökösökként és a kegyelmi idő kihasználásának a
tudatában szorgalmaztuk Tőkés László püspökkel karöltve a Váradi Biblia
hasonmás kiadását 2002-ben, és a fáradozásunk nem volt hiábavaló.7 A
Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdonában lévő, a Szenczi
Kertész Ábrahám nevét viselő sajtóház avatásakor pedig a nemeslevelének a
latin szövegét8 is lefordíttattuk9, berámáztattuk és a nyomda előcsarnokában
kifüggesztettük.
A méltó emberi elismerést tanúsítja a Váradi Bibliának a Partiumi Keresztény
Egyetem panteonjában felállított bronz emléktáblája is, amelynek a Biblia Éve
alkalmával, 2008-ban volt az avatása.10 Akik pedig ugyanabban az évben
láthatták a Nagyváradon vagy Debrecenben bemutatott zenés táncjátékot11 a
váradi biblia történetéről, azoknak bizony felejthetetlen marad az előadás,
akárcsak a dalbetétek szövege.
Összefoglaló jellegű tanulmányunkban nemcsak az ellenőrizhető forrásokat
igyekszünk felmutatni, hanem végjegyzetben csatoljuk a Szenczi Kertész
Ábrahám előszavát12, amelyet valószínűleg 1661-ben írt és csatolt Kolozsváron
a Bibliához13. Igazi sajnálatunkra 2002-ben ez a nagy horderejű előszó kimaradt
a hasonmás kiadásból, mivel hiányzott az általunk rendelkezésre bocsátott
példányokból14, és ezt senki sem észlelte, illetve utólag mi magunk vettük észre.
I.Szenczi Kertész Ábrahám életútjáról
Számottevő adat nem került elő, eddig csupán néhány évszám ismeretes a
Váradra való elszegődésének, kolozsvári tartózkodásának és szebeni
korszakának az idejéből. Csoportosítani lehet a nyitott kérdéseket: mikor és hol
született, iskolába vagy tanulmányúton merre járt, ki irányította Váradra? A
folyamatos nyomdatörténeti és irodalomtörténeti kutatásoknak köszönhetően
azonban máris többet lehet a sorsáról kikövetkeztetni mint egy pár évtizede.
Arról, hogy legalább kétszer járt külföldön, onnan értesülünk, hogy az 1642-es
énekeskönyvnek az előszavában megköszöni a jótevőjének azt, hogy „az felső
országokból” való alájövetelekor őt két alkalommal is kisegítette a
megszorultságából, Kassán, illetve Eperjesen.15
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Való, hogy nyomdász-üstökösként jelenik meg 1639-ben16 Váradon, és bár
kevés kézzelfoghatót tudunk a korábbi életéről, mégis nyilvánvaló, hogy tanult
ember volt. Pápai Páriz Ferenc egyik levelében Heltai Gáspárhoz hasonlítható
tudós férfiúnak nevezi17. (Pápai Páriz professzor 1702-ben, a Misztótfalusi Kis
Miklós halálára írott búcsúztató versében, megemlíti, hogy Szenczi Kertész
egyenesen Hollandiából hozta a betűkészletét18.) Tudásánál csak a szerénysége
volt nagyobb, és ezt nem más mondta, mint Köleséri Sámuel professzor.
Az általa nyomtatott művek beszédes értékű kincsek. Eddig felkutatott,
Váradon, Kolozsváron és Nagyszebenben megjelent nyomtatványainak a száma
V. Ecsedy Judit szerint meghaladja a 192-öt. Műfajok szerint elsősorban hitépítő
iratokat adott ki az egyház szolgálatában: különféle katekizmusokat,
kátémagyarázatot, énekeskönyveket, prédikációs köteteket, apológiai céllal
szerkesztett vitairatokat és a bibliát. A szokásos alkalmi íratok mellett közérdekű
nyomtatványokat és számos iskolai, nevelésű célzatú művet jelentetett meg,
többek között az illustris váradi schola19 kebelében elhangzott disputatiokat.20
Könyvkötéssel is foglalkozott, ő a meghonosítója az úgynevezett legyezős
díszítésnek, „compactorként” szintén híressé vált.
A reá vonatkozó, második személyes okirat nem más, mint egy elismerő
kitüntetés, jelesen egy 1648-as keltű nemesi levél és a hozzá tartozó címer21.
Ebben II. Rákóczi György fejedelem, akinek a címere ott díszlik a Szenczi
kertész címerpajzsának az ormán, utal arra, hogy becsületes és tehetős szülei
mindent megtettek azért, hogy taníttassák, aminek során külföldre is eljutott. A
váradi eklézsia valószínűleg 1639-ben alkalmazta a nyomdája működtetőjeként,
ő pedig a munkája nyomán elismerésre és jelentős jövedelemre tett szert, mert
háza vagy házai voltak Váradon a kortársak emlékei szerint22. Ennek nyomán
adódott az, hogy a vár területén „szomszédságban” volt Szalárdi Jánossal,
akinek szintén háza volt a várban23.( A szolgálataiért nyert ármálist (szöveget és
címert) a XIX. század végén fedezték fel, és ma is megtekinthető a nagyszebeni
állami levéltárban.24 ) A Szenczi Kertész Ábrahám nemesítésének a kihirdetése25
1649 március 30-ik napjára esett, éspedig a nagyváradi közgyűlés keretében.26
Ettől kezdve mentesült az adófizetés és az egyéb szolgáltatások terhe alól, míg a
Misztótfalusi Kis Miklós ellenségei kétségbe merték vonni azt, hogy a papokkal
egyenlő státusa révén az adómentesség joga Misztótfalusit is megilleti.
Egy másik, igencsak személyes adalékokat tartalmazó dokumentum pedig az
utóbbi években fontos újdonságokkal szolgált. Szintén Szebenben fedezték fel,
és ez nem más, mint a hagyatéki leltára27, aminek az alapján jócskán változik a
róla, illetve a családi állapotáról alkotott képünk.28
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A hírneves nyomdász születésének helye és ideje, továbbá elhunytának a dátuma
továbbra is ismeretlen marad. Elhalálozásának az ideje 1667 késő tavaszára
esik29, aminek bekövetkezte után a Nagyszebenben elhunyt Szenczi Kertész
Ábrahám vagyonát az első házasságából származó gyermekei30 és feltehetőleg
az új asszonynak számító özvegye között osztották el.31 A kortársak közül,
óvatosan fogalmazva, többen is elmondták, hogy a Szenczi Kertész Ábrahám
részéről vérségi ágon senki sem folytatta a nyomdászmesterséget, amihez
hozzátesszük, hogy egyelőre nem is tudjuk, hogy fiú- vagy leánygyermekeket
említenek a vagyonleltár felvevői. A feleségek többes számú emlegetése,
valamint a gyermekek említése végképpen megdönti azt az elterjedt állítást,
hogy nem volt családja és hogy magányosan élt.
Szenczi Kertész Ábrahám mindenképpen életrevaló ember volt, amit az is
bizonyít, hogy amikor a török hódítók Váradról elűzték Debrecenbe, a nagy
romlást követően ő a megmentett nyomdafelszereléssel együtt Kolozsvárra
húzódott, és 1661 februárjában elvállalta a város harangoztató gazdájának a
tiszteletreméltó hivatalát32, ami pénzbeli juttatással járt. Befejezte a Biblia
nyomtatását, fellélegezhetett volna. Kolozsvárról viszont a pestis és a háborúk
miatt 1662 novemberében a biztonságos Szebenbe telepedett Sárdi Nagy János
nyomdászlegénye kíséretében, aki Váradtól kezdve hűségesen kísérte mesterét.
Apró családtörténeti adat, de a magyar familiáris viszonyok ismeretében
mindenképpen fontos, hogy komaságban volt Kovásznai Péter33 váradi, később
pedig kolozsvári lelkipásztorral, aki az 1660-as menekülésük után őt egy
levélben „kedves komájaként” említi.34 Az azonban nem derül ki, hogy ki, kinek
a gyermekét tartotta keresztvíz alá. A hollandiai egyetemeken tanult Kovásznai
Péter puritán beállítottságú lelkész, aki szintén végigélte Nagyvárad ostromát,
végül 1668-ban az erdélyi egyházkerület püspöke lett.35 Az életkorokat tekintve
úgy véljük, hogy Kovásznai Péterék családjában született valamelyik
gyermeknek lehetett a keresztapja Szenczi Kertész Ábrahám.
Az ötven év körüli Kovásznai Péter koronatanúként idézhető annak a
megállapításában, hogy ki az eredeti tulajdonosa a váradi nyomdának. Amikor
Kovásznai 1666-ban levelet ír Teleki Mihály erdélyi kancellárnak, abban
leszögezi, hogy a nyomda a váradi egyházközség tulajdona, amit Szenczi
Kertész Ábrahám csak használatra vett át, és őt ezért békességes úton és
szeretettel kell rávenni arra, hogy ezt a tényt ismerje el, hiszen már az
öregséghez közelít.36
Szenczi Kertész Ábrahám halála után a nyomda ügye úgy rendeződött, hogy az
átmenetileg az állam, vagyis a fiscus tulajdonába került, és így, bölcs döntéssel,
Apafi Mihály fejedelem az időlegesen megszűnt váradi református egyház
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tulajdonát, vagyis a Szenczi Kertész Ábrahám kezelésében működő nyomdáját
1672 október 12-én az Enyedi és Kolozsvári Kollégiumnak adományozta37.Kis
Miklós vezette a kolozsvári nyomdát az egyháznak a Tordai út elején található
műhelyébe

II.„Ez a Biblia sokkal nagyobb betsületet érdemlene, mint-sem
szokták betsülleni, a benne-való szép Magyarázatokért.” (Bod Péter)
A könyvkiadások rendjén a Váradi Biblia38 jelenti Szenczi Kertész Ábrahám
életművének a koronáját. Ma már tudjuk, hogy Szenczi Molnár Albert 1608-as
Hanaui Bibliája, és az 1637-es hollandiai Staten Bijbel szolgált mintaképül a
kiadáshoz39. A nagy magyar biblia előkészítésének a gondolata Bod Péter szerint
már 1638-ban szárnyra kelt a „bibliás őrálló”, I. Rákóczi György (1593–1648)
fejedelem felhívása nyomán. Címere 40mégsem fémjelzi a Váradi Bibliát, de az
látható egy másik erdélyi bibliában, az 1648-as gyulafehérvári, románra
fordíttatott újszövetség kiadásán. Feleségével, Lorántffy Zsuzsannával sokat
tettek a későbbi váradi bibliának a kiadatásáért is, de hirtelen halála őt, a „bibliás
fejedelmet” is megakadályozta ennek a szent könyvnek a használatában,
akárcsak az utódait, Rédey Ferenc és Apafi Mihály fejedelmek kivételével.41.
Iktári Bethlen István főúr, Bethlen Gábor fejedelem öccse nemcsak életében
törődött egy korszerű nyomda beszerzésével42, hanem 1646-ban még a
végrendeletében is gondolt a biblia kiadatásával és ötszáz aranyat adományozott
erre a célra.43 Bölcs megfontolás nyomán ezért látható a hattyús Bethlenek
címere a címlapon.44 I.Rákóczi György 1657-es lengyelországi hadjárata,
törökökkel való szembekerülése, a trónért való háborúskodásai, Erdély
elvesztése: bizony rossz emlékeket támaszthattak volna a Biblia korabeli
olvasóiban.45
Az újszövetség kinyomtatása a címlap szerint már Váradon elkészült 1660-ban,
az ószövetségi részt a nyomdász Kolozsváron fejezte be 1661-ben. Az
újszövetségi címlapon egy, az Elzevir-házból származó, „Ne extra oleas”
feliratú holland nyomdászjelvényt használt.46 Ez viszont más, mint a váradi
nyomtatványokon sokszor használt „Non solus” feliratú (Jn.15,5), ahol egy
palástos férfi áll a fa koronája alatt. Szőlő fut fel a szilfára, amelyről azt tartják,
hogy amint egy ága letörik, akkor az a földbe fúródva újra kihajt, és
véleményünk szerint ez kapcsolatban áll a francia származású és onnan elűzött
Elzevir család hugenotta identitásának a szimbólumával. Ezt a szilfás emblémát
használták például Váradon a Szenczi Molnár Albert féle zsoltároskönyv
nyomtatásakor 1651-ben47.
Engedtessék meg nekünk annak a feltételezése, hogy a biblianyomtatás során
segítségére lehettek a korrekcióban a váradi lelkészek meg professzorok, és
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talán a kolozsváriak is. A váradi származású, Váradot a haláláig sirató48 idős
Köleséri Sámuel professzor volt a bibliakiadás reviziójának és általában a
szövegkiadásnak az atyja. Köleséri, a váradi főiskola rektoraként - egyenesen
ezért költözött 1657-ben Váradra, és maradt 1659-ig. Köleséri „örömmel említi”
a „Magyar Biblia körüli forgolódását.”49 Irányítása alatt segédkezhettek talán a
váradi lelkészek is, akik végül várvédő prédikátorokként mutattak példát a
jövendőnek. Rajtuk igazán nem múlott a „lelki Jeruzsálemet” jelentő vár eleste,
ahol aztán harminckét évig Allahot50 kiáltottak Jézus helyett51. Név szerint tehát
Nagyari Benedek, Kállai András, Kovásznai Cs. Péter52 és a belényesi
lelkipásztor, Kolozsvári Igaz Kálmán53 volt az, aki végigélte az ostromot. Nincs
a kezünknél semmilyen forrás a bibliai apparátus és a javítások dolgában,
ezeknek az aprólékos kikutatása azonban nem lehetetlen és a minta is megvan
hozzá54: össze kell vetni a hanaui biblia szövegével, illetve a hanaui és a
holland55 biblia széljegyzeteivel.
A glosszákban esett kiegészítésekre nézve, a hanaui és a váradi széljegyzetek
egyezéseinek és eltéréseinek a tekintetében már történtek megjegyzések,56 és
reméljük, hogy a közeljövőben elkészülhet a glosszák szakszerű elemzése.
Egyelőre fogadjuk el, hogy a Váradi Biblia széljegyzeteiben a Hanaui Biblia
margináliáihoz képest kevés változtatás esett, és Köleséri Sámuel főleg a
törzsszövegen javított.57
III. Záró megjegyzések a Barcsay Ákos fejedelem háttérből folytatott
diplomáciai küzdelmére, a Váradi Biblia ezerötszázas példányszámára, az
apokrifusokra, a félbemaradt hibajegyzékre, az énekeskönyv- és a
kátékiadásokra nézve
Barcsay fejedelem kevésbé ismert támogatása
Meggyőződésünk, hogy Barcsay fejedelem nélkül hamvába hullott volna a
váradi bibliakiadás. Az ostrom idején egy kisebb magyar sereggel a törökök
mintegy „tábori fogságban” tartották, ahonnan alkalma adódott, hogy beüzenjen
a védőknek: álljanak ellent és ne adják fel ezt a végvárat. Korábban Gyulai
Ferenc várkapitány, aki II. Rákóczi Györgynek volt a híve, sem Rédey
Ferencnek, sem Barcsay Ákosnak nem engedte át a várat, de amikor híre jött a
hatalmas török felvonulásnak, katonáival elvonult a június 7-én elhunyt Rákóczi
koporsójának a Sárospatakra való kisérésére.
Amikor a vár állapota már tarthatatlan volt, a nyomda megkímélése és a
könyvek elszállíthatósága fejében Barcsay Ákos fejedelem ezer tallért juttatott
Ali basának. Úgy tűnik, hogy a pénzt valamilyen módon Kemény Jánostól
kölcsönözte, akinek ezért az összegért bizonyos példányszámú bibliát kellett
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volna adni58, de ez már nem történhetett meg a Kemény eleste miatt. Rövid
fejedelmi tisztsége idején a papírmalmok működtetésére is volt gondja.
A Váradi Biblia példányszámainak a kérdése
Bod Péter sokak által átvett közlésére, forrás megjelőlése nélkül, többen még ma
is tíz ezer exemplárról59 beszélnek. (Bod más adataira viszont érdemes
odafigyelni. A „Szent Biblia historiája” című művében Bod Péter kiemelten szól
az 1648-as gyulafehérvári román újszövetség megjelentetéséről, ami szintén
óriási reformációtörténet eredmény és az I. Rákóczi György fejedelem nevéhez
kapcsolódik60.) Bod szerint négy ezer példány pusztult el és maradt hat ezer.
Misztótfalusi Kis Miklós részéről 1500-as példányszámról értesülünk, továbbá a
leltározáskor jelenlévő nyomdászok szakszerű feljegyzése is megerősíti az
ezerötszázat. Azt, hogy 1500, vagyis ezerötszáz darab nyomdatermék
előállításán gondolkoztak, abból is kiderül, hogy az apokrifus könyvek
szövegéből is kinyomtattak 12 árkussal, de a teljes kiadáshoz 1500 árkus kellett
volna.61
Szólnunk kell pár szót az ostromról, hiszen a nyomda a várban működött.
Váradot 1660 júl-14-én hatvan ezres török hadsereg zárta körül, és a negyvenhat
napig tartó élet-halál harc veszteségeinek hangulatát követően, a jó 800
várvédőből csupán 300 katonára62, továbbá 35 önként jelentkezett diákra és
asszonyokra apadt lélekszámú gyülekezetben megtörténhetett az a csoda, az,
hogy a capituláció idején63 a törökök még őrséget is biztosítottak a biblia
védelmére, továbbá a szemtanú Szalárdi János szerint kétszáz szekeret. Jelenlegi
adataink immáron perdöntő jellegűek: ezerötszáz példányban tervezték kiadni a
bibliát. A szebeni leltározáskor, 1667-ben még 566 bekötésre váró példányt
találtak. Ezeknek a terjesztése további figyelmet érdemel, több adat maradt fenn
például a Debrecenbe való szállításról és a gyülekezetekbe való juttatásról.
Megfejtetlen titok azért még bőven van: vajon az ostrom előtt már elszállították
a kinyomott íveket Kolozsvárra, ahogyan azt érintőleg Bod Péter írja?
Emlékeztetünk arra, hogy a Hanaui Biblia szintén ezerötszáz példányban hagyta
el a sajtót.
Az apokrifusokról
Már a tervezés legelső stádiumában eldöntötték, hogy kiadják az apokrifusokat
is. A szebeni hagyatékba világosan feljegyezték a megkezdett ívek számát,
néhány apokrifus töredék pedig meg is tekinthető az OSZK állományában64.
Nem lehetetlen, hogy Szenczi Kertész Ábrahám mindvégig számolt azzal, hogy
egyszer kiadja az apokrifusokat is. Hogyha megnézzük az 1637-es formátumú
holland bibliát, abban az apokrifusokat nem az ószövetségi, hanem az
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újszövetségi részhez csatolták. Létezik a Váradi Bibliában egy olyan lajstrom,
amely a bibliában előforduló zsidó, görög, latin és más idegen szavak
magyarázatát tartalmazza. Ezen jegyzék olvasásakor nem találkoztunk, amelyek
az apokrifusok név-anyagával, illetve csupán kettőt említ a jegyzék, a Zsuzsánna
és a Tóbiás nevének a jelentését.
A Váradi Biblia hibajegyzéke
A Szenczi Kertész Ábrahám által írott előszó verso oldalán az ó- és újszövetségi
könyveknek a tartalomjegyzékét találjuk, alatta pedig egy hibajegyzéket. A
nyomdászok éppen csak jelezték, hogy tudomásuk van a szövegben esett
nyomdahibákról, és a Mózes V. könyvéig leírták 28 elírás vagy hiány esetében a
helyes változatot, de az errata jegyzéket „az idő rövidsége miatt” nem tudták
folytatni65. A Váradi Bibliában esett hibák javarészét a Báthory Gábor által
eszközölt 1805-ös és 1806-os kiadásokban66 kijavították, a későbbi dunamelléki
püspök maga volt a korrektor. A Szenczi Kertész előszavát már nem közölte
újra, a széljegyzeteket pedig nyomdailag beépítette a szövegbe. A Váradi Biblia
2002-es facsimile kiadása sem közli az eredeti tartalomjegyzéket és a
hibajegyzéket, mivel kimaradt a nyomdász előszava és eredetileg az annak a
hátlapján olvasható könyvek rendje, illetve a fogyatkozások.
Már régóta ismeretes, az őrszó is jelezte, hogy a Ján. 5,3 verse egészen, a Ján. 6,
31-ik versének pedig a fele maradt ki a tördelés hibájából,67 de a reprint
kiadásban látható a javítás, mert valaki beírta valamikor kézzel a Károli
fordította szöveget:”Mennyei kenyeret ada nekiek, hogy ennének.”
Szenczi Kertész Ábrahám énekes- és imádságoskönyv,valamint prédikáció és
kátékiadásairól
Egyoldalú lenne, ha egyházi-teológiai szempontból vizsgálódva, nem térnénk ki
olyan fundamentális jelentőségű eszközök terjesztésére nézve, mint az
énekesköny és a káté. Az eddigi közlések alapján68 rálátásunk van arra, hogy az
énekeskönyv- és kátékiadványok biztosításában milyen jelentős szerepelt vállalt
ez a váradi központ.
Énekeskönyvek dolgában Szenczi Kertész elsőként 1642-ben jelentett meg
énekeskönyvet, amelyhez előszót írt. 1654-ben Brewer Lőrincnél Lőcsén, és
ugyanabban az évben Szenci Kertész Ábrahám nyomdájában is megjelent egy
„Keresztyeni isteni ditsiretek” című énekeskönyv, de nem deríthető ki a primér
kiadás. Gönczi György református püspök énekes könyvét talán Váradon is
kiadták 1654-ben: Keresztyeni Isteni Ditsiretek, Mellyek az Magyar Nemzetben
reformáltatott Ecclesiákban szoktanak mondattatni : Ezek mellé adattak szép
rendel Eloeszoer, Az Szent Davidnak Franciai Nótaknak és Verseknek
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módgyokra rendeltetett Soltari. Masodszor, Az Egesz Esztendoere tartozandó
Hymnusok. Harmadszor, Az Halott temetéskorra való Enekek / Mostan ujobban,
de leg-kiváltképpen az Hymnusokat sokkal szebben és boevebben, az
Koezoenséges és Halott Enekeket-is, az mennyire lehetett meg-jobbitván,
(mellyel mint edgy kis Graduvaleval elhetsz,) ki-botsáttattak Loetsen : Brever
Loerintz által, 1652-1654??????????????????

A Sz. David profetának ékes rytmusu soltarival es a soltárokbol
szereztetett dicseretekkel s egyéb istenes enekekkel es hymnusokkal tellyes
könyv Varadon [Várad] : Szenci Abraham, 1654 (Nyomdászjelvénnyel=Non
solus- ellátva

Psalterium Ungaricum, az az : Szent David kiralynak es prophetanak szaz ötven
soltari a Franciai notáknak módgyok szerént Magyar versekre fordittattak és
rendeltettek Szenci Molnár Albert által Varadon [Várad] : Kertesz Abraham,
1654 = Hattyus Bethlen címerrel ellátva.

Újfalvi Imre féle temetési énekek gyűjteménye: In exeqviis defunctorum : Halot
temeteskorra valo enekek. Azoknak kedvekért, kik illyen utolso szükségben
szolgálnak, öszveszedegettettek és ki-bocsáttattak...Varadon [Várad] : [Szenci
Kertész Ábrahám], 1654

Szenczi Kertész Ábrahám aztán 1648-ban utazók és betegek számára egy
zsebben hordozható énekeskönyvet adott ki! Ez az egészséges ellenpólusa az I.
Rákóczi György által 200 példányban kiadott gyulafehérvári Öreg Graduálnak,
ami templomi, illetve istentiszteleti használatra volt alkalmas.
A váradi imádságoskönyek kiadását csupán jelezzük69, érdemileg azért nem
beszélünk egyik kiadványról sem, mert az itt jelzett öt közül egyik sem fordult
meg a kezünkön.
A prédikációs kötetekről70 is kötelességünknek érezzük a szólást, megemlítjük
azt, amit a kézikönyvtárunk segítségével találunk, de számunkra, egyelőre, azzal
kell beérnünk, amit a mi nagy szerencsékre mások közöltek ezekről a
kiadásokról. Keresszegi Hermán István művét itt, és a káték csoportosításában is
megemlítjük: Az Keresztyéni Hitnek ágazatiról való Praedicatioknak Tar-haza; .
ez az első prédikációs kötete 1640-ben jelent meg. Rozettákból alkotott keretben
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egy alabárdos oroszlánt, vagyis Várad címerét használ nyomtatói jelvénynek,
fekete-vörös, fametszetes címlappal.
Geleji Katona István „ortodox”püspök
közismert prédikációs műve több ezer oldalon keresztül, három kötetben,
„Váltság Titka” címmel 1645, 1647 és 1649 folyamán jelent meg. A megváltást
az év hét ünnepére felosztott beszédekben tárgyalja. adventi, karácsonyi,
vízkereszti, böjti nagyheti, húsvéti, áldozócsütörtöki és pünkösdi
prédikációkban. Geleji Katona Istvánnak megtetszett a váradi nyomda, korábbi
„monumentális” prédikációs kötetét 1645-ben Gyulafehérváron jelentette meg.
Egy homiletikai kézikönyv is napvilágot látott, melynek angol szerzője van:
Guillielmus BUCANUS, Ecclesiastes, seu de methodo concionandi tractatus
duo, Várad, 1650.
Scultetus Abrahám latin műve a prédikálás tanáról: Abrahami Sculteti
Grünebergensis Silesii Axiomata concionandi practica, edita studio et opera
magistri Christiani Kyferti Goldbergensis Silesii. Varadini: apud Abrahamum
Szenciensem, MDCL
Vedelius Nicolaus egyik művének fordítása:
S. Hilarius avagy minden féle
szomoruságoknak nemei ellen, szent igaz és álhatatos örömre vezérlö
elmelkedes, melly elsöben Vedelius Miklos doctor által franciai nyelven
kiadattatott; annak utánna egy Gallus Pareus nevü tudos embertöl deákul
fordittatott; most penig ujonnan, a sok külömb-külömb féle kedvetlen
alkolmatlanságok miatt szomoruságokban forgo együgyü hiveknek kedvekért
magyar nyelven kibotsáttatott Pankotai Ferencz szalontai praedikátor által.
Varadon [Várad] : Szenci Abraham, 1650
Keresztúri Bíró Pál, aki 1655-ben húnyt el, prédikációs kötetét 1653-ban adta ki
Csepregi Mihály mecénás költségével:Egyenes ösvény a sz. életre vágyodoknak,
a mellyre külömb külömb féle locusokat egyben válogatván, huszon-két
predikaciokban foglalt-bé kegyelmes vrunk ö nagysága vdvari prédikátora /
Kereszturi Pal. (Bethlen Kata 1744-ben újra kiadatta). --- Keresztúri másik
prédikációs kötete: Lelki legeltetés az az a Dávid király XXIII. Soltárának rövid
magyarázattya, melyet foglalt bé tizen-két Prédikációkban a Jézus Cristusnak
alázatos szolgája Kereszturi Pál, Várad, Szenci Kertész Ábrahám, 1645.—
Keresztúri egy másik prédikációs művét vagy Gyulafehérváron, vagy Váradon
adták ki: Mennyei társalkodás …, amelyet egynéhány felelgetésekben
bésummált volt a Jézus Krisztus alázatos szolgája…,Várad?, Gyulafehérvár?,
1645.
–
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Keresztúri Bíró Pálnak a következő könyvecskéje is a Szenci Kertész
nyomdájában jelent meg: Rakoci Györgynek es.házas társának, Bathori
Sophiának, második szülöttének, . Rakoci Sidmondnak [!] ..s keresztségének
napján lött praedikácio …, Várad, 1645 és újrakiadva 1647-ben.
-Temetési prédikáció: Triumphus fidei, : az az a nagy probak es keserteteken az
igaz hitnek gyözedelme, melly praedikáltatott a váradi temetö kertben 3. die
Januar, hora 10. 1645 esztendöben az nemes... Varadi Judithnak, ... Varadi
Miklosnak, mostan a... fejedelemnek váradi harminczadossának, egyszer s
mind... Bethlen Catharina aszszonynak... Albési Zolyomi Dávidnak hitestársának minden javainak praefectussának, szerelmes egygyetlen egy leányának
teste felett. Váradon : Szenci Abraham, 1645
-Temetési prédikáció Bethlen István, a Váradi Biblia patrónusának a fia felett:
Temetesi pompa, melly az... nehai groff iktari Bethlen Peternek, Hunyad es
Maramaros vármegyéknek örökös fö ispánnyának 1646 esztendöben KisAszszony havának harmadik napján Bánban meg-hidegedett testének
Liszkafalvárol Nyir-Bátorban, temetésének helyére valo meginditásátol fogva az
földben el-takarittatásáig celebráltatott. Varadon : Szenci Kertesz Abraham,
MDCXLVI [1646]
Székelyföldi prédikátor volt Enyedi Fazakas János, aki ilyen címmel adta ki a
prédikációit: „Mennyei szó a lelki alombol valo fel serkenesröl, avagy VI
együgyü praedikátiok a bünnek álmábol valo fel-serkenésröl, a bünnek halálábol
valo fel-kelésröl és az Ur Jesus Christus Szent Lelke s kegyelme által valo
mennyei, idvességes, lelki meg-világositásrol, mellyek iminnen amonnan
egybeszedegettettek és könnyü formában kibotsáttattak Enyedi F. Janos...
mostan a kezdi-vasarhelyi anyaszentegyházbéli gyülekezetnek lelki-pásztora
által az Ur Jesus Christus ditsössegere és az ö anyaszentegyhazaban elö juhainak
vérével meg-váltott hiveinek lelki épületekre..., Várad, 1652”
Komáromi Szvertán István nevét az imént említettük az imádságoskönyvek
sorában, mert az ő minta-imádságai külön impresszummal jelentek meg. A
rendkívüli felkészültségű Komáromi, aki 1648 és 1651 között rektorként
működött Váradon, kiváló prédikációsorozatot fordít Amesiustól a
Miatyánkról.71 Továbbá negyven pontban sorolja fel a prédikáció általában
elvárható tanulságait. Lényeges, hogy hangsúlyosan hivatkozik az Isten színe
előtti megállásra és a lelkiismeretre, kiemelve hogy a cselekedetekben kell
tükröződnie a hitnek: „Mikoron imadkoztok ezt mondgyátok. az az: Az Uri
Imadsagnak a' szent Lukátsnak és szent Máthénak le-irások szerént valo
nyomozása: és tudos embereknek elmélkedésekkel meg-ékesitetett, s' roevid
Praedicatios formákra intéztetett magyarázattya : Ugyan ez Uri Imadsagnak hat
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Kérésinek számok, és rendek szerént valo, azokkal egygyezoe, és azokrol ez
irásotskában valo tanitásnak folyásábol szedegettetet édességes buzgo
Koenyoergesi roevid Elmélkedésekkel egyetemben / Komaromi István által...
Varadon : Szenczi Kertesz Abraham, M. DC. LI. [1651]”

Milotai Nyilas István ágendája: Agenda az az : anyaszentegyhazbeli szolgalat
szerint valo tselekedet, mellyben az Uj Testamentomnak két sacramentomának,
a Szent Keresztségnek es az Ur Vatsorájának ki-szolgáltatásának és a
házasulandoknak egyben adattatásoknak modgya meg-irattatik, azokhoz illendö
hasznos tanúságokkal egyetemben Melotai Nyilas Istvan által... Es most ezen
anyaszentegyházbéli ceremoniáknak ki-szolgáltatásának más rövidebb
modgyával meg-bövíttetvén és az elébbit-is sok helyeken meg-jobbitván kibotsátott Varadon [Várad] : Szenczi Kertetz [!] Abraham, M. DC. LIII. [1653]

Selyei Balogh István műve:
Temetö kert, melyben egynéhány halotti
alkalmatossággal-valo praedikatiok vadnak, mellyeket irt és praedikállott külön
külön helyeken Selyei Balog Istvan, mostan Fejérváratt eggyik udvari
praedikátor...Varadon [Várad] : Szenci K. Abraham, MDCLV [1655] (Kétszer is
kiadták 1655-ben)

Veréczi S. Ferenc temetési prédikációja:
Lelki hartz, : avagy olly halotti
praedikácios rövid tanitas ... / mellyet praedikállott Sáros-Patakon W. F.
Varadon : [Szenczi Kertész Ábrahám], MDCLVI [1656]

Selyei Balogh István: Uti-tars, melyben majd minden alkolmatosságokra tartozo
rövid és együgyü tanitasok foglaltatnak-bé. Mellyeket irt és ki-is bocsátott a'
hiveknek épületekre Selyei Balog Istvan, mostan Fejérváratt eggyik udvari
praedikátor Varadon : Szenczi K. Abraham, MDCLVII [1657]

Diest, Heinrich von (Funda Davidis instructa quinque laevibus lapidibus) Öt
sima kövekkel el-készitett David parittyaja, az az a' keresztyeni vallás
igasságának meg-állatása tulajdon csak a' keresztyéni vallásnak öt agazatibol, az
igaz anyaszentegyházra ingerkedö Goliatok ellen, s' legelsöben-is a' papistak
ellen, kik a' Sz. Irásnak méltoságát kétségessé tészik, ez öt agazatokat penig
tagadni nem merik. Mellyet készitett Diest Henric Sz. Irás magyarázo doctor és
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professor Daventriában. Most penig az együgyü keresztyének kedvekért magyar
nyelven tolmátslott Udvarhelyi Peter [Kolozsvár] : [Szenci Kertész]
Udvarhelyi György uram költségével, 1661

Tolnai F. István: Haza bekesege, avagy egyenes ösveny, mely minden igaz haza
fiát, kiváltképpen a' nagy rendeket, mind hazájok békeségének meg-szerzésére
és meg-marasztására, mind peniglen Istennek hazájokban le-telepedett lelki
Sionának meg-romladozott és fel-égetett köfalainak fel-épitésére vezérel.
Prédikáltatott Radnoton udvarnál, 1663. juniusnak 6. napjan Tolnai F. Istvan
által Mostan bövebben ki-bocsáttatott Szebenben [Nagyszeben] : Szenci
Abraham, MDCLXIV [1664]

Bátai B. György:Az Isten kegyelmeben lévö ember idvességes életének
bizonyos s' meg-csalhatatlan jegyekböl valo meg-esméréséröl, mellyet elsöben
colosvari praedikatorságában a' reformata ecclesiában praedikállott, mostan
penig egyben szedegetvén közönségessé tött Batai B. György, zilahi ecclesiának
lelki pásztora... Szebenben : Szenci K. Abraham [!], 1665
Enyedi Molnár János: Az Isten igeretinek fel-nyittatott arany banyaja, melyben
akármely szivbéli szomoruság, lelki keserüség és lelki-esméretben lévö rettegés
ellen-is miképpen kellyen valakinek magát meg-erössiteni, az mutattatik-meg.
Enyedi Molnar Janos, v[ajda]hunyadi magyar egyházi egyigyü szolga által
fordittatott magyar nyelvre
[Szeben] : [Szenci Kertész Ábrahám], 1665

Mikolai Hegedüs János: A mennyei igazságnak tüzes oszlopa, melly e
nyomoruságos élet kerengö pusztájában az Isten szerelmes el-lankatt népének, a
sok tévelygések s eretnekségek setét éjtszakáján és az ily sok istentelenségek, s
meg-vesztö gonosz példák szövevényi között-is világoson meg-mutattya, mely
uton juthatnak-bé a mennyei Cánahán nyugodalmába.72 Fordittatott Mikolai
Hegedüs Janos által. Szebenben : Szenci K. Abraham, M. DC. LXV. [1665]
Matkó István: Kegyes cselekedetek rövid ösvenykeje, mellyen a' kegyesség
gyakorlásának derék uttyára sietvén egy jo lelkü uton járo (minek-utánna már
véghez vitte Istenével valo szent beszélgetését, az imádságot) tudakozza Ut
mutatojátol a' kegyes élet uttyát,] a' holott az Ut mutato minden karban, nemben
és hivatalban lévö embereknek által-utat mutat az Isten elött kedves, mások elött
becsületes és magokra nézve hasznos cselekedeteknek el-követésére a' Szent
Irásbol, mellyet szedegetett és forditott angliai nyelvböl a' kegyes életre
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vágyodoknak hasznokra K. Vasarhelyi M. Istvan, f.bányai ecclesiának együgyü
tanitoja. Szebenben : Szenci Abraham, 1666
Bátai B. György: Lydius S. Scripturae lapis, Lelki probakö avagy az örök életre
el-választatott, idvességét bizonyossan várhato embernek a' Sz. Irásbol
szedegettetett meg-csalhatatlan jegyei, mellyeket magában fel-találván eszében
veheti, Istennek élötte minémü állapatban légyen. Mellyeket a' colosvári
reformata ecclesiában bizonyos alkalmatosságokkal praedikállott, most penig
Zilahon egybe-szegetvén közönségessé tött Batai B. György z. p.
Szebenben
: Szenci K. Abraham, MDCLXVI [1666]
Bátai B. György: Meta electorum, valasztottak targyja, melyre minden buzgo
lelkü és idvességét kéváno embernek tellyes életének folyásában
szükségesképpen kell czélozni / Mellyet irt és egynehány praedikátiokban
foglalván szem eleibe terjesztett Batai B. György z. p. Szebenben : Szenczi
Kertesz Abraham, M.DC.LXVI. [1666]
Komáromi Csipkés György: Igaz hit, : az az olly CCXLI magyar predikaciok,
mellyekben a' keresztyéni igaz hitnek és vallásnak minden ágazati ugy béfoglaltatnak, hogy mind a' tanitók, s' mind a' tanulók, mi legyen hiendö vallások
és vallando hitek, elégségesképpen megtanulhattyák / Mellyeket prédikállott a'
debreczeni gyülekezetben; es hogy holta után-is tanitson, nemzete javára, az
anyaszentegyház épületire és az Istennek dicsöségére ki-bocsátott Comaromi
Csipkes György S. I. M. D. E. D. P. Szebenben : Szenczi Kertesz Abraham,
MDCLXVI [1666]
A prédikációk elhangzása és az általuk terjesztett eszmék miatt a váradi egyházi
központban keményen büntették a puritánokat az 1646-os szatmárnémeti
zsinaton: Tolnai Dali János és Borsai Sepesi János prédikátorok az állásukat
veszítették, Harsányi Nagy Jakab világi pályára lépett, Kovásznai Péter és
Nagyari Benedek börtönt is szenvedett. Nyilvánvaló, hogy biráló és újító
tanítása miatt Medgyesi Pál, aki 1638-ban váradi lelkész volt, nem tagadta meg
és az általa fordított Praxis Pietatist mégis megjelenteti Szenczi Kertész 1644ben, akárcsak 1650-ben az „Abba atya. Avagy könyörgésnek lelke”című művét.
Sárospatakon és Váradon jelentetik meg 1653-ban a hat „Jaj!” közül Medgyesi
„Hármas Jajj” néven ismert prédikációját.73 Ebből ennyinek az idézése is
világosan tükrözi, hogy miért szerették, vagy miért üldözték a bibliás
igazmondását: „Változásokkal, óh sok változásokkal elegyes nyomorult rövid
élet, melynek ha mi kicsiny méze, annyi a mérge; ha mi kis jó íz benne, még jól
meg sem kóstolhattad, keserű epével fordul fel. Állhatatlan vízi buborék, levegő
pára, mely egy kevéssé tetszik, s meg hamar elmúlik ... Igazán komédia,
melyben egy kevés idő alatt nagy hatalmas világi dolgok véghez mennek; míg
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ez tart, nagy figyelmetességgel és buzdultsággal nézi minden, elmúlván, ollyá
tetszik, mintha nem es lött volna. Akik azelőtt egy kevéssel királyok, császárok,
szolgák, rabok, koldusok valának benne, tekénted, hát már most mind csak egy
sorsbeliek ..." (Erdély s egész magyar nép hármas jajja ...)
Az sem véletlen, hogy amikor Váradon kiadják 1651-ben a Nagyari Benedek
prédikátor „Orthodoxus Christianus” című könyvét, akkor a kiadás költségeinek
a fedezője nem íratja ki a nevét, hanem csak kezdőbetűket közölhetik: L.D.B.J.
Ez azt sugallja, hogy a patrónus nem akar konfliktusba kerülni az esetleges
bírálókkal. A kezdőbetűk feloldása mégis megtörtént: Orthodoxus Christianus,
az az igaz vallásu keresztyen, mellynek nevezeti alatt az igaz és Isten elött megigazitó hit szerzö okaival, tulajdonságival és azokat követö szükséges dolgokkal
a Szent Irás szerint... le-iratik... melly egynehány anglus és deák authorokbol
oszveszedegettetett... az Isten beszédére meg-esö lelkeknek vigasztaltatásokra
Nagy-ari Benedek, a boros jenöi sz. gyülekezetnek méltatlan praedikátora által.
Varadon [Várad] : L.D.B.J. [Lukáts Deák Borosjenő] egygyik patronus
költségével [Szenci Kertész], 1651
A káték egy részére nézve elmondhatjuk, hogy azok annyira jövőre néző és
formaadó jelentőségűek voltak, hogy 1870-ig a Szenczi Kertész féle kiadások
szolgáltak példának. Váradon nemcsak a haladónak számító, és módszertani
mintával ellátott hollandiai káték formáját és beosztását fogadták el alapul,
hanem Tótfalusi nyomán megfigyelhetjük, hogy az amsterdami Jansonius
nyomda magyar kátéjának a hibáit is átvették. Így ötven locust tévesen, tehát
ellenőrizetlenül közöltek, amire maga Tótfalusi Kis Miklós figyelmezteti74 a
„Mentség” oldalain az őt bírálókat.
Szenczi Kertész a kátékiadói tevékenységét 1640-ben kezdte el a Heidelbergi
Káté latin kiadásával (Váradon még kétszer, Szebenben egyszer adta ki), és
folytatta ezt Keresszegi Hermán István vaskos magyar kátémagyarázatának a
közzétételével, ugyancsak 1640-ben. Keze nyomát viseli a nagyon sikeres
Siderius-féle káté, amit kiemelten hangsúlyozunk.75 Keresztúri Bíró Pál: Felsördült keresztyen, ki tsetsemö korátul fogván az Isten beszédénec ama tiszta
tején, a mennyei titkoknac tanulásában ditsiretessen nevekedék, es az Istennec
minden fegyverét fel-öltözvén ama Cerberus titkos erejéböl támadott hitető
orvos doctornak pokoli orvossággal meg-büszödött patikáját elrontá, és magát
vastagon meg-ostorozá. Mellyet az Isten népénec gyözedelmessen hirré ad
Kereszturi Pal,Várad, 1641, nem más, mint az 1637-ben Gyulafehérváron
kiadott 1637-ben „Christianus lactens” magyar fordítása, amelynek a kiadását a
fejedelem szorgalmazta. Ez a mű, a Heidelbergi Káténak a magyarázattal
bővített változata szolgált alapul a Rákóczi-fiuk konfirmálási előkészítéséhez.76
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Újabban derült ki, hogy Keresztúri a szerzője a váradi 1656-os, sok fejtőrést, és
eddig Apáczainak betudott kiadásnak, melynek címe: címe: Menyország kinyittatott egygyetlen-egy szoros kapuja:77 Menyorszag ki-nyittatott
egygyetlen-egy szoros kapuja Varadon : Szenci K. Abraham, MDCLVI [1656]

-A’ keresztyén vállásra roevid kérdésekben és feleletekben tanito Catechesis,
Mely sok Kerestyen Reformata Ecclesiákban és Scholákban tanittatik : Es
mostan a’ feleleteknek roevid értelmekkel azokban bé-foglaltatott dolgokrol
valo roevid kérdezkedéseknek modjaival, és Sz. Irásbéli bizonyságoknak
egészszen le-irásával az Urnak a' Magyar nemzetben le-telepedett Ecclesiájaban
lévoe kisdedinek lelki épueletekre ujonnan ki-botsáttatott Váradon : Szenci
Kertesz Abraham, M. DC. LII. [1652]
Váradon összesen kilenc alkalommal adott ki különféle kátékat78, és egyszer
még egy unitárius hitvalló iratot is megjelentetett volna, de azt felsőbb parancsra
„bezúzták”, de példánya maradt fenn kötéstáblában.79
Nagy Barna ”A Keresztyén vallásra rövid kérdésekben és feleletekben tanito
cathechesis”, (Várad, 1652)80 elemzésekor megállapította, hogy az teljesen az
1650-es amsterdami kiadás nyomán halad, annak átvett előszavával együtt,
megemlítve, hogy Szenczi Kertész ezáltal még kockázatot is vállalt. A
következő rövid idézet bárkit meggyőzhet a váradiaknak a puritánus irányzat
melletti nyílt kiállásáról:”Ha (valaki) testének nincsen szabadsága, hadd legyen
lelkének; ha teste emésztetik a maga testétül: hadd nevekedjék leke ez lelki
ételtől; a lélekkel semmi Tyrannus nem bírjat, mert nem bízta kezében az Úr,
hanem az te kezedben bízta; azért lelki szabadságának privilégiomának
megszerzésésben, megerősítésében fáradozz szüntelen, hogy igy midőn a testet
bágyasztó robota munkában verejtékezik is nyavalyásnak teste, mindazáltal
belől örvendezzen és ugyan újuljon lelke.81”

POLÉMIA: Matkó István: Fövenyen épitetett haz romlasa, avagy Három
kérdések körül gögösön futkározo Sambar Matyas jesuita ina szakadasa.
Melyben világoson meg-bizonyittatik a' Szent Irásbol, I. Hogy a' pápista vallás
nem igaz vallás. II. Hogy csak az egy apostoli vallás igaz, mellyet a' cálvinisták
álhatatoson vallanak. III. Hogy a' pápisták ellenkeznek a' Sz. Irással és a' régi
igaz romai vallással, nem a' cálvinisták, Kézdi Vásárhelyi Matko Istvan,
felsőbányai ecclesiának együgyü tanitoja által. [Szeben] : [Szenci Kertész], 1666
=== Matkó István (1625-1693)

17

(Keresztúri Bíró Pál a szerzője az alábbi polémikus iratnak is: Papistak
meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben magyaráztatik meg: Ha szabadé valakit (és nevezet-szerint a pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal
vallásra kénszeriteni? Kinek alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik:
Micsoda mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö képpen) a
pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?..., Várad, Szenci Kertész
Ábrahám, 1643. Valószinűsíthető, hogy később, 1657-ben is kiadták Váradon.)

Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim!
Az elhangzottak alapján egyetérthetünk abban, hogy Szenczi Kertész Ábrahám
híres könyvkötő, tanult, szerény, bátor és jó nyomdász volt, „a szerző kéziratát
tiszteletben tartó, pontosan nyomtató tipográfus is volt.”82 A jelzett
szempontjaink szerint igyekeztünk csoportosítani a témánkhozhoz tartozó
Szenczi Kertész kiadványokat, amelyeknek a sora korántsem teljes. Ecsedy Judit
nyomán ismételjük, hogy:” hat zsoltár- és énekeskönyv, 12 református
elmélkedés és tanítás, nyolc református vitairat, 17 prédikációs kötet található a
kiadványai között.(Tipográfia régtől fogva, im. p.30-31). Ezen kiadványoknak a
szerzők szerinti elemzése széles fronton folyik, bizonyára az összegezés is
elkészül Szenczi Kertész Ábrahám életművére vonatkozólag.
Ezzel az előadással magamnak is tartóztam, hiszen ötven éve még sok mindent
másképpen véltem tudni a Váradi Bibliáról és a nyomtatójáról. Áldott emlékű
dr. Mózes András professzor úr szólított fel 1967-ban egy pályamunka írására,
és azóta gyűjtöm és figyelem a Váradi Bibliára vonatkozó adatokat. Hálás
vagyok, hogy magam is közreműködhettem a 2002-es hasonmás kiadás
létrejöttében, aminek rendjén kétségkívül Tőkés László püspöké volt az
oroszlánrész, aki egy, „Nemes örökség” című, angolra is lefordított, veretes
kísérő iratot csatolt a kiadványhoz, Petrőczi Éva és Szabó András
tanulmányainak a társaságában. A kimaradt nyomdászi előszót, törlesztés
gyanánt, mintegy jóvátételi szándékkal, most a saját kezemmel írtam le és az
előadásom függelékében található. Előadásunknak a Szenczi Kertész Ábrahám
iránti tiszteletünk volt az ihletője, és a Váradi Biblia iránti megbecsülésünk.
Dr. Hermán M. János
Zwolle, 2017. szept. 26-án hajnalban
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Zoványi Jenő értékes egyháztörténeti lexikonából, kimaradt a Szenczi Kertész
Ábrahám életére és munkásságára vonatkozó adatok közlése. Zoványi a Váradi
Bibliáról is keveset közöl, de számunkra érthetetlen módon még ott sem említi
a Szenczi Kertész nevét.
1

A reformációról az 1655-ös váradi kalendáriumban az 1517-es év kapcsán ez
áll:”Luther Márton a Pápa indulgentiái ellen támad Witebergában, mellyeket
Tecelius Barát Német Országban széllyel hordozván pénzen adogatott; honnan
a’ religio változása lőn.” Lásd a Szenczi Kertész Ábrahám által szerkesztett és
kiadott Neubart Christoph féle Kalendáriumot az 1655-ös esztendőre.”Ez
Magyar-Országra, Erdélyre, s azoknak szomszéd tartományira nagy
szorgalmatossággal alkalmaztatott”
2

Világhálón, megtekintve 2017 szept.21-én:
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/22022/1/BCUCLUJ_FCS_BMV2
881.pdf
(Különben az addig kézzel írott, úgynevezett bűnbocsátó cédulák is legelőször a
Gutenberg sajtója alól kerültek ki nyomtatásban…)
3

A 2017-es esztendő folyamán ez a harmadik közös nevezőjű konferencia, ahol
a hajdani váradi nyomda kincséről értekezünk. A nagyváradi Szent László Napok
alkalmával a Nagy Barna József által szervezett biblia kiállításon 2017 június 21én a várban, a Dukrét Géza által rendezett XXIII. Partiumi Honismereti
Konferencián pedig 2017 szept. 9-én dr. Pálfi József professzor az Egyetemen
tartott előadást a Váradi Bibliáról.
4

RMK. I. 930. sz.
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5

A KÖNYVNYOMTATÁS kezdetének a jelentőségét ismerve, a szerző nyomán
Szenczi Kertész Ábrahám az 1655-ös Kalendáriumában ezt így közli:”1452. A’
könyv nyomtatás találtatik Moguntiában.—” Lásd a világhálón, megtekintve
2017 szept.21-én: Neubarth Christoph theolog. s astronomus Kalendarioma
mellyet irt Christus urunk születése után 1655 esztendöre, es Magyar Orszagra,
Erdélyre s azoknak szomszéd tartományaira alkalmaztatott, Varadon,
Nyomtattatott Szenci Abraham által, [1654]. --http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/22022/1/BCUCLUJ_FCS_BMV2
881.pdf Világhálón, megtekintve 2017 szept.21-én. – (Neubarth kalendáriumát
vajon ki fordította magyar nyelvre? Dukkon Ágnes:”A könyves kultúra és a
kalendárium-műfaj kapcsolata a 16-17 századi Közép-Európában” című
tanulmányában ezt az 1655-ös kiadást nem ismeri. In:”Magyar Könyvszemle”,
120. évf.,2004., p.124-126
6

A világhálón találkoztunk a közelmúltban egy olyan adattal a „Biblia és
Reformáció” elnevezésű kiállításon (a Magyar Bibliatársulat szervezte), ahol azt
közölték, hogy a Váradi Biblia hatezer példányban készült. Lásd
http://bibliatarsulat.hu/wpcontent/uploads/2017/02/abibliaesareformacio.pdf , megtekintve 2017 szept.
19-én
7
A magyar állam anyagi támogatásával (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma) és Balog Zoltán miniszter közvetítésével a Balassi Kiadó vállalta
a facsimile készítését. E helyen illesse köszönet ennek a nemes vállalkozásnak a
műszaki előmozdítóit is, így Kőszeghy Péter igazgatót a munkatársaival együtt.
A Váradi Biblia 2002-es hasonmás kiadása a „Bibliotheca Hungarica Antiqua”
sorozat XXXVI. köteteként jelent meg a Balassi Kiadó, a Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchenyi Könyvtár
közös kiadványaként Budapesten. A kötészeti munkák Nagykőrösön készültek
az Orient szövetkezetben.
8
Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1663.
In: A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése.
/Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 11. Szerkeszti
Keserű Bálint. Kiadja a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara./ Szeged, 1983. p.253-256.
„Nos Georgius Rakoczi, Dei gratia princeps Transilvaniae, partium regni
Hungariae dominus et Siculorum comes etc. tibi fideli nostro Abrahamo Kertesz,
alias Szempczi cognominato, typographo ecclesiae orthodoxae Varadinae
laudatissimo, salutem et gratiae erga te nostrae principalis continuum
incrementum. Cum manifestum sit imperia et respublicas iisdem, quibus
acquisitae sunt, artibus retineri, reges et principes in eo vel praecipue elaborare
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decet ut virtuti suus semper honos habeatur, sua cuique praemia reddantur, et qui
aut bellicae disciplinae studio, aut domestico aliquo, eoque quietiore vitae genere
aliquid ad rempublicam adiumenti attulerint, in eos principes cum coetera
munificentia, tum honestissimis titulis elargiendis sint propensi; quos ingenia,
recte instituta omnibus huius vitae commodis, quae ex fortunae arbitrio
dependent, longe anteponere consueverunt. Quod praeclarum institutum et nos ab
initio foelicis regiminis nostri praestare semper in fideles subditos nostros conati:
posteaquam intelligamus, te Abrahamum Kertesz, alias Szempczi cognominatum,
honestis quidem et neutiquam poenitendis ortum parentibus qui et si fortunae
iniuria ad praeclarum nobilitatis ordinem aspirare nequivissent, vitae tamen
integritate, honesta educatione viam tibi ad eam adipiscendam praestravissent,
quorum tu disciplina imbutus, mox in ipso rudis pueritiae tempore, non obscura
futurae virtutis argumenta edidisse, degustatisque bonis literis ac peragratis
exteris, iisque variis provinciis ac regionibus, nec non exploratis in iis diuersarum
nationum moribus, mox tum ad eam, quam inde ab aliquot annis in praedicta
ecclesia orthodoxa Varadina, insigni nominis tui cum laude magno Christiani
coetus emolumento, reipublicaeque commodo exercuisti artem typographicam,
tum vero coeteros virtutis cultus animum adiecisse, insignemque in eo vitae
genere, ad praesens usque operam navasse perhiberis. Quorum omnium intuitu
cum celsissimus quoque princeps, quondam dominus Georgius Rákóczi, Dei
gratia alias huius regni nostri Transylvaniae princeps etc., praedecessor
desideratissimus ac genitor noster gloriosae reminiscentiae, dignum te esse
censuerit, qui munificentia sua hac principali exorneris, nisi sibi fatis cedere
oppido contigisset, per hocque literae sub nomine eiusdem celsitudinis in apricum
prodiisse potuissent: Nos itaque paternis vestigiis hac in parte insistere volentes,
te uti mereris, in coetum et numerum verorum, natorum, et indubitatorum regni
nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobilium
annumerandum, aggregandum, cooptandum et adscribendum esse duximus, prout
annumeramus, aggregamus, cooptamus, et adscribimus per praesentes,
decernentes expresse, ut a modo deinceps successivis semper temporibus, tu
Abraham Kertesz Szempczi, tuique haeredes et posteritates utriusque sexus
universi pro veris et indubitatis nobilibus sitis, habeamini, et reputemini. In
signum autem huiusmodi verae et indubitatae nobilitatis vestrae, haec arma seu
nobilitatis insignia: scutum videlicet erectum, linea transversa bipartitum,
superiori dimidia parte coesii, inferiori nigri colorum, cuius in superioris spacii
sive areae fundo super castam typographicam varios cancellatim continentem
typos expressus est gryphus, naturali suo colore seu pennis, erecto corpore
incedenti similis, capite versus dextrum scuti latus verso, alis erectis, anterioribus
utrisque pedibus pilas typographicas ad consuetum quasi laborem accommodatas
tenens; inferius vero scuti spacium ad utrumque angulum continet duas rosas
albas, ex adverso sibi correspondentes, infra quas flos lilii crocei est delineatus;
supra scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit diadema regium,
gemmis preciosis et unionibus coruscum, de quo prominet gryphus dimidiatus
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priori per omnia similis; quae si diligentius tecum reputes, non obscuram sortis in
iis tuae rationem comperies: nam gryphus velox meditabundumque animal esse
perhibetur; pari rationem ad virtutem nonnisi perpetuo irrequietoque studio, et
industria, via patet, instrumenta typographica, tuam in eadem arte laudabilem
exprimunt experientiam, summo labore, inter varias, easque exteras nationes
partam; inferior scuti margo declarat te ex obscuritate parentum perpetuo animi
candore, vitaeque suavitate, quod ipsum rosae et lilium appositissime
representant, ad claritatem nominis te ipsum asseruisse; quae omnia in capite sive
principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte pictoris suis propriis
coloribus depicta esse cernuntur, animo deliberato, et ex certa scientia
liberalitateque nostra principali, tibi Abrahamo Kertesz, alias Szempczi, tuisque
haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis pratiose dedimus,
donavimus, et contulimus, annuentes et concedentes, ut tu, tuique haeredes, et
posteritates utriuqsue sexus universi praescripta arma seu nobilitatis insignia more
aliorum, verorum, natorum, et insignitorum regni Transylvaniae et partium
Hungariae eidem annexarum nobilium et militarium hominum, ubique in praeliis,
hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis, ac aliis quibusvis excercitiis
militaribus et nobilitaribus, nec non sigillis, vexillis, cortinis, velis, aulaeis,
clypeis, tentoriis, domibus et sepulchris, generaliter vero quarumlibet rerum et
expeditionum generibus, sub verae et perfectae nobilitatis titulo, quo te, tuosque
haeredes et posteritates utriusque sexus universos ab omnibus et singulis
euiuscunque status, ordinis, conditionis, gradus, honoris, officii, dignitatis
praeminentiae et functionis homines existant, insignitos dici, teneri, nominari et
reputari volumus, ferre et gestare, omnibusque et singulis iis honoribus, gratiis,
privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et praerogatiuis, quibus caeteri
veri et indubitati regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum
nobiles et militares homines, quomodocunque de iure et ab antiqua consuetudine
utuntur, fruuntur et gaudent, perpetuo uti, frui et gaudere possis ac valeas,
haeredesque, et posteritates tui utriusque sexus universi possint et valeant. In cuius
rei memoriam firmitatem que perpetuam praesentes literas nostras in forma libelli,
pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas, tibi Abrahamo Kertesz,
alias Szempczi, tuisque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis
gratiose dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Alba Julia, die
decima Decembris, anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octauo.
Georgius
vice-secretarius
9

Rákóczy

m.

pr.m.p.

Drs. Ledán István tacsi, illetve jelenleg érköbölkúti lelkipásztor munkáját e
helyen is igen köszönjük, itt olvashatjuk a nemesi levél szövegének a tőle
származó fordítását:
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„Mi Rákóczi György, Erdély fejedelme, a Magyar Királyság Részeinek ura, a
székelyek grófja stb. Hívünknek, a Szenczinek nevezett Kertész Ábrahámnak, a
váradi igazhitű eklézsia kiváló nyomdászának üdvözlet, és irántad való fejedelmi
kegyünknek folytonos gyarapodása. Mivel nyilvánvaló, hogy a birodalmakat és
országokat ugyanazzal a hozzáértéssel kell megtartani, amellyel megszerezték
azokat, a királyoknak és fejedelmeknek kiváltképpen is buzgólkodniuk illik
abban, hogy az erénynek mindig meglegyen a maga becsülete, ki-ki megkapja a
maga jutalmát, és azok iránt, akik akár a hadi tudományban való
foglalatossággal, akár békés iparkodással, nyugodtabb életvitellel, bármiben is
a haza segítségére sietnek, a fejedelmeknek mind bőkezű adományokkal, mind
kitüntető címek ajándékozásával hajlandóságot kell mutatniuk, hiszen az
ilyeneket a helyesen képzett szellemek ez élet mindenféle kényelménél,
melyek a sors szeszélyétől függnek, jóval többre szokták becsülni. Minthogy ezt
a szép szokást boldog uralkodásunk kezdete óta hű alattvalóink iránt gyakorolni
iparkodtunk: miután megismertük, hogy te Szenczinek nevezett Kertész
Ábrahám, becsületes és semmi esetre sem megvetendő szülők gyermeke, akik
a sors igazságtalansága folytán a nemesség dicső rendjébe belépni ugyan nem
tudtak, ám becsületes életükkel, tisztességes oktatással utadat annak
elnyerésére egyengették, ennélfogva te, beavatást nyervén a tudományba,
mindjárt zsenge gyermekkorod idején a jövőbeli derekasságnak nem csekély
jelét adtad, minekutána pedig ízelítőd kaptál a szép tudományokból és bejártál
sok külhoni tartományt és vidéket, megismerted különféle nemzetek szokásait,
néhány éve már az előbb említett igazhitű váradi eklézsiában, neved páratlan
dicsőségére, a keresztény közösség nagy hasznára, a haza nyereségére a
nyomdászi mesterséget gyakorlod, ugyanakkor más erények művelésére is
odaszánva lelked, ebben az életvitelben mindezidáig derekasan helytálltál;
mindezek figyelembe vételével, minthogy a nagyságos fejedelem, néhai Rákóczi
György úr, nemrég Erdély országunknak Isten kegyelméből fejedelme stb., igen
hiányolt elődünk, dicső emlékezetű atyánk is méltónak találna téged, és
fejedelmi bőkezűségével ékesítene, ha idejekorán nem ragadta volna el a halál,
és nagyságos neve alatt levelek láthatnának napvilágot: ennélfogva mi, e
tekintetben atyánk nyomdokába kívánván lépni, téged érdemed szerint, az
Erdélyi Fejedelemség és a hozzácsatolt magyarországi Részek valódi, született
és kétség fölött álló nemeseinek sorához és testületéhez hozzáadni,
hozzászámítani, hozzáválasztani, hozzáírni rendeltünk, mint ahogy e levél által
valóban hozzáadunk, hozzászámítunk, hozzáválasztunk, hozzáírunk. Világosan
kinyilvánítjuk, hogy mostantól fogva örök időkig, te Szenczi kertész Ábrahám, és
mindkét nembeli valamennyi örökösöd és utódod a valódi és minden kétség
fölött álló nemesek sorába befogadtassatok és beszámítassatok. Ennek a valódi
és kétség nélküli nemességnek jeléül ez legyen a címer, avagy nemesi jelvény:
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tudniillik egy egyenesen álló paizs, két részre osztva, felső része kék, az alsó
fekete színű. A felső rész alján egy nyomdagépen, melyen különféle betűk
vannak, egy griff látható, természetes színben avagy tolakkal, felegyenesedett
testtartásban, mintha lépni készülne, fejét a paizs jobb oldala felé fordítva,
felemelt szárnyakkal, mindkét mellső lábában a megszokott munkához szánt
festéklabdákat tartva. A paizs alsó részének mindkét sarkát egymással szemközt
két egyforma fehér rózsa foglalja el, alattuk sárga liliomvirág. A paizs fölé
nyitott katonai sisak van helyezve, melyet értékes gyöngyöktől ragyogó királyi
korona fed be. Innen egy az előbbihez mindenben hasonló, derékban
kettévágott griff emelkedik ki. Ha mindezeken figyelmesen elgondolkodsz,
sorsod egyáltalán nem homályos értelmét fedezed fel azokban; mivel a griff
fürge és elmélkedésre hajlamos állat, az erényre úgyszintén csak állandó és
lankadatlan iparkodással és szorgalommal lehet eljutni. A nyomdagép a te
dicséretes jártasságodat fejezi ki ebben a művészetben, melyre a legnagyobb
fáradsággal tettél szert a külhoni nemzetek között. A pajzs alsó része azt
mutatja, hogy te szüleid alacsony sorsából kilépve, szüntelen lelki tisztasággal,
életed kellemetességével, melyet a rózsák és a liliom igen találóan jelképeznek,
hírnevet szereztél magadnak. Mindezek levelünk elején avagy fő helyén,
hozzáértő kézzel és festői művészettel, természetes színekkel kifejezve és
lefestve szemlélhetők.
Ezt, neked Szenczinek nevezett Kertész Ábrahám, és mindkét nembeli
valamennyi örökösödnek és utódodnak, szabad elhatározással, eltökélt
szándékkal, és fejedelmi bőkezűségünkkel, kegyelmesen adtuk, adományoztuk
és átengedtük, beleegyezvén és megengedvén, hogy te és mindkét nembeli
valamennyi örökösöd és utódod nevezett címert, avagy nemesi jelvényt Erdély
és a hozzá csatolt Részek más valódi és kiváló nemeseinek és
katonaembereinek módjára, csatákban, harcokban, lándzsatöréseken, lovagi
tornákon, bajvívásokban, párviadalokban és minden más nemesi és katonai
gyakorlaton, ugyanakkor pecséteken, lobogókon, függönyökön, szőnyegeken,
udvarokban, gyűrűkön, házakon, pajzsokon, tábori sátrakon, sírhelyeken
általában bárminemű dologban és ügyben, a valódi és tökéletes nemesség
címén használjátok. Akarjuk, hogy e nemesség által, mindenki, bármely rangú,
méltóságú, helyzetű, kiválóságú legyen is, téged, és mindkét nembeli
valamennyi örökösödet és utódodat nemeseknek mondja, tartsa és nevezze.
Akarjuk, hogy ugyanazon megbecsülések, kegyek, kiváltságok, engedmények,
szabadságjogok, mentességek illessenek meg, és azokat örökké
használhassátok és élvezhessétek, mint amelyeket Erdélyországunknak és a
hozzácsatolt többi valóságos és kétségtelen nemesei és katonaemberei jogosan
és régi szokás szerint használnak és élveznek. Ennek emlékezetére és örök
megerősítésére, neked Szenczinek nevezett Kertész Ábrahám, valamint
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mindkét nembeli valamennyi örökösödnek és utódodnak, hiteles
függőpecsétünk erejével megerősített jelen levelünket kegyesen adjuk és
rendelkezésre bocsátjuk. Kelt Gyulafehérvár városunkban, december 10.-én, az
Úr 1648. esztendejében.
Rákóczi György, s.k.
Szalárdi János, s.k.”
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Fényképezte dr. Szilágyi Ferenc dékán (PKE) 2017 aug. 21-én.
Deák Árpád nagyváradi képzőművész alkotásának mérete 48X47 cm. nagyságú.
Dr. Pálfi Józsefet 2008-ban Szacsvay-díjban részesítette a Magyar
Országgyűlés Jegyzői Kara a bemutatott Váradi Biblia, avagy Váradnak
kegyetlen viadalok által lött török kézbe esése. A Biblia diadala című táncjáték
ötletéért és megszervezéséért.
11
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Szenczi Kertész Ábrahám előszavának a szövegét a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának
szakadt levelű, és a Somkeréki Református Egyházközség viszonylag ép állagú Váradi Bibliájának a szövegéből
másoltuk. Köszönjük Bak Ágnes könyvtáros és Felszegi Imre lelkipásztor szíves segítségét.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IGAZ LELKI BOLDOGSÁGAT
AZ ISTEN SZENT KÖNYVEBŐL KERESNI
akaró Keresztyén Olvasónak, mennyei világosítást és idvességes nevekedést kéván,
Keresztyén Olvasó, az Istennek szentséges munkája, méltóságos beszéde nem szűkölködik ugyan emberi
mentegető palást, avagy simogató ajánlás nélkül; de mivel ritkán esik még az idvesség eszközei környül-is oly
tiszta szándék, melyhez a veszetség miatt gonosz gyanú nem férne; ritka az olly használatos munka, mellyben a
Momus gántsot nem találna; hogy a nyomtatást néző holmi aprólék dolgokban magad is meg ne ütközzél, ez
egynehány pontról meg-intetned, szükségesnek ítélem.
I.Arra kellene minden szent buzgósággal igyekeznünk, hogy mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk
eleibe és forgana kezűnkben, tudván hogy ez egy kiváltképpen való fegyverünk minden mi lelki ellenségeink
ellen: de erre való derék gondviselést, az Istennek a mi sok bűneinkért ránk omlott méltó haragja e néhány
esztendőkben sokképpen akadékoza meg. És jóllehet, ez szent kints és fegyver a mi igaz hitű s vallású
Ecclésiáinkban, valósága essentiája szerént, nyelvünkben való fordításban-is meg vagyon: mindazonáltal annak
teljesebb mértékét, tökéletessebb állapattyát szívesen kévánnunk igen méltó, ha szintén azt a tökéletességet
nem reménlhettyük-is, melly minden hibát ki-rekesztene; a mint hogy nem is lehet olly fordítás, mellybe valami
fogyatkozás, ha tsak kitsiny-is, nem esnék. Mostan ezért e nyomtatás nem új fordítás, hanem a régi,
mindazonáltal némely szók helyébe (de ez is ritkán lett) alkalmatosbak tétettek. De így is ebben, a régivel
együtt, hogy fogyatkozások nem találtatnának, tagadhatatlan: mellyet leginkább azok jegyezhetnek-meg, kik az
eredeti betükben a’ Sidó és Görög nyelvekben tudósbak, kiknek-is vigyázó munkálkodások a Szent Biblia
környül mindenkor, s’ mostan-is meg kévántatott volna.
II. Az Apocryphusoknak ki nem nyomtatása, kételenség, nem szánt-szándék: mivel sem idő, sem papiros, sem
költség arra való nem volt, az országnak-is villongásban lévén dolga, jobnak ítéltetett, hogy a kétség nélkül való
Szent Írás szem eleiben bocsáttassék a közönséges haszonért, mint sem véka alatt tartassék, a’ kétségben forgó
Apocryphus könyvekbéli historiákért és emberi oktatásokért: Ha azért Isten arra való időt enged, és nyomorult
országunknak elveszett békességét meg-adja, lévén illendő költség azoknak-is kinyomtatására, abban-is nem
lészen hátra maradás.
III. Amaz Isten embere, Moses, fel-jedzette és emlékezetben hagyta az Izrael népe Vezérinek, Fejedelminek
neveket, kik a Ceremoniás oltár fel-szentelésére hol mi ajándékokat adtanak vala, Szám. 7. mi-is hogy talám
nagy háládatlansággal, vagy káros példa adással ne vádoltassunk, nem illett (senkinek meg-sértésre nem
igyekezvén) el-takarnunk azoknak istenes buzgóságokat, kik avagy tsak ennyire-is, ez Bibliának világosságra való
mostani jövetelit procurálták, istenes adakozásokkal segéllették, kiváltképpen a’ b.e. Nagy Groff Betlen István,
Rákoci György, Redei Ferencz, Barcsai Akos Fejedelmek; Gyulai Ferencz, Váradi Capitán, és némelly Ecclesiák:
kiknek mindnyájan boldog emlekezetek örök áldásban, cselekedetek minden buzgó nagy rendeknél és a’
posteritásnál-is dicséretes követésben legyen.
IV. Hogy pedig illyen nagy formában nyomtattassék; az említett idvezült öregbik Groff Betlen Istvánnak ez
Typographiának, és a’ Biblia nyomtatásának fő és el ő Patronussának testamentumában letett kévánsága volt;
egyszersmind penig a’ Tanitóknak tettzése, és az Ecclesiának-is szüksége kévánta: Mert Isten kegyelméből már
némelly Lelki – Tanítóknak jó példa adások által fel kezdetett vala csak nem minden nevezetesb Ecclesiákban
vétetni a Bibliának közönséges helyen való olvasása és magyarázása: hogy az hajlott idejű, és szeme világában
homálosodottabb Lelki – Tanítók – is inkáb előmehessenek tisztekben a’ nagyobb betűkkel való nyomtatás
által. Ide járult, a kisebb formában-is ki-nyomtatásának, Isten kévánt békességünket meg-adván, jó reménsége.
Ezeket így értvén, K.O. míg job időket ád Isten kegyelméből érhetnünk, élly ezzel épülni igyekező szívvel. Ha
hol hibákat találsz benne, főképpen mellyek az én erőtlenségem, és e’ nyomorúságos nyughatatlan bolygó
állapotban sok rendbéli bajos és káros költöződésim miatt estenek, azokat vagy magadtul jobbítasd, vagy az
holott magadtul el nem igazodhatol, vadnak Isten által tudós Lelki-Tanitók, tudosb Commentariusok, élly
azokkal, és el-igazítanak. Csak hogy meg-tudjad, hogy a’ Sz. Lélek meg-világosító kegyelme nélkül homályos a’
Jezus ChristusEuangeliuma, azoknak tudni-illik, a’ kiket e világnak Istene meg-vakított, s’ nem fénlhetik nékik az
Evangeliumnak dicsőséges ragyogó világa. Azért szüntelenül könyörögj a’ Dáviddal, hogy Isten nyissa-fel a’ te
lelki szemeidet, hogy láthassad az ő csudálatos dolgait. Solt, 119.18 Eph.1.12-17,18,19.
A KÖNYV_NYOMTATÓ
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Kurta József:A Váradi Biblia története. Nagyvárad, 2002, p.19.
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A Nagyvárad-Réti, és a Nagyvárad-Újvárosi református egyházközségek
példányait adtuk át használatra a Balassi Kiadónak, ami azzal a külön haszonnal
járt, hogy szakemberek mindkét példányt restaurálták, illetve újrakötötték.
Váradi Biblia van a Nagyvárad-Olaszi gyülekezet birtokában is.
15

„Hogy penig (énnekem minden bötsülettel tisztelendő Uram) ez idvösséges munkátskát nem másnak, hanem Kegyelmednek akartam ajánlani, vitt erre
engemet a Kegyelmed hozzám meg mutatott jó akarattya és szent szereteti,
mellyet az fölső országokból mind első alájövetelemkor meg-jelentett; mivel
isméretlen voltomra nagy bötsülettel fogadott, szeretettel gazdálkodott:
Másodszori alájövetelemben pedig Eperjest való megszorulásomban, egy
kérésemre, illendő az akkor szükségemnek véghez viteléhez elegendő költséget
nyújtott - Kegyelmednek tiszta zívvel igyekszik zolgálni zenei Kertész
Abraham Varadi Typographus” Előszó kelte:Szent György havának negyedik
napján 1642 esztendőben. Lásd: V. Ecsedy Judit: „A híres Szentzi Ábrahám
nevezetes váradi typográfiája”. In: Kovács Ilona (szerk.): Az Országos Szécsényi
Könyvtár Évkönyve 1991–1993. Budapest 1997, p. 290.
16

V. Ecsedy Judit rámutat Beretzki Györgynek, a pozsonyi jezsuita kollégium
nyomdászának egyik előszavára, ahol Nyéki Vörös Mátyás egyik művének az
1639-es váradi kiadását említi. Lásd: „A híres Szentzi Ábrahám nevezetes váradi
typográfiája”. In: Kovács Ilona (szerk.): Az Országos Szécsényi Könyvtár
Évkönyve 1991–1993. Budapest 1997, p. 295.
Pápai Páriz levele Misztótfalusihoz 1681 jún. 1-én. Lásd Pápai Páriz Ferenc,
Békességet magamnak, másoknak…Bevezető tanulmánnyal és magyarázó
jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1977,
p.414.
17
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Pápai Páriz Ferenc 1702-es búcsúztató versének a címe:”Életnek könyve,
melybe béíratott példás emlékezetre méltó neve a nemzetes, tiszteletes, tudós
M. Tótfalusi Kis Miklós uramnak. Az alább idézett versszakok helye: Békességet
magamnak, másoknak…Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel
közzéteszi Nagy Géza. Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1977, p.352-353.
38. Szálla e mesterség osztán Kolozsvárba, /Heltai Gáspárnak forgolódására: /
Ott vala a műhely, míglen mind elkopa,/ Ki megújíthatná, mestere nem vala.
39. Várad városába hata e jó aztán,/Ki eddig jótól üres vala s pusztán;/De
bezzeg e hibát kárpótolá aztán/A híres Szenczi Ábrahám, oda szállván.
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40. Ez Hollandiából szép betűket hoza,/Teljes könyvnyomtató-műhelyt
felállata,/Melyből sok szép haszon nemzetünkre szálla/ Mindaddig, míg Várad
török kézre juta.
41. Azon műhely onnan Erdélybe béjöve,/Szenczi helyezteté bátorságos helyre./
De nem sok időre világból kiméne,/ Mester nélkül, árván maradt műhelye.
42./ Szebenből magához fogadja Kolozsvár,/Kit száz esztendővel már azelőtt
Gáspár/ Nyomtató-műhellyel ékesite, de már/Kopott-fogyott mátrix, betű új
mestert vár……………………………………………………...............................
19

Lásd a következő lexikális jellemzőit in „Erdély története/7”:”Jó példa erre a
váradi iskola, mely minden látványosság nélkül lett az 1640-es évekre –
elsősorban Kecskeméti Mihály reformtevékenysége következtében – a keleti
országrész legjelentősebb tudományos központja. Itt használták
Magyarországon először Comenius, Ramus, Amesius tankönyveit, amiket
ekkoriban a legmodernebbeknek tartanak Európában. Protestáns iskolában itt
rendeznek először iskolai színjátékokat, és olyan tanárok tanítanak, mint Enyedi
Sámuel, aki Hollandiában szerzett orvosi doktorátust, Köleséri Sámuel, az angol
forradalom rajongója vagy Nagyari Benedek, a puritán teológiai művek első
magyar antológiájának összeállítója. De köztük talán a legnagyobb, Martonfalvi
György majd a debreceni iskola nagy reformkorszakát tudja csak megindítani,
mert alig költözik Hollandiából Váradra, a török elől az iskola Debrecenbe
menekül.” Világhálón megtekintve 2017 szept. 25-én
http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/246.html
20

V. Ecsedy Judit összegezése alapján idézzük a váradi nyomdai kiadványainak a
besorolását:”Műfajukat illetően 20 tankönyv, 20 kalendárium, hat zsoltár- és
énekeskönyv, 12 református elmélkedés és tanítás, nyolc református vitairat,
17 prédikáció, 11 disputáció került ki a sajtója alól mai ismereteink szerint.
Ehhez járul 11 egyéb munka (orvosi, történeti, politikai, törvénykönyv). Nyelvi
megoszlásukat tekintve 83 magyar, 40 latin, 10 kétnyelvű (latin-magyar)
nyomtatványa volt, vagyis a magyar nyelvű kiadványok igen erősen voltak
képviselve.” Lásd Tipográfia régtől fogva, im., p.30-31.
21

Naményi Lajos (1868-1905) egykori történésztől származó részlet a:” Szenczi
Kertész Ábrahám címeres nemeslevele.” című tanulmányából. Megjelent a
„Turul” 1904/3 számában a 177-180-ik oldalakon. (A Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság Közlönye. Budapest.). Világhálón megtekintve 2017
szept.7-én:: http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-
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1950-1/1903-D7F2/1903-4-DDC1/vegyes-E038/szenczi-kertesz-abrahamczimeres-nemeslevele-E039/
„A címeres levél Gyulafehérvárott kelt, 1648 deczember 10-én. Mint
vicesecretarius Szalárdy János, a siralmas krónika írója ellenjegyezte. Az 1649.
március 30-ikán tartott nagyváradi közgyülésen hirdették ki, mint ezt a címeres
levélen Belényesy Ferencz, Bihar megye jegyzője meg is erősíti.
A címeres levél az erdélyi armálisoknál szokatlan pompával van kiállítva. Már
alakja is a ritkábbak közül való, amennyiben könyv alakú; habos bíbor atlaszba
van kötve és az élére festett címerkép igen díszes kivitelű.
A címer két részre osztott pajzs; a felső kék mezőben rózsaszín
szedőszekrényen jobbra néző kettősfarkú arany griffmadár áll, karmaiban a
nyomdászatnál használatos festéklabdákat (pilas) tartva; az alsó fekete
mezőben kék (itt inkább lila) liliom látható, kelyhébe tűzött két szál fehér
rózsával. A pajzs feletti sisak koronájából egy a pajzsbelihez hasonló griff
emelkedik ki, de csak fél testével. A címert a bíbor-fekete takaró övezi.
Mindennek jelentőségét a címeres levél is kiemeli. A gyors röptű griff, a tudás,
a gondolkodás jelképe, a mint Kertész Ábrahám élete is a tudomány
terjesztésére törekedett. A nyomdai szerek foglalkozását dicsérik. A pajzs alsó
sötét mezeje annak a jele, hogy mintegy a semmiségből, nem nemes szülőktől
származva emelkedett, míg a virágok: a nyíló rózsák és a szűzies liliom nemes
lefolyású életét jelképezik. Mindez bizonysága annak, hogy mily nagy
szolgálatnak tekintették akkor Kertész Ábrahám biblia-nyomatását, ki
szembeszállva a harcias időkkel, fáradhatatlanul működött jövőbe vetett
hitével. Erről szól az a jelmondat is, mi a címert kiegészíti: ’Linquenda est
pigritia, quae quod adest aspicit; et sequenda diligentia, quae quod futurum
est, prospicit.’
A címer pompás kapu-féle boltozat alá van helyezve, amelyet három címerpajzs
díszít. Felül Rákóczi György fejedelem címere foglal helyet, lángsugarakkal
kerítve; benne a fél keréken álló, szablyát tartó fekete sas vörös mezőre van
helyezve s a kerék sárgás-vörös pajzslábból nő ki. Jobbról császári kétfejű sasos
címer, balról Magyarország címere látszik, alul pedig keretbe foglalva a fentebb
idézett latin mondás olvasható.
A címeres levél első oldalát arany szegfű, a másodikat búzavirág és piros rózsa
díszíti, míg a többi oldalt merész vonású cirádák ékesítik.” ---------------------------- Dolgozatunk írása közben került a kezünkbe V.Ecsedy Judit kíváló
tanulmánya:A váradi könynyomtatás virágkora, amelynek illusztrációi között ott
látható a nemesi címer színes pajzsa. In: Tipográfia régtől fogva, im.,p.27.
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A jelmondat fordítása: „Távol kell tartani a restséget, mely a jelenre figyel, és
követni kell a szorgalmat, mely a jövőre tekint.” (Ledán István fordítása.)
22

Misztótfalusi Kis Miklós az 1698-ban megjelentetett „Mentség” című iratának
a védekező érvei között mondja ezt: „Azt hallom, hogy felhányják, hogy nékem
imilyen s amolyan nagy telekem vagyon, melyet immunitásban akarok tartani.
Felelet: 1. Szenczi Ábrahámnak volt – amint mondják – egynéhány palotája
Váradon, mégsem difficultálták. Pedig őnéki csak tipográfiára kellett, sem
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sculptoriával, sem fusoriával nem bébelődött.” Lásd „Erdélyi féniks”
Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó
jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1974,
p.201
23

Várad 1648-as összeírása szerint Szalárdinak és Szenczi Kertésznek háza volt
várban. Lásd Balogh Jolán: Váradinum – Várad vára. Budapest, 1982, Ik. p.337.
24

Nagyszeben város és a szász egyetem levéltárában, ex 1648, Nro. 511 jelzet
alatt, közli Iványi, i.m. p.256. Leírása szerint az eredeti ármális alapja hártya,
négy lapos könyv alakú, selymen függő pecséttel, elől a festett címerrel.
25

Az ármális kihirdetését igazoló függeléket Belényesi Ferencz írta alá. Apafi
Mihály fejedelem szolgálatában ő volt később Brassó városának a
harmincadosa. Ezt Tolnai F. István 1663-as radnóti prédikációjának az ajánló
levelében olvashatjuk.
26

Orth István által készített felvétel, amelyet e helyen is köszönünk.
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Orth István képzőművész-teológusnak sikerült azonosítani az egykori
nagyszebeni lelőhelyet 2017 szept.17-én, és erről felvételt küldött a címünkre.
A latin szöveg olvasata:” Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo
nono, die vero trigesima mensis martii, in generali congregatione universorum
dominorum magnatum et nobilium inclyti comitatus Bihariensis Varadini
celebrata exhibitae, praesentatae, lectae, proclamatae et publicatae sunt
praesentes hae literae armales introscriptorum nemine neque tunc tempore
publicationis, neque post integerrimis et immediate subsequentibus quindecim
diebus legitime completis contradictore apparente, ac propterea suo in vigore
sunt relictae.”
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Extradatae per Franciscum Beliniesy requisitorem Capituli Ecclesiae Varadiensis
ac annotati Comitatus Bihariensis Juratum Notarium.”
27

Nagyszebeni Állami Levéltár (Directia Generala a Arhivelor Statului. Filiala
Arhivelor Statului Sibiu) Colectie de Acte Fasciculare F. 16. Lásd Monok István:
Szenczi Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a
Teleki Téka alapításának a 200-ik évfordulójára 1802-2002. Szerkesztette dr.
Deé Nagy Anikó, Spielmann Mihály és Vakarcs Szilárd. Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2002, p.360.
28

Jakó Zsigmond is úgy vélte még 1974-ben, hogy Szenczi Kertész Ábrahám
magtalanul húnyt el 1667-ben. Lásd „Erdélyi féniks” Misztótfalusi Kis Miklós
öröksége. im., p. 456, 53.lbj.
29

Apafi Mihály fejedelem a következőképpen utasítja Böszörményi István
számvevőt 1667 május 22-én: „Mivel az szegény Szenczi Abrahám, az váradi
typographus megholt, hűségedet akarjuk kezénél lévő typusok és egyéb
könyvek inventálására küldeni. Hűségednek azért serio parancsoljuk,
mindgyárást jöjjön udvarunkba, innen bocsáthassuk el Szebenbe azon dolgok
véghezvitelére.” Lásd V. Ecsedy Judit: A váradi könyvnyomtatás virágkora. In:
Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története.
Szerkesztette Boka László és Emődi András. Országos Széchényi Könyvtár –
Argumentum Kiadó. Budapest, 2016, p.46. (Ezen értékes kötet megszerzését
Izsák Hajnalkának és Szilágyi Ferencnek köszönöm kiváló tisztelettel.)
30

Az első asszony neve, akiről nem tudjuk biztonsággal megállapítani, hogy
elhalálozott felesége volt, vagy a gyermekeinek a gondozója, akit a két szász
városi tanácsos említ, az Székesfehérvári Anna (Zekes Feyervari Anna) A
leltározás időpontja 1667 júl. 29. Lásd Szenczi Kertész Ábrahám hagyatéki
leltára,1667. Közli V. Ecsedy Judit – Monok István. In: Emlékkönyv a Teleki Téka
alapításának a 200-ik évfordulójára 1802-2002. Szerkesztette dr. Deé Nagy
Anikó, Spielmann Mihály és Vakarcs Szilárd. Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
2002, p.368. A korabeli szöveg ezt tanusítja: „Anno Domini 1667 Die 29 Julij Nach
absterben des Ehrenfesten H. Herr Zentzij Abraham buchthruckers Sein wir
Johannes Hanbt Rathgeschworner vndt Georges Arembruster Rathgeschworner
beyde erwehlette vnd Verordnette Theylherren der Hermannstatt bittligen
ersucht vndt angesprochen woorden. In obernanttes Verstorbnen Herren Zentzij
Abrahams behaussung nach zu folgen vndt alda, in allen seinen beyde
bewegligen vndt vnbewegligen gütteren eine richtige vndt schliessige Thaylung
zu haltten Czwischen (!) seiner Chinder(!) bliebner lieben Hausfrawen Zekes
Feyervari Anna, vndt den ins kinsstig vnhakgebenden Erben als 2theyls Erben
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welches bittliges anhaltten vnd begehren wir für billig vndt reicht erkannett nach
Pfiechtvessers amtes dahingefolgett die Theylung, angetragen vndt verrichtett
In gegenwartt vndt bey sein, Zeremi Istvan vndt Posta Jannos negtsblutt freundt
folgenderweis form vndt gestaltt…”---- „Zu marken da sin der theyllung
nachgesetzte Legata von Herren Zentzy Abrahams Vorigter Ehefrawen
verhanden gewessen Schulden sein getaihlt worden auss das foller gütter ihn
vnd den die Division gehalten würden folgende(…)”
31

Szenczi Kertész Ábrahám özvegyének a nevét, aki korábban az elhalálozott
Enyedi Imrének volt a felesége, - egy könyv bekötésének a kapcsán
Bornemissza Anna fejedelemasszony 1667 jún. 4-én, így jegyezte fel:”Küldte e
könyvet Enyedi Imréné, mely most Szenci Ábrahám özvegyné.” Lásd Herepei
János: Az erdélyi legyeződíszes könyvkötés korának és eredetének nyomozása.
In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. II. kötet. Szerk.
Keserű Bálint. Budapest – Szeged, 1966, p. 171.
32

Az 1664-es kolozsvári Vagyonleltárkönyvben ez áll:„Anno 1661 die 19
Februarii Szenzi Ábrahám Uram succédálván Kováts Máté után az harangok
jövedelmének gondviselésére usque ad annum 1662. die vero imum Novembris
percipiált ő Kglme azon jövedelembül mivel pestis grassalt az idő tájban – fl.
171.” -- Lásd Herepei János: Szenczi Kertész Ábrahám. In: Adattár XVII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez. II. kötet. Szerk. Keserű Bálint. Budapest –
Szeged, 1966, p.161.
33

Szalárdi János jegyezte fel, hogy Kovásznai Pétert, aki 1655-ben váradi lelkész
volt Nagyari Benedek társaságában, ez utóbbival együtt „bizonyos némelly
ritusokban leendő reformátiora, megjobbításra való igyekezetekért a fejedelem
akaratjábul megfogattak és bizonyos ideig Szatmár várába fogva tartottak vala.
-. Melly szomorú jelek a hamar következendő közönséges nagy gonoszt ugyan
mintegy ujjal mutogatni láttatták vala.” Szalárdi, i.m. p.645.
34

Herepei János: Szenczi Kertész Ábrahám. In: Adattár XVII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez. II. kötet. Szerk. Keserű Bálint. Budapest – Szeged,
1966, p.160-161
35

Kovásznai Péter életútjára nézve lásd Zoványi Jenő: Protestáns
egyháztörténeti lexikon. Harmadik javított és bővített kiadás. Szerkesztette
Ladányi Sándor. Budapest, 1977, p. 341.
36
„A váradi eklézsia tagjai közül… beszélgettünk kiváltképpen négy szükséges
Ecclésiánkra néző dolgaink felől, első a typographia…Az első felől, hogy Szenczi
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uramot requiralnak via pacis et charitatis, hogy ő kegyelme már öregséghez
közelítvén, arról avagy csak adna valami recognationalist, holott csak ad usum
cocredalta volt kezibe ő kegyelmének azt a váradi ecclesia, hogy posteritásunk
is gondviseletlenséggel ne vádolhatna.” Idézet helye V. Ecsedy Judit: A váradi
könyvnyomtatás virágkora. In: Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi
nyomdászat 450 éves története. Szerkesztette Boka László és Emődi András.
Országos Széchényi Könyvtár – Argumentum Kiadó. Budapest, 2016, p.45.
A szebeni elkallódástól megmentett nyomdának Kolozsvár lett a székhelye.
Apafi fejedelem Szenczi Kertész Ábrahám halála után elmozdította az állásából
Udvarhelyi Mihály nyomdavezetőt. Attól kezdve Veresegyházi Szentyel Mihály
nyomdászt (1668-1684), Németi Mihály deákot (1684-1689) és Veresegyházi
Istvánt (1689-1692) bízták meg a nyomda igazgatásával. Majd 1693-tól vagy
1694-től Misztótfalusi Kis Miklós munkálkodik az egyház nyomdájában a
kolozsvári egyházközségnek a Tordai út elején rendbetett épületében.
37
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Az előadásunk írása közben több példányát is megtekintettük, és a kataszteri
számontartás érdekéért fontosnak tartjuk ezeknek a jelzését. Az Országos
Széchenyi Könyvtár nyilvántartó lapjának a megtekintése nem állott
módunkban.
-Juhász Zoltán református lelkész tulajdona.
-Nagyajtai Református Egyházközség tulajdonában 1755-től, amikor Nagyajtai
Csere Mihály ajándékozta az eklézsiának a saját példányát. Lásd Coroi Artur:
Baróti Cserei János deák élete és pályája. In: Acta Siculica, 2011, p.447–481
Világhálón megtekintve 2017 szept. 25-én:
http://www.sznm.ro/acta2011/445_482_coroi.pdf
-Nagyváradi-Réti Református Egyházközség restaurált példánya, amelyre húsz
évvel ezelőtt Pálfi József lelkész talált reá és mentett meg a pusztulástól.
-Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség sérült példánya.
-Protestáns Teológiai Intézet régi bibliái közé sorolt példány, amelynek
megtekintését Kurta József főkönyvtárosnak köszönjük.
-Pusztakamarási Református Egyházközség levéltárában.
-Somkeréki Református Egyházközség tulajdona
-Székelydályai Református Egyházközség igen romlott állapotban lévő régi
bibliája, megtekintve Fülöp Szabolcs lelkipásztor jóvoltából 2017 aug.
-Hodgyai Református Egyházközség birtokában.
Vajdakamarási Református Egyházközség példánya.
39

Lásd Hermán M. János: A szép magyar Váradi Biblia nevesítéséről. In Szíj
Rezső 90 éves. Írások az ünnepelt tiszteletére. I. kötet. Szerk. Dr. Csohány
János. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2005, p.236
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I. Rákóczi György címere egy másik erdélyi biblia, az 1648-as gyulafehérvári
román újszövetség címlapjának a hátoldalán látható. Az előszó ajánlása
románul, ószláv betűk használatával így kezdődik: Predoslovie catra Mariei Sale
Craiul Ardealului. Magyarra fordítva:Elöljáró beszéd Őnagysága Erdély
Királyához. Lásd Monok István és Hapák József: A bibliás Rákócziak. Kossuth
Kiadó, hely nélkül, 2006, p.25.
41
. II. Rákóczi György 1648 okt.11-én vette át a hatalmat,belehalt a szászfenesi
csatában (1660 május 22) szerzett sebeibe 1660 június 6-á n Váradon.
Lengyelországi csatavesztései miatt az erdélyi rendek Gyulafehérváron a török
porta bosszúállásától való félelem miatt 1657 novemberében Rhédey Ferencet
választották a helyére, aki két hónapi uralkodás után 1658 januárjában Rákóczi
híveként lemondott a fejedelmi címről és visszavonult a Biharba. (Rhédey
Ferenc gróf 1610 körül született Váradon és 1667 május 13-án Apafi Mihály
fejedelem tanácsosaként hunyt el.) – Kényszerítés hatására a marosvásárhelyi
országgyűlés Rákóczi Györgyöt 1658. szeptember 29-én visszahelyezte a
hatalomba. Majd ugyanazok az erdélyi rendek 1658. október 11-én Barcsay
Ákos fejedelmet iktatták be a hivatalába Segesváron, aki a Kemény Jánossal
való belső csatározások elkerülése végett 1660 dec. 31-én lemondott a
trónról.(Barcsay Ákost orgyilkosok ölték meg 1661 július 1-én.)—Kemény Jánost
1661 jan. 1-én Szászrégenben választották fejedelemmé, de a török porta nem
ismerte el és 1661 szept 14-én Apafi Mihályt tették Erdély urává. Kemény János
ekkor a Partiumba vonult, sereget gyűjtött és 1662 január 23-án
Szásznagyszöllősnél megütközött Apafi Mihálynak és a temesvári pasának a
seregével, ahol elesett a csatában. -- I.Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. nov. 3. –
Fogaras, 1690. ápr. 15.) , az Erdélyi Fejedelemség utolsó szuverén uralkodója
29 évnyi országlás után 57 esztendős korában hunyt el.
42

Szalárdi János a Siralmas Krónikájában a lüneburgi fejedelemségből
eredezteti a nyomdai felszerelést. Tény, hogy a kutatást ki kell terjeszteni a
Hamburg melletti Lüneburg, és a csehországi, szintén Luneburgum, azaz Breclav
levéltáraira. Lásd Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. Gondozta Szakály
Ferenc, Magyar Helikon, Békéscsaba, 1980, p. 286-287:” Mind az üdőnek sok
változó hányattatási miatt azért s mind a sok nyavalyák, keserűségek miatt
jobban-jobban elgyőzettetvén s erejében is fogyattatván, die 10. Januarii anni
1649. e világi föld sátorábúl életinek hatvanhatodik esztendejében becsületes,
szép vénségben maga is fiai után elköltözött vala.
És ekképpen a pacificatio szerént a fejedelemnek minden odaki való dolgai
kívánatos végbenmenvén, die 6. Februarii Kassárúl megindulván, Munkácsra, s
onnan ad diem 11. Martii Fejérvárra bement vala, azhová ugyan az fejedelem
tetszése és parancsolatja szerént is üdvezült gróf Bethlen István meghidegedett
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teste ecsedi házánál méltóságos maradékitúl nagy tisztességgel felvétetvén,
Fejérvárra késértetett, és az egész országbeli úr és főrendek, úrasszonyok
egybehívattatván, azoknak igen nagy gyülekezettel való tisztességes késérések
által boldog emlékezetű bátyja a felséges Bethlen Gábor fejedelem
temetőhelyében az öregbik egyházba die 29. Martii nagy solennitással és
tisztességgel temettetett vala. Kinek teste felett való praedikálásban, mint
jövendöltetett volt meg a szegény hazára jövendő romlás, és hogy az napkelet
felől volna leendő, szem elejbe levén bocsátatva, aki akarja, megláthatja
Medgyesi Pál harmadik jajos (lásd 72. lbj.) predikációjában: azki is, ha
meggondoltatnak azok a szép virtusok, nagy jóságok, melyek őbenne
tündöklöttenek, úgymint az istenes kegyelmes élet, nagy mértékletesség és az
igazsághoz való nagy buzgóság, akármely istenes, üdvösségét szomjúhozó
ember is, azon méltóságos nagy gróf úrnak, istenes, kegyes életét, maga előtt
például tarthatja, s bátorsággal követheti is, ki az Isten anyaszentegyházának is
teljes életében valóba jó egy oszlopa és gyámola vala; több istenes jótéteményi
között, minden jószágiban levő majorságinak tizedét az ecclesiabeli istenes
tanítók s oskolák tartására, gyarapítására, esztendőnként minden fogyatkozás
nélkül kisáfároltatja, és hogy abban fogyatkozást ne tennének, tisztviselőjöknek
ugyan instructiójokban adni szokta vala.
Az váradi nevezetes oskolához és ecclesiához szinte a luneburgumi
hercegségbűl ugyan Luneburgumbúl igen szép typographiát nagy költségével
hozatott volt; az öreg formában már kezünknél levő szép magyar Biblia
nyomtatására is testamentumában ezer tallér summát hagyott volt, s egyéb sok
szép beneficiumit, jótéteményit, adakozásit elég sok helyeken való ecclesiák,
oskolák predikálhatják, s ez szerént óhajthatják is.”
43

Bethlen István az 1646 aug.27-én kelt testamentumában kereken ötszáz
aranyat rendelt a bibliakiadás költségeinek a fedezésére. Adataiból
megjegyzésre való, hogy Bethlen Gábor fejedelem öccse, aki bátyjának 1629
nov. 15-én bekövetkezett halálát követően néhány hónapig Brandenburgi
Katalin mellett Erdély kormányzója. 1630 szeptember 28-án fejedelemmé
választják, de pár hónap múlva december 1-én lemond a trónról I. Rákóczi
György javára. Pár év múlva, 1636-ban meggondolja magát s török segítséggel
megpróbálja visszavenni Erdélyt, de Szalontánál Rákóczi seregei megállítják. --Öreg Bethlen István a végrendeletében azzal a kikötéssel hagyott 500 aranyat a
Biblia költségeire, hogy örökösei annyi példányt kapjanak belőle, „amennyi 500
arany után illenék".Lásd Naményi Lajos A nagyváradi nyomdászat története.
Budapest, 1902. Világhálón megtekintve 2017 szept. 25-én:
http://mek.oszk.hu/10600/10646/10646.htm#2
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A Bethlen-címer stilizált rajzának a lelőhelye a Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit
közös tanulmányának az illusztrációi között található. Lásd Bánfi Szilvia, V.
Ecsedy Judit: A 450 éves váradi nyomdászat rövid története. In „Magyar
grafika”, 59. évf.2015/ 4. sz., p. 57.
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Szalárdi János írja:„Kedvetlenől és igen kedvetlenől, szívemnek nagy
szomorúságával kelletik már ez ide alább következő, a szegény hazának
rettenetes, siralmas nagy romlására hanyatló és eléggé soha meg nem
gyászolható, siratható kedvetlen állapotának megírására pennámat fordítanom.
Soha, bár adta volna az Úristen, soha ne láthatták volna szemeink szegény
hazánknak, édes nemzetünknek illy megbecsülhetetlen kárát és mondhatatlan
romlását.”Lásd Szalárdi János: Siralmas Magyar Krónika Magyar Helikon,
Budapest,1980, p. 320.
Olvass tovább: http://korok.webnode.hu/products/ii-rakoczi-gyorgy-lengyelhadjarata-a-korabeli-erdelyi-tortenetirasban1/
46

A „Ne extra oleas” egy latin jelmondat, és Erasmus
közmondásgyűjteményében fordul elő (Proverbia). Értelmezve: ne lépd át a
korlátokat, ne hágd át a szabályokat!
Minervát vagy Pallas Athenét ábrázolja sisakban az olajfa alatt, bal kezében
pajzsot tart, vele szemben a földön pedig a bölcsesség jelképe, egy földre
szállott bagoly látható. Az ókori futóversenyeken nem volt szabad átlépni az
olajfákkal szegélyezett versenypályát. Óvatosan kérdezzük, hogy az illusztráció

38

kiválasztásakor vajon II. Rákóczi György fejedelemre is gondoltak áttételesen,
aki többször is durván szabályozta a váradi puritán prédikátorok fellépését,
tehát átlépte az egyház ügyeivel való törődés korlátait, illetve a politikai
óvatósságot áthágva, ő maga veszedelembe sodorta az országot.
A Francis Bacon 1653-ban megjelent híres, a „Scripta in Naturali et Universali
Philosophia” cíművének a címlapján is a „Ne extra oleas” felíratú címer áll.
A Szenczi Kertész Ábrahám által használt Elzevir nyomdászjelvények bővebb
magyarázatára nézve lásd V. Ecsedy Judit: A nagyváradi nyomdászat 450 éves
története. Im.,p.44-45.
47

Lelőhely a Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit im. p.57
48

Köleséri Sámuel 1666-ban „Bánkódó lélek nyögési” címmel Sárospatakon egy
imádságoskönyvet adott ki, amelyben a „Váradnak pogány kézben való
alkalmatosságával íratott reggeli könyörgés” a legmegrendítőbb.
Az Isten színe előtt síró próféta hangján emlékezik a város állapotára:„Oh,
Uram! igazán ollyan dolgot cselekedtél a’ mi Izraelünkben, hogy valaki
meghallya, mind a két füle megcsendül belé!... Oda vagyon a’ Magyar
Birodalomban a’mi második Jerusálemünk, pogány kézre jutott leg-nemesebb
Végházunk, nincsen már több Váradunk… A’ magasságból tüzet bocsátottál
Uram a’ mi csontaink-közzé, öszve kötötted a’mi álnokságinkat, és a’ mi
kezeinknek gyümölcséből étettz minket… Ne híjjatok már minket Naominak, az
az gyönyörűségesnek, hanem Marának, az az keserűségesnek, mert nagy mint
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a’ tenger a’ mi nyomorúságunk. Nincsen mi-nekünk vígasztalónk, a’ki a mi
lelkünket megvígasztalhatná, mi vagyunk a’ vígasztalást bé-venni nem akaró
Ráchelek.” Lásd Petrőczi Éva: A váradi biblia helye a magyar puritanizmus
irodalmában. In: Egyháztörténet, 3. évf. 2002/2. sz. Világhálón megtekintve
2017 szept. 19-én: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/petroczivaradi.htm
49

A nagyváradi Major Huba kutatásai nyomán került először felszínre az az
1666-ból származó fontos adat az „Idvesség Sarka” című könyv előszavából,
amelynek szerzője, Köleséri Sámuel a következőket írta a Szentírás szövegét
nyomda alá készítő, saját szerepéről:”Örömmel említem a Magyar Biblia körül
való forgolódásomat is, mellyben az Eredete szerint való nyelveknek segítsége
által egynéhány száz Sz. Írásbeli helyeket restituáltam, az utodszori Editioban,
melyről jó lelki ismérettel bizonyságot tehet, a Magyar és Erdélyországi
Reformata Ecclésiák hasznára született szerény Thypographus Szenczi Ábrahám
Uram Váradról.” Lásd Major Huba: A Váradi Református Főiskola története.
Kézírat. Nagyvárad, 1977, p.159-160. (Lelőhelye a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet könyvtárában.)
50

Evlija Cselebi volt az, aki elsőként fohászkodott Allahhoz 1660 ban
Nagyváradon, ahova később is visszatért. Lásd az „Evlia Cselebi török világutazó
magyarországi utazásai 1664 -1666” c. művet Fordította Karácson Imre.
Budapest, 1908, p. 204:” Mikor a törökök 1660-ban elfoglalták Váradot, Evlia
Cselebi jelen volt az ostromnál s annak történetét, mint szem-tanú mondja el. ö
volt az, a ki a vár bevétele után mint müezzin először énekelte el Váradon a
várfalakról a szokásos muszulmán imádságra hívást, a mely így kezdődik : Láiláh-ill-Álláh ve Mohammed rászul-Álláh, vagyis : Nincs más isten, csak Allah és
Alláhnak a prófétája Mohammed. Ezzel aztán felavatták Váradot muszulmán
várossá.
Most öt esztendő multával újra Váradra jött Evlia Cselebi, hogy azt, mint most
már török várost megnézze és leírja. S terjedelmes leírásában előttünk áll a
török Várad török tisztviselőivel, közigazgatásával, hadi felszerelésével,
mecsetjeivel, iskoláival. Érdekes különösen, a mit a váradi híres vásárokról ír,
melyeket „piros tojás ünnepe előtt negyven nappal” tartanak. Ez a vásár,
melyre török, arab, persza, sőt indiai kereskedők is jöttek, húsz napig eltartott.
Várad népe között más török nem volt, mint a hivatalnokok és katonák. A város
lakossága a régiekből állott. Betelepült idegen nagyon kevés volt s a kik mint új
lakosok letelepedtek, azok nem törökök voltak, hanem görögök és néhány
bosnyák család.” Világhálón megtekintve 2017 szept. 25-én:
http://mek.oszk.hu/15500/15597/15597.pdf
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Tolnai F. István három év múltán, 1663-ban teológiai jelentést tesz az ország
romlott állapotáról és helyreállításra buzdít:

Idézet helye:”Haza Békesége, avagy Egyenes Ösvény, mely minden igaz Haza
fiát, kiváltképpen a nagy rendeket, mind Hazájok békeségének meg-szerzésére
és meg marasztására; mind peniglen Istennek Hazájokban le-telepedett lelki
Sionának meg romladozódott és felégetett kőfalainak fel-építésire vezérel.
Prádikáltatott Radnóton Udvarnál, 1663 júniusának 6. napján Tolnai F. István
által. Mostan bővebben ki-bocsáttatott. Szebenben nyomtatta Szenci
Ábrahám.MDCLXIV. Világhálón megtekintve 2017 szept. 20-án:
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47043/1/BCUCLUJ_FCS_BMV3
624.pdf
52

Kovásznai Péter volt az, aki Szalárdi Jánossal együtt fogalmazta meg a
kapitulációs okmányt, azt alá is írta. Így közvetlenül kapcsolódik a Váradi Biblia
megmentőinek a sorába.
53

Szenczi Kertész támogatóinak egyike Kolozsvári Igaz Kálmán belényesi lelkész
is lehetett, aki a vár ostroma idején a falak között tartózkodott. Ő nem tartozott
azon magyar diákok közé, akik egykoron az Amsterdamban nyomtatott, 1645ös Jansonius féle biblia kiadása körül segédkeztek, mert csak 1646 júniusának a
végén iratkozott be a franekéri egyetem jogi karára. Feltűnő az a gesztusa, hogy
1647 március 10-én a Franekéra egyetemén Cloppenburg professzornak (1592
– 1652) egy 1645-ös Jansonius féle magyar bibliát ajándékozott, és amelyet a
leideni egyetemi könyvtár őriz a magyar peregrinus bejegyzésével. Az általunk
1980-ban megvizsgált, UB Leiden, Thyss.20 jelzetű példányból hiányoztak az
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apokrifusok, jóllehet a tartalomjegyzék még az apokrifus könyvek oldalszámos
beosztását is feltüntette az újszövetségi iratokat követően. A címlapon jelzett
katekizmus, aztán a Szenczi Molnár Albert fordította zsoltárok és a könyörgések
meg az istentiszteleti rendtartások formulái is teljességgel hiányoztak a
nyolcadrét alakú kötetből. A bejegyzés szövege: „Reverendo ac clarissimo
Domino Johanni Cloppenburgio S(acro)S(anctae) Theologiae d(octori) et in
Alma Academia Franekerana Professori dignissimo, offero hoc munusculum in
perpetuae amicitiae et benevolentiae symbolum. 1647 die 10 Martii,
Colomanus Justus. Manu Propria.”

(A tisztelt és legragyogóbb úrnak, Cloppenburg Jánosnak, a szent teológia
doktorának, a franekéri akadémia nagyrabecsült professzorának, az örök
barátság és jóindulat jeléül ajánlom ezt az apró ajándékot. 1647 március 10
napján, Igaz Kálmán.) Igaz Kálmánnak itthon is lehetett a tulajdonában egy
1645-ös Jansonius féle magyar biblia. --- Cloppenburg magyar kapcsolataira
nézve lásd Eredics Péter: Johannes Cloppenburg professzor magyar könyvei. In:
„Magyar Könyvszemle, 117. évf., 2001/1. sz.p.112-117. Világhálón megtekintve
2017 szept.23-án:
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00028/pdf/MKSZ_EPA00021_2001_117_01_
00028.pdf
54

P.Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai.
Universitas Könyvkiadó. Budapest, 2006, p.116. – Elgondolkoztató P. Vásárhelyi
Juditnak az a feltételezése, hogy a Váradi Biblia 1661-1662 folyamán készült el!
55

A „rövid magyarázó jedzékek” dolgában még azt kell elmondanunk, hogy
Szenczi Kertész Ábrahám halála után, Udvarhelyi Mihály kiadta 1568-ban a
Szatmári Ötvös István rendkívül érdekes művét, amelyben a Jelenések könyvét
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úgy kommentálja, hogy lefordítja a holland Staten Bijbel megfelelő
széljegyzeteit. Lásd a következő adatot (RMK I, Nr. 1078), amelyet dr. Eredics
Péternek köszönünk tisztelettel. Péter Eredics: De Statenbijbel an de rand van
Europa.De Hongaarse vertaling van de kanttekeningen bij de Openbaring van
Johannes uit 1668. In: Acta Universitati Palackianae Olmucensis Facultas
Philosophica – Neerlandica. V. Neerlandistische ontmoetingen Trefpunt.
Olomouc, 2010, p.353-365. --- Szatmári Ötvös István Titkok jelenése c.
munkájához Debreceni Kalota János írta az előszót Kecskeméten, 1666-ban.
56

Petrőczi Éva: A váradi biblia helye a magyar puritanizmus irodalmában. In:
Egyháztörténet, 3. évf. 2002/2. sz. Világhálón megtekintve 2017 szept. 19-én:
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/petroczi-varadi.htm --Négy
locust idéz, de sem a két ószövetségi, sem a két újszövetségi helyen nem áll
fenn, hogy azokhoz Köleséri írta volna a marginális kommentárt, mert betű
szerint a Károli megjegyzéseiről van szó. A Gen.24,47-49 verseit nem Köleséri,
hanem annakidején Károli, esetleg valamelyik munkatársa kommentálta így: „A’
leányzónac házzasságra való el-jegyzéseknec nem kell titkon lenni, hanem
nyilván, és az atyafiaknac akarattyoknac ott kell lenni...”--- A Gen. 24,57
verséhez pedig szintén Károli fűzőtt ilyen megjegyzést: „A’ házasságban az eladandó személynek akarattya kévántatik, mindeneknek felette.” --- I. Kor. 14,6
szövegéhez nem Köleséri, hanem Károli írja: „Második oka: az én tanításom
köztetek hasznos, de ha idegen nyelven szólok és meg nem magyarázom, mit
használ.”--- Az I.Tim. 2,8 locusához ezt az értelmezést nem Köleséri csatolja,
hanem ő, vagy más szerkesztő veszi át Károlitól: „Minekutánna megmondá
minemű személyekért kell könyörgeni; immár azt mondgya meg hogy szabad
mindenütt mindeneknek válogatás nélkül imádkozni igaz hitből, nem úgy mint
az ő testamentomában csak egy helyhez kötöztettetik vala.”
--- Itt jegyezzük meg, hogy a világhálón láttunk 2017 szept. 25-én egy másik
ígéretes című tanulmányt, amelyet nem tudtunk megszerezni. Lásd Gulyás
Márta: A puritanizmus eszméinek tükröződése a váradi biblia margináliáiban.(
http://katalogus.nlvk.hu/html/hek2/kiki/g.htm )
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Heltai János szerint a kiadásban a Hanaui Bibliát követték. A váradi
főiskolának a rektora csak keveset módosított a jegyzeteken, a bibliai szöveget
viszont a már említett 1666-os előszó szerint több száz helyen módosította.
Lásd: Biblia Sacra Hungarica. A katalógust kiadja az Országos Széchényi
Könyvtár. Szerkesztette Heltai János és Gáborjáni Szabó Botond. Budapest,
2008, p.198-199.
„Vadnak azmint velü(nk) Kolosvaratt is bizonios szamu Magiar bibliak ugy
mint az mellieket Barcsay Ákos Feiedelemtől Ali Passának az Tipographiaert es
58
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minden könyvekert adatot Ezer Tallerert Kemény János Feiedelemnek kellett
volt adni.” Idézet helye : Szenczi Kertész Ábrahám hagyatéki leltára,1667. Közli
V. Ecsedy Judit – Monok István, im.,p.378.
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A Szent Bibliának Historiája, mellyben, az Istennek ó és újtestámentomi szent
beszédének meg-irattatása, annak mind ez ideig tsudálatos meg-tartatása;
különböző nyelvekere, azok között a’ magyar nyelvre való fordíttatása, és
azokon való ki-nyom-tattatása, röviden előadatik. BOD PÉTER, A’ Hévizi
Reformata Eklésiában, és M. Udvarban, a KRISTUS’ képében Követséget viselő
SZOLGA által. SZEBENBEN, Nyomtatt: Sárdi Sámuel által, 1748. Eszt.,
p.154:”Hogy a munkához és nyomtatáshoz fogtanak 1657-dik esztendő tájban,
végezték el 1661-dik esztendőben. Ezekben az esztendőkben pedig igen sok
veszedelem találta az országot; mert Rákotzi György Lengyelországban vesztvén
hadait, maga is Gyalunál való ütközetben megsebesedvén meghal: az Országot
a törökök s tatárok elpusztíták, Váradot Ali basa 1660 esztendőben, 27-dik
augusti megvévé; az holott négy ezernél több eksemplárok vesztek el, a
mellyek ott maradtak vólt, jóllehet a vár-feladásnak kondiciói között ott volt,
hogy a Biblia eksemplárjaiban, és a Tipográfiában, semmi kár ne tétettessék. Az
eksemplároknak nagyobb részét a Tipográfiának egy részével, a vár megszállása
előtt Kolozsvárra költöztették volt, az holott el is végeztetett a nyomtatás,
1661-dik eszt. Hogy sok eksemplárokat kezdettek volt nyomtatni, tíz ezeret;
mint hogy igen nagy költséggel és készülettel fogtanak volt hozzá; de nagyobb
része a sok háborúságban még az időben elveszett. Ez a Biblia sokkal nagyobb
becsületet érdemlene, mintsem szokták becsülleni, a benne való szép
magyarázatokért.”
60

Bod Péter: A Szent Bibliának Historiája, im.,p. 128: „Ez előtt már a boldog
emlékezetű idősbik Rákóczi György fejedelem parancsolatjából az ÚjTestamentumot Oláh Nyelvre fordította volt Silvester Ermonák, a mellyet a
fejedelem kinyomtattatott Fejérváron 1648-dik esztendőben, Simeon Stefan
lévén akkor Oláh Püspök aki ugyanazon Új Testámentumot ajánlotta az idősbik
Rákóczi György fejedelemnek, a mely ajánló levélben számlálja, hogy a
fejedelem a fordításra tudós embereket, a nyomtatásra ismét bölcs mestereket
kerestetett, s költségét nem kímélvén, egész Tipográfiát ajánlott fel, hogy akik
Országában volnának, azokkal az Istent egyenlő indulattal tisztelhetné, végre
pedig ajánló levelét így végezi el: Szluga mai mik esi plekate a Meritale Simeon
Stefan Arkhiespiskopusé si Metropolite Szkaunuluj luj Belgraduluj, si Araduluj,
si a Maramurusuluj, si tote Tzare Ardaluj.”
„Az Apochriphusokban vagion niomtatva tizenket arcus masfel ezer
Exempllarnak kellett volna lennii, ha elkeszülhetett volna.” Idézet helye :
61
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Szenczi Kertész Ábrahám hagyatéki leltára,1667. Közli V. Ecsedy Judit – Monok
István, i.m., p.378.
62

Kraus nyomán idézzük Ali pasa megrökönyödését, aki úgy tudta, hogy ötezer
katona védi a várat, és a menlevelével ellátottak seregében csupán háromszáz
körüli férfit látott. Lásd Georg Kraus: Kriegs-Cronik Österreich-Ungarns, IV,
p.112: „….aber dass nur 300 streitbahre menner im schloss weren, kunte Ali
Pascha nicht glauben, sintemall er alleweill gantzlich davor gehalten, dass auff
dass wenigste vier oder 5.000 Mann darinnen sein müssen… da solcher kleinen
hauffen die Türcken ansichtig wurden, sein sie gleichsam darüber erschrecket
undt bestürzet worden undt nicht glauben wollen, dass so weniges Volck ihnen
solchen unermesslichen schaden thun undt so viel mühe machen kennen undt
gesagt der meiste theill müsste entlauffen sein.” Lásd magyarul Georg Kraus:
Erdélyi krónika 1608–1665. Vogel Sándor fordításában, bevezetésével és
jegyzeteivel. Ómagyar Baráti Társaság Kiadói Részlege. Budapest. 1994
63
Ali basának a várbeliekhez írott leveléről másolat maradt fenn a Keresztesi
József által vezetett, omniárium szerű jegyzőkönyv hasábjain. Ez a
„Protocollum”, amely a Nagyvárad-Újvárosi egyházközség birtokában volt,
évtizedekig eltűnt a gyülekezet levéltárából, újabban azonban úgy hírlik, hogy
előkerült valahonnan, és a Nagyvárad-Olaszi egyházközség irattárába került.
Fazakas Sándor lelkipásztor, aki 1972-ben a második lelkészképesítő vizsgája
alkalmával dolgozatot írt a Váradi Biblia történetéről, még használta és látta ezt
a protocollumot, amelyben Keresztes József minden általa elérhető adatot
rögzített a vár 1660-as ostromáról. Fazakas dolgozatának (lelőhelye Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára) 13-ik oldaláról idézzük a „Protocollum”
12-ik oldalára beírt levélnek a másolatát. Azt, hogy Keresztesi hol látta ezt a
menlevelet, nincsen adatunk. „Kapitány! Tisztek, Nemesek és minden Váradiak
edjen, edjen! A ti kívánságaitokat meg értettük, és minden punctumokra reá
állottunk, minthogy a hatalmas Császárnak pártfogásába vontátok magatokat.
A ti kívánságtok szerént légyen minden dolog. A várból szükség ki mennetek.
Akármerre akartok menni, Basákat, Bégeket adok mellétek, bátorságos utatok
lészen. A ki pedig közületek itt akar maradni, házát, kertjeit, szöleit, szántó
földjeit azonnal vissza adom: A távol lévők is, ha vissza jönnek, ugyan azon
szabadsággal élhetnek. Az oskola minden hozzá tartózókkal kár nélkül
maradjon nállatok: A’ Typographia minden szerszámaival tietek legyen. Hogy a
hatalmas Császár előtt ez után is érettetek esedezni kész leszek, s a’ mit kértek
meg is nyeritek, arra magamat ígérem. Hogy pedig mindezeket meg fogjuk
tartani, esküszöm a’ Mindenható Istenre; a’ mi Szent Profétánkra Mahumetre;
és a hatalmas Császárunk áldott fejére. Melynek emlékezetire, adjuk ezen,
petsétünkkel, s kezünk írásával erősített levelünket. – Költ 1660 Kis Assz.
havának 30-dik napján. A ’Várad mellett kévő Táborban.” – Sajnos nem jutott
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el a kezünkhöz dr. Pálfi József tanulmánya: Keresztesi József Protocolluma. In:
Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18–19. században.
A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig. (Szerk. Gáborjáni Szabó
Botond) Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2016,
173-190.
64

RMK. I. 970. Lásd V. Ecsedy Judit: „A híres Szentzi Ábrahám nevezetes váradi
typográfiája”. I.m.,p,294
65

A Pusztakamarási Református Egyházközség tulajdonában lévő Váradi Biblia
fényképezését Oroszhegyi Attilának és Ruben Hamelink művésznek köszönjük.
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A Trattner Mátyás betűivel és költségén, Pesten nyomtatott mű 1806-os
példányával nem találkoztunk. Említi Bottyán János: A mabyar biblia
évszázadai. Budapest, 1982, p. 69.
67
68

Musnai László: A Váradi Biblia. Nagyenyed, 1947, p. 19.

Nagy Barna: A Heidelbergi Káté jelentkezése, története és kiadásai
Magyarországon a XVI. és XVII. században. In: A Heidelbergi Káté története
Magyarországon. Studia et acta I. Budapest, 1965, p. 15-92.
Dr. Pálfi Józsefnek két publikációját is említjük ebben a témakörben: Kálvinhatások keresése Szenczi Kertész Ábrahám váradi nyomdászatában. In:
Theológiai Szemle, Budapest, 2012/3, 145-153. ---Továbbá: A váradi
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nyomdászat káté-kiadványai. In: Református Szemle, 107. évfolyam, 2014.
március-április, 2. sz.
69

a) Az szent Dávid zsoltárai [...], [2]Dicséretek [...], [1]Istenes énekek [...]
Ezek után vannak egynéhány áhitatos imádságok,[3] halotti énekekkel
megbővítvén, Várad , Kertész Ábrahám, 1648. (RMK I 816 -817)
b.) Az szent Dávid zsoltárai [...], [2]Dicséretek [...], [1]Istenes énekek [...], ] Ezek
után vannak egynéhány áhitatos imádságok,[3] halotti énekekkel megbővítvén
, Várad, Kertész Ábrahám, 1651. (RMK I 852)
c.)Komáromi Szvertán István , Mikor imádkoztok , ezt mondjátok [...], Várad
, Szenci Ábrahám , 1651. RMK I 853;
d.) Isten eleibe felbocsátandó imádságok,Várad , Kertész Ábrahám , 1652
(RMK I 865)
e. Isten eleibe felbocsátandó lelki jó illatokkal teljes arany temjénező, Várad ,
Kertész Ábrahám , 1652 (RMK I 865a)
Lásd „Az 1800 előtt magyar nyelven megjelent imakönyvek bibliográfiája.
Összeállította: Bajáki Rita. Világhálón megtekintve 2017 szept. 25-én:
http://docplayer.hu/9317014-Az-1800-elott-magyar-nyelven-megjelentimakonyvek-bibliografiaja-osszeallitotta-bajaki-rita.html
70

a)Tyukodi Márton: Az Tiszta életű Joseph Patriarcha, Várad, 1641

b.) Mikoron imádkoztok ezt mongyátok. az az: AZ URI IMADSAGNAK a’ szent
Lukátsnak és szent Máthénak leirások szerént valo nyomozása: és tudos
embereknek elmélkedésekkel meg-ékesitett, s’ roved Praedikatios formákra
intéztetett magyarázattya. Ugyanez URI IMADSAGNAK hat Kérésinek
számok, és rendek szerint valo, azokkal egygyezo , és azokrol ez
irásocskában valo tanitásnak folyásábol szedegettetett édességes buzgo
konyorgési roved Elmélkedésekkel egyetemben.
KOMAROMI ISTVÁN által. Psal. 19 v. 65. Az én szájamnak beszédi,
és az én szivemnek gondolati legyenek a’ te kedved szerént valok
Uram. VARADON, Nyomtatta SZENCZI KERTESZ ABRAHAM, M. DC. LI.
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Lásd Máté Imola: Komáromi Szvertán István prédikátori habitusa. In „Nyelvés Irodalomtudományi Közlemények, LIII. évf. 1. sz.2009, p. 17-35 Világhálón
megtekintve 1017 szept. 25-én: http://www.sztanyi.ro/download/nyirk09-1.pdf
72

További címe a Mikolai művének: Biblia tanui, mellyeket a' Biblia állatott-elö
a' mennyei tudomány tökélletessége mellett, hogy az ö áldott
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tanubizonyságtételeiböl a' gyengék, a' mi igaz vallásunk fejeit meg-tudhassák,
és ottan, a' Biblia körül-is igazgattassanak ;
Szentek napi-szama, melyben a' meg-ujjult szent és kegyes léleknek mindennapi tisztei ugy irattatnak-le csak tiz regulátskákban, hogy a'mely istenes életre
vágyóldók [!] ezeket illyen rövid, mint pásztákbéli munkájokat mindennap
véghez viszik, szaporán előmehetnek a' szentségben kivánt boldogságokra ;
Az istenes cselékednek [!] lelki prebendájok, melyben az igaz vallás fejei ugy
adattatnak elönkbe, hogy ebböl az Isten félö urak, gazdák, atyák, anyák az
Istentöl reájok bizattatott minden cselédgyeket, a' szent atyák példája szerént
oktassák az Ur parancsolatira, nevellyék az igaz vallásban és szent életben
73

Erdel' s' egesz Mag'arnep eg'más utan, tsak hamar érkezett Hármas Jajja 's
siralma. Mell'el e' ket keseredett Hazat, amaz halhatatlan emelkezetü Harom
Fejedelmi Embereknek, néhai Nag' Rakoci G'örg'nek, Erdel' Országának
Fejedelmének, Mag'ar Ország sok Részeinek Vrának, és Székhelek Ispánjának,
1649-ben, az Elsö Honak vag' Januariusnak 10 napjan; Es az után tsak hamar, az
ö Năga igen nag' reménségö kedves Fiának, kiben az egész igaz Mag'ar Hazafiak, megg'ugottak és igen meg-vidultak vala, néhai Rakoci Sigmondnak, 1652ben, a Neg'edik Hónak vag' Aprilisnek 28-dik napján; Ennek-felette az előtt
1648-ban, Harmadik Hónak vag' Martiusnak 29-dik napján, ritka példáju keg'es
és istenfélő néhai Eöreg Grof Betlen Istvannak Gyula-Fejérvári mulando Friss
Házoktul, a Sirban meg-indításokkor siratta s sirattata ... Sáros-Patak, 1653.
Meggyesinek ez a prédikációja 1653-ban először Sárospatakon jelent meg,
azután követte a váradi kiadás. --- Medgyesi Pál: Egö szövetnek, avagy edgy
nehéz de igen szükséges és hasznos kérdésnek (mely a Sz(ent) Irásnak isteni
méltosága felöl vagyon) világos és rövid meg-fejtése; minden hiveknek és
kiváltképpen az catholicusoknak hasznokra M. P. által. [Várad] : [Szenci Kertész
Ábrahám], 1645
74

„Ennek alkalmatosságával azt lobbantották szememre, hogy Szenczi Ábrahám
derekasabb tipográfus volt, mégis annyi tumultuatiot és az urakon való
importunitást nem követett. Felelet: Jól látom én, meddig futhatott Szenczi
Ábrahám. Közelebb, mikor az öreg chatechesist nyomtatám, megszerzettem
minden magyar editiok felett Szenczi Ábrahámnak mindkét deák editióját, a
váradit és a szebenit, sőt azokhoz is eléggé nem bízván, a Jansoniusét is,
gondolván, hogy legcorrectább lészen. Mikor peniglen vizsgálódni kezdénk
(kivált a locusok körül, ha igazán vannak-é citáltatva), úgy tapasztalám, hogy
Szenczi Ábrahám követte mindenben Jansoniust; úgy, hogy ahol amaz jó volt,
ez is, ahol amaz hibázott, ez is.” Lásd „Erdélyi féniks” Misztótfalusi Kis Miklós
öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó
Zsigmond. Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1974, p.254
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75

A Siderius-káté 1642-ben jelent meg. Lásd Barcza József: Siderius János
kátéja. In: Studia et Acta Ecclesiastica, 3-ik kötet. Budapest, 1973. 849-876.
76

Varga Bernadett: „ÉN PEDIG MINT A SZIV NÉLKÜL VALÓ TSAK BOLYGOK”
KERESZTÚRI BÍRÓ PÁL ÉS A MENNYEI TÁRSALKODÁS. Miskolc, 2013, p.37.
Keresztúri a Hajnal Mátyás jezsuita szerző által közzétett (Pozsony, 1640) iratra
válaszolt, amely ilyen címen jelent meg:” „Ki tett czégér, melly
alatt fel-talállya akár-ki-is, minémű poshatt és mérges tejet fejt Kereszt-úri Pál
Erdélyben eggy Catechisisnek tömlöjébe neminemü Hajdelberga -táján nőtt és
hizlalt teheneknek tölgyéből a nem régen született Chechemő Keresztyénnek
szoptatására. Melly meg orvosoltatik eggy keresztyény orvosdoctor által.” Az
ügy folytatásaképpen kiélesedik a vita, és talán szintén Keresztúri Bíró Pál
tollából, és talán szintén Váradon, megjelenik 1642-ben a „Talio” . című
polémikus irat. --- Jesvita paterek titkai, a' magok irásiból ki-szedegettettek, a'
mellyekben tanitnak az Ignatius Loyola eredetiröl és mennyei szenté
változtatásáról, a' jesuiták tudományiról, ugymint a' vak engedelmességröl, a'
pápának a' királyok és fejedelmek személyin és méltoságán valo hatalmárol, a'
fogadásnak bé-tellyesitéséröl, a' gyónásnak titokban tartásáról, a' feleletben
valo tétovázásról, etc. Magyarul ki-bocsattattak a jelen valo és következendö
idöbéli embereknek nagyob tanuságokért. Magnovárdiában [Nagyvárad] :
[Szenci Kertész], M. DC. LVII. [1657] --- Ezek mellé adatott a' pápisták méltatlan
üldözése a' vallásért-77

Varga Bernadett, im.,p.57.
Dr. Pálfi Józsefnek köszönöm a kéziratos tanulmánya szövegének a
kezünkhöz való eljuttatását 2017 szept.23-án. Lásd:” Kátékiadvány-történet a
váradi nyomdászatban”, p. 6.
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Musnai László: Háromszáz éves ismeretlen unitárius káté. In Magyar
Könyvszemle, 64 évf.1940, p. 391-393.
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Jelzete: RMNy, Nr. 2457
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Nagy Barna: A Heidelbergi Káté jelentkezése, im., p. 54.
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Lásd Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk.
. Budapest, p. 1968, p. 256.

