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1985-ben volt háromszáz éve, hogy Tótfalusi 
Kis Miklós Amsterdamban kinyomtatta „ara
nyos" Bibliáját. Az évforduló alkalmából Deb
recenben megrendezett tudományos üléssza
kon 27 előadás hangzott el, ezeket olvashatjuk 
a kötetben. Recenziónkban csak a közvetlenül 
irodalomtörténeti vonatkozású tanulmányok
kal foglalkozunk. 

Ezek sorában a kötet első írása Bitskey Ist
váné, akinek A Mentség műfaja című dolgo
zata ilyen megállapításokat tartalmaz: Tótfa
lusi polgári ellentétpárja az erdélyi főrangú 
emlékíróknak, a munka embere ő, szemlélete 
a polgáré, nem erőssége a sok beszéd, az elő
dök közül csupán Veresmarti művének jellege 
hasonlít az övéhez, erősebbek ugyanakkor az 
ellentétek, ügvében az igaz értékek szenvedtek 
vereséget stb. 

Gomba Szabolcsné Tótfalusi Kis Miklós je
lenléte című munkája Olga Cicanci: Az erdé
lyi görög társaságok és az európai kereskede
lem (1636-1746) c. könyve alapján arra hívja 
fel a figyelmet, hogy Ioannis Adami Synop
sis Physiologike c. görög nyelvű műve nem 
más, mint Pápai Páriz Ferenc Pax corporisá-
nak fordítása. Szintén Ioannis Adami mun
kája a Syntagma tón nomón c. kompiláció, 
ez pedig az erdélyi törvények görögre fordí
tott gyűjteménye. A görögség felé a görög 
kereskedők közvetítésével áramló magyar 
kultúráról - legalábbis XVII. századi vi
szonylatban - tudtommal ez az első híradás. 
(Talán csak én értem félre, de nem világos 
előttem, hogy a szerző Debrecen kulturális 
értékeit méltatva, miért fogalmaz így: 
„örömmel hivatkozom a legrégibb magyar
országi nyomda jelenlétére" (Kiemelés tő
lem, K. P.) 

Dán Róbertnek Tótfalusi és a héber filológia 
viszonyát elemző tanulmánya megalapozottan 
érvel amellett, hogy Tótfalusi Kis Miklós „a 
héber filológiában túljutott a szövegfordítás
hoz tapadó szükséges ismereteken és széles 
körű tudományos bázisra támaszkodva jó hé
ber filológusként végezte a maga elé tűzött fel
adatát". Dán Róbert javasolja továbbá, hogy a 
héber betűk magyar átírásában - mely napja
inkban is megoldatlan probléma - az egységes 
tudományos gyakorlat kialakításához használ
ják fel a Tótfalusi munkássága szolgáltatta ta
nulságokat. 

Értékes adatokat ismertet Hemer János és 
Keserű Bálint. Többek között cáfolják azt a 
szakirodalomban meglehetősen elterjedt állí
tást, miszerint Kolozsvári Istvánnak hollandiai 
küldetése során a fő célja Tótfalusi munkájá
nak akadályozása lett volna; továbbá doku
mentummal igazolják, hogy a híres-hírhedt B. 
Bekker és Tótfalusi kapcsolatban voltak egy
mással. Kíváncsian várjuk a szegedi tudós kör 
beígért tervének valóra váltását: a külön füzet
ben vagy egy nagyobb kötet külön fejezetében 
közreadandó Tótfalusi-dokumentumokat. 

Makkai László egyrészt a kor történelmi vi
szonyait vázolja fel, másrészt Tótfalusi nem
zetfelfogását, amely szerinte a merkantilista 
gazdaságpolitikával kapcsolta össze a nép 
nemzetté válását. 

A bibliaolvasás mindenkinek szóló prog
ramja Magyarországon a XVI. században 
című előadásában Péter Katalin nem keveseb
bet állít, mint hogy „a bibliaolvasás és a pro
testantizmus művelődéstörténeti szerepe kö
zött nincs összefüggés". A kérdés elemző tár
gyalása szétfeszítené e recenzió kereteit, ezért 
itt csak a szerző legvitathatóbb érveire, megál
lapításaira hívjuk fel a figyelmet. Vélemé
nyünk szerint a bibliakiadások formátumából, 
azok díszített vagy dísztelen voltából semmi
képpen sem lehet következtetni az olvasási 
hajlandóságra, mitöbb arra, hogy csupán a pa
poknak szánták eme kiadványokat. Az a tény, 
hogy pl. a Vizsolyi Biblia „két óriási" kötetben 
jelent meg, vagy hogy Heltai Zsoltárjai és Me
lius ószövetségi könyvei „kimondhatatlanul 
vastagok és nehezen kezelhetők", „inkább éb
resztenek rémült tiszteletet, mint olvasási haj
lamot", kizárólag papír- és nvomdatechnikai 
okokkal magyarázható; nem hisszük, hogy a 
formátum szándékolt eszköze lett volna a lai
kusok Biblia-olvasástól való elriasztásának. 
Egyéb okok mellett épp a külföldi fejlettebb 
papír- és nyomdatechnika tette lehetővé, hogy 
Szenei Molnár Albert bibliakiadásai már ki
sebb, 1/4 rét (1608. Hanau), majd 1/8 rét 
(1612. Oppenheim) formában jelenjenek meg. 
A kor egyébként sem idegenkedett a behemót 
könyvektől, pl. Thúrzó György nádor könyv
tárának 1615-ben felvett jegyzéke szerint a 
bibliotékában a folio méretű könyvek voltak 
többségben. Hogy a Biblia végül is kiknek a 
kezébe jutott, kik voltak olvasói, azt nem lehet 
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a Péter Katalin alkalmazta módszerekkel ku
tatni. Ehhez a posszesszor bejegyzéseket, a 
korabeli könvvindexeket, hagyatéki leltárakat, 
végrendeleteket és nem utolsósorban a XVI. 
századi levelezést kellene tüzetesen áttanulmá
nyozni. A fenti típusú források közül az álta
lunk ismertek egyértelműen azt mutatják, 
hogy a főnemesség-nemesség és a polgárság 
tartozik - a papokon kívül - a Biblia olvasói
nak körébe. Nyilván azok, akiknek volt 
pénzük megvenni, továbbá tudtak olvasni. Az 
is nyilvánvaló - ha Péter Katalin csak ennyit ál
lítana, nem lenne véle vitánk - , hogy a döntő 
többségében analfabéta és a Biblia árát megfi
zetni nem tudó legalsóbb néposztályok auto
matikusan kirekesztettek a bibliaolvasók köré
ből; ebben az értelemben (ha a „nép"=sze-
génység) a protestánsok valóban nem adták a 
nép kezébe a Bibliát. De a prédikációk és a 
bibliai históriák révén valamilyen szinten a leg
szegényebb hívők is megismerkedtek vele; a 
század folyamán a protestantizmusnak ez az 
erőszakos, pártos népművelői szándéka a leg
feltűnőbb. Az már más kérdés, hogy ez a fajta 
bibliapropaganda miiven távol esik Sylveste-
rék tudósigénvű elképzeléseitől. 

Valóban feszül némi ellentét a Bibliák elő
szavai - ezek az eredeti erasmusi téziseknek 
megfelelően mindenki számára ajánlják a 
Biblia olvasását - és a Szentírás magánmagya
rázatát elutasító egyházi gyakorlat között, 
azonban ez korántsem akkora, mint a szerző 
túlsarkított álláspontja alapján gondolhatnánk. 
Az, hogy az 1560-as évekre Magyarországon 
három protestáns egyház is szerveződött, mind
egyik felekezet számára veszélyessé tette a 
már kialakult dogmáktól eltérő magyarázato
kat, más szóval a Biblia egyéni értelmezésében 
- a maguk szempontjából joggal - az eretnek
ség csíráit látták. Ez ellen tehát küzdöttek. De 
mivel meg voltak győződve - ezt, legyen szó 
Bornemiszáról, Meliusról vagy Egri Lukácsról, 
nem vonhatjuk kétségbe - saját tanaik igazsá
gáról, a Biblia olvasását egyik felekezet sem tar
totta csak a lelkészek feladatának, és éppen-
hogy nem tilalmazta. Ha igaz, amit Péter Kata
lin ír, hogy „a vezető egyháziak nem tulajdoní
tanak a bibliaolvasási programnak különös je
lentőséget", akkor számomra tökéletesen ért
hetetlen, hogy a vezető egyháziak miért tulaj
donítanak a bibliafordítási programnak oly 
nagy jelentőséget? Miért teszi kötelezővé pl. 
már a református egyház megalakulásakor a 
tarcali hitvallás a teljes Biblia magyarra fordítá
sát, miért töri magát Bornemisza, Heltai, Me
lius, Egri Lukács vagy az utóbbi ellenfele, az őt 

börtönbe juttató Károlyi Gáspár? Azt pedig 
már végképp kifacsart logikának tartom, misze
rint a kérdést azért nem tartották volna teoló-
giailag fontosnak, „mert sem arra nem látszik 
Magyarországon törekvés a XVI. században, 
hogy a hivatalos szabályozásokba a bibliaolva
sás kötelességét vagy jogát valahogy beleve
gyék, sem a programmal szemben nem lép fel 
senki. Olyan az egész, mintha minden értelem 
nélkül kántálnának valami verset. Csak mond
ják, mondják, de közben a szent szövegeket a 
nép számára hozzáférhetetlenül tartják." Tény
leg: a hivatalos szabályozás csak a bibliafordí
tást teszi kötelezővé, s meg nem engedhető la
zasággal arról már nem intézkedik, hogy a le
fordított szöveget olvasásra, s ne valami másra 
használják. Igaz az is, hogy a Biblia olvasásá
nak jogát sem hirdetik meg, sőt elmulasztották 
ezt a jogot a kor más szövegei esetében is közzé
tenni. Lehet, hogy semmit sem olvastak? Vagy 
esetleg csak azt szabályozták, amit nem volt 
szabad olvasni (virágéneket, például)? 

Péter Katalin azzal folytatja gondolatmene
tét, hogy bár a protestánsok nem adták a nép 
kezébe a Bibliát, de egyéb népművelő tevé
kenységük eredményeképp a XVI. század 
utolsó harmada a magyar művelődéstörténet 
egyik aranykora volt. Itt esünk át a ló túlsó ol
dalára, ez az aranykor ui. távolról sem olyan 
fénylő, mint amilyennek Péter Katalin láttatja. 
Nehéz mit kezdeni az olyan megállapításokkal, 
miszerint „a vallásos tárgykör (...) a népszerű 
formában kínált műveltség anyagának (...) 
csak töredéke. A túlnyomó többséget szép
irodalmi művek alkotják." (Kiemelés tőlem, K. 
P.) Nehéz, mert elég vitatható, hogy mely mű
vek tartoznak a „népszerű formában kínált mű
veltség" anyagába (csak a magyar nyelvűek? 
csak a laposak? csak a rövidek? csak a verse
sek?), az viszont tény, hogy a szóban forgó idő
szakban kiadott vallásos jellegű nyomtatvá
nyok terjedelme (összívszáma) meghaladja a 
világiakét. Igaz - hála a debreceni és a kolozs
vári nyomda üzleti érzékének - ez időben jelen
nek meg az első ponyvák és az első tudomány
népszerűsítő művek is. Nem igaz viszont - sze
rintünk legalábbis - , hogy „a XVI. század 
utolsó három évtizedében működő alkotók ko
moly és széles körű műveltséget kínálnak", 
hogy a kinyomtatott művek „a legmagasabb 
rendű" szépirodalmat képviselnék. A magyar
országi nyomdatermékek-épp mert nem a leg-
tanultabbaknak szánódtak - általában meglehe
tősen provinciális műveltséget közvetítettek, az 
értékes irodalom pedig - Balassi vagy Bogáti 
versei például -egy sajátos, az esztétikai értékre 
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nézve kontraszelektív közfelfogás, kiadói gya
korlat miatt kéziratban maradt. Ha Péter Kata
lin Bonfini művét „a történelem száraz leírásá
nak" minősítve kijelenti, hogy Bonfinit Heltai 
„dolgozta át magyarul a múlt kincsestárává", azt 
is hozzá kellene tennie - így teljes az „aranykor" 
képe - , hogy szintén Heltai az, aki szinte min
dent, ami tudomány, biztos kézzel írt ki forrásá
ból. Nem kétséges, hogy a XVI. században a 
műveltség kiszélesítésében úttörő szerepe volt 
a protestánsoknak, súlyos arány tévesztés azon
ban ezt a népművelő tevékenységet összeté
veszteni a magas irodalommal és kultúrával. 

Az eddigiekből következően nem tudom el
fogadni a szerző konklúzióját, azt, hogy a pro
testánsok a XVI. században nem adták a nép 
kezébe a Bibliát, de más műveket - szépirodal
mat, tudománynépszerűsítő könyveket - igen. 
Kétlem, hogy a Biblia és az egyéb művek olva
sóit világok választották volna el egymástól, két
lem, hogy míg az előbbit csak a papok, az utób
bit, már a „jobbágysághoz tartozó személyek" is 
forgatták. Inkább vélném úgy, hogy aki tudott 
olvasni és gazdagabb volt, a főnemesség, a va
gyonosabb polgárok, megvették a Bibliát is, 
akik szegényebbek voltak, csak a ponyvát, az ol
csóbb könyveket. A nép pedig - ha ezen csak 
a jobbágyság értendő - döntő többségében nem 
olvasott se Bibliát, se mást, lévén analfabéta. 

Soltész Zoltánná Tótfalusi kiadványait is
merteti tanulmányában. írását a pontosság, a 
megbízható tömör értékelések jellemzik. Töb
bek közt arra is felhívja a figyelmet, hogy Tót
falusi az ismert nehéz körülmények ellenére, 
nemcsak minőségi, de mennyiségi szempontból 
is jelentőset alkotott, viszonylag sok (110) 
könyvet adott ki. 

Tarnai Andor G. J. Vossius retorikájának 
kolozsvári, Tótfalusi által nyomtatott kiadásá
ról tartott előadást. Megállapítása szerint a ma
gyarszerkesztő Dalnoki Benkő Márton volt, aki 
kompendiumát nagyenyedi osztálytanító korá
ban, valószínűleg 1695-ben állította össze. A 
munkát Kolozsvárott 1729-ben ismét kiadták, 
immár egy kartéziánus dialektikával egybeköt
ve. Tarnai vázlatosan ez utóbbit is ismerteti. 

Tótfalusi Kis Miklós költészetét két tanul
mány is témájául választotta. Tóth István (Ma
rosvásárhely) elsősorban a latin nyelvű, Varga 
Imre főképp a magyar verseket vizsgálta. Tóth 
István azt a kolozsvári-váradi, humanista ha
gyományú, kálvinista szellemű alkalmi költé
szetet is bemutatja, amelyben Tótfalusi latin 
versei nagymértékben gyökereznek. Meggyő
zően bizonyítja a kartéziánus és a coccejánus 
eszmék harmonikus egységét Tótfalusi költe-
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menyeiben. Külön értéke a tanulmánynak, 
hogy a latin verseket Tóth István sikerült mű
fordításaiban olvashatjuk. 

Varga Imre az 1697-ben megjelent Siralmas 
panasz-X méltatja részletesebben. Értékes meg
állapításai mellett néhány vitatható is akad. 
Idézi többek közt - mint Tótfalusi legszebb 
szakaszainak egyikét - a Siralmas panasz követ
kező strófáját: 
„Óh, szegény megromlott, porhamuba szállott, 

s már szintén elalélt nép, 
Melyet az idegen nemzet is szertelen paskol, 

rongál mint a csép, 
Sorsod ki ne szánná? A ki nem fájlalná, volna 

merő bálvány kép." 

Azután így kommentál: „Majd a Rákóczi-sza
badságharc bukását követő szenvedések csal
nak hasonló gondolatokat, azonos sorokat az 
emberek szájára. Az imént idézett versszak 
egyszótagos rímbokra, az ismétlődő gondolat
ritmusok, az érzékletes képalkotás Tótfalusi 
költői értékei. Hatásosan alkalmazza a barokk 
költészet kifejezési eszközeit." Sajnáljuk, hogy 
el kell vitatnunk Tótfalusitól eme dicsérő soro
kat de az idézett szakasz az ekkor már 65 éve 
halott Rimay János egyik legismertebb strófá
jának átirata, így a fenti megállapítások sokat 
veszítenek érvényükből. 

A legszínvonalasabb, új irodalomtörténeti 
megállapításokat tartalmazó írás Jankovics Jó
zsefé, aki a Mentség szerkezetét vizsgálta. 
Szemben az összes eddigi véleménnyel, azt bi
zonyítja, hogy a „devotio és desperatio, avagy 
az ismétlődés" szerkezetmeghatározó funk
ciójú a műben. Kimutatja, hogy Tótfalusi a 
klasszikus retorika hat (a 191. lapon az „öt" 
nyilván sajtóhiba) alapvető egysége szerint 
építi föl munkáját, tudatos szövegbelső ismét
lésekkel, motívumok egymásra utalásával, a 
legkülönbözőbb ismétlődésszerkezetekkel te
remtve meg a szöveg tárgyi-hangulati egységét. 

A kötetet Tolnai Gábor - a konferencián be
vezető előadásként elhangzott - írása zárja, cí
me: Erdély és Németalföld a XVII. század vé
gén. A két ország viszonyainak és Tótfalusi 
sorsának összefüggéseit vizsgálja, esetenként 
retorikus hangvétellel. 

A tanulmánygyűjtemény egészének belbe
cse feltétlenül nyeresége a magyar művelődés
történetnek, a külcsín azonban - nem tennénk 
ezt szóvá, ha nem a legnagyobb magyar tipog
ráfusnak emléket állító kiadványról lenne szó 
- méltatlan Tótfalusi Kis Miklóshoz. 

Kőszeghy Péter 


