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P. Vásárhelyi Judit

Szenci Molnár Albert Biblia-kötetei*

szabó Géza az 1980-as években az Országos széchényi Könyvtárban dolgozott: 
először a Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében, majd a Tájé-
koztató Osztályon. Ekkoriban járt Erdélyben, és hazatérve több olyan értékes 
könyves adattal ajándékozott meg, amelyeket kutatásaimban igen jól hasznosít-
hattam. Mivel ezek közül kettő a Bibliára vonatkozik, Géza eme nevezetes szüle-
tésnapja jó alkalom arra, hogy köszönetem jeléül köszöntésére Szenci Molnár 
Albert könyvtárának ma is meglévő, illetve feltételezhetően megvolt Biblia-köte-
teiről az elszórt adatok és említések alapján, összefoglalóan írjak.

Példányból három biblia ismeretes Molnár Albert könyvtárából. 
1. Közülük a legkorábban, 1615-ben került a birtokába Théodore de Bèze Anno

tationes maiores in Novum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentum ([Genf] 1594 [Estienne]) 
című munkája, amelyre Szabó Géza útmutatása nyomán bukkantam rá a kolozs-
vári Akadémiai Könyvtárban (jelzete: R 84043). A címlapon látható be jegyzés 
szerint Jeremias Colerus adományozta neki mint monumentum et pignus amoris. Az 
ajándékozás pontos dátumát is lehet tudni Molnár naplójából. 1615. má jus 28-án, 
Pünkösd napján jegyezte be többek között a következőt: „Ibi [= Car lati] Jeremias 
Colerus Pastor donavit me maioribus notis Bezae in Novum Testamentum”, va-
gyis Carolathban kapta a könyvet Jeremias Colertől, aki Georg von Schönaich 
báró udvari lelkésze volt.1 A Molnár család egy hónappal korábban kerekedett fel 
(a magyarországi körülményekhez nem tudva, az erdélyiekhez pedig nem akarva 
alkalmazkodni), hogy két és fél éves itthonlét után Szilézián keresztül visszaköl-
tözzenek Németországba. Molnár Görlitzben hagyta a családját felesége rokonai-
nál, ő pedig Brandenburgban próbált magának – végül is sikertelenül – állást 
szerezni. Ennek körülményeit újabban Szabó András tárta fel.2

A Bèze-kötet az Újtestamentum szövegéhez közöl kommentárokat. Amikor 
Molnár tulajdonába került, már megjelentette a vizsolyi biblia3 mindkét kiadá-
sát. Talán ha megvalósul az az „egész levélen öreg bötűkkel, magyarázatokkal 
és tanúságokkal egyetembe” tervezett bibliakiadása, amelyről az oppenheimi 

*  Készült az OTKA K 62388 sz., Szenci Molnár Albert levelezése, iratai és Zsoltárkönyve c. pályázata 
keretében. 

1 Szenci Molnár Albert Naplója, közzéteszi Szabó andráS, Bp., Universitas, 2003 (Historia 
Litteraria, 13), 97.

2 Uo., 41–49.
3 Szent Biblia, Vizsoly, 1590. RMNY 652. Fakszimile kiadása: Bp., 1981.
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biblia ajánlólevelében írt,4 bedolgozta volna Bèze némelyik magyarázatát vagy 
tanúságát. 

A kötetről már korábban is hírt adtam Szabó András: Szenci Molnár Albert 
Naplója új kiadásáról és fordításáról szóló ismertetésemben.5 

2. Címlapbejegyzése szerint 1622-ben Heidelbergben került Molnár birtokába 
a zürichi latin nyelvű Biblia egy példánya: Leo Juda, Conradus Pellicanus, Petrus 
Cholinus és Rodolphus Gualterus közös munkája, a Biblia sacrosancta Testamenti 
Veteris et Novi (Zürich, 1544). A kötetet ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium könyvtára őrzi (jelzete FO 147). Molnár Albert ezt is 
ajándékba kapta egy jelenleg nem azonosítható személytől. Az ajándékozás tényére 
utal a címlapon olvasható bejegyzése: „Alberti Molnár, donatione Dni Erasmi 
Eulii, Heidelberg anno 1622 mense 7bri.” Minthogy éppen ez idő tájt érték el 
Heidelberget a harmincéves háború eseményei, amelyek során Molnár Albertet 
megkínozták: csigába húzták és megperzselték,6 elképzelhető, hogy a fenti be-
jegyzést ekkor, utólag írta rá a könyv címlapjára, de az már korábban is a birtoká-
ban volt. Imre Mihály ezt a feltevését azzal igazolta, hogy Molnár a hanaui biblia-
kiadás7 elöljáró beszédéhez és a Károlyinál kimaradt zsoltár-összefoglalások 
pótlásához ezt a bibliát használta fel.8 Az utóbbiak esetében szövegösszevetéseink 
azonban azt az eredményt hozták, hogy Molnár Albert elsődleges forrása e tekin-
tetben is Johann Piscator német bibliafordítása volt. Piscator valóban támaszko-
dott a Biblia Tigurinára, tehát ezért érzékelhető – áttételesen – annak hatása a 
hanaui kiadásra.9 

A zürichi bibliát tulajdonosa naplóként is használta. Több személyes bejegyzés 
is található benne 1623-ra, illetve 1632-re vonatkozóan, amelyek igen értékesek, 
mivel Molnár életének ebben az utolsó periódusában már nem vezetett naplót.10 

3. A harmadik, ma is meglévő biblia került a legkésőbb Molnár Albert tulaj-
donába. Francia nyelvű teljes Szentírás, amelyhez a 150 genfi zsoltár, gyülekezeti 
énekek és imádságok járulnak: La Bible, qui est toute la saincte Escriture du Vieil et 
Nouveau Testament autrement l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le tout reveu & confere sur 

4 Szenci Molnár Albert Válogatott művei, Tolnai Gábor irányításával s. a. r. VáSárhelyi Judit, 
Bp., Magvető, 1976, 275.

5 It, (85)2004, 152.
6 Szabó András, Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostoma 1622ben = Humanizmus, religio, identitástu

dat, szerk. biTSkey István, FazakaS Gergely Tamás, Debrecen, 2007 (Studia Litteraria, XLV), 
144–154.

7 Szent Biblia, Hanau, 1608. RMNY 971. Hasonmás kiadás ÖTVÖS lászló gondozásában: deb-
recen, 1998.

8 iMre Mihály, „Alberti Molnar, donatione Dni Erasmi Eulii, Heidelberg Anno 1622. mense 7bri”: Szenci 
Molnár Albert Bibliája, A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve, 1974, 25–37.

9 P. VáSárhelyi Judit, Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai, Bp., Universitas, 2006 
(Historia litteraria, 21), 48–53.

10 „die 3. September 1623: egebam mortua filiola” (95); „die 9. August 1632 Alb. Julia” (129).
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les textes hebrieux & grecs par les pasteurs & docteurs de l’Eglise de Geneve avec un nouvel 
indice par lieux communs item les Pseaumes & Cantiques avec les prieres ecclesiastiques. (A la 
Rochelle 1616, de l’imprimerie de H. Haultin par Corneille Hertman).11 Ma a se-
gesvári Evangélikus Gimnázium Könyvtárát is magában foglaló, ottani Városi 
Könyvtár őrzi. Létezésére Szabó Géza hívta fel a figyelmemet. (A tőle egykor 
kapott cédula képét lásd a tanulmány végén.)

E biblia a francia protestánsok fővárosának tartott La Rochelle-ben készült 
a híres Haultin-nyomda örököse, Corneille Hermann műhelyében. A nagy múl-
tú nyomda alapítója a párizsi születésű Pierre Haultin korábban, 1560 és 1565 
között Lyonban működött. 1565-ben itt jelentette meg Kálvin Institution de la 
religion Chrestienne című művét – címlapján azzal a Religio-emblémával, amely 
nyomdája későbbi kiadványain is sokszor előfordul.12 ennek a religio-
ábrázolásnak a jelentését Théodore de Bèze verses dialógusban13 fejtette ki, 
amelynek ugyancsak verses magyar fordítását némi kiegészítéssel Molnár közöl-
te Institutio-fordítása elején.14 

Pierre Haultin 1565-ben menekülni kényszerült Lyonból, és La Rochelle-be 
költözött. 1588-ban bekövetkezett haláláig 81 művet jelentetett meg, köztük a 
baszk nyelvű Újtestamentumot 1571-ben. 1588-tól unokaöccse, Jerome Haultin 
vette át a nyomda vezetését. Ő 1600-ig 115 munkát adott ki. Örököseinek műhe-
lyében, amelyet 1600 és 1620 között veje, Corneille Hertman vezetett, 1622-ig 99 
munka jelent meg, köztük az említett francia biblia. 

Már 1596-ban javasolta a Saumurben tartott zsinat, hogy a drága és igen rit-
ka genfi kiadások behozatala helyett La Rochelle-ben készítsenek francia bibliát. 
A genfiek tiltakozása ellenére 1603-ban Gapban a zsinat újra arról határozott, 
hogy olcsó, kisalakú, mutatókkal kiegészített biblia jelenjen meg Haultinnél.15 Az 
itteni nyomtatványok már idézett, Desgraves által összeállított bibliográfiája sze-
rint összesen négy teljes francia nyelvű biblia, tizenkét francia és négy latin Újtes-
tamentum jelent meg a Haultin-nyomda félévszázados működése során. A genfi 
zsoltároknak 1572-től kezdve huszonkét itteni kiadása ismeretes.

Az 1616. évi kiadás a címlapján látható bejegyzés szerint – „Alberti Molnar 
1624 Amsterdam” –  1624-ben, valószínűleg vásárlás útján lett Molnáré. Olyan 
kötetnek jutott ezúttal birtokába, amely az általa is eszményinek tartott, az 

11 Louis deSgraVeS, Les Haultin 1571–1623, Genève, Droz, 1960, 276.
12 Peter rodolphe, Jean-François gilMonT, Christian krieger, Bibliotheca Calviniana: Les œuvres 

de Jean Calvin publiées au XVIe siecle, Genève, Droz, 1991–2000, I–III, 65/7.
13 théodore de bèze, Confessio christianae fidei et ejusdem collatio cum papisticis heresibus, Genf, 1561.
14 kálVin János, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanitás, melyet (…) mag yar nyelvre fordított 

Molnár Albert, Hanau, 1624, e4b. (Hasonmás kiadás: Bp., Balassi, 2009.) A vers kiadása: 
Szenci Molnár Albert Költői művei, s. a. r. SToll Béla, Bp., Akadémiai, 1971 (Régi Magyar 
Költők Tára, XVII. század, 6), 173. sz.

15 deSgraVeS, Les Haultin…, i. m., XXIII–XXV.
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oppenheimi kiadásában követett, genfi tudós teológusok által revideált módon 
adta közre a szent szöveget zsoltárokkal, énekekkel, zsebben hordozható, nyol-
cadrét formátumban. Ugyanakkor címlapja feltűnő hasonlóságot mutat az 
1624-ben Molnár Albert fordításában megjelent magyar Institutio címlapjával: a 
cím szövege mellett mindkettőn egy-egy nőalak látható: a francia biblia címlap-
ján bal oldalon a Szeretetet megtestesítő családanya gyermekeivel, jobb oldalon a 
Fides képe. A magyar Tanításon pedig a Religiót és a Fidest megtestesítő női ala-
kok fogják közre a cím szövegét. A Haultin-nyomda szokásos Religio-nyom-
dász jelvénye Religion Chrestienne körirattal ugyancsak rajta van a címlapon. Az 
egyezések alapján és e kiadás ma is fellelhető példányainak nagy száma16 miatt 
feltételeztem,17 hogy annak ellenére, hogy e francia biblia bizonyíthatóan csak 
1624-ben került Molnár birtokába, már korábban, Institutio-fordítása megjelené-
se előtt is ismerhette e kiadást, és címlapja inspirálóan hatott rá fordítása cím-
lapjának kialakításában.

*

Az eddigiekben bemutatott három, Bibliához kapcsolódó, ma is kézbevehető kö-
tet mellett Molnár Albert Naplójából, levelezéséből, illetve ajánlóleveleiből arra 
lehet következtetni, hogy volt még saját példánya néhány bibliakiadásból, de azok 
vagy nem maradtak fenn, vagy lappanganak.

4. Naplójából tudjuk, hogy 1601. szeptember 27-én Frankfurtban német nyel-
vű bibliát (Biblia Germanica) vásárolt három forintért.18 talán ez volt az a herborni 
Luther-biblia, amely mintául szolgált a Psalterium Ungaricum és a két bibliakiadás 
munkálataihoz.19 

[5.] Nem maradt fenn a vizsolyi bibliának az a példánya sem, amelyet itthonról 
küldtek Németországba, és amelyet 1606. december 6-án vett át a heidelbergi 
egyetemi könyvtárban.20 E példány alapján készítette saját kiadásait.

16 Bettye Thomas chaMberS, Bibliography of French Bibles 2: Seventeenth century Frenchlanguage editions 
of the Scriptures, Geneva, 1994, 1093, http://books.google.hu/books?id=CFB1Was37PAC&pg
=PA107&lpg=PA107&dq=La+Bible+a+la+Rochelle+1616 (2009. szept. 12.).

17 P. VáSárhelyi Judit, Szenci Molnár Albert Institutiofordítása, kísérő tanulmány Szenci Molnár 
Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, … Hanoviae, 1624 fakszimile kiadásához, 
Bp., Balassi, 2009 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 43), 22–24.

18 Szenci Molnár Albert Naplója, i. m., 76, 143.
19 FekeTe Csaba, Szenci Molnár Albert zsoltárkiadásának mintája, MKsz, (119)2003, 330–349; H. hu-

berT Gabriella, Szenci Molnár Albert és a 17. századi g yülekezeti énekeskönyvkiadás, MKsz, (119)2003, 
349–356.

20 Szenci Molnár Albert Naplója, i. m., 151.
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[6–7.] Levelezéséből tudható, hogy birtokában volt Piscator német bibliafordí-
tásának21 és a Tremellius–Junius-féle latin fordításnak22 egy-egy példánya is. 
Piscator 1604. szeptember 14-i levelében ugyanis azt írta, hogy küldött neki egy 
példányt fordításából, megengedve, hogy akkor fizet érte, amikor arra lehetősége 
lesz.23 Molnár még egy esztendő múlva is tartozott a könyv árával, miként az 
1605. augusztus 26-án Altdorfból Piscatornak írott leveléből kiderül. De a pél-
dány ekkor már nála volt, sőt tanítványaival, a Stänzing fiúkkal azt is olvastatta a 
Tremelius–Junius-fordítással együtt Altdorfban: „Tanítványaim reggeli imaként 
a Tremelius-féle magyarázatos bibliát olvassák. Este a tiédet olvassák németül, a 
tanulságokkal. Istenem, mennyire gyönyörködtetnek ezek engem!” – írta az em-
lített levélben mesterének.24 

Emmanuel Tremelliust és Franciscus Juniust III. Ferdinánd pfalzi választófe-
jedelem bízta meg a Biblia új latin fordításának az elkészítésével az eredeti héber 
és latin nyelvű kéziratok alapján.25 Ez a sok kiadást megért, latin verzió lett az 
alapja több anyanyelvű fordításnak, így a vizsolyi bibliának is; hanaui bibliakiadá-
sa szerkesztésekor Molnárnak szintén ez volt fő forrása Piscator német szövege 
mellett.26 S mivel tanítványaival is olvastatta e bibliát, feltételezhető, hogy volt 
példánya valamelyik kiadásából.

[8.] Az oppenheimi biblia27 sajtó alá rendezésekor a margón közölt konkor-
danciák „megigazításához” – miként arra az ajánólevélben utalt – Piscator Bibliá
ja mellett „az franciaiak genevai Bibliájá”t vette figyelembe.28 Valószínű, hogy 
ebből a genfi francia nyelvű Szentírás-kiadásból is volt saját példánya. A [3.] szá-
mú, La Rochelle-i biblia ugyancsak ennek alapján készült. 

21 Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments aus Hebreischer und Griechischer 
Spraach (…) aufs new vertheutscht: (…) durch Johann Piscator (…) verfertiget, I, Darinnen Die fünf bücher 
Mosis…, Herborn, 1602; II, Darinen Die übrige historische bücher…, Herborn, 1603; III, Darinnen 
Etliche Lehrbücher von hochwichtigen sachen…, Herborn, 1603; IV, Darinnen Die Propheten…, 
Herborn, 1603; V, Anhang An das alte Testament: Darinnen begriffen sind die bücher, welche Apocrypha 
genennet werden, Herborn, 1603. 

22 Testamenti Veteris Biblia Sacra ab Immanuele treMellio et Francisco iunio; accesserunt libri qui vulgo 
dicuntur Apocryphi, Latine redditi et notis quibusdam aucti a Francisco Junio; (…) quibus etiam 
adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syriaco ab eodem treMellio in Latinum conversos, 
Frankfurt, 1575–1579.

23 Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai, jegyz., kiad. dézSi Lajos, Bp., Magyar 
Tudományos Akadémia, 1898, 167. 

24 SToll Béla, Szenci Molnár Albert ismeretlen levele és latin elégiája = Szenci Molnár Albert és a mag yar 
késő-reneszánsz, összeáll. cSanda Sándor, Keserű Bálint, Szeged, JATE, 1978 (Adattár XVII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4), 265, ford. Szilágyi János György.

25 Szenci Molnár, Költői művei, i. m., 467.
26 P. VáSárhelyi, Szenci Molnár Albert…, i. m., 43–82.
27 Szent Biblia, Oppenheim, 1612. RMNY 1037. Hasonmás kiadás ÖTVÖS lászló gondozásában: 

Debrecen, 2002.
28 Szenci Molnár, Válogatott művei, i. m., 273.
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[9.] Az oppenheimi biblia kiadásakor nemcsak külföldi mintákat követett, ha-
nem a Károlyi Gáspár munkaközössége által fordított szöveget „haszonnal con-
ferálta”29 Félegyházi Tamás Újtestamentum-fordításával,30 következésképpen eb-
ből a hazai nyomtatványból is volt példánya.

 [10–11.] Végül saját kiadásai, a hanaui és az oppenheimi biblia legalább egy-
egy példányban feltételezhetően ugyancsak megvolt tékájában.

A Szabó Gézától kapott cédula

29 Uo., 274.
30 Az mi Vronc Iesvs Christvsnac Vy Testamentoma, Debrecen, 1586. RMNY 584.

P_Vasarhelyi.indd   286 2010.09.24.   13:19:59




