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A vizsolyi református mű- 
emléktemplom hazánk egyik 
legősibb temploma. A Károli 
Gáspár program keretén  
belül megújult a templom 
külső és belső része és a 
templomkertben található 
felújított épületben 2015. 
szeptember 26-án ünnepélyes 
keretek között megnyitotta 
kapuit a Mantskovit Bálint 
Nyomdatörténeti Múzeum  
és Bibliás Könyvesház.  
A templomkert hosszúkás 
műemlék épületében a nyom-
datörténeti múzeum méltó 
emléket állít Mantskovit  
Bálintnak, a híres biblia-
nyomtatónak, és hitelesen 
kalauzolja az érdeklődőket  
a Vizsolyi Biblia nyomtatásá-
nak történetében. 

A templom belső részében újra 
látható a Vizsolyi Hatszárnyú 
Szeráf kompozíció a mostani 
restaurálásnak köszönhetően, 
amely  művelődéstörténeti ér-
tékünk a hetvenes évektől kö-
zel 40 évre eltűnt a látogatók 
szeme elől.

A nyomdatörténeti múze-
um első termében átfogó ké-
pet kapunk – akár interaktív 
módon is – a 16. században 
Felső- Magyarországon műkö-
dő nyomdák történetéről.

Kovács Zsolt Levente vizso-
lyi református lelkipásztor a kö-
vetkezőket ajánlja a múzeum 
látogatóinak figyelmébe: „A 
Hernád-völgyét, mint a Bib-
lia szülőföldjét és a magyar re-

formáció bölcsőjét is számon 
tartjuk a magyar művelődés-
történetben. Ezen az ősi, tal-
palatnyi földön reformátor és 
bibliafordító atyák küzdöttek 
hajdan Magyarország erkölcsi 
és hitbeli megújulásáért, a ke-
resztény anyaszentegyház újjá-
szervezéséért, a magyar nyelv és 
nemzeti identitásunk megmen-
téséért. Egy sorsdöntő és nehéz 
időszakban, amikor a haza több 
darabra hullott, az újjászervezés 

Megnyílt a Mantskovit Bálint  
Nyomdatörténeti Múzeum! 

és megújulás nélkül népünk föl-
dönfutóvá válhatott volna. Eb-
ben az időben szolgált hűsége-
sen Károli Gáspár, Thury- Farkas 
Pál, Czeglédy János, Benczédi 
István gönci, szántói és vizso-
lyi lelkipásztorok, akik Károli 
vezetése alatt a Bibliát magyar 
nyelvre ültették, és a Rákócziak 
segítségével Mantskovit Bálint 
nyomdász kezei között a ma-
gyar Biblia ügyét sikerre vitték. 
Vizsolyban, 1590-ben.”



Vizsolyi BiBlia  
hasonmás kiadás

A Vizsolyi Biblia 425 éves jubile-
umához kapcsolódóan a Tiszán
inneni Református Egyházkerü
let Hernád Kiadó gondozásában 
jelent meg I. Rákóczi György 
bibliájának, a Vizsolyi Bibliá-
nak hasonmás kiadása. A mí-
ves kidolgozású műbőrkötés 
vak dombornyomással, álbor-
dákkal díszítve borítja a nyom-
dászattörténeti szempontból is 
igen jelentős értéket képviselő, 
a Fejedelem sajátkezű bejegyzéseit 
is tartalmazó Új testamentum 
hasonmását, ami a Kapitális 
Nyomda munkáját dicséri.
Technikai adatok:
Méret: 192 × 282 mm
Terjedelem: 240 fólió (480 oldal)
kötészet: cérnafűzve,  
keménytábla, dísztokkal 
Beszerezhető: Hernád kiadó 
www.hernadkiado.hu

a Bornemisza- 
mantskoVit nyomda 
története

Szintén a Hernád Kiadó gondo-
zásában jelent meg „A Borne-
misza-Mantskovit Nyomda tör-

ténete” című szakmatörténeti 
remek, V. Ecsedy Judit tollából. 
A gazdagon illusztrált szakma-
történeti tanulmány a nyomda-
alapítás előzményeitől a nyom-
da felszerelésének eredete és 
leírásán át a nyomda utóéletét 
is ismerteti. A könyv végén ta-
lálható táblák a nyomda betű-
készletét, iniciáléikat, könyv-
díszeit, naptárképeit mutatja 
be. A könyv tervezését és tördelé
sét a STÁBStúdió végezte. 
Technikai adatok:
Méret: 207 × 265 mm
Terjedelem: 88 oldal
kötészet: kartonált, cérnafűzve
Beszerezhető: Hernád kiadó 
www.hernadkiado.hu

425 éVes Vizsolyi BiBlia 
emléklap

A Magyar Posta emléklap kibo-
csátásával köszönti a 425 éves 
Vizsolyi Bibliát. A kiadvány
a Filapostán, de megrendelhető
a Magyar Posta internetes
áruházából is. 

1590. július 20-án fejeződött 
be Vizsolyban a magyar nyelv 
páratlan dokumentumának, a 
Vizsolyi Bibliának a kinyom-
tatása. Vizsoly a mai napig ne-
vezetes arról, hogy itt látott 
napvilágot nyomtatott formá-
ban az első teljes magyar nyel-
vű Biblia. A fordítást irányító 
gönci lelkipásztorról, Károlyi 
(Károli) Gáspárról Károlyi-Bib-
liának is nevezik. Ez a könyv 
a legrégibb fennmaradt és ma 
is használt teljes szövegű, ma-
gyar nyelvre lefordított Szent-
írás. A fordítás egyik kiemel-
kedő mérföldköve a magyar 
nyelv és irodalmi stílus fejlődé-
sének, megalapozója irodalmi 
nyelvünknek. 

Kisebb-nagyobb revíziókkal 
több mint száz kiadást ért meg, 
és máig a legnépszerűbb biblia-
fordítás a magyar nyelvterüle-
ten. A 425 éves a Vizsolyi Biblia 
c. emléklapon az évfordulóhoz 
kapcsolódó grafikai és képi ele-
mek, valamint magyar és angol 
nyelvű tájékoztató szövegek ol-
vashatók. Az emléklap harma-
dik oldalára az 1990-ben kibo-
csátott, 400 éves a Károli Biblia 
c. szelvényes bélyeg került be-
ragasztásra, melyet a mostani 
évfordulóra készített fedélzeti 
bélyegző lenyomat tesz külön-
legessé.
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