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Kedves Látogatónk!

A Hernád-völgyét, mint a Biblia szülőföldjét és a magyar reformáció bölcsőjét is számon tartjuk a magyar 
művelődéstörténetben. Ezen az ősi, talpalatnyi magyar földön reformátor és bibliafordító atyák küzdöttek 
hajdan Magyarország erkölcsi és hitbeli megújulásáért, a keresztény anyaszentegyház újjászervezéséért, 
a magyar nyelv és nemzeti identitásunk megmentéséért. Egy sorsdöntő és nehéz korszakban, amikor a haza 
több darabra hullott, az újjászervezés és lelki megújulás nélkül népünk földönfutóvá válhatott volna. Ebben az 
időben szolgált hűségesen Károl(y)i Gáspár, Thury-Farkas Pál, Czeglédy János, Benczédi István gönci, szántói és 
vizsolyi lelkipásztorok, akik Károli vezetése alatt a Bibliát magyar nyelvre ültették, és a Rákócziak segítségével 
Mantskovit Bálint nyomdász kezei között a magyar Biblia ügyét sikerre vitték. Vizsolyban, 1590-ben. Ma, Árpád-
kori templomunk gótikus bolthajtásai közt lelkünk ünnepel és szívünk örül, hogy nyelvünk ősi sóhajtásain 
keresztül Isten szava szólal meg azóta is: magyarul. Soli Deo Gloria! 

Tisztelettel: 
Kovács Zsolt Levente, vizsolyi református lelkipásztor

Templomunk kertjében helyez-
kedik el Mantskovit Bálint haj-
dani biblianyomdász munkás-
ságát őrző Nyomtatástörténeti 
Múzeum és Bibliás Könyveshá-
zunk, mely a térség irodalmi 
könyves-műhelye és Észak-Ma-
gyarország egyetlen keresz-
tény könyvesboltja.



LÁTNIVALÓK

Templomunk és Bibliánk különleges érték. A vizsolyi 
református műemléktemplom hazánk egyik legősibb 
temploma. Román-kori apszisával és kora-gótikus ha-
jójával, valamint Árpád-kori freskóival hűen tanúskodik 
Magyarország ezer éves kereszténységéről. Ez a hely Is-
tennek szentelt hajlék, mely őrzi és egyszerre hirdeti is 
Isten igéjét magyarul. Ugyanis itt találhatjuk a Vizsolyi 
Bibliát is. 

Az első teljes magyar Szentírás-kiadás, a Vizsolyi Biblia 
történelmi emlékhelyeként, zarándokaink itt lelhetik 
meg hitünk és nyelvünk tárgyiasult forrásait. Lelkünk 
magyar szívdobbanása ez a Biblia, amiben Mennyei 
Atyánk szól nékünk Jézus Krisztusról. Így lett Vizsoly a 
mi "Betlehemünk".

A Hungarikum Bizottság 2014-ben és 2015-ben temp-
lomunkat KIEMELT NEMZETI ÉRTÉKKÉ, Bibliánkat pedig 
HUNGARIKUMMÁ nyilvánította. 
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THE BIBLE OF VIZSOLY – THE FIRST HUNGARIAN BIBLE TRANSLATION

Though the Bible is the most translated and printed book of human history, the first Hungarian Bible version, 
the Vizsoly Bible is one of the earliest Bible translation of the European reformation movement. It was printed in 
1590 in a small North-Hungarian village called Vizsoly. This Bible version was sooner completed than the British 
one called King James version in 1611 though. The Vizsoly Bible had a real great positive effect on our national 
language process and on improving our national identity in a real suffering 16. century historical circumstances. 
It is doubtful, that our nation could survive the 16-17 century challenges without our national Bible version. 

Today this Vizsoly Bible version is one of the most wonderful art treasure book in Hungarian culture visitable at 
the original sceene. The Vizsoly Reformed Church provides authentic atmosphere to taste its historical values 
as well. Our church building is a 900 year old Middle-Age church from the early Gothic-Era with original gothic 
frescos exhibited. This place creates an exceptional experience of the 1000 year old Hungarian Christianity 
along with the major issues of the Hungarian Reformation.

This year (in 2015) our church building got OUSTANDING NATIONAL VALUE award and our Vizsoly Bible version 
got HUNGARIKUM award from the Hungarikum Committee. Many and more pilgrims of protestant and catholic 
believers visits us enforcing their faith and historical attitude. As the Bible’s birthplace in Hungary, our small 
village Vizsoly became the wonderful side „Hungarian Betlehem”of us.
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„Az Istennek beszéde élő és ható…” Zsid 4,12


