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A kötet második, a tényleges katalógus sze- 

repét betöltő része időrendben, tételről tételre 

tartalmazza a kiállított nyelvemlékeket és igen 

szerencsésen, az általuk keltett hangulat elmé- 

lyítésére melléjük helyezett tárgyakat, illetve 

helyszíneket is. A nyelvemlékek leírása egysé- 

ges és következetes. Minden ismertetés három 

nagyobb elemből áll, amelyek tipográfiailag is 

különböznek egymástól. Az első egység a meg- 

írás/másolás helyét, idejét, a fizikai jellemzőket, 

a mai lelőhelyet és az illusztáció(k)ra vonatko- 

zó utalást tartalmazza. Ezt követően a kiállított 

emlékek keletkezésének, elkészülésének törté- 

nete, körülményei, a mai lelőhelyre kerülésének 

útja olvasható, annyiban, amennyiben az erre vo- 

natkozó adatok ismertek, feltártak. Tudományos 

szempontból ezek a sorok nevezhetők a legfon- 

tosabbaknak, hiszen mindaz, ami itt található, 

lehet az eztán folytatódó tudományos megkö- 

zelítések kiindulópontja. A tételleírások befe- 

jezéseként a legfontosabb szövegkiadások, vala- 

mint az egyes nyelvemlékekre vonatkozó releváns 

szakirodalmi utalások szerepelnek. Lehetőség 

szerint ezt a sémát követik a tárgyi emlékek le- 

írásai is. A második kötetrész értékét különösen 

emelik az egyes nyelvemlékek jellemző lapjait 

bemutató illusztrációk, amelyek között még 

a szakember is találkozhat számára ismeretlen 

oldalakkal. 

E néhány sor írója 1882-ben, az első nagysza- 

bású, hasonló hazai kiállítás megrendezésekor 

természetesen még nem élt, de az 1985 novem- 

bere és 1986 februárja között ugyancsak az Or- 

szágos Széchényi Könyvtárban megrendezett 

kódexkiállítást már látta. Bár annak válogatási 

és kiállítási elve részben bővebb, részben szű- 

kebb volt a mainál, hiszen az a kódexekre, a ma- 

gyarországi középkori könyvkultúra egészére, 

ez pedig „csak” a nyelvemlékekre koncentrált, 

katalógusa – amelynek szintén szerzői voltak: 

Madas Edit, Rozsondai Marianne, Vizkelety 

András és Wehli Tünde – már támaszkodhatott 

az 1882-es kiállításra, ahogy e mostani is, a ne- 

gyedszázaddal ezelőttire. Remélhetjük tehát, hogy 

a szerzők, a rendezők és a nyelvemlékek talál- 

kozása csak egy, bár fontos állomás (volt/lett) 

a magyar nemzeti múlt megismerésében és fel- 

tárásában, az új eredmények és összefüggések 

pedig egyaránt termékenyítő hatással lesznek 

a következő évtizedek laikus és szaktudós kö- 

zönségére. 

BUDA ATTILA 

Biblia Hungarica Philologica. Magyaror- 

szági bibliák a filológiai tudományokban. Az 

Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra 

Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” (2008. 

november 21.–2009. március 29.) című kiállítás 

alkalmából 2009. január 30-án tartott konfe- 

rencia előadásai. Szerk.: HELTAI János. Bp. 

2009. Argumentum Kiadó, 216 l. /A Magyar 

Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füze- 

tei 3./ 

Az Országos Széchényi Könyvtár nagysikerű 

kiállításához („Biblia Sacra Hungarica  A könyv, 

„mely örök életet ád”, 2008. november 21. 2009. 

március 29.”) csatlakoztatva 2009. január 30-án 

konferenciát rendezett, az előadások szerkesz- 

tett változatait tartalmazza a kötet. A Biblia Éve 

sok rendezvénye közt a kiállítás a Biblia ma- 

gyarországi ezeréves jelenlétét, annak hatá- 

sát kívánta bemutatni, arról szép kivitelű, ta- 

nulmányokkal bővített katalógus jelent meg 

(Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök 

életet ád”. Szerk. HELTAI János, GÁBORJÁNI SZA- 

BÓ Botond. Bp. 2008. OSzK, 283 [3] l.). A ki- 

állításon a bőséges témakört csak részleteivel 

lehetett bemutatni, a csatlakozó konferencián 

részletek alapos vizsgálatára és újabb részletek 

tárgyalására is sor került. A konferencia egy- 

házi és világi résztvevői a magyarországi filo- 

lógiai kutatások helyzetét vizsgálták, amely egy- 

úttal a Biblia sokirányú szerepének és hatásának 

bemutatása a régi könyvek korszakában. 

A kötet élén álló gondolatokban („Biblia és 

liturgia”) Dobszay László a Biblia liturgiába be- 

épített rendszerét vizsgálja, a bibliai éneklés sze- 

repét és módját méltatja. Rozsondai Marianne 

(„Bibliai képek, gondolatok és reformátorok 

XVI. századi könyvkötéseken”) illusztrált ta- 

nulmánya a bibliakiadások külső megjelenését 

mutatja be. Bartók István „Sylvester János Új- 
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szövetség-fordításának utóéletéből” alcímmel 

tárja elénk a Sylvester János-kutatások 18. szá- 

zadi történetét („»Nem tudom micsoda madár«”), 

Balázs Mihály pedig „Heltai Gáspár zsoltárfor- 

dításáról” adja közre megállapításait, a fordítá- 

sokat Heltai életművében, bibliakiadási vállal- 

kozásában helyezi el. Vásárhelyi Judit a híres 

bibliafilológus, „Robert Estienne magyarországi 

hatásá”-t mutatja ki Szenci Molnár Albertnél 

és az őt követő 17. századi bibliakiadásokban. 

Imre Mihály „A Vizsolyi Biblia egyik lehetsé- 

ges forrásáról”, egy ma Debrecenben őrzött 

kolligátum tulajdonosairól és a kolligátum má- 

sodik tagjának (Petrus Martyr: In duos libros 

Samuelis prophetae. Tiguri, 1564.) glosszáiról 

ír, az utóbbiak és a Vizsolyi Biblia szövegének 

azonossága alapján annak Károli Gáspár kiadá- 

sába kerülésének lehetséges módjáról ad izgal- 

mas áttekintést. Varga Bernadett tanulmánya 

(„Keresztúri Pál Mennyei társalkodása és a Bib- 

lia”) a Biblia imádságokban és elmélkedésekben 

való használati módját vizsgálja, Heltai János 

(„Hitvita a bibliai konzekvenciáról 1665 1666- 

ban”) a hitvitákban való szerepét. A Váradi Bib- 

liáról Petrőczi Éva és Pénzes Tibor Szabolcs 

írt közös tanulmányt („Új szempontok a Váradi 

Biblia kutatásához”). Csepregi Zoltán szembe- 

síti egymással a magyar evangélikusok 18. szá- 

zadi bibliafordítási és -kiadási tevékenységéről 

fennmaradt adatokat és kiadásokat („Evangélikus 

bibliafordítások a XVIII. században”). V. Ecse- 

dy Judit eddig a szakirodalomban sem ismert 

kísérletről számol be („Kézben hordozható ka- 

tolikus Biblia tervezete a XVIII. századból”), 

fordításban olvashatjuk a Batthyány Ignác szán- 

dékait közlő Erdélyi Püspöki Nyomda 1787. évi 

előfizetői felhívását is. Nagy Levente és Käfer 

István tanulmányai a magyarországi nem ma- 

gyar anyanyelvű Bibliák világába vezetnek el 

bennünket, előbbi („A gyulafehérvári román Új- 

szövetség /1648/ és Zsoltároskönyv /1649/”) 

a fordítókról és a fordítás „protestáns és nem 

protestáns vonásairól” mond véleményt, utóbbi 

(„A Biblia a szlovák nemzeti művelődésben”) 

arról az izgalmas kérdésről szól, hogy a szlo- 

vák ajkú hívek cseh nyelvű Bibliát használtak, 

az első szlovák nyelvű bibliafordítás (Swaté 

Biblia Slowénské, 1756 1759) kéziratban ma- 

radt, nyomtatott szlovák Biblia csak a 19. század 

első felében jelent meg. 

A kötet tanulmányai egységes témájukkal im- 

már a harmadik olyan kötetet töltik meg, ame- 

lyeknek tanulmányai a Magyar Könyvszemle 

profiljába tartoznak. Jó gondolat volt a tematikus 

számok helyett önálló, témát megjelölő című 

kötetben megjelentetni e tanulmányokat, hogy 

így a kutató és érdeklődő olvasó önálló kötetben 

találjon egy csokrot a címben jelzett témáról, 

ebben a kötetben a magyarországi bibliafordí- 

tásokról, bibliakiadásokról. A kötet igényes szer- 

kesztésű, szép kivitelű, névmutatóval ellátott. 

 

SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

Athanase Kircher, le dernier des huma- 

nistes. Exposition présentée á la bibliothèque 

Abbé-Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 fév- 

rier 2010. Textes rédigés par Bruno GUIGNARD, 

Thierry LECLAIR. Blois, 2010. Amis de la Bib- 

liothèque de Blois, 32 l. 

Blois a magyar olvasóknak a Loire menti kas- 

télyok egyikét jelenti, a protestánsoknak talán 

eszébe jut az is, hogy a Szent Bertalan-éjt meg- 

előzően az első gyilkosságok itt történtek. Akko- 

riban Batthyány Boldizsár is éppen ezen a kör- 

nyéken járt. 

A francia forradalom a francia könyvtártörté- 

netben sokkal határozottabb korszakhatár, mint 

a magyarországiban II. József abolíciós rende- 

lete, vagy akár az 1948 és 1952 közti időszak. 

A környék arisztokrata családjainak elkobzott 

könyveit (már ami nem pusztult el a helyszínen) 

Blois-ba szállították, ahol az akkori püspök Abbé 

Henri Grégoire (1750–1831) azt javasolta, hogy 

gyűjtsék össze a püspöki palotában, és nyilvá- 

nos könyvtárként álljon a polgárok rendelkezé- 

sére. A gyűjteményt 1999-ben nyitották meg 

a közönség előtt, és azután dinamikusan növe- 

kedett az állománya. A napóleoni állam külön 

adományokkal gyarapította (az egyiptomi had- 

járat eredményeként kiadott nagyszámú köny- 

vet is elküldték ide), de folyamatosan kerültek 




