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rendelkezésre áll a kutatók számára. Jó példa
erre az Effectus Amoris (1998–99) hálózati kri-
tikai kiadása, ahol egymás mellett láthatjuk a
mû mai helyesírású, ejtéstükröztetõ és betûhû
átiratát fakszimilével.

Renkecz Anita, a MEK munkatársa elõadásá-
ban elmondta, hogy a digitalizált végtermékek
még csak kis mértékben láthatóak. Az on-line
hozzáférés elõmozdítására hívta fel a figyelmet.
Részletezte a közgyûjteményi szféra teendõit:
pontosan fel kell mérni a jelenlegi helyzetet, egy
szempontrendszer segítségével kell kijelölni
azoknak a periodikumoknak a körét, amelyek-
nek minél hamarabb meg kell jelenniük digitali-
zált változatban.

Sámuelné Ábrahám Mónika, a József Attila
Megyei Könyvtár munkatársa az Új Forrás címû
folyóirat digitalizálásának tapasztalatait osztotta
meg hallgatóival.

Moldován István a rendezvénysorozat zárá-
saként összefoglalta a két nap eseményeit.
Hangsúlyozta, hogy növelni kell a rálátást a
digitalizált dokumentumokra. A projektek nyil-
vántartása szintén fontos lenne, az átlátható-
ság érdekében. A Nemzeti Digitális Archívu-
mot a digitális dokumentumok MOKKA-jaként
említette. (Egyszer talán a digitális dokumen-
tumok Mekkája is lehet majd, ahova nem csak
az életben egyszer, hanem nap mint nap érde-
mes lesz „elzarándokolni”!) Felhívta a digita-
lizáló mûhelyek figyelmét arra, hogy az aján-
lott metaadat-rendszereket lenne jó alkalmaz-
ni. Módszertani alapok letételében is sokat
nyújtott a rendezvény.

Köntös Nelli

400 évvel ezelõtt jelent
meg Szenci Molnár Albert
Dictionarivm
Latinovngaricvm …
Vngaricolatinvma
Nürnbergben

Szenci Molnár Albert (1574–1634) szótára meg-
jelenésének négyszázadik évfordulója alkalmá-
ból 2004. október 29-én tudományos konferen-
ciát szervezett a Károli Gáspár Református Egye-
tem és az Országos Széchényi Könyvtár.

P. Vásárhelyi Judit elnöki megnyitójában
örömét fejezte ki, hogy a nemzeti könyvtár ad-
hatott otthont a színvonalas konferenciának.

Szûcs Ferenc, a Károli Gáspár Református
Egyetem rektora köszöntõjében megemlékezett
Szencinek a református egyház és hívek számá-
ra megjelentetett kiadványairól (zsoltárok, javí-
tott Károlyi-biblia). Mint elmondta, „a Psalte-

rium Ungaricum a reformátusok ajkán régóta él”.
„Szenci Molnár Albert énekelteti a magyarokat”,
szótára pedig új ruhába öltöztette a magyar nyel-
vet. Károli Gáspár és Szenci Molnár Albert örök-
sége ma is idõszerû tudományos kérdéseket vet
fel, és újabb feladatok elé állít minket.

Szathmári István professzor a Mennyiben szol-

gálták Szenci Molnár Albert szótárai a magyar

irodalmi nyelv (standard) létrejöttét? témában
tartott elõadást. Említést tett Szenci nyelvtaná-
ról, amely elõször rendszerezte nyelvünket, és
Pázmány Péter tetszését is elnyerte. Szenci
Sylvester János után elsõként ismertette meg
Európával a magyar nyelv sajátosságait. A jogi,
orvosi, liturgikus és a hivatali élettel kapcsolatos
mûszavak szép számban szerepelnek szótárában,
ami arról tanúskodik, hogy Szencit az élet teljes-
sége érdekelte, és pályáján nem csak egy tudo-
mányterület mûvelésére szorítkozott.

Pusztai Ferenc professzor Pirnát Antalt idéz-
ve „jó, könnyen használható kéziszótárnak” ne-
vezte Szenczi latin–magyar, magyar–latin szótá-
rát. E kétnyelvû lexikon szerinte nyelvtörténeti
típusú, mivel fontos adatokat közöl nyelvünk
XVI. századi állapotáról. Jelentõs mértékben
támaszkodik Petrus Dasypodius Dictionarium

Latinogermanicum et vice versa Germanicola-

tinum címû mûvére. Az értelmezõ típusú szótár-
nak is elõképe, mivel számos értelmezett szó-
kapcsolatot közöl. A különbözõ jelentések (item

…, item …) megadásával a közel másfélszáz év
múlva megjelenõ, számozott jelentésû szótár felé
mutat elõre. A szótár magyar–latin része „szó-
tárfüzet” típusú, és azért is jelentõs, mert megje-
lenéséig nem volt segédeszköz a magyarról la-
tinra fordítók számára.

Szerencsés egybeesésként a konferenciára el-
készült Szenczi nyelvtanának, a Novae gramma-

ticae Ungaricae libri duonak (Hanau, 1610) fak-
szimile kiadása és magyar fordítása. Vladár Zsu-

zsanna, a magyar fordítás elkészítõje elõadásá-
ban e grammatika terminológiáját vizsgálva fel-
hívta a figyelmet többek között arra, hogy a
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mûben sok utalás található a magyar és a héber
nyelv közös(?) tulajdonságainak elemzésére. A
két nyelv kapcsolatának kutatását ösztönözhette
az a felismerés, hogy jelentõsen eltérnek a latin-
tól. A Szentírással foglalkozó tudósok pedig
egyébként is kiemelt figyelemben részesítették a
szent nyelvet. Szenci mûve, amelyre Petrus
Ramus nyelvtana gyakorolt jelentõs hatást, ké-
sõbb Geleji Katona István és Pereszlényi Pál
grammatikáinak szolgált forrásul, észrevételei,
megállapításai közül affixum-elmélete pedig a
késõbbi századokban is éreztette hatását.

Paczolay Gyula professzor a Baranyai Decsi
János közmondás-gyûjteményében és Szenci
szótáraiban elõforduló szólásokat és közmondá-
sokat vetette össze. Baranyai Decsit az elsõ
magyar közmondásgyûjtõnek tekinthetjük, aki
kibõvítette és részben magyar közmondásokkal
helyettesítette Erasmus közmondás-gyûjteményét
(Bártfa, 1598). Megállapítható, hogy Szenci az
1611-ben kiadott Lexikonában „hatékonyan”
dolgozta fel Baranyai Decsi mûvét. Ha két ha-
sonló példát talált, akkor általában a rövidebbet
vette át. Szenci szótárának anyagát Pápai Páriz
Ferenc (1649–1716), a széles ismeretekkel ren-
delkezõ tudós, Szenci magyar–latin szótárának
átdolgozója használta fel késõbb.

Régi könyveink elõszavai, dedikációi értékes
adatokat nyújthatnak a mûvek körül bábáskodó
mecénásokról, támogatókról. A vándorló huma-

nista támogatása: Szenci Molnár Albert patro-

nálásának lenyomatai a magyar–latin szótárban

címû elõadásában Sebõk Marcell elmondta:
Szenci „ügyesen” talált patrónust, ebben az érte-
lemben (is) jó „humanista” volt. A Dictionarium

Ungaricolatinum ajánlólevelében többek között
Thököly Sebestyénnek (Quantas vero tibi gratias

debeam…), Sebastianus Ambrosiusnak (… cum

Reverendo viro Domino Sebastiano Ambrosio…)
és Thököly Sebestyén fiának, Istvánnak (… qua

me humanitate et favore Generosus Dominus

Stephanus Tökölyi filius tuus dilectus in

Acedemico condiscipulatu semper complexus

fuerit) mond köszönetet a támogatásért.
Szabó András professzor Szótárak és lexiko-

nok Strassburgban illetve Herbornban címmel
Johannes Pappus, Petrus Dasypodius, Sibolti
Demeter, Johannes Piscator, Matthias Martinius
és Károli Gáspár mûvein keresztül azt a szelle-
mi-tudományos légkört vázolta fel, amely
Szencinek szótára és nyelvtana elkészítésekor

szolgált támpontként. Szenci világotlátott ember
volt, tanulóévei alatt megfordult Wittenbergben,
Heidelbergben, Strassburgban és Herbornban,
késõbb pedig Frankfurtban, Ambergben, Altdorf-
ban, Nürnbergben, Prágában, Marburgban,
Oppenheimben és Hanauban is. Szótára megírá-
sához Strassburg és Herborn tudományos köze-
ge járult hozzá a legnagyobb mértékben. Fontos
tény, hogy Szenci szótárában (Nürnberg, 1604)
megtalálhatjuk Johannes Piscatornak (1546–
1625) és Bartholomaeus Keckermannak (1571–
1608), tehát a kor jelentõs tudósainak üdvözlõ-
verseit is.

P. Vásárhelyi Judit Adalékok a Lexikon Füg-

gelékéhez címmel Szenci 1621-es szótára függe-
lékének kronológiai részére hívta fel a figyel-
met. Megállapította, hogy Szenci a magyar tör-
ténelemre vonatkozó kronológiáját nem Székely
István Világkrónikájából, hanem Thuróczy Já-
nos latin nyelvû, külfüldön is ismert krónikájá-
ból alkotta meg. Az egyes szótárkiadások függe-
lékeinek összeállításakor újabb és újabb szem-
pontokat érvényesített. Így az elocutio, iurispru-
dentia után a historia is hangsúlyossá vált a
harmadik kiadásban.

Viskolcz Noémi Elias Hutter, a tudós nyel-
vész, nyomdász és Szenci kapcsolatát elemezte
Szencinek egy újonnan felfedezett levele kap-
csán. Szenci 1604-es szótára számos nyomát õrzi
Hutter egyetemes nyelvtani felfogásának. Hutter
kora egyik legjelesebb hebraistája volt, számos
poliglott bibliát adott ki, méltán nevezték az
„egyetemes szentírástudomány” jeles alakjának.
Fontos tény, hogy Szenci 1604-ben Nürnberg-
ben nála lakott, és szótárát is elõször Hutter adta
ki ugyanebben az évben. Sajnos Hutternak 1604-
ben hatalmas adósságai miatt el kellett hagynia
várost, és élete késõbbi szakaszáról nem sok
mindent tudunk.

Imre Mihály Szenci szótárkiadásának elméle-
ti és gyakorlati szempontjait elemezte, és a XVI.
század eleji nyelvi, esztétikai és stilisztikai tö-
rekvéseknek a mûre gyakorolt hatását vizsgálta.
Petrus Dasypodius Dictionarium Latinoger-

manicum et vice versa Germanicolatinum címû
szótára jelentõs forrás volt Szenci számára. A
reneszánsz és a humanizmus feltámasztotta Ci-
cero eszményeit (copia rerum et verborum stb.)
és a puritas fogalmát, a reformáció pedig azt
hangsúlyozta, hogy a tiszta isteni szót tiszta
nyelven kell érthetõvé tenni. Jelentõs tekintély-
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nek számított Luther és a német irodalmi nyelv-
rõl vallott felfogása is (purus et Germanus). A
magyar szerzõk és elõzmények közül Szikszai-
Fabricius Balázst és mûvét (Nomenclatura seu

dictionarium Latino-ungaricum) emelte ki.
Szelestei Nagy László 5000 magyar glossza

egy 1554-ben kiadott Calepinus-szótárban címû
elõadásában a Veszprémi Püspöki Könyvtárban
õrzött 1554-es Calepinus-kiadás magyar glossá-
torában a Calepinus-szótár magyar megfelelõi-
nek elkészítõjét vélte felfedezni.

Szenci nemcsak nyelvtanával és szótáraival
alkotott jelentõset. Zsoltárátköltése egyike a leg-
többször kiadott magyar nyelvû könyveknek,
zsoltárainak többsége a legismertebb gyülekeze-
ti énekek közé tartozik. Tóth Tünde új megköze-
lítésmódot választott, mivel a Tria genera dicendi

címû elõadásában a Psalterium Ungaricum elõ-
szavában idézett versrészleteknek a retorikai
szempontok szerinti elemzését végezte el.

Szentpéteri Márton A költõi játék ismeretel-

méleti szerepe. Adalékok a Lusus poetici értel-

mezéséhez címû elõadásában a mû filozófiai-szel-
lemtörténeti elõzményeit és lényegét vizsgálta.
A mûre vonatkozó korábbi szakirodalom (Szõnyi

György, Szörényi László, P. Vásárhelyi Judit)
ismertetése után arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy a Hanauban 1614-ben megjelent „cso-
dabogár-antológia” vajon játék, mágikus értel-
mezésû versgyûjtemény, természetbölcseleti mû
vagy esetleg szekularizációs játék-e. Szenci iz-
galmas személyiség, kíváncsi ember volt, és nagy
hatást gyakorolt rá Piccart. Ramus, Alsted és
Comenius nyomán tudjuk, hogy a „természettu-
dós is lehet humanista”.

Kecskeméti Gábor Pécseli Király Imre retori-
kája és Szenci kapcsolatát elemezte. Pécseli
Király Heidelbergben Szenci környezetében ta-
nult, és Isagógés rhetoricae libri duo címû mûve
Oppenheimben jelent meg 1612-ben. Pécseli
mûve nem marburgi ösztönzésrõl tanúskodik,
hanem más szerzõk (Dresser, Schollius, Chyt-
raeus, Fossius) hatását mutatja.

A tizenhárom elõadás Szenci életútjának és
mûvének részletes és mély vizsgálatát adta. Az
elõadók nyelv- és irodalomtörténeti kutatásaik
eredményeinek ismertetése mellett a sokoldalú
tudós emberi alakját is közelebb hozták, és pre-
cíz kitekintést adtak a XVI–XVII. századi Euró-
pa kiemelkedõ alakjainak (irodalom, nyelvészet,
filozófia) tevékenységére is. Örülünk a frissen

megjelent könyvnek, és várjuk a folytatást: a
konferencia elõadásainak megjelenését – ame-
lyek elõreláthatólag az OSZK Libri de libris so-
rozatában látnak majd napvilágot – és Szenci
szótárainak (1611. és 1621.) fakszimile kiadását.

Ekler Péter

Méliusz-napok
Debrecenben

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár névadója 2003
óta Méliusz Juhász Péter debreceni püspök, pré-
dikátor, szakíró. A névadó megismertetését és
egyúttal a könyvtár munkatársainak belsõ tovább-
képzését szolgáló ún. Méliusz-hetet 2004. októ-
ber végén második alkalommal rendezte meg
könyvtárunk.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
2003 óta részt vesz A könyvtári minõségfejlesz-
tés 21 programban, ezért az idei Méliusz-napok
továbbképzési programja a minõségbiztosításra
épült. Dr. Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma könyvtári fõosztályának
vezetõje tartott egy ún. ráhangoló, bevezetõ elõ-
adást a könyvtári minõség, minõségpolitika és
minõségirányítási rendszer kérdéskörérõl, majd
Zalainé dr. Kovács Éva, a Corvinus Egyetem
kertészeti könyvtárának igazgatója értékelte a
programba bekapcsolódott intézmények munká-
ját. E könyvtárak mérési eredményei – noha
azonos módszertani elvek alapján jöttek létre –
sokszor csak korlátozásokkal hasonlíthatóak
össze egymással, mivel más-más társadalmi kör-
nyezetben, eltérõ személyi és tárgyi feltételek
között mûködnek az egyes intézmények. A mé-
réseknél a könyvtárak viszonylagos szabadságot
élveztek a mintaválasztásnál, viszont a rosszul
megválasztott minta késõbb nem valós mérési
eredményeket tükrözött. A minõségbiztosítási
mérések eredményei összehasonlításának célja
egyelõre sokkal inkább az egymás módszervá-
lasztásából, elemzéseibõl való tanulás, semmint
a könyvtári rendszer mûködésére vonatkoztatha-
tó tapasztalatok levonása volt (ez talán a pályá-
zat késõbbi szakaszában valósulhat meg).

Az elsõ továbbképzési napot kedden a Vidra

Szabó Ferenc által vezetett érdekes beszámoló
és a számolások, mérések során felmerült prob-
lémák megvitatása követte. Három város (Deb-
recen, Eger, Szolnok) nem könyvtárhasználó


