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fáradozott. A londoni Society végül is az Európa- 

utazó Edward Browne-tól kapta meg az adato- 

kat a magyarországi és erdélyi kőzetek, bányák 

és források tekintetében. 

A tanulmányok – minthogy szerzőjük köl- 

tőember is – lendületes, olvasmányos stílusban 

íródtak, és olyan érdekes és új összefüggésekre 

irányítják rá figyelmünket, amelyek által köze- 

lebb jutunk múltunk jobb megismeréséhez és 

az igazsághoz. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

„Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlé-

kek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk.: 

MADAS Edit. Bp. 2009. Országos Széchényi 

Könyvtár, 400 l. 

Az elmúlt években az Országos Széchényi 

Könyvtár több nagyszabású kiállítást is rende- 

zett, egyfelől országos alkalmakhoz kapcsolódva, 

másfelől önálló elképzelések alapján. A hazai 

kultúrát képviselő intézmények egyik legfon- 

tosabbjaként bemutatóihoz azokra a környező 

nemzeti gyűjteményekre is támaszkodott, ame- 

lyek tulajdonosai, létrehozói egykor a magyarság- 

gal közös vagy részben közös történelmi-civili- 

zációs egységet alkottak, másképpen: amelyekkel 

a magyarság művelődési érintkezésben volt. 

A 2009 októberének végén nyílt új kiállítás azon- 

ban elsősorban nem a határokon túl terjedő kap- 

csolatok, hatások és érintkezések vonalán haladt, 

éppen ellenkezőleg: a Magyar Nyelv éve prog- 

ramsorozat részeként a magyar nyelvű írásbeliség 

első ötszáz éves emlékeit mutatta be az összeg- 

zés szándékával, olyan gazdagságban és válto- 

zatosságban, amire eddig még nem volt példa 

a hazai művelődés történetében. A fennmaradt 

magyar nyelvemlékek teljességre törekvő, rend- 

szeres bemutatására itt került sor először. Ennek 

ellenére a megnyitóra elkészült reprezentatív 

tárlatvezető előszavából mintha az érződne, hogy 

a rendezők aggódtak kissé egy ilyen jellegű vál- 

lalkozással szemben támasztott érdeklődés mér- 

téke miatt – úgy tűnik azonban, kellemesen 

csalódniuk kellett. Októbertől február végéig 

 

11.500-an váltottak jegyet – a kedvezményes 

látogatási jogosultsággal rendelkezők mellett –, 

s ami igen bíztató és megnyugtató: az ország 

távoli településeiből is szervezetten érkeztek 

kíváncsi diákok tanári kísérettel a megtekinté- 

sére. Mellettük természetesen az egyéni fogé- 

konyság is folyamatos és jelentős volt, amit az 

is alátámaszt, hogy a nagyvonalúan és magas 

szinten illusztrált katalógus, amely 1000 példány- 

ban jelent meg, teljesen elfogyott, második ki- 

adása megjelenés előtt áll; ez a szokatlan tény 

önmagában mutatja a kísérlet eredményességét. 

S bár a kiállítás nagyjából e sorok írásával egy 

időben bezárt ugyan, de ki lehet jelenteni, hogy 

a Madas Edit által szerkesztett kötetet még so- 

káig e témakör egyik igen fontos forrásaként hasz- 

nálják majd a kutatók és a laikusok. A rendezvény 

tárgyi valósága mellett az emlékév eseményeihez 

kapcsolódva az Országos Széchényi Könyvtár 

honlapján a Nyugat-évforduló linkjéhez hason- 

lóan feltűnt egy virtuális Nyelvemlék kapcsoló- 

dási pont is, amely tudományos és ismeretter- 

jesztő jelleggel áll a tudni vágyó felhasználók 

rendelkezésére. Létrehozásához a helyt adó in- 

tézményen kívül többek között hozzájárult az 

MTA Nyelvtudományi Intézete, valamint szak- 

mai segítségükkel a tudományegyetemek nyelvé- 

szeti tanszékei is. E honlapnak a már közreadott 

gazdag, a kiadásokat, illetve a szakirodalmat egy- 

aránt tartalmazó, elektronikus és multimédiás 

anyaga mellett további céljai között szerepel 

az is, hogy fokozatosan hozzáférhetővé tegye 

digitális változatban az összes nyelvemlék (illet- 

ve nyelvemléket tartalmazó kódex) teljes szö- 

vegét. Az alkalomhoz kapcsolódó maradandó 

eredmények közé tartozik még az Apor-kódex 

teljes restaurálása, Tóth Zsuzsanna munkája. 

 Az igen gazdag fotóanyaggal kiegészített, 

szép kiállítású vezető, amelynek képeit Hapák 

József készítette, szerkezetileg két részből áll. 

Az első felében a nyelvemlékeket különféle lá- 

tószögből tárgyaló tanulmányok olvashatók né- 

met összefoglalókkal, ezt követően a második 

rész a tulajdonképpeni katalógus: a kiállítás há- 

rom termének rendjében sorakoznak a nyelvem- 

lékekre vonatkozó egyedi és speciális ismere- 
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tek. A tizenegy értekezés, amelyek közül egyet 

két szerző jegyez, felfogásában és tárgyalás- 

módjában igen változatos. Megközelítésmódjuk 

általános vagy egy emlékre szabott, nyelvészeti, 

irodalom-, kötés- valamint gyűjteménytörténeti, 

illetve ikonográfiai. Több szerző támaszkodik 

saját témájában a komparatisztika segítségére. 

Az azonos tematika mellett az első és második 

részt összefűzi az a szerkesztési sajátosság is, 

amely hivatkozásokkal egymáshoz rendeli az 

egyikben tárgyalt és a másikban ismertetett nyelv- 

emlék(ek)et. 

Hoffmann István a hazai magyar nyelvű szór- 

ványemlékeket tekinti át, feltárva az idegen 

nyelvi környezetben előforduló magyar szavak, 

nyelvi elemek okait, a lejegyzési és olvasási ne- 

hézségeket, az eredetiséggel kapcsolatos kérdé- 

seket. Korompay Klára nyelvészeti nézőpontból 

közeledik a szórványemlékekhez, a rövidebb, 

egybefüggő és a hosszabb terjedelmű magyar 

szövegekhez, kéziratokhoz. Vizsgálati szempont- 

jai a hangrendszer, a helyesírás, a szótövek és 

toldalékok, a szófajok rendszere, a szókészleti 

változások és a szintaxis kérdéseit ölelik fel. 

Haader Lea a több évszázada ránk maradt nyel- 

vi jelekből következtet létrehozóik, másolóik 

személyiségére; az utókor rendelkezésére álló 

sovány ismereteket új perspektívák vonalán 

fűzi érdekes és meggyőző írássá. Az első anya- 

nyelvi töredékek, összefüggő szövegemlékek 

keletkezése idején a magyarság a német szóbe- 

liség és a latin írásbeliség közelében élt. Nagy- 

jából a 19. század végéig, hatásukban fölerő- 

södve, majd elhalva e két nyelv fontos szerepet 

játszott mind a nyelvtani jelenségek változásá- 

ban, mind az anyanyelvi gondolkodás alakulá- 

sában. Vizkelety András tanulmánya a magyar 

nyelv és irodalom kezdeteit a párhuzamos német 

jelenségek fényében vizsgálja, rámutatva azo- 

nosságokra és különbségekre, nagy anyag- és 

forrásismeret birtokában, az elődök hasonló szak- 

mai munkálkodását folytatva. Tóth Péter a Kö- 

nigsbergi Töredék és Szalagjai értelmezéséhez 

járul új összefüggések felmutatásával: az utó- 

korra maradt szöveg hiányosságai és – feltehe- 

tően, részben végleges – pusztulása ellenére sok 

 

szempontra tekintő, tág értelemben vett filoló- 

giai elemzéssel bizonyítva be a töredék, a sza- 

lagok és az őrzőkódex szoros kapcsolatát. Lázs 

Sándor a Nyulak szigeti másolóműhely olvasmá- 

nyainak korszerűségével foglalkozik, tekintettel 

arra a tényre, hogy a kódexekben fennmaradt 

kéziratos művek nagyjából a könyvnyomtatás 

kezdetével azonos időben keletkeztek. Némi- 

képp kilóg a katalógus első részéből Horváth 

Iván egyedül és Bognár Péterrel párban jegy- 

zett értekezése, polemikus hangnemük ugyanis 

a többi közleményből hiányzik. A nyelvemlé- 

kek egy-egy irodalmilag is jegyzett darabját 

járják körül, a nyelvi jelenségek mellett műfaji 

és prozódiai kérdésekre is súlyt fektetve; rövi- 

den, ám újonnan felmerült megközelítésekből 

kiindulva, amelyek egy részében a szerzők az 

analóg források által is megerősítést nyertek. 

Kiemelendő a Szent László-ének kétnyelvűségé- 

nek meggyőző bemutatása, illetve bizonyítása, 

ami részben mentalitástörténeti váltásra is utal: 

a túlzott befelé fordulás helyére (mellé?) emelve 

a nyelvhasználati párhuzamosságot, a kulturális 

egyidejűséget. Wehli Tünde, Rozsondai Marianne 

és Kertész Balázs írásai méltón zárják a kiadvány 

első felét. Az Érsekújvári Kódex illusztrációs 

anyagát tekintve kiemelkedik a nyelvemlékek 

közül. Éppen ezért képeinek katalógusszerű le- 

írása, elemzése, előképének valószínűsítése je- 

lentős új kapcsolódási pontra mutat rá, fontos 

ismereteket rögzít. Ugyanilyen, részben feltáró-

regisztráló, részben összehasonlító módszerű 

s evvel a kutatástörténetbe belesimuló, ám ko- 

rábban mellőzött tényezőkre (fel)figyelő, a kódex- 

ként megőrződött nyelvemlékek kötéseit, járulé- 

kos kiegészítőit részletesen és pontosan áttekintő 

tanulmány. Az előbbiekhez hasonlóan a továb- 

bi kutatásokat nagymértékben segíteni fogja az 

utolsó közlemény is, amely az Országos Széché- 

nyi Könyvtár Magyar Nyelvemlékek elnevezésű 

gyűjteményének kialakulását, tartalmát és füg- 

gelékben az egyes tételeknek jelzet szerinti, 

a nyomtatott kiadásokat is magában foglaló mu- 

tatóját adja. Ez utóbbi összesítés így még sehol 

nem jelent meg, ebben a kiadványban olvasható 

először. 
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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- 




