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Könyvtárban őrzött kódexek minél teljesebb, sokrétű, több tudományszakot érintő feltárása és 
nyilvános bemutatása továbbra is nemcsak elsőrendű tudományos, hanem nemzeti érdek. - A ki
állítást Madas Edit és Knapp Éva nyitotta meg. 

KNAPP ÉVA 

Nemzeti Ereklyehely az Országos Széchényi Könyvtárban. 2006. július 6-án „Nemzeti Erek
lyehely Kiállítótér" néven állandó kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtár főbejárati szintjén. 
A külön erre a célra kialakított helyiségben évente négy, nemzeti öntudatunk szempontjából ki
emelkedő jelentőségű dokumentum kerül bemutatásra, pl. a Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária
siralom, a Képes Krónika, a corvinák, a Himnusz és más irodalmi alapmüvek kéziratai. 

Számos európai nemzeti könyvtárban létezik hasonló, népszerű kiállítási forma. A Nemzeti Erek
lyehely létrejöttében nagy szerepe volt annak az erősödő társadalmi igénynek, hogy az állampolgárok 
gyakrabban és eredetiben is láthassák a magyar művelődéstörténet kiemelkedő darabjait. 

A tárlat a biztonsági tárlóban elhelyezett eredeti dokumentumból, ennek számítógépen végigla
pozható digitalizált másolatából és a dokumentumról készült 5-10 perces filmből áll. 

A kiállítássorozat nyitódarabja Mátyás király világhírű könyvtárának legdíszesebb példánya, a Phi-
Jostratus-corvina, amely Philostratus (Kr. u. 3. sz.) athéni szofista és unokaöccse müveit tartalmazza, 
Bonfini fordításában. 

Októberben a Hess-mühelyben megjelent Chronica Himgarorum, vagyis a magyar történeti iro
dalomban Budai Krónika néven ismertté vált nyomtatvány (az első Magyarországon nyomtatott 
könyv) bemutatásával folytatódik a kiállítás. 

A kiállítássorozat megnyitóján Hiller István oktatási és kulturális miniszter örvendetesnek tartotta, 
hogy a nemzeti könyvtár külön erre a célra hozott létre kiállítóteret. Bereczky Lóránd, a Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgatója a kiállítótérben látható, három részből álló modern kárpitkompozíciót 
méltatta. A Corvin-kárpitokat a Magyar Kárpiünüvészek Egyesületének tagjai - több mint harmincan -
három éves munkával készítették el. Kiemelte, hogy a modem műalkotás színeivel, hangulatával 
illeszkedik a Mátyás-korabeli kódexekhez. 

Az Ereklyehely felavatásával egyidőben „Mítosz és valóság" címmel időszaki kiállítás is nyílt 
a nemzeti könyvtárban, amelynek tárgya a latin nyelvű magyar történetírás Magyarországon a 15-18. 
században. A kiállítás szorosan kapcsolódik a XIII. Neolatin Világkonferenciához, amelyet augusz
tusban rendeznek Budapesten és Szegeden. 

EK.LER PÉTER 

Az anderlechti Erasmus-ház újabb sorozata, a „Nugae humanisticae sub signo Erasmi", 
2000-2004. Igazi humanista történet: A reneszánsz, a humanizmus, a filológia és általában a leírt, 
a nyomtatott betű és a szövegek iránt érdeklődő barátok évente találkoznak azért, hogy egy szá
mukra nagyon izgalmas témáról eszmét cseréljenek. Természetesen nem igazi humanista az, aki 
nem gondolja úgy, hogy nagyon fontos az, amit ő mond, és az utókor szegényebb lenne, ha nem 
hagyna nyomot arról a bölcsességről, amit ő maga, és a barátai együtt képviselnek. Ezért legalább 
jelzés értékűen össze kell foglalni az egy-egy találkozón elhangzottakat. Főként úgy, hogy a tanuló 
ifjúság és a többi megszállott ténylegesen gazdagodjék, ha „nyomra" akad: ki kell adni egy idő
szakosan megjelenő füzetet, majd kötetet. Az sem mindegy, hogy hogyan néz ez ki. Ezért - a stú-
diomok tárgyának megfelelően - fel kell eleveníteni a 16. század humanista nyomdászainak a fonna 
és a tartalom iránti igényességét. A humanista, mint tudjuk, öntudatos, de ugyanakkor (ál)szerény 
is. Ezért elnevezi a sorozatot „kis humanista semmiségek"-nek (nugae humanisticae), keres egy 




