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hasonmás kiadása révén válhat igazán ismertté;
most kerülhet – miként Bölcskei Gusztáv tiszán-
túli református püspök rámutat – „a tudományos
használó és minden érdeklõdõ” kezébe.

Ötvös László három bibliakiadása szép, kö-
vetendõ példája a nemzeti kulturális örökség
ápolásának. Figyelemre méltó szellemi teljesít-
mény (mindegyik kötetet õ látta el utószóval is),
amelynek tudományos hozadéka több irányú: a
keresztyén teológia, a nyelvészet, az irodalom-,
a könyv-, a nyomdászat- és az átfogóbb jellegû
mûvelõdéstörténet szempontjából egyaránt jelen-
tõs forráspublikáció. Csakis javasolni lehet na-
gyobb könyvtárainknak, hogy ha tehetik, szerez-
zék be a kiadványokat.

Bényei Miklós

Szent Biblia azaz Istennec O és Uy
Testamentomanac prophetac és apostoloc
által megiratott szent könyvei / ma-
gyar nyelvre fordította és elöljáróbe-
széddel ellátta Károli Gáspár 1590-ben
; igazgatta, megjobbította és dediká-
cióval kiadta Szenci Molnár Albert 1608-

ban ; hasonmás formájában megjelent
Ötvös László gondozásában ; Bölcskei
Gusztáv, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinata lelkészelnökének ajánlásá-
val. – Debrecen : Vizsolyi Alapítvány
Kuratóriuma, 1998. – 1283 p. ; 30 cm.
– (Nemzetközi theologiai könyv, 35.)

Magyar Biblia Avagy Az Ó és Uj
Testamentom könyveimbõl [sic!] álló
tellyes Szent Irás a Magyar nyelven :
Mellyet: A Sidó Cháldeai és Görög nyel-
vekbõl Magyar nyelvre fordított… Komá-
romi Csipkés György, megjelent 1685/
1718-ban / hasonmás formában megjelent
Ötvös László gondozásában 2000-ben. –
Debrecen : Vizsolyi Alapítvány Kurató-
riuma, 2000. – 1054 p. ; 21 cm. –
(Nemzetközi theologiai könyv, 45.)

Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új
Testamentomában foglaltatott Szent Írás
/ magyar nyelvre fordította Károli
Gáspár ; igazgatta, megjobbította és
kisded formában kiadta Szenci Molnár
Albert, 1612. ; hasonmás formában meg-
jelent Ötvös László szerkesztõ gondo-
zásában ; Bölcskei Gusztáv püspök, a
Magyarországi Református Egyház Zsina-
ta lelkészelnökének ajánlásával. – Deb-
recen : Vizsolyi Alapítvány Kuratóri-
uma, 2002[!2003]. – 1686 p. ; 21 cm.
– (Nemzetközi theologiai könyv, 53.)

Egy kevéssé patetikus
írástörténet

„Írás nélkül történelem se volna. Minden civili-

zációban az írástudók közvetítették a kultúrát,

õk voltak az elsõ történészek is”. Még jó, hogy
ezt a sommás megállapítást már bevezetõje elsõ
oldalán leírja, különben (ha egyébként egyetér-
tünk is vele) eléggé tiszteletlennek éreznénk a
szerzõ értékítéletét az írás többezer éves közve-
títõ szerepérõl: „Közel 4000 év és egy teljesen

más íráskép választja el a babiloni Hammurápi

fekete bazaltba vésett törvényeit az 1990-es évek

iraki jelszavaitól és plakátjaitól, de az üzenetek

hasonlóak. ... a babiloni és asszír ékírást, az

egyiptomi hieroglifákat, valamint a közép-ame-

rikai maja paloták és templomok falába vésett

szövegeket olyasmire is használták, amire a Szov-

jetunióban Sztálin a Lenint ábrázoló óriásplaká-

tokat: emlékzetetni az embereket, hogy ki a fõnök,

s hogy e fõnök milyen hatalmas dicsõséget szer-

zett, s hatalmának milyen szilárd az alapja.” (Az
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1990-es Irak említése bizonyára abból ered, hogy
a szerzõ ebben s az ezt megelõzõ évben tanul-
mányozhatta egy tévéprodukció anyagi támoga-
tásával a különbözõ írásrendszereket.)

Nem kíméletesebb Szókratészt idézve sem, aki
így örökítette meg az írást feltaláló Thoth isten
történetében a király vélekedését az egyébként
áldásra érdemesített hasznos találmányról: „...

nem az emlékezetnek, hanem az emlékeztetésnek

a varázsszerét találtad fel. S a tudásnak is csak

a látszatát, nem pedig valóságát nyújtod tanít-

ványaidnak, mert sok mindenrõl hallva igazi ta-

nítás nélkül azt hiszik majd, hogy sokat tudnak,

pedig a valóságban általában tudatlanok és ne-

héz felfogásúak, hiszen bölcsek helyett látszóla-

gos bölcsek lettek.” (Kövendi Dénes fordítása.)

A szerzõ, Andrew Robinson könyvének fül-
szövegében bevallja, hogy a bemutatott írásrend-
szerek egyikének sem szakértõje (a The Times
Higher Education Supplement irodalmi szerkesz-
tõje), s megjegyzi, nem hiszi, hogy bárki mind-
egyiknek átfogó ismeretével rendelkezne. Épp
ezért tiszteletre méltó kitartással és szorgalom-
mal folyamodott segítségért több írástörténeti
kutatóhoz.

Bevezetésként a hieroglifákban rejlõ bölcses-
ségeket taglalja, ír a rosettei kõ felfedezésérõl,
megfejtésérõl, majd a hang, a jelkép és az írás

összefüggéseirõl s az írás elõzményeinek számí-
tó jégkorszaki szimbólumokról, a rováspálcák-
ról, az amerikai indiánok piktogramjairól, az
agyagérmékrõl és agyagtáblákról, a Közel-Kelet
õsi számolási technikájáról és az archaikus köny-
velésrõl.

A kihalt írások nagy egységén belül az ék-
írással, az egyiptomi hieroglifákkal, a titkát
hosszú ideig õrzõ lineáris B megfejtésével, a szó-
tagábécéjének azonosításában nem kevesebb le-
leményt, kitartó kutatást kívánó maja hierogli-
fákkal, végül pedig a máig megfejtetlen írások-
kal foglalkozik: az Indus-völgy pecsétjeinek tit-
kával s az Indus-völgyi írással, a krétai lineáris
A-val, a phaistosi koronggal stb.

A könyv harmadik nagy egysége a ma élõ

írások történetének alakulását meséli el az elsõ
ékírásos ábécétõl, a fõníciai és a görög betûktõl
a latin, arab, indus, kínai és japán íráson át nap-
jaink szimbólum-, illetve piktogramrendszeréig.

A mintegy 400 nagyon jó minõségû ábrával,
képpel illusztrált könyv nem csak az írástörténe-
tet kötelezõ tananyagként kezelõ hallgatók (akik
eleddig jobbára Kéki Béla írástörténetén nõttek
fel), hanem szórakoztató stílusának köszönhetõ-
en az emberiség kultúrtörténete iránt érdeklõdõ
olvasók körében is sikerre számíthat. Gazdag iro-
dalomjegyzékét a magyar nyelvû szakirodalom
nyitja, a tájékozódást név- és tárgymutató segíti.

A fordítás Máté J. György munkája, lektorál-
ta és szerkesztette Havas Katalin.

Fejõs László
Az írás története / Robinson, And-

rew. - Budapest : Jószöveg Mûhely ki-
adó, 2003. - 224 p.

Bibl.: 218-219 p.


