
AZ ESZTERGOMI BIBLIA PAUPERUM HASONMAs KIADASA. Még at
múlt év karácsonyára jelentette meg a Magyar Helikon kiadó az esztergomi
töszékesegyház könyvtárában őrzött Biblia Pauperum hasonmás kiadását.

A Biblia Pauperum, a "szegények bíbliája" , a középkori keresztény lelki
ség egyik jellegzetes terméke. Kialakulását a XII. századtól a XV. század vé
géig a fennmaradt emlékeken követhetjük. Az Újszövetség legfontosabb ese
ményeit, Krisztus életének titkait mutatja be, hozza annak előképeit az Oszö
vetségből, képekbe és rövid magyarázatokba foglalva adja az üdvösség tör
ténetét.

A "szegények bibliája" elnevezés a legnagyobb valószínűség szerint azokra
a szegény vándorprédikátorokra vonatkozik, akik számára ezek a szentírási
kivonatok készültek, s talán összefüggésben van a XII. századtól Európaszerte
elhatalmasodó, reformokat követelő eretnekmozgalrnakkal is. A magukat Krisz
tus szegényeinek nevező kataroknak, akik az Ószövetséget részben vagy egész
ben elvetették, s csak az Ujat fogadták el, a Biblia Pauperum-mal mutatták be
mint didaktikai eszközökkel a szintén szegény, többnyire szerzetes vándorprédi
kátorok a szentírás egységét.

Először kéziratos formájában terjedt el és vált nagyon népszerűvé, majd
a fametszet sorozatokat könyv alakban adták közre, végül pedig illusztrált
nyomtatott könyvként került az egyre szélesedő körű olvasóközönség kezébe.

Hazánk mindhárom fajtából rendelkezik egy-egy példánnyal. A Szépmű

vészetí Múzeum őrzi a Biblia Pauperumnak egy 1330 körül Eszak-Ausztriában
készült kéziratát és egy szedésnyomással előállított ősnyomtatvány példányt,
mely 1462/63 körül Bambergben Albrecht Pfister nyomdájaból került ki. Az.
esztergomi főszékesegyházikönyvtár 40 lapos ún. Blockbuch (ducnyomás) Biblia
Pauperum-a az átmeneti típust képviseli.

Ez a szegények bibltája a XV. század közepe táján készült a németalföldi
fametszés egyik kiemelkedő emlékeként. Papirosa két francia papírmalomból a
troyesi és a champagne-íból került ki. E kiadásból a szakirodalom ma tizen
egy példányt tart számon: Brüsszel, Chatilly, Párizs, Zürich, Sankt Gallen,
Drezda (az esztergomi példányból hiányzó első levelet a jelen kiadás az itt
őrzöttből fényképen mutatía be), London (2), Hága, New-York és Esztergom.

Az utólag, de még a XV. században kifestett esztergomi példány pasztell
színei és más tÓIIlUSai németalföldi mesterre vallanak. Még a keletkezés száza
dában Itáliába került - erről tanúskodik a könyvszerető ember panaszos kis.
olasz versikéje: milyen nehéz visszaszerezni a kölcsönadott könyveket. A to
vábbi olasz birtoklás jele a beragasztott XVII-XVIII. századi olasz típusú
nemesi címer.

1814-ből van adatunk arra, hogy Almássy István fehérmegvei földbirtokos:
tulajdonában volt egy Biblia Pauperum. Kísérletet is tettek rá, hogy imegsze
rezzék a Széchenyi könyvtár számára, de eredmény nélkül. Valószínűleg ez az.
Almássy István birtokában lévő példány került a XIX. század vége felé a nagy
műbarát és bibliofil, Simor János esztergomi bíboros érsek gyűjteményébe,

majd onnan az 1920-as évek végén az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárba,
A Magyar Helikon pompás hasonmás kiadványához Szántó Tibor tervezte

a kötést és típográfiát, míg magához a műhöz Soltész Zoltánné, a Széchenyi
Könyvtár osztályvezetője írt szép elemző tanulmányt. Ennek zárósorait idéz
zük, amelyek a hasonmás kiadást korunk technikai beállítottságú, de a múlt
értékei iránt is fogékony embere előtt kellően megokolják: "A Szegények bib
liája nemcsak a középkorban tartozott a népszerű művekhez. A későbbi szá
zadokban sem feledkeztek meg róla. A szép könyvek értői mindig gyönyör
ködve forgat ták lapjait, s kutat6k generáctói munkálkodtak és munkálkodnak
ma is problémái és az egyes példányok művészí értékének feltárásán. E sok
oldalú és nemzetközi vizsgálódáshoz igyekeztünk az Esztergomban őrzött Biblia
Pauperum tanulságait összefoglalni, s magát a művet immár mindenki szá
mára hozzáférhetővé tenni." (Kovách Zoltán)-

Krisztus nem azért jött, hogy eroidet szétrombolja. Azért jött, hogy har-
móniába hozza és isteni élettel töltse meg azokat. M i c h e l Q u o i s t
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