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Az MTA – OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 
munkatársai, Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit és 
Sarbak Gábor által készített, az esztergomi gyűjtemények-
ben fellelhető kódexek tudományos leírását tartalmazó 
kötet bemutatásával egy időben, március 11én nyílt meg 
az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött kó-
dexek kiállítása Marton-Horváth Mária kurátorsága alatt.  
A sok egyéni és csoportos látogatót 2  vonzó kiállításon elő-
ször volt látható együtt a gyűjtemény valamennyi kódexe.

A kiállított kötetek fél évezred kéziratos könyvkultúrá-
jába nyújtottak betekintést. A bemutatott legkorábbi kó-
dexek; Nagy Szent Gergely pápa leveleinek registruma 3  
a 11. századból, amely kötet Franciaországban, Moissac 
bencés kolostorának szkriptóriumában készült, valamint 
a 12. századi, angliai eredetű zsoltárkommentár 4  Petrus 
Lombardustól.

A szemet leginkább elkápráztató darabok a liturgikus 
díszkódexek voltak. A budai miniátorműhelyben készült 
Graduale Strigoniense, ismertebb nevén Bakócz-graduále, 5  
a prágai eredetű Ulászlógraduále. 6  Megtekinthető 
volt a nagyközönség előtt kevésbé ismert Psalterium 
Strigoniense, 7  valamint a 15. század közepén készült 
két esztergomi antiphonale (Antiphonale Strigoniense.  

A kiállításon készült 
fotókat Tóth János 
készítette.
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Pars aestivalis, 8  Antiphonale Strigoniense. 
Pars hiemalis 9 ), melyeket a 1617. század 
fordulójától együtt használtak az Ulászló
graduáléval.

Egymás mellett volt látható a Bibliotheca 
két magyar nyelvemléke a 16. század elejé-
ről; a második legkorábbi összefüggő magyar 
nyelvű bibliafordítás, a Jordánszky-kódex 10  
és a Henricus Suso Horologium aeternae sapi-
entiae című műve részleteinek magyar nyelvű 
fordítását és magyar nyelvű ájtatossági olvas-
mányokat tartalmazó Nagyszombati kódex. 11

Az érdeklődők, akiknek nem volt lehető-
ségük meglátogatni a kiállítást, a Bibliotheca 
honlapján 12  digitális formában megtekinthe-
tik a tárlók anyagát, 13  átlapozhatják a kiállí-
tott köteteket. 14
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