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Bemutatták a Vizsolyi Biblia ha-
sonmás kiadását 2020. február 18-
án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Vizsolyban a helyi református gyüle-
kezet által szervezett Bibliaünnepen.

Kovács Zsolt Levente vizsolyi refor-
mátus lelkipásztor elmondta, hogy a 
hasonmás kiadás az eredeti Károlyi-
biblia kinyomtatásának 430. évfordu-
lójára jelent meg. Hozzátette: Károlyi 
(Károli) Gáspár 431 éve, 1589-ben 

kezdte el kinyomtatni az első teljes magyar nyelvű bibliát 
Vizsolyban a helyi nyomdásszal, Mantskovit Bálinttal együtt, 
egy évvel később fejezték be a munkát. Hozzátette: a Vizsolyi 
Biblia 2015 óta hungarikum, azóta jelentősen megnőtt láto-
gatóközpontjuk látogatottsága.

Az utóbbi években emiatt egyre többen keresik a Vizsolyi 
Biblia hasonmás kiadását is, ám a korábbi kötetek elfogy-
tak és nem volt forrásuk újabb hiteles bibliakiadásra. Most 
Schmitt Pál, egykori köztársasági elnök támogatásából sike-
rült újabb 800 példányt készíteniük. A hasonmás, kétkötetes 
biblia eladásából befolyt összegből az egyebek mellett bibli-
atáborokat és honismereti táborokat is szervező gyülekezet 
folytatná a négy éve megkezdett helyi népfőiskola épületé-
nek építését, amely számos közösségi program szervezésé-
re ad majd lehetőséget.
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A Vizsolyi Biblia a 16. századi magyar nyelv 
páratlan dokumentuma, amelynek nyomtatá-
sát 1590. július 20-án fejezték be Vizsolyban. 
Károlyi (Károli) Gáspár tudós reformátor és 
gönci munkatársai elsőként fordították le ma-
gyar nyelvre a teljes bibliát. Az eredeti kiadás-
ból ma húsz körüli példányról tudni, ebből né-
hány magyar gyűjteményekben található.

A Vizsolyi Biblia megjelenése nemcsak a ma-
gyar reformáció megerősödését és a könyv-
nyomtatás meghonosodását, hanem az irodal-
mi magyar nyelv tökéletesedését is jelentette. 
A Vizsolyi Bibliát őrző református templomot 
2017-ben történelmi emlékhellyé avatták.1 7  
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Figyelembe véve a kormány 
határozatát, a lakosság ér-
dekeit, a közegészség ügyi 
szempontokat, sajnálattal 
közöljük, hogy a 2020. április 
23-26-ig tervezett 27. Buda- 
pesti Nemzetközi Könyv-
feszti  vált elhalasztjuk, a rendezvény előkészületeit felfüg-
gesztjük. A következő napokban részletes tájékoztatást kül-
dünk minden kiállítónknak a Könyvfesztivál új időpontjáról. 
Köszönjük a megértést és az együttműködést!2  8
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1 A cikk forrása: 
Magyar Kurír – MTI

2 A cikk forrása: 
a könyvfesztivál 

honlapja
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. 
április 1-én tartott elnökségi ülésén áttekintette az 52., 
Budapestre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre tervezett 
vándorgyűlés szervezésének helyzetét.

Sajnálattal kellett megállapítani, hogy a vándorgyűlés 
szervezése, az elnökség és a szervező kollektíva minden 
erőfeszítése ellenére, az ismert járványügyi helyzet követ-
keztében ellehetetlenült, sem technikai, sem munkatársi 
oldalról nem lehet biztosítani ennek az országos nagy ren-
dezvénynek a lebonyolítását. A vezetőség egyértelműen 
kinyilvánította, hogy a résztvevők egészségének megóvása 
a legfontosabb prioritásunk.

Mindezek figyelembevételével az Elnökség úgy határo-
zott, hogy lemond az idei könyvtáros vándorgyűlés meg-
szervezéséről.

A vándorgyűlés programjával összefüggő, de önállóan is 
lebonyolítható pályázatok, elismerések közül meghirdetésre 
kerül az Év Fiatal Könyvtárosa pályázat, az MKE Emlékéremre 
jelölés, és lehetőség lesz a Fitz József díj odaítélésére is.

Az Elnökség köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a ván-
dorgyűlés eddigi előkészületeiben, szakmai, kulturális vagy 
egyéb programjainak szervezésében közreműködött, ötle-
teivel, kezdeményezéseivel segítette munkánkat. Reméljük, 
hogy ez a befektetett munka nem vész kárba, és a következő 
vándorgyűlés szervezése során hasznosítható lesz!3  9
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3 A cikk forrása: 
az MKE honlapja

https://mke.info.hu/blog/2020/04/magyar-konyvtarosok-egyesulete-52-vandorgyulese-tajekoztatas/
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