
R ólunk, a mi életünkről, a min-
denkori ember életéről szól.

Ezért különbözik minden más könyvtől.
Helyes önismeretre késztet, amely nyil-
vánvalóvá teszi az ember önző természe-
tét, elesett állapotát. De kiutat is mutat
ebből a nehéz helyzetből, amikor Jézus
Krisztus személyét állítja a középpontba,
aki tud segíteni mindnyájunkon, ha vele
az élet lelki-szellemi síkján találkozunk,
közeledését és váltságát elfogadjuk, s ily
módon az új élet részesei leszünk. A Bib-
lia ilyen életek bemutatásával igazolja,
hogy amit Isten készít az őt szeretőknek, az lehetséges. Gondoljunk az ószövetségi Mózes és
Dávid példáira, akik ugyan elestek, súlyos vétkeket követtek el, de nyomorúságukban Isten-
hez kiáltva bocsánatot és megújult életet nyertek. Még szembetűnőbb az Újszövetségben ol-
vasható példák sora. Zákeus a pénzimádó, a test gyönyörűségeiben élvezetet kereső samári-
ai asszony, vagy a vallásos fanatikus Saul-Pál mind másként gondolkodókká és más embe-
rekké lettek. Ma is lehetséges az, ami Júdea földjén elkezdődött, és a Jézussal való találko-
zásból ered. Augustinus így ír erről: „Hadd legyen nekem a te írásod tiszta gyönyörűség. Ne
engedd, hogy csalatkozzam benne, és ne engedd, hogy megcsaljam azt."

D. Szebik Imre ny. evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnökének 
megnyitó beszédéből, amely elhangzott 2008. január 20-án, a Pozsonyi úti református templomban.  

B ibliavasárnapi körlevelünkhöz kapcso-
lódva a Magyar Bibliatársulat tagegy-

házainak gyülekezeteiben mozgalmat hirdet-
tünk „Ajándékozz egy Bibliát 2008-ban!" cím-
mel. Célkitűzésünk, hogy arra biztassuk a gyü-
lekezeti tagokat: a Biblia éve egyedülálló alka-
lom és lehetőség arra, hogy a Bibliát még nem
ismerő, templomba nem járó családtagjaiknak,
barátaiknak, ismerőseiknek végre egy igazán
értékes ajándékot vegyenek névnapra, szüle-
tésnapra vagy éppen karácsonyra: egy Bibliát.
Az ajándékozás az öröm mellett mindig gondot

is jelent, hiszen annyi értéktelen vagy szükségtelen ajándékkal lepik meg egymást az emberek,
hogy számunkra egyértelműnek tűnik: a Biblia éve alkalmat teremthet végre egy igazán „élet-
mentő” ajándék átadására is. Ajándékozzunk tehát bátran Bibliát 2008 karácsonyán is! 

J únius 23–25. között
Esztergomban, a Szent

Adal  bert Képzési, Lelkiségi és
Konferencia Központban tartot-
ták meg a magyarországi Biblia
éve első központi eseményét. A
résztvevőket a Bazilikában
megtartott áhítaton a házigazda
Erdő Péter esztergom-buda-
pesti érsek és D. Szebik Imre
nyugalmazott evan         gélikus püs-
pök, a Magyar Bibliatársulat elnöke köszöntötte. A kon-
ferencia előadói az első munkanapon a bibliai kánon és
az exegézis, a második munkanapon – közelítve a Biblia
éve eredeti gondolatához – inkább a kommunikáció és a
bibliaterjesztés kérdéseivel foglalkoztak. 

A Biblia éve 2008 rendezvénysoro-
zat egyik központi eseménye-

ként szeptember 30-án este a zenemű-
vészet több korszakából csendültek fel
bibliai ihletésű művek Budapesten, a
Művészetek Palotájának Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermében.

Az ünnepi hangversenyt – számos
közéleti személyiség között – megtisz-
telte jelenlétével Sólyom László köztár-
sasági elnök és felesége, valamint Mádl
Ferenc volt köztársasági elnök és felesé-
ge is. Bach, Mendelssohn-Bartholdy és
Honegger műveit telt ház előtt szólaltat-
ták meg a történelmi egyházak kórusai és zenekarai. A Lutheránia Énekkart ezúttal a Buda-
pesti Vonósok kísérték. Kamp Salamon vezényletével Bach Magnificatját szólaltatták meg.

A Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Borsos Edith (szoprán)
közreműködésével három énekkar – a Debreceni Kollégiumi Kántus, a Psalterium Hungari-
cum Énekkar és a Károli Gáspár Református Egyetem Soli Deo Gloria Énekkara – tolmá-
csolta Mendelssohn-Bartholdy 42. zsoltárfeldolgozását, Berkesi Sándor karnagy irányítása
mellett. A hangverseny második részében Záborszky Kálmán dirigálta az oratóriumkórusuk-
kal kiegészült zuglói szimfonikus zenekart, amely Honegger Dávid király című szimfonikus
zsoltárát szólaltatta meg három részben. A koncerten olyan neves előadók működtek közre,
mint Borsos Edith, Schöck Atala (alt), Megyesi Zoltán (tenor), valamint narrátorként Bánffy
György, az endori boszorkány megszólaltatójaként pedig Juhász Róza.

Az ünnepi hangversenyen köszöntőt mondott Ittzés János evangélikus elnök-püspök, aki a
szent zene csodálatos erejét, lélekemelő hatását hangsúlyozva Luther Mártont idézte: „Aki a
muzsikát választja, mennyei művet nyer magának, mert a muzsika magából a mennyből szár-
mazik, hiszen a kedves angyalok maguk is mind muzsikusok."

A Biblia évében, a Magyar Bibliatársulat közreműködésével megvalósuló bibliakiállítás
célja a magyar nyelvű Biblia történetének bemutatása, a különböző fordításokkal, ki-

adásokkal, és a Biblia hatásával kapcsolatos ismeretterjesztés. A kiállítás lényegi eleme to-
vábbá a Biblia tartalmának könnyen érthető, látványos formában történő bemutatása a láto-
gatók számára.

Reményeink szerint e kiállítás látogatói
között szép számmal lesznek középiskolás
és a felsőoktatásban tanuló diákok is, akik
itt olyan alapismereteket nyerhetnek, ame-
lyek nemcsak későbbi humán tanulmánya-
ikban (irodalom, történelem, művészettör-
ténet, filozófia) segíthetik őket, de általa
kedvet kaphatnak a Bibliával kapcsolatos
további olvasásra és elmélyedésre is. A ki-
állításban alkotó részt vállal saját egyházi
gyű j teményeinek
anya    gával a Magyar
Katolikus Egyház, a
Magyarországi Refor-
mátus Egyház és a
Magyarországi Evan-
 gélikus Egyház is. A
kiállítás egyházi ku-
rátora G. Szabó Bo-
tond. Az ünnepélyes
megnyitó no vem ber
21-én délután fél 3-
kor lesz. 

Ajándékozz egy Bibliát 2008-ban!

A Biblia az élet könyve Énekeljetek az Úrnak! 
Hangverseny a Művészetek Palotájában

Bibliakiállítás a Széchényi Könyvtárban

Nemzetközi Ökumenikus Biblikus Szimpózium
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2008 a Biblia éve Magyarországon. Egy kezde-
ményezés, amely az egyházaktól kiindulva eljutott
a társadalom legkülönfélébb rétegeibe. A Magyar
Bibliatársulat részvételével vagy anélkül, egyhá-
zak, gyülekezetek, kulturális valamint oktatási in-
tézmények és magánszemélyek szervezésében, ösz-
szefogással nagyon sok kezdeményezés, értékes
program valósult meg az elmúlt hónapokban.
Ezek egy jelentős részéről honlapunk, a www.bib-

liaeve.hu illetve a református Biblia éve honlap, a
bibliaeve2008.reformatus.hu révén sokan már ér-
tesülhettek, de találkozni lehetett velük a legkü-
lönfélébb nyomtatott és elektronikus hírcsatorná-
kon, és persze a Reformátusok Lapjában is. Aláb-
bi összeállításunk célja, hogy színes „helyzetjelen-
tést” és ízelítőt, rövid válogatást adjunk mindar-
ról, ami a Biblia évében eddig történt, és ami még
előttünk áll a hátralévő néhány hétben.

BOLDOG, AKI OLVASSA
Biblia éve mozaik



A Biblia éve keretében április 30-án rendezték meg Nagykőrösön az Arany János Refor-
mátus Gyakorló Általános Iskolában a Református Általános Iskolák Országos Levele-

ző Tanulmányi Versenyének döntőjét. A döntőbe jutott 181 tanuló 42 kategóriában versenyez-
hetett. A tanulók bibliaismeret, bibliai történetek és illusztráció kategóriákban is indulhattak. A
verseny résztvevői megtekinthették a Magyar Bibliatársulat országjáró bibliakiállítását, amely-
nek színes és informatív tablói a Szentírás teljes keletkezéstörténetét bemutatták.

A Pécsi Református Gimnázium és Általános Iskola diákjai Vincze Árpád vallástanár
szervezésében egy héten keresztül, reggel 8 és este 6 óra között olvasták fel a Szent-

írást április 21. és 25. között. Az akció iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy-egy di-
ák számára öt percben kellett korlátozni a felolvasást, ugyanis a többi pécsi egyházi iskolá-
ból és gyülekezetből is többek jelentkeztek. Hoppál Péter igazgató szerint a kezdeményezés-
sel a Biblia „társadalmasítása” volt a céljuk, vagyis felhívni a figyelmet az európai kultúra
egyik legfontosabb alkotására, illetve arra, hogy mindenki szánhat naponta annyi időt a Bib-
liára, hogy abból elolvasson egy-egy rövidebb szakaszt.

Biblia-maratont szervezett még többek között
a Református Közéleti és Kulturális Központ és
az Evangélikus Országos Múzeum június 21-i
éjszakai programján 18 és 24 óra között a fővá-
rosi Deák téri evangélikus templomban illetve a
templom előtti téren. Ezen a programon ismert
emberek is hat órán keresztül egymást váltva
olvastak részleteket a Szentírásból. 

Június 13–18. között a szombathelyi refor-
mátus templomban is felolvasták a teljes Szent-
írást. Az első felolvasó Szakál Péter, az Őrségi
Egyházmegye esperese volt. A hatodik napon
utolsóként a Jelenések könyvének befejezésénél
a gyülekezet lelkipásztora lépett a mikrofonhoz.
A hat nap alatt háttérprogramok, személyes be-
szélgetések, énektanulási lehetőség, témába
vágó filmek, gyermekfoglalkoztatások színesí-
tették az alkalmat. 

Bibliahét a Józsefvárosban
Május 13. és 17. között tartották meg a budapesti Józsefvárosban azt a bibliahetet, amelyet
a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista egyház szervezett. A szervezők szín-
vonalas előadásokkal, beszélgetésekkel, rajzversennyel, számítógépes játékokkal, bibliaolva-
sással, zenehallgatással, versolvasással, igehirdetéssel és megannyi más ötletes és változa-
tos eseménnyel várták az érdeklődőket.

A Biblia évében a Biblia Múzeum erőteljesen az érdeklődés fókuszába került. Igaz, hogy
a Biblia éve felhívása elsősorban nem a muzeális Bibliákra vonatkozott, az érdeklő-

dők mégis hamar megtaláltak bennünket is – számolt be róla Tímár Gabriella, a Biblia Mú-
zeum vezetője. – Természetesen arra is készültünk, hogy a saját időszaki kiállításaink mellett
segíthessünk a vidéken és más intézményekben készülő bibliakiállítások megrendezésében. 
A Biblia évében három típu-
sú feladatot vállaltunk: 1. a
Biblia Múzeum ez évi idő-
szaki kiállításai a Ráday utcai
múzeumban, 2. a Biblia Mú-
zeum vidéken illetve külső
helyszínen rendezett kiállítá-
sai (vagy csak tárgyi és ta-
nácsadói segítség), 3. elő-
adások és kiállítások meg-
nyitása a Biblia évének ren-
dezvénysorozatában.

Múzeumunk öt időszaki
kiállítást hirdetett meg erre
az évre. Kimondott bibliaki-
állítást nem rendeztünk, hi-
szen van egy állandó biblia-
kiállításunk, és ebben az év-
ben az volt a célunk, hogy
bibliáinkat külső kiállítóhelyekre vigyük el, vagyis a Biblia Múzeum utazzon, és mutatkozzon
be minél több helyen a kiállításain keresztül is.

Az időszaki kiállításainkat februárban egy mainzi vándorkiállítással kezdtük, Csak szépek
voltak? – A nők élete az ókori Palesztínában címmel. A kiállítás régészeti anyaggal és ma-
kettekkel kívánta bemutatni a nők helyzetét és életük mindennapjait. A kiállítást gazdagítot-
ta egy előadássorozat, amelyet hetente egy alkalommal tartottak ismert teológusok, illetve a
Károli Gáspár Református Egyetem tanárai a Ráday Gyűjteményben.

Második kiállításunk megnyitóját összekötöttük egy könyvbemutatóval: Lőrincz Zoltán Jé-
zus példázatai a magyar festészetben című könyve a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg.
A kiállításon megtekinthetőek voltak a könyvben is látható alkotások. Különös élmény volt a
megnyitón, hogy nagyon sok festőművész volt jelen, hiszen a könyv terjedelmes része kortárs
alkotásokat dolgozott fel (például Konok Tamás, Fehér László, Olescher Tamás, Bráda Tibor,
Simon András).

Harmadik időszaki kiállításunk, amely az Amit a reneszánsz embere olvasott címet viselte,
kapcsolódott a Reneszánsz Évhez is. A Ráday Könyvtár anyagából (irodalom, természettudo-
mány, bibliák, kötészeti érdekességek) készült a kiállítás, amelynek megnyitását egybekötöt-
tük egy konferenciával is. 

Negyedik időszaki kiállításunkat szeptember második felében nyitottuk: Karátson Gábor
Szent János írása szerint való evangéliumának akvarelljeit tekinthetik meg a látogatók.

Utolsó, november 20-tól látható kiállításunkon Hajnal Mihály Prágában élő magyar festő-
művész képeit láthatjuk majd. A kiállítás címe: Visszatekintés és érzelmek.

A vidéki kiállítások sorát tulajdonképpen az elmúlt ősszel Makón kezdtük, majd tavasszal foly-
tattuk Törökszentmiklóson. Volt olyan bibliakiállítás, amelyben saját anyagával volt jelen a mú-
zeum, például Fonyódon, Pócsmegyeren, Leányfalun, Pomázon, Szentendrén, Budapesten a 17.
kerületben, Kerekegyházán, Üllőn, Tiszaföldváron. A legtöbb helyen a közösség a saját bibliáit is
kiállította a múzeum anyaga
mellett. Voltak olyan alkalmak,
ahol egy-egy előadást egyna-
pos bibliakiállítással próbál-
tunk gazdagítani (Kis kunhalas,
Balatonfenyves). Természete-
sen a sor még most is folytat-
ható, hiszen tart a Biblia-év.

Minden alkalom, amelyen
részt vehettünk ez idáig, mél-
tóképpen volt része az ünne-
pi rendezvénysorozatnak. Ta-
lálkozásainkban nemcsak a
Biblia muzeális értéke és elő-
deink bibliafordító munkás-
sága volt hangsúlyos, hanem
a Biblia ma is érvényes élő
szava is. Múltunk őrzött érté-
kei arról tesznek bizonyságot
nekünk, hogy a Bibliában
van az életnek Igéje, és „bol-
dog, aki olvassa”(Jel 1,3). 

Biblia a családban – család a Bibliában 
Július 26-án egy olyan rendezvényre hívtak minden érdeklődőt Kisvárdára, amely több szem-
pontból is rendhagyó volt a Biblia évi rendezvények sorában. A családi nap programjait a há-
rom nagyobb történelmi felekezet együtt állította össze. Az alkalom a Tisztántúli Református
Egyházkerület kiemelt Biblia évi rendezvénye volt. Bővebb információ a napról: www.csala-
doknapja.hu.

Doktorok a vizsolyi Biblia bölcsőjénél
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma augusztus 25–29. között a Biblia
éve keretében kihelyezett plenáris ülést tartott Sárospatakon, Göncön és Vizsolyban. Az ese-
ményről, az előadásokról és a résztvevőkről további információkat, képeket
és filmanyagokat találhatnak az érdeklődők a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület honlapján: www.tirek.hu.

Sajátos „műfaj” a Biblia évében: 
a Biblia-maraton

Egy bibliaismereti verseny a sok közül Mi történt a Biblia Múzeumban 
a Biblia évében?
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A Biblia hete Vizsolyban
Augusztus 8–13. között tartották meg aBiblia hetét Vizsolyban, a magyar nyelvűBib lia egyik bölcsőjében. A programokközött szerepeltek előadások, kiállítás,filmklub és mesterségek bemutatója. Afőtéren pedig reneszánsz tánc- és vise-letbemutató, lovagi felvonulás, interaktívszínház, könnyűzenei koncert, míg atemplomban istentiszteletek zajlottak.

Bibliakiállítás az üllői református gyülekezetben

Bibliaolvasás a Deák téren

Mindennapi használati eszközök az ókori Palesztínából

„Csak szépek voltak?” 
A nők élete az ókori Palesztinában című kiállítás megnyitója

Magyar Bibliatársulat Alapítvány • E-mail: info@bibliatarsulat.hu



A Magyar Bibliatársulat tervezte meg és hozta létre azt a vándorkiállítást, amelynek szí-
nes és informatív tablói bemutatják a Biblia teljes keletkezéstörténetét, valamint év-

századokon és kultúrtörténeti korszakokon átívelő gazdag hatástörténetét. A kiállítás 18 tab-
lója által elbeszélt történet azzal a megállapítással kezdődik, ami végeredményben felismer-
hető minden könyv létrejöttében: mindannyian kommunikálunk. A kiállítás alkotóinak néző-
pontja szerint a Biblia a világtörténelem hatalmas kommunikációs folyamatában egy egészen
sajátos fejezetet képvisel: Isten kommunikációját az emberrel. Ez a kommunikáció megmu-
tatkozik a Biblia létrejöttének bonyolult, több évszázados folyamatában, tovább folytatódik az
első ókori bibliafordítások elkészítésében, a kéziratos bibliai kódexek másolásában, hogy az-
után kiteljesedjék a könyvnyomtatás megjelenésével. A Biblia, amely még napjainkban is vi-
lágszerte a legtöbb nyelvre lefordított és a legtöbb példányszámban megjelenő könyv, néha
ellentmondásokkal ugyan, de mindvégig egyedülálló szerepet töltött be a középkorban, a re-

neszánszban, a reformáció és a felvilágosodás idején, a modernitásban, valamint még min-
dennapjaink posztmodernitásában is. A bibliakiállítás tablói erről a szerepről igyekeznek tá-
jékoztatni az érdeklődőket, objektivitásra és pontosságra törekedve, ugyanakkor közérthető-
en. 2008-ban a Magyar Bibliatársulat kiállítása hét teljesen azonos sorozatban (ebből három
a Tiszántúli Református Egyházkerület, egy-egy pedig a Dunántúli Református és a Nyugati
Evangélikus Egyházkerület szervezésében) járja az országot, könyvtárakban, kultúrházakban,
múzeumokban vagy templomokban látható, egy-egy településen átlagosan két-három hétig.
A tablók megtekinthetők az interneten is: www.bibliaeve.hu/otlettar3.php.

A Magyar Bibliatársulat országjáró 
bibliakiállítása
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A biatorbágyi művelődési házban

Bibliakiállítás a Baracskai 
Büntetésvégrehajtási Intézetben

Győri István teológiai
tanár bemutatja 

az érdeklődőknek 
a Sárospataki Kollégi-

um udvarán létreho-
zott „bibliai kertet”

A református bibliaosztásokból jutott
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A Biblia éve alkalmából közel 150
országgyűlési képviselő vett át

Bibliát a Parlamentben. A tavaszi ülés-
szak utolsó napján Bölcskei Gusztáv re-
formátus és Ittzés János evangélikus
püspök a Magyar Bibliatársulat, Erdő
Péter bíboros a Szent István Társulat
bibliafordításait nyújtotta át azoknak a
képviselőknek, akik igényt tartottak a
Szentírásra. Az alkalmat Szili Katalin
házelnök és Balog Zoltán, az Ország-
gyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottságának elnöke kezde-
ményezte.

A Kiskun Múzeum bibliakiállítása augusztus 19-én nyílt meg . A Biblia éve országszerte fel-
hívja a figyelmet a Szentírásra, Isten igéjére. A kiállítás is ebből a gondolatból született

meg Kiskunfélegyházán. A helyi egyházak és a múzeum összefogásával, valamint számos fel-
ajánló és támogató segítségével tudott megvalósulni. A kiállítás azt a szent könyvet szeretné be-
mutatni, amelynek példányai megtalálhatók a félegyházi családok könyvespolcain. A féltve őr-
zött Biblia lehet családi örökség, új szerzemény, vagy éppen egy magángyűjtemény különleges
ritkasága. A kiállítás két oldalról mutatja be a Bibliát: mint a vallási élet alapját, de egyben mint
kultúrtörténeti emléket. A magyar bibliafordítás históriájának főbb állomásai arra világítanak rá,
hogy a Biblia magyar nyelvre fordítása milyen meghatározó szerepet játszott a mai magyar nyelv
kialakulásában és megtartásában. A kiállítás a gyermekek számára kiadott bibliák bemutatásá-
val kezdődik, majd a történelmi utat bejárva, a különböző nyelvű Szentírásokat bemutató ma-
gángyűjtemények után az otthon meleg fészkébe jutunk, a családi Bibliák világába, hogy azután
újra visszatérhessünk a gyermekekhez. Ehhez kapcsolódóan mutatták be Kállai Nagy Krisztina
grafikusművész gyermekbiblia-illusztrációit is. 

A kiállításon 60 felajánló – egyház, szerzetesrend, magángyűjtő és félegyházi család – több
mint 550 Bibliája látható. A megnyitón először Kocsis Imre katolikus biblikus professzor elő-
adását hallhatták az érdeklődők, majd Laczkó János, a Bács-Kiskun megyei múzeumok igazga-
tója átadta a kiállítást a nagyközönségnek. Megnyitójában hangsúlyozta, hogy talán furcsa a Bib-
liát a múzeumban látni, de mint kultúrtöténeti emlék, mint műtárgy helyet kaphat abban az in-
tézményben, amely arra hivatott, hogy őrizze kulturális örökségünket, márpedig a magyar nyel-
vű biblia ennek a kultúrkincsnek a része. A megnyitón közreműködött Soós Brigitta gitárművész
és a Vox Cumana Kamarakórus. 

A Miskolci Grafikai Tiennále keretén belül tekinthető meg
Petneki Áron A Biblia világa a 16–18. század grafikájában
című tárlata a Miskolci Galéria Feledy-házában december
1-ig. A művészettörténész a Könyvek Könyvéhez kötődő
nyomatokból válogatott tanító műveket. A rendezés elve te-
matikus: a bibliai könyvek sorrendjét követi. A kiállítás anya-
gának legnagyobb részét a 16–17. századi antwerpeni gra-
fikusok munkái teszik ki, mivel itt számos rézmetsző műhely
és kiadó működött, amely akkoriban az egész európai pia-
cot ellátta művészi és reprodukciós grafikával. A metszetek
nemcsak esztétikai célokat, hanem gyakran nagyon is prak-
tikus célokat szolgáltak: ezekről tanultak rajzolni, ezek szol-
gáltattak előképeket festőknek, ötvösöknek. A bibliai il-
lusztrációk számos más országba is elkerültek, hatásuk több
helyütt felismerhető: részint misszionáriusok, részint keres-
kedők révén egészen Közép-Ázsiáig is eljutottak. 

S ok előkészület után jött létre az a kiállítás, amelyet a szentmártonkátai Arany János Ál-
talános Iskolában mutattak be május 9-én. Fodor Zoltán polgármester köszöntötte a

megjelenteket, üdvözölte a meghívott vendégeket, és méltatta az alkalom jelentőségét. A
Szentmártonkátáról származó M. Kecskés András táncpantomim művész műsora volt a dél-
után egyik nagy meglepetése. J. S. Bach János passiójának zenéjére mutatta be Töviskorona
című előadását. Vizi Zsuzsanna református lelkész igei indítású szavai után Galsi Árpádnak,
a Kálvin Kiadó igazgatóhelyettesének a kiállítást megnyitó beszédét hallgathatták meg a
résztvevők. 

A Veszprém megyei Tót-
vázsony általános is-

kolája a Biblia évében a me-
gye általános iskolái számára
rajzpályázatot hirdetett. Az
volt a cél, hogy minél több
gyerek foglalkozzon a törté-
netekkel, olvassa a Bibliát és
kerüljön közel a Szentírás
üzenetéhez. A rajzpályázatra
18 iskola összesen 180 rajz-
zal nevezett be. A szép alko-
tások közül a zsűri Makray
János festőművész segítségé-
vel választotta ki a legszeb-
beket. A gyerekek jutalmazá-
sában a Magyar Bibliatársu-
lat sietett a szervezők segít-
ségére: a díjazottak értékes
könyveket kaptak. 

A Nemzeti Színház a maga eszközeivel szeretné ráirányítani a figyelmet a Bibliából ere-
dő alapvető emberi értékekről, törvényekről való gondolkodásra, és arra a kérdésre,

hogy vajon a 21. század embere mennyire érzi magáénak ezeket az erkölcsi alappilléreket.
Ebből a célból augusztus 11-én a Nemzeti Színház vezetése vendégül látta Rakovszky Zsu-
zsát, Bereményi Gézát, Esterházy Pétert, Darvasi Lászlót, Garaczi Lászlót, Háy Jánost, Lő-
rinczy Attilát, Vinnai Andrást, Visky Andrást és Závada Pált, akik teljes egyetértésben kivá-
lasztottak egy-egy parancsolatot a tízből, kiindulópontként egy-egy dráma megírásához. A
Nemzeti Színház tervei szerint e találkozás gyümölcseként tíz új kortárs darabbal gazdagod-
hat a magyar drámairodalom, és tíz új kortárs előadással a nemzet színházának repertoárja.

A maga sajátos lehetőségeivel élve a budapesti Egyetemi Könyvtár is szeretett volna
hozzájárulni a Biblia éve sokszínű programsorozatához. Mint Magyarország legrégibb

nyilvános könyvtára, az 1561-ben alapított nagyszombati jezsuita kollégium, majd Pázmány
Péter 1635-től működő jezsuita egyetemének örököse,
számos szerzetesi könyvtár anyagának befogadójaként az
ország második legnagyobb régikönyv-gyűjteményét őr-
zi. A könyvtár reprezentatív dísztermében nyíló kamara-
kiállítás a könyvállomány történetéből adódóan rendkí-
vül gazdag bibliafordítói kéziratok és korai, igen becses
nyomtatott bibliakiadások közül válogat. A humanizmus
és a reformáció legfontosabb európai és magyar nyom-
tatványain kívül látható volt például Janus Pannonius 11.
századi görög evangéliumoskönyve, a bibliai szövegeket
tartalmazó magyar nyelvemlékkódexek, az első magyar
nyelven, Magyarországon nyomtatott Sylvester-féle bib-
liafordítás és Káldi György katolikus bibliafordításának
eredeti kézirata is. A Szentföldet és Jeruzsálemet ábrá-
zoló színezett metszetek látványos mó-
don egészítették ki a rangos könyv-
anyagot. 
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Színpadon a Vizsolyi Biblia
A Magyar Színház Sinkovits Imre Színpada folyamatosan műsoron tartja Csernus Mariann
önálló estjét a Biblia éve jegyében. Református gyülekezeti csoportoknak – megfelelő szá-
mú érdeklődés esetén – külön előadási időpont is egyeztethető. Az előadások időpontjáról
és a jegyrendelésről érdeklődni lehet a Magyar Színház Közönségszolgálati Irodáján: 1074
Budapest, Erzsébet körút 21. E-mailen: szervezes@mszinhaz.hu vagy telefonon: (36) (1)
322-2879, 322-7877, 341-3918 és 342-6584. 


