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K/I7255 . számú, „Lengyel biblia" címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján benyújtott írásbeli kérdésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom :
1938. szeptemberében a politikai helyzet éleződése miatt a Sárospataki Református Kollégiumban
olyan döntés született, hogy a Nagykönyvtár legértékesebb darabjait Budapestre szállítják . Az Első
Hazai Takarékpénztárban helyeztek el a mintegy 170 kötetet egy kivételével. Ez az egy, a
legértékesebb könyv, a kéziratos Lengyel Biblia (1390-1455), a kollégium éremgyűjteményével és a
levéltári dokumentumokkal együtt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank széfjébe került .
Magyar szakértők 1993-ban szereztek bizonyosságot arról, hogy Oroszországban, a Nyizsnyij
Novgorod-i Állami Megyei Általános Tudományos Könyvtárban Sárospatakról származó könyveket
őriznek. 1994-ben megalakult „A hadizsákmány könyvanyaggal foglalkozó magyar-orosz szakértői
csoport" (társelnökei : magyar részről dr. Mayer Rita tanácsos, orosz részről Natália Szergutyina
tanácsos), amelynek tagjai 1994-ben, 1995-ben és 1998-ban a helyszínen feltárták és azonosították a
Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárából elszármazott könyvek egy részét. Ezek a
kötetek kivétel nélkül az Első Hazai Takarékpénztárban voltak letétben .
Sajnos a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank széfjébe került anyagokból a mai napig semmi. sem került
elő, így a Lengyel Biblia sem . A magyar fél a 90-es évek közepén levélben érdeklődött a moszkvai
Állami Orosz Könyvtár (volt Lenin könyvtár) igazgatójánál, hogy állományukba került-e a Lengyel
Biblia. A válasz nemleges volt. (Ugyanakkor a könyvtár elismerte, hogy több értékes hadizsákmány
könyvvel együtt ők őrzik Gutenberg Bibliáját, amely szintén hadizsákmányként került a volt
Szovjetunióba .) .
A képviselő úrnak válaszolva elmondhatjuk, hogy a Lengyel Biblia 1938-ban került el a sárospataki
könyvtárból, 1945-ben nyoma veszett, miután a szovjet csapatok felrobbantották a bankok
páncéltermeit. További sorsa ismeretlen . A magyar szakemberek továbbra is bíznak abban, hogy
további kutatások eredményeképpen előkerül Oroszország valamelyik jelentős könyvtárából .

Budapest, 2005 . augusztus 25 .
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