
Az oktató személyi–szakmai adatai 
Név: Heltai János 
Születési év: 1950 
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve : 
Magyar-latin szakos középiskolai tanár, ELTE, 1975 
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot 
(A) adott!  
Országos Széchényi Könyvtár, tudományos kutató, Miskolci Egyetem, egyetemi tanár 
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5) 
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 
1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az 
értekezés címe is!) 
 tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím 
(DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek  
dr. Univ. 1980: Csc 1990, MTA doktora 2005, dr. habil. 2005 
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György 
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja  
Széchényi professzori ösztöndíj 1999-2003 
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen 
nyelven, külföldi intézményben stb.)  
1992-től a Miskolci Egyetemen, régi magyar irodalomtörténet és hozzá kapcsolódóan 
műfaj- és eszmetörténet, nyomda-, könyvkiadás- és könyvkereskedelem-történet 
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és 
eredményei  
1972 óta veszek részt a Régi Magyarországi Nyomtatványok című, retrospektív 
nemzeti bibliográfia köteteinek elkészítésében. Ez a nemzetközi elismertséget kivívó 
vállalkozás lehetővé tette, hogy a teljes magyarországi nyomdai termelést áttekintsem 
a kezdetektől 1800-ig. A teljes anyag ismerete jó rálátást biztosít a magyarországi 
irodalom és szélesebb értelemben vett művelődés kialakulásának és fejlődésének 
történetére. Egyéni kutatásaim főként a protestáns peregrinációra, a korszak 
eszmetörténetére, a protestáns és katolikus reformáció magyarországi jellemzőire, a 
hitvitákra és perikópákra, a bibliakiadások történetére, s a nyomtatott műfajok 
rendszerére irányultak.  
Három RMNy kötetnek voltam szerkesztője vagy egyik szerzője, három önálló 
könyvem jelent meg, és három olyan kötetet szerkesztettem, amelyekben saját 
tanulmányaim is szerepelnek, és amelyeknek teljes anyaga közvetlenül kapcsolódik 
egyéni kutatásaimhoz. Összes publikációm száma több, mint száz, idézettségük 
magas.  
 
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának 
bemutatása:  
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)  
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció 
vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek 



Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés 
helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).  
a) 
A mennyei tudomány tiszta világos folyamja – Adalékok a felekezeti tudatok 
kialakulásához az 1616—1619-es évek vitairatai és prédikációi alapján = A 
reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16.—18. században, 
főszerk. Száraz Orsolya, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 197-207 
 
Die persönliche Beziehungen des Heidelberger Theologie Professors David Pareus zu 
seinen ungarischen Studenten von 1598 bis 1621 = Religiös motivierte Migrationen 
zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis 19. 
Jahrhundert.Herausgegeben von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, 
Annamarie Röder und Anton Schindling unter Mitarbeit von Patrick Schiele. 2018 W. 
Kohlhammer Verlag Stuttgart, 237-253 
 
Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György 
korszakában Erdélyben = A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok 
Magyarországon a reformáció korából. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest 
Argumenetum Kiadó Országos Széchényi Könyvtár 2017, 97-107 (A Magyar 
Könyvszemle és a Mokka-R egyesület füzetei 9) 
 
A Régi Magyarországi nyomtatványok tudománytörténeti helyzete. Megjegyzések a 
bibliográfiai egység fogalmáról = Magyar Könyvszemle 2017, 97-107 
 
A Biblia szerepe a magyar reformációban = Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus 
Krisztus Újszövetsége – Zsoltárok Könyve. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. 
A mai magyar helyesíráshoz igazítva. – Jubileumi kiadás színes mellékletekkel. 
Budapest, Magyar Bibliatársulat 2017, 7-19 
 
b) 

Magyarország panaszainak megoltalmazása. Válogatás Alvinczi Péter műveiből és 
levelezéséből.(Válogatás, szöveggondozás, fordítás, előszó, jegyzetek). Bp. Európa 
Kiadó 1989, 314 lap 

Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Bp. Balassi Kiadó 1994, 194 lap 
(Humanizmus és reformáció 21.) 

Régi Magyarországi Nyomtatványok 1636-1655. Szerk. Heltai János. Irta Heltai 
János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit. Bp. 2000 Akadémiai Kiadó. 
1117 l. + 86 t.Elektronikus kiadása CD-ROM-on = eRMK. Elektronikus Régi Magyar 
Könyvtár (Szabó Károly: RégiMagyar Könyvtár I-II; Sztripszky Hiador: Adalékok... ; 
Régi Magyarországi Nyomtatványok I-III). Bp. 2001, Arcanum 

„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne...” 
Tanulmányok XVI-XIX.századi hitvitáinkról. Szerkesztette Heltai János, Tasi Réka. 
Miskolc Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 2005, 316 



lap 

Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601-1655). 
Budapest Országos Széchényi Könyvtár – Universitas Kiadó 2008, 376 lap. (Res 
Libraria II). 

Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ad” 2008 november 21. – 2009. 
március 21. Szerkesztette Heltai János és Gáborjáni Szabó Botond Budapest 2008. 
288 pag. Kiállítási katalógus. 

Adattár az 1595-1621 között a heidelbergi egyetemen tanult magyarországi diákokról 
és pártfogóikról = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980. Bp. 1983, 243-
347 
 
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, 
elismerések  
Mint az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa gyakran jártam kutatóúton 
Szlovákiában, Romániában, Jugoszláviában, Lengyelországban. Végig látogattam 
azokat a gyűjteményeket, amelyek nagyobb számban őriznek régi magyar könyveket. 
Hosszabb kutató időt töltöttem a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban és a 
bécsi Collegium Hungaricumban. Több, mint tíz évig magyarországi szerkesztője 
voltam az Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries című 
nemzetközi könyvtörténeti bibliográfiának. 2001-2005 között OTKA-kutatást 
vezettem a hitviták magyarországi történetéről, 
1995-ben Keresztúry-díjban, 2009-ben Klaniczay-díjban részesültem. 2018 Széchényi 
Ferenc emlékéremmel tüntettek ki. 
1999-tól tagja vagyok az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának. 2005-2011 
között tagja voltam az MTA Irodalomtudományi Bizottságának, 2007-2010 között az 
OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának. Tagja vagyok az Országos Széchényi 
Könyvtár Tudományos Bizottságának és a Corvinus Alapítvány kuratóriumának. 
Számos hazai és külföldi könyvtáros kollégával tartok fenn rendszeres szakmai 
kapcsolatot. 
Több, mint tíz alkalommal opponáltam kandidátusi, phd és akadémiai doktori 
értekezéseket. Rendszeresen bírálok OTKA pályázatokat. 
A Miskolci Egyetemen tagja vagyok az egyetem Doktori Tanácsának és a 
tudományági Habilitációs Bizottságnak, amelynek 2010-től 2012-ig, három évig 
elnöke voltam. 
 


