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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erõsítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.

Ehhez az eszmeiséghez csatlakozva
szerveztük meg 2010. január 21-én 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából in-
tézményi nyílt napunkat, mely az idén 
a Látjátok feleim címû kiállításunk köré  szervezõdött,
hiszen mi más tükröz-hetné hívebben egy nemzet kul-
túráját, mint annak nyelve.

A látogatók visszajelzése alapján a latin betûs magyar
írásbeliség történetét bemutató tárlat minden korosztály
számára különleges élményt adott. A fiatalabbak színes,
játékos múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismer-
kedhettek a nyelvemlékeinkkel, míg az idõsebbeket a ko-
lostori kerengõt idézõ installáció, a hatásos zenei aláfes-
tés, valamint a tárlók mellett elhaladva felhangzó korabeli
szövegrészletek segítették az elmélyedésben.

Legnépszerûbbnek a tárlatvezetések bizonyultak, az
elõre meghirdetett 5 idõpont mellett az igényekhez iga-
zodva további két alkalommal biztosítottunk kiállítás-
vezetést.

A közönségprogramok mellett tudományos üléssza-
kot is szerveztünk Kiss Jenõ akadémikus és nyelvész-
professzor elnökletével, melyen a nyelvtörténettel, illet-
ve nyelvemlékeinkkel foglalkozó kiváló kutatók közül
négyen ismertették legújabb kutatási eredményeiket.
Hoffmann István a szórványemlékek komplex vizsgá-
latának módszerét, Haader Lea a scriptorok tévesztése-
inek elemzése során levonható következtetéseit vázolta.
A nyelv- és irodalomtörténet határmezsgyéjére evezve
Horváth Iván lebilincselõ elõadását hallhattuk Magyar
versek: mi veszett el? címmel. Ezt követte a kiállítás 
kurátorának, Madas Editnek összefoglaló elõadása
Adaptáció, fordítás, kompiláció címmel.

A délutáni programok második felében sajtótájékoz-
tatóval egybekötött honlap-, CD- és könyvbemutatóval
vártuk a közönséget. Mann Jolán és Török Máté, 
a Tartalomszolgáltató Osztály munkatársai mutatták
be a sajtónak és a nagyközönségnek a kiállítás kapcsán
útjára indított Nyelvemlék-honlapot. 

Ezt követõen Korompay Klára ismertette a Régi 
Magyar Kódexek sorozatot, hangsúlyozva az új kutatá-
si eredmények közlésének fontosságát, egyúttal bepil-
lantást engedve a sorozat jövõjébe is. Káldos János
különgyûjteményi igazgató az OSZK  „Digitális Kincstár”
címû CD-sorozatát ajánlotta a közönség figyelmébe.
A sorozatban egyebek mellett több nyelvemlék-kóde-
xünk megjelent (Festetics-kódex, Margit legenda, 
Jókai-kódex). Végezetül Tóth Zsuzsanna restaurátor
képekkel illusztrálva mutatta be az Apor-kódex restau-
rálásának folyamatát. 

Az intézményt bemutató könyvtári körséták, vala-
mint a délután folyamán két részben zajló, fentebb
vázolt programok egyaránt sok látogatót vonzottak. 
A nagyközönség örömmel fogadta a nyílt nap keretében
biztosított kedvezményeket, aznap több mint kétezer
olvasója és látogatója volt intézményünknek.

Szilárdi Edina
edina.at.oszk.hu
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Csoportvezetés a tárlaton
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