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A zirci Reguly Antal mûemlékkönyvtár 2010-ben is
színes programokkal várta látogatóit. A kutatókönyv-
tári munka mellett számos egyéb esemény, színes mú-
zeumi program, értékes tárlat és színvonalas elõadás
várt a Zircre látogatókra.

„festmény+táj”
A mûemlékkönyvtár elõterében 2010 április 1. és 

június 1. között került megrendezésre Földesi Barna-
bás fiatal festõmûvész alkotásaiból az a kiállítás,
melyben az alkotó klasszikus tájképeket bújtatott új
köntösbe, így több klasszikus elõd által feltett kérdésre
fogalmazta meg a saját érdekes válaszát, önálló és kü-
lön alkotásokat hozva létre. Meglátásairól, a tárlat
koncepciójáról maga így vall: „Klasszikus tájképeket
és absztrakt képeket festek. A klasszikusságot úgy ért-
ve, hogy az egy lezárt és befejezett festõi nyelv, olyan
átmenthetõ elemeinek a felhasználása, melyekkel
nem utalok, nem idézek, hanem újrafogalmazom 
a festészet problémáit. Ezek az átmenthetõ elemek
egyrészrõl tehát maguk a festõi problémák, melyekkel
a holland barokk tájképfestõk, Markó Károly vagy 
éppen a 18. század kismesterei foglalkoztak. Ezen ele-
mek: a képcímen is felelhetõ motívumok, fényviszo-
nyok, sablonos témák, kánonszerû képkivágások.
Ezek megidézése nem elsõdleges célja, csupán isme-

rõs díszletei képeimnek, melyek elõtt, ha úgy tetszik,
újrajátszom a festészet nagy jeleneteit. Ezzel nem ál-
lítom, hogy a festészet nagy problémáihoz szükség
van a klasszikus díszletekre, de én egyelõre itt mozgok
otthonosan - a jövõ feladata számomra, hogy ez mivel
helyettesíthetõ. Másrészt nem csak kellékeket köl-
csönzök a klasszikusoktól, hanem bizonyos minõsé-
geket is. Ilyen minõségek számomra az anyagkezelés
rutinja, tónus és színakkordok alkalmazása, a fény
színekkel való ragyogtatása. Nem egyéni, összeté-
veszthetetlen kézjegy kialakításán dolgozom. A klasz-
szikus tájkép klasszikus formáiban rejlõ lehetõség 
érdekel. De ez a hatalmas anyag rám esõ része az ér-
deklõdésem és csodálatom spontán szelekciójával egy-
ben személyes stílust is teremthet.”

A sikeres tárlat a mûvész utóbbi hét évben született
alkotásait, vállalt kísérleteit mutatta be, mely elõször
került gyûjteményes formában a nyilvánosság elé.

Barokk Termi Elõadások
A mûemlékkönyvtár „Barokk Termi Elõadások” címû

rendezvénysorozata tudományos és minõségi irodalmi
ismeretterjesztést tûzött a zászlajára. Ezzel a város és a
környéke mûvelõdésre kapható közönségét igyekszik el-
sõdlegesen szolgálni. A témákat évfordulók, kiállítások
szolgáltatják, melyek kapcsán neves meghívott elõadók

értekeznek. A rendezvény elne-
vezését az elõadások helyszíne,
a könyvtár barokk terme adta,
ahol ötven fõ fér el kényelme-
sen, s ez rendszeresen meg 
is telik. 2010-ben a költészet
napjához és az aktuális kiállítá-
sához kapcsolódóan Földesi
Barnabás zirci festõmûvész be-
szélt a klasszikus festészethez
való viszonyáról, Baksa Péter
gyõri helytörténész pedig a köl-
tészet napja alkalmából a 20.
századi katolikus költõkrõl tar-
tott értékes elõadást. Schiller
Erzsébet, az ELTE BTK taná-
ra és Jankovics József, az MTA
Irodalomtudományi Intézeté-
nek igazgatóhelyettese Ányos

Pál, a Zirchez közeli Nagyesztergáron született 18.
századi költõ, össze-gyûjtött munkáinak legújabb kö-
tetét mutatta be.

ZIRCI HÍREK

Installáció a Gróf Széchenyi István emlékkiállításból. 
A „Lovakrul” a nemzeti könyvtár számára dedikált példánya,

valamint Ilyés Antal és Lebó Ferenc érmei.
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Gróf Széchenyi István emlékkiállítás
Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkal-

mából, az emlékévhez kapcsolódva szeptember 21.-én
nyílt értékes tárlat Zircen a Mûemlékkönyvtár termei-
ben. A megvalósításért egy közgyûjtemény és egy ma-
gángyûjtõ fogott össze, azaz a nemzeti könyvtár és
Egervölgyi Dezsõ. Elõbbi Széchenyi István elsõ, másod
kiadású munkáival, korabeli folyóiratokkal, értékes do-
kumentumokkal, utóbbi gazdag szobor, érem- és pla-
kátgyûjteményével járult hozzá a kiállítás sikeréhez. 
A rendezõk célja kettõs volt, egyrészt a gróf nagy ívû
életpályájának reprezentálása mûvei, cikkei segítségé-
vel, valamint a halála után kialakult kultuszának átfo-
gó bemutatása, amelyet jól szolgálták a plakátok, 
szobrok, érmek és plakettek is, amelyeknek alkotói 
között Kisfaludy Strobl Zsigmond, Borsos Miklós és
Csíkszentmihályi Róbert munkái is szerepeltek. A tár-
lók egy részében Széchenyi munkássága tematikusan
jelent meg, de jelentõsebb írásai külön-külön, érmek és
egyéb mûtárgyak társaságában kerültek a látogatók elé.
A kiállításon unikumnak számított három olyan kötet
az OSZK törzsgyûjteményébõl, melyeket a gróf maga
dedikált: az elsõt az édesapa által alapított nemzeti
könyvtárnak, a következõ kettõt pedig Eötvös Pálnak,
illetve Fáy Andrásnak. A különlegességek közé tarto-
zott a Magyar Tudományos Akadémia alapítóinak em-
léket állító éremsorozat is, akárcsak Domonkos Béla 
kiállított szobra.

A tárlatot Boka László tudo-
mányos igazgató nyitotta meg,
aki Széchenyi István életmû-
vét méltatva nem csupán a
mûveirõl ismert és elismert al-
kotót, politikust, szerzõt, de az
egyént, az eszméit valló, válla-
ló, ugyanakkor mély emberi
félelmeit megélõ Széchenyi-
rõl szólt, õt követve Egervölgyi
Dezsõ mutatta be a rendezõk,
köztük e sorok írójának kiál-
lítási koncepcióját a népes 
közönségnek. Boka László be-
szédében elmondta, hogy a gróf
erényei közül mindenfélekép-
pen kiemelendõ a nevelésben
való hit, az elvek melletti kitar-
tás és a lehetetlenrõl, illetve 
annak határairól való személyes
meggyõzõdés fontossága. Min-
dezek jegyében ajánlotta a pub-

likumnak a kiállítás mottóját, amelyet Széchenyi István
Béla fiához írt intelmeiben lehet olvasni: „… az áldozatban
van a hazafiság.” A kiállítás december 31-ig volt látható.

Bor és irodalom
A Múzeumok Õszi Éjszakáján az intézmény egy 

izgalmas borkultúra esttel várta az érdeklõdõket. Az 
est Márton napra esett, amikor a hagyományok szerint
megkóstolják az újbort, és idén stílszerûen Széchenyi 
István borászatról vallott gondolatai jegyében tellett. 
A rendezvényhez sikerült megnyerni a badacsonyi 
Borbély Családi Pincészetet, akik Széchenyi gondolatai-
hoz illõ kiváló minõségû borokat biztosítottak kóstolásra.
Badacsony régóta kötõdik Zirchez, hiszen a ciszterci szer-
zetesrendnek – a mûemlékkönyvtár alapítóinak – e bor-
régióban voltak a legnagyobb szõlõbirtokaik. A borrégi-
ót, a borkóstolás szabályait Borbély Tamás, a pincészet
vezetõ borásza mutatta be. A kóstolás közben, kapcso-
lódva az aktuális kiállításhoz, a mûemlékkönyvtár 
vezetõje, e sorok írója idézte többször Széchenyi gon-
dolatait  a magyar  borról, bortermelésrõl és borkereske-
delemrõl. A gróf többek között ebben a témában is mara-
dandóan nyilatkozott, a Világ címû folyóiratban több
oldalt szentel neki, naplójában pedig humoros feljegyzé-
sek is olvashatók boros kalandjairól, de még fiának, Bé-
lának is írt intelmeiben az értékes nedûrõl. Az est iránti
érdeklõdés újfent bebizonyította, hogy a mértéktartó
borfogyasztás jól megfér az irodalmi gondolatokkal.

Németh Gábor
gnemeth.at.oszk.hu

Borest a mûemlékkönyvtár barokk termében
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