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2010. ok tó ber 16-án nyílt meg az el sõ ma gyar föld- és
ég göm bök tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tás az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ban. A nyom ta tott föld- és ég göm -
bök, mint kar to grá fi ai do ku men tu mok, a min den ko ri
kötelespéldány ren de let ha tá lya alá tar to zó al ko tá sok
len né nek, de leg na gyobb saj ná la tunk ra e mû vek leg tel -
je sebb ki adá sai ma gán gyûj te mény ben ta lál ha tók. 
A gyûj te mény tu laj do no sá nak nagy lel kû tá mo ga tá sa
tet te le he tõ vé e sze met gyö nyör köd te tõ mû vek bõl ren -
de zett ki ál lí tás meg ren de zé sét.

E he lyen csak dió héj ban tu dunk át te kin tést ad ni 
a ma gyar or szá gi gló busz ké szí tés tör té ne té rõl.

A gló bu szok hasz ná la ta szo ro san ös  sze függ az is ko -
lai ok ta tás sal. E do ku men tu mok nem csak tér be li is me -
re te ket köz ve tí tet tek a ta nu lók fe lé Föl dünk rõl, ha nem
se gít sé gé vel le he tett más csil la gá sza ti ese mé nye ket és
je len sé ge ket is lát tat ni. Így nem meg le põ, hogy a hol -
lan di ai egye te men ta nu ló, majd utóbb ha zá já ba vis  sza -
té rõ Apá czai Cse re Já nos (1625-1659) a ma gyar ne ve -
lés ügy út tö rõ je, a Ma gyar Encylopaedia cí mû mû vé ben,
amely 1655-ben je lent meg, a föld rajz ta ní tá sá nál már
„golyóbis1 vagy abrosz2” hasz ná la tá ra tett javaslatot.3

Az 1777-ben a ma gyar or szá gi is ko lai ok ta tás meg re -
for má lá sá ra el fo ga dott Ratio educationis ren de let még
csak a gló bu szok hasz ná la tá nak le he tõ sé gét és elõ nyét
em lí ti, de a ké sõb bi, 1806. évi mó do sí tott vál to za tá ban 
a tör vény al ko tók a föld göm böt már az is ko lai szer tár ré -
szé vé tet ték. A „mes ter sé ges föl dek”, az az a föld göm -
bök is ko lai hasz ná lat ban va ló el ter je dé sé nek hos  szú
ide ig a leg fõbb aka dá lya azok ma gas ára volt. A gömb -
szel vé nyek nyom ta tá si költ sé gé nek je len tõs csök ke né se
a kõ nyom ta tás sal vált le he tõ vé, míg a föld- és ég göm -
bök elõ ál lí tá si költ sé gét a gömb tes tek so ro zat gyár tá sát
fel vál lal ni tu dó mû he lyek, ki sebb üze mek lét re jöt te
ala poz ta meg. 

A ma gyar nyel vû nyom ta tott föld- és ég göm bök, vagy
ahogy a 19. szá zad ban ná lunk ne vez ték, a „te kék” el ter -
je dé se szo ros kap cso lat ban állt az ok ta tás szé le sebb kö -
rû ki tel je se dé sé vel, majd kö te le zõ vé vá lá sá val. E fo lya -
ma tot is szem lél tet ni igye kez tünk az OSZK tár la tán,
mely el sõ íz ben nyúj tott le he tõ sé get a ha zai nyom ta tott
föld- és ég göm bök fel vo nul ta tá sá ra, tör té ne tük át fo gó
meg is me ré sé re.

Az el sõ ma gyar nyel vû is ko lai hasz ná lat ra szer kesz -
tett föld- és ég gömb el ké szí té se Nagy Kár oly (1797-

1868)4 ne vé hez köt he tõ, a vál lal ko zás anya gi alap ját
gróf Bat thyá nyi Káz mér An tal Fe renc (1807-1854) 
10 000 ezüst fo rint ja biz to sí tot ta. A göm bök egyike5

Bécs ben, a másik6 pe dig Pá rizs ban ké szült. E „te kék”
meg je len te té sé ben a Ma gyar Tu dós Tár sa ság is sze re -

pet vál lalt, a szer zõ ké ré sé re tag jai öröm mel vál lal ták 
el a föld gömb ön ta lál ha tó fel irat ok ma gya rí tá sát, az
 az a „föld ira ti mû nyelv” meg al ko tá sát. E mun ká ban
nem ki sebb sze mé lyek vet tek részt, mint Baj za Jó zsef
köl tõ (1804–1858), Bu gát Pál or vos és nyelv újí tó
(1793–1855) és Vö rös mar ty Mi hály köl tõ, író, ügy véd
(1800-1855).

A Hír nök cí mû he ti lap 1840. évi 77. szá ma már öröm -
mel ad ja hí rül a ma gyar kö zön ség nek, hogy az el sõ 
ma gyar föld te kék el ké szül tek, s hogy gróf Bat thyá ny
Káz mér bõ ke zû sé gé bõl min den olyan ma gyar is ko la
aján dé kul kap ja azo kat, ame lyek ben „a föld ira tot na -
gyobb ter je de lem ben ta nít ják”.  Rö vid idõ alatt a ha zai
is ko lák nak nem ke ve sebb, mint 128 föld gömb ke rült

NYOMTATOTT MAGYAR FÖLD- ÉS ÉGGÖMBÖK 

A KEZDETEKTÕL NAPJAINKIG

Nagy Kár oly ég gömb je
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ki osz tás ra. A nagy lel kû ké szí tõk e te kék bõl egyet len
pél dányt sem ad tak pén zért, ha nem csak az ar ra mél -
tók nak in gyen, sze re tet bõl, tisz te let bõl. 

Az el sõ ma gyar föld gömb al ko tó kö zös sé ge a meg -
ma radt nyo ma to kat, a gömb tes tek hez szük sé ges már
kész al kat ré sze ket to váb bi fel hasz ná lás cél já ra 1841-
ben a Ma gyar Tu dós Tár sa ság nak aján dé koz ták, azzal 
a ki kö tés sel, hogy az is ko lák szá má ra azok to vább ra is
in gyen ke rül je nek át adás ra. Már 1847-ben fel me rült
an nak le he tõ sé ge, hogy a Ma gyar Tu dós Társaság7

Emich Gusz táv (1814-1869) je les könyv ki adó és
nyom dász se gít sé gé vel az „El sõ Ma gyar Földteke…”
2. ki adá sá ra vál lal koz za nak, ám a tény le ges ki adás ra
csak a sza bad ság harc le ve ré se után, va ló szí nû leg
1850-ben ke rült sor.

Az el sõ nyom ta tás ban meg je lent és ke res ke del mi for -
ga lom ba is ke rült ma gyar sze mély ál tal ké szí tett föld -
göm böt az 1848-49-es sza bad ság harc ban õr na gyi ran -
gig el ju tó szentkatolnai Ele kes Ferenc (1811-1868
után)8 al kot ta. Föld gömb jei Bécs ben 1844-ben9, il let ve
1851-ben10 Franz Leopold Schöninger (1790-1877)11

ki adá sá ban lát ták meg a nap vi lá got. A ko ra be li új ság -
hir de té sek ada tai sze rint e föld göm bök né met és ma -
gyar nyel ven ke rül tek for ga lom ba. Ma egy-egy ki adás -
ból csu pán egy-egy né met nyel vû pél dányt is me rünk.

A ki egye zés után az 1868: XXXVIII tc. a nép is ko lai
köz ok ta tás ról szólt, amely ben a föld- és ég göm bök is ko -
lai ok ta tás ban is mét sze re pet kap tak. A tör vény ben fog -
lal tak gyors meg va ló sí tá sá nak alap ját az 1869-ben 
ki bo csá tott államsorsjáték12 ve tet te meg, amely nek se -
gít sé gé vel a fen ti cél ra 201 500 fo rin tot si ke rült ös  sze -
gyûj te ni. A pénz je len tõs ré sze is ko lák lé te sí té sé re, il let -
ve a meg lé võk kor sze rû sí té sé re for dí tó dott, de ju tott
be lõ le az ok ta tást elõ se gí tõ esz kö zök (pél dá ul fa li tér ké -
pek, föld- és ég göm bök stb.) és tan köny vek meg vá sár lá -
sá ra is. A sze gé nyebb nép is ko lák 1872-ig más tan köny -
vek mel lett in gyen kap ták meg Ma gyar or szág és
Eu ró pa fa li tér kép ét, a ta nu lók  kö zött 15600 da rab „ké -
zi ab roszt” osz tot tak szét Ma gyar or szág ról, va la mint
így ke rült 6 000 da rab kü lön bö zõ mé re tû föld gömb is az
is ko lai szer tá rak ba. E göm bö ket rész ben a tör vény elõ -
ké szí té sé ben részt ve võ Hunfalvy Já nos (1820-1888),
va la mint Gönczy Pál (1817-1892) ma gya rí tot ta, míg
azo kat a Jan Felkl (1817-1887), ké sõbb Jan Felkl és 
fia ve zet te cég Prá gá ban ké szí tet te. Ab ban az idõ ben 
a Felkl-féle prá gai cég Eu ró pa egyik leg na gyobb is ko lai
föld- és ég gömb elõ ál lí tó ja és for gal ma zó ja volt. Az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia is ko lá it hos  szú ide ig szin -
te ki zá ró lag õk lát ták el a föld rajz ok ta tást se gí tõ esz kö -
zök kel.

1893-ban a Ma gyar Föld raj zi Tár sa sá got az zal a ké -
rés sel ke res te meg a kul tusz mi nisz ter, hogy te gye nek
ja vas la tot az is ko lá ink ban hasz nál ha tó ma gyar föld -
gömb ök re. A Ma gyar Föld raj zi Tár sa ság a mi nisz ter

ké ré sé re azt ja va sol ta, hogy az is ko lai ok ta tás cél já ra
két fé le át mé rõ jû gömb ké szül jön, a ki sebb át mé rõ je
25,5 cm, míg a na gyob bé 51 cm legyen.13

1895-ben a Föld raj zi Köz le mé nyek ben Erõ di Bé la 
a kö vet ke zõk rõl szá molt be: „A ha zai kartographia te rén
ör ven de tes ha la dást ta lá lunk, szin tén a Val lás és Köz ok ta tás -
ügyi Mi nisz té ri um ál do zat kész sé ge foly tán, melylyel
a volt Hölzel-féle most már Kogutowicz Ma nó-fé le vál la -
la tot  ma gyar nyel vû is ko lai fa li tér ké pek ki adá sá ban tá mo -
gat ja. A kiadó-czég tér ké pei a le folyt év ben több da rab bal
sza po rod tak. A ma gyar ki adá sú föld göm bök ügye is elõ ha -
ladt s a milleniumra min den va ló szí nû ség sze rint lesz nek
ha zai gyárt má nyú ma gyar föld gömb je ink is.” 14

Az 1896. év ese mé nye i rõl a Ma gyar Föld raj zi Tár sa -
ság el nö ke Erõ di Bé la a kö vet ke zõ ket ír ta a tár su lat fo -
lyó ira tá ban ol vas ha tó je len té sé ben: „kü lön fi gyel met éb -
resz tet tek a Kogutowicz Ma nó-fé le ma gyar föld raj zi
in té zet tér ké pei, ma gyar föld raj zi jel leg ké pei és gló bu sai.
Vég re a ma gyar gló bu sok kér dé sét is meg old va lát juk 
a Kogutowicz si ke rült vál la la ta ál tal két fé le nagy ság ban
ké szül tek föld te ké ink, és pe dig 25 ½ és 51 cm nagy ság ban.
Az elõb bi mé re tû ek há rom fé le ki vi tel ben van nak for ga -
lom ba hoz va.”

Kogutowicz Ma nó (1851-1908) is ko lai tér ké pe i ért,
at la sza i ért és föld gömb je i ért meg kap ta a mil len ni u mi
ki ál lí tás nagy aranyérmét,15 ne ki kö szön het jük az el sõ
ma gyar ké szí té sû és Ma gyar or szá gon so ro zat ban gyár -
tott föld gömb je in ket is. Tu laj don kép pen et tõl az idõ -
pont tól áll tak a ma gyar is ko lai ok ta tás ren del ke zé sé re

Nagy Kár oly föld gömb je
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egy sé ges el vek alap ján szer kesz tett föld raj zi és tör té nel -
mi fa li tér ké pek, at la szok és föld göm bök.

Az 1927-ben Turner Ist ván (1900-1974) ál tal ala pí -
tott Dom bor mû vû Tér ké pé sze ti Mû in té zet 1931-tõl
ké szí tett föld göm bö ket is. A gló bu szo kat Kogutowicz
Kár oly (1886-1948) szer kesz tet te, név írá sát Ta kács 
Jó zsef (1901-1986) ál lí tot ta ös  sze, Turner Fe renc
(1899-?) ter vez te és raj zol ta, míg a tér kép szel vé nyek
nyom ta tá sát a Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Tér ké pé szet vé -
gez te. A föld göm bö ket Kókai La jos (?-?) ad ta ki.

1945 után a ko ráb ban ké szült gömb szel vé nye ket fel -
hasz nál va a Fõ vá ro si NE ON Szö vet ke zet Turner 
Ist ván ké szí té sé ben ho zott for ga lom ba olyan föld göm -
bö ket – ese ten ként csak kéz zel ja vít va –, ame lyek nek 
a szel vé nyei még Kókai La jos meg ren de lé sé re ké szül -
tek. 1953-tól már Füsi La jos (1920-1999) ál tal szer -
kesz tett új föld göm bök ke rül tek ki adás ra. Az 1960-as
évek tõl ké szül tek a Kar to grá fi ai Vál la lat nál még ha -
gyo má nyos gömb alap ra a föld göm bök. Ké sõbb a Kar -
to grá fi ai Vál la lat nál is át tér tek a ma ga sabb igé nye ket
ki elé gí tõ, és már so ro zat ban gyárt ha tó, mû anyag ból ké -
szí tett gömb tes tek hasz ná la tá ra, de a föld göm bök szel -
vé nye it to vább ra is egyen ként, kéz zel ra gasz tot ták fel.16

Nap ja ink ban a BELMA Kft. ké szít ha zánk ban kü -
lön bö zõ mé re tû föld göm bö ket, ame lye ken már a tér -
kép és a gömb tes te is mû anyag ból van.

Plihál Ka ta lin, a ki ál lí tás ku rá to ra
katalin.plihal.at.oszk.hu

1 föld gömb
2 fa li tér kép
3 “[Ta nít vá nya im nak] azt javaslanám, hogy egy el sõ ben 

[a Ma gyar En cik lo pé di á nak] va la mely kön  nyebb ré szét ta nul ják,
pél dá nak oká ért a föld le írást, sze me ik elõtt tart ván oly go lyó bist
vagy ab roszt, me lyen a föld le íra tott.” In: Ma gyar gon dol ko dók. 
17. szá zad. A vá lo ga tás, a szö veg gon do zás és a jegy ze tek Tarnóc 
Már ton munkája. Bu da pest, 1979. 670. p.

4 Hrenkó Pál: Az el sõ ma gyar föld gömb al ko tó kö zös sé ge. In:
Geo dé zia és Kar to grá fia. 1984. 268-274. pp.

5 Föld gömb: Elsö ma gyar FÖLD TE KE a’ legujabb kútfök után
/ Met szet te Biller. – [1:40 000 000]. – BÉCS, 1840. – Át mé rõ 316,5
mm

6 [Ég te ke] ; A csil la gok he lyei 1840nek fe lel nek meg. / Készíté
Dien Kár oly. – Pá rizs, 1840. – Át mé rõ 316,5 mm

7 Ma gyar Academiai Ér te sí tõ. 1847. 2. sz. 19. p.
8 Bona Gá bor: Tá bor no kok és törzs tisz tek az 1848/49. évi sza -

bad ság harc ban. 3. jav. átdolg. ki ad. Bu da pest, 2000. 319. p.; Ele kes
Fe renc pon tos szü le té si ada tá nak (Árapatak, 1811. jú ni us 29.) pon -
to sí tá sá ért er dé lyi Kocs Já nos csa lád ku ta tó nak tar to zom kö szö net -
tel, aki az árapataki re for má tus egy ház anya könyv ében meg ta lál ta
azo kat. Ele kes édes ap ja 1809 és 1818 kö zött re for má tus lel kész ként
szol gált Árapatakon.

9 átmérõje16 cm.
10 át mé rõ je 12 cm
11 Modelle der Welt. Erd- und Himmelsgloben. Hrsg. Peter E.

Allmayer-Beck. Wi en. 1997. 193. p.
12http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5337;

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0016/7.html 
13 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1893. 315-316. pp.
14 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1895. 223. p. 
15 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1896.  279. p.
16 Már ton Má tyás: A Kar to grá fi ai Vál la lat föld gömb jei. In:

Geo dé zia és Kar to grá fia.  1988, 42-48 pp.
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Fel buk ka nó lap pan gó mû tár gyak

A mû vé szet tör té nész mun ká já nak leg szebb pil la na -
tai kö zé tar toz nak a meg ta lá lás-él mé nyek. Kü lö nö sen
meg le põ eset az, ha egy köz gyûj te mény ben buk kan fel
is mert mû vész ko ráb ban is me ret len al ko tá sa. 

2009 õszén ke rült elõ az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár Pla kát- és Kisnyomtatványtárából két Vaszary Já nos
ter vez te kár pit ere de ti, pasz tell kré tá val ké szült ter ve.
Ese tük ben az attribúció nem volt két sé ges,
mi vel Vaszary szõ nye gei szé les kör ben is mer -
tek, a ter vek fi nom ki dol go zott sá ga pe dig egy -
ér tel mû en sa ját ke zû ség re val lott. Kulcs -
kér dés ma radt azon ban a proveniencia: az, 
hogy ez a két tárgy ho gyan ju tott el gyûj te mé -
nyünk be.

A két rajz rend kí vül rossz ál la pot ban fe küdt
– fel te he tõ leg év ti ze dek óta – egy fém szek -
rény pla kát ter ve ket tar tal ma zó fi ók já ban.
Nagy mé re tük mi att ös  sze vol tak hajt va, szé -
lük a moz ga tás kö vet kez té ben gyû rõd he tett.
A pasz tell kré ta rend kí vü li sé rü lé keny sé ge,
mor zso ló dá sa mi att szí ne ik bõl is so kat ve szít -
het tek a moz ga tá sok so rán. A la pok alatt és 
fe lett fek võ egyéb kéz zel ké szült ter vek rõl 
a víz fes ték vagy kré ta por pe dig rend kí vül
szen  nye zet té tet te a pasz tel le ket. En nek el le -
né re a mai szem lé lõ szá má ra is egy ér tel mû en
fel is mer he tõ raj tuk két is mert Vaszary szõ -
nyeg kom po zí ci ó ja: a Je gyes pár és a Vá sár.

Vaszary Já nos: Je gyes pár és Vá sár

Vaszary Já nos az 1900-as évek ele jén 
a Ma gyar or szá gon is meg gyö ke re se dõ, egész 
Eu ró pá ban je lent ke zõ ipar mû vé sze ti moz ga -
lom ba kap cso ló dik be. Az an gol preraffaellita
ere de tû szem lé let ke re té ben a kéz mû ipar ha gyo má -
nyainak új já é lesz té sé vel pár hu za mo san folyt az ipar mû -
vé szet hez kap cso ló dó in téz mény rend szer ki épü lé se.
A Gö döl lõi mû vész te lep al ko tói mel lett az ipar mû vé -
sze ti moz ga lom tö rek vé sei sok kü lön ál ló mû vész egyé -

ni ség élet mû vé ben is je lent kez nek, ki emel he tõ kö zü -
lük Rippl-Ró nai Jó zsef és Vaszary Já nos. Mun kás sá guk
e té ren pár hu zam ba ál lít ha tó, hoz zá té ve, hogy Rippl-
Ró nai ipar mû vé sze ti œvre-je jó val szé le sebb Vaszaryénál:
szo ros együtt mû kö dés ben dol go zott a Zsolnay gyár ral
ke rá mi á kon, ter ve zett egész in te ri eurt is (pl. Andrássy
ebéd lõ) stb. 

Vaszary az ipar mû vé szet hez el sõ sor ban az Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um 1896-ban ki ne ve zett nagy ha tá sú 

fõ igaz ga tó ján, Radisics Je nõn ke resz tül kap cso ló dott.
Radisics a sze ces  szió hí ve, ilyen stí lu sú tár gyak kal bõ ví -
ti a Mú ze um gyûj te mé nyét, és ezt a stí lus iga zo dást 

Vá sár

8

PASZ TEL LEK A FI ÓK BÓL

KÉT VASZARY KÁR PIT ÚJON NAN ELÕ KE RÜLT ERE DE TI TER VEI 
AZ OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI KÖNYV TÁR BAN
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irá nyoz za elõ a ma gyar mû vé szek szá má ra is.  Fel is me -
ri a Mú ze um íz lés for má ló sze re pét, és nagy vo lu me nû
vál lal ko zá sa i ba olyan mo dern fel fo gá sú mû vé sze ket
von be, mint Vaszary Já nos. 

Vaszary kár pit ja i ra az a ket tõs iga zo dás jel lem zõ,
ame lyek Radisics leg fõbb cél ki tû zé sei vol tak: a mo dern
és nem ze ti irány egy más mel let ti sé ge. A kár pi tok egy -
részt sze ces  szi ós-poszt imp res  szi o nis ta fel fo gást tük -
röz nek: nagy fol tok, de ko ra tív, sík sze rû for mák épí tik
fel a kom po zí ci ó kat. Más részt alap ve tõ en meg ha tá roz -
za õket a nép mû vé sze ti iga zo dás, amely ma gya ros jel -
le get köl csö nöz ne kik. A kár pi tok szö vés tech -
ni ká ja is be le il lik a ket tõs iga zo dás ba: az
ipar mû vé sze ti moz ga lom egyik prog res  szív
észa ki kö ve tõ je, Otto Eckmann ve zet te
Scherrebeki mû hely fej lesz tet te ki ezt az
egész Eu ró pá ban nép sze rû vé vá ló szö vé si
tech ni kát. Az is ko lá ban a ha gyo má nyos nõi
kéz mû ves sé get akar ták vis  sza ál lí ta ni, töb bek
kö zött ter mé sze tes fes té kek hasz ná la tá val, és
egy egy sze rû, de ko ra tív szö vé si tech ni ká val,
amely szí nén és vis  szá ján egy for ma fe lü le tet
ad. A Torontál me gyei Németeleméren meg -
ala kult szö võ mû hely ve ze tõ jét, Kovalszky
Sa rol tát Radisics buz dí tot ta a tech ni ka el sa já -
tí tá sá ra, sõt, a Mú ze um köl csön zött eh hez
min tá ul egy észa ki szõ nye get. Kovalszky
meg jegy zi, hogy a tech ni ka el sa já tí tá sa azért
kön  nyû, mert na gyon ha son lít a tra di ci o ná lis
to ron tá li szö vé si el já rás hoz. A szö vés mód
Vaszarynál a for ma vi lág ra is ha tás sal van: 
a nép mû vé szet hez kö ze li tech ni ká hoz a nép -
mû vé szet for ma vi lá gát for rás nak te kin ti a ter -
ve zés kor. 

Vaszary nem csak a szõ nye gek tech ni ká ja és
for ma vi lá ga, de a té ma vá lasz tás ré vén is 
a folk lór hoz kap cso ló dik. A nép éle té nek
min den na pi je le ne te it vá laszt ja, a nyá jat õr zõ
ju hászt, az ál la tok kal ját szó kis lányt, vá sárt,
es kü võt áb rá zol. Ez zel pár hu za mo san je le nik
meg kár pit ter ve in egy má sik té ma cso port: az álom sze -
rû ár ká di ai je le ne te ké (Ta vasz két vál to za ta, Ját szó höl -
gyek, Tánc).1

A Vaszary kár pi tok ra jel lem zõ sík sze rû ség és nagy
fol tok a Nabis cso port mû vé sze té vel mu tat nak ro kon -
sá got, el sõ sor ban Emile Bernard és Gau guin bre ton
asszo nyos ké pe it idé zik, a te ma ti ka ré vén is.
Vaszaryval kap cso lat ban tu dott tény, hogy fi gye lem -
mel kö vet te a kor társ kül föl di (el sõ sor ban a fran cia)
mû vé sze tet, ezt kap csol ta ös  sze a ma gyar nép mû vé -
szet for ma kin csé vel és a né pi élet je le ne te i vel. A né pi
te ma ti ka és a né pi es ere de tû (még is mo dern) szö vés -
tech ni ka el le né re a szá zad for du ló mo dern de ko ra ti vi -
tá sa jel lem zi a mû ve ket.

A Je gyes pá ron a ré gi es kü või fo tók be ál lí tott me rev sé -
ge és ugyan ak kor na iv ked ves sé ge tük rö zõ dik. A mû -
vész ke rül bár mi lyen ér ze lem re va ló uta lást: fér fi és nõ,
mint egy más ter mé sze tes ki egé szí tõi, meg kér dõ je lez -
he tet len egy ség ként je len nek meg, ko ruk és at ti tûd be li
kü lönb sé ge ik el le né re is. A de ko ra tív, fol tok ból épít ke -
zõ, szin te abszt rakt hát tér vi rág mo tí vu mai egy új kez -
det re, a kap cso lat bim bó zá sá ra utal nak.

Me rész kom po zí ci ó ja és tér áb rá zo lá sa mi att a Vá sár
ki emel ke dik a Vaszary kár pi tok kö zül. Fi gyel met ér de -
mel a kom po zí ció aszim met ri kus sá ga, amely fel tû nõ

le he tett a kis sé me rev nek ha tó Je gyes pár szim met ri á ja
mel lett. A ke ret met szi a fi gu rák kör vo na la it, a te ret pe -
dig az egy más mö göt ti ség, a kon tú rok és fol tok, nem 
a plasz ti ci tás vagy a pers pek tí va ér zé kel te ti. Az elõ tér -
ben cso por to su ló ken dõs fõ kö tõs as  szo nyok és kis lá-
ny ok ol dal né zet bõl lát sza nak, ahogy a hát tér ben a mar -
hák és az õket adó-ve võ so ka ság is, a két cso port kö zött
két gör nye dõ fi gu ra hoz lét re kap cso la tot. Az elõtt-
mögöttet az alul-felül ér zé kel te ti a kom po zí ci ón: va -
gyis olyan, mint ha az egész je le ne tet egyút tal fe lül rõl is
lát nánk. Ezt a meg ol dást a ja pán fa met sze tek rõl sa já tí -
tot ta el az eu ró pai fes té szet, és a pá ri zsi mo dern mû vé -

Vá sár
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szek is szí ve sen hasz nál ták. Vaszary mo dern sé gét jel zi,
hogy a fi a ta labb, Pá rizs ban ta nu ló ge ne rá ció, a Ma gyar
Va dak egyi ke,  Czóbel Bé la egy 1906-os ké pén, a Té ren
cí mûn ha son ló tér-fel fo gás sal ta lál koz ha tunk, mint a
Vá sá ron: itt a vá ro si tar ka so ka ság, a ját szó gye re kek és
es er nyõs höl gyek lát ha tók a „ki te rí tett” tér ben.

Proveniencia

A Vá sár és a Je gyes pár fa li kár pit ok az 1905-ös ve len -
cei ipar mû vé sze ti ki ál lí tás Bá lint Zol tán és Jám bor 
La jos ter vez te ma gyar ter mé be ké szül tek, és egy aj tó 
két ol da lán függ tek, Vaszary ter vez te a te rem ben ál ló
szé kek kár pit ja it is. A te rem rõl is mert egy fo tó, amely 
a Ma gyar Iparmûvészetben2 je lent meg. A Je gyes-
 pár és Vá sár kár pi to kat je len leg az Ipar mû vé sze ti 
Mú ze um õrzi3. A kár pi tok le szö vé sét az Ipar mû vé sze ti 
Mú ze um Adat tá rá ban õr zött le ve le zés sze rint 
a német-eleméri szö võ mû hely tõl, pon to sab ban
Kovalszky Sa rol tá tól ren del te meg Radisics.4

A kár pi tok el ké szül te után a ter vek és a le -
szõtt mû vek kü lön-kü lön ván do rol tak to -
vább: a ter vek vis  sza Radisicshoz, a go be li nek
Ve len cé bõl 1906-ban a mi lá nói nem zet kö zi
ki ál lí tás ra. 5

A Pla kát- és Kisnyomtatványtárban ta lál -
ha tó kül föl di pla kát gyûj te mény több ré gi da -
rab ján az Ipar mû vé sze ti Mú ze um és Is ko la
Könyv tá rá nak pe csét jét fe dez het jük fel. Ta -
lál ha tó itt né hány olyan do ku men tum is,
amely a hí res igaz ga tó, Radisics Je nõ sze mé -
lyé vel áll ös  sze füg gés ben. Egy egy ko ri 
„mû lap”, egy Guillaume de Dubufe ké szí tet -
te, gyö nyö rû sze ces  szi ós bi an kó nap tár, há tán
ce ru zás fel irat tal azt ol vas hat juk: „Radisics
Je nõ úr aján dé ka”. Elõ ke rült egy ok le vél,
ame lyet Radisics az 1902-es to ri nói ki ál lí tá -
son va ló rész vé tel ért ka pott (a nem zet kö zi
zsû ri al el nö ke volt). Az igé nyes ki vi te lû li tog -
rá fia az „el sõ nem zet kö zi de ko ra tív mo dern
mû vé sze ti ki ál lí tás”-on is gyõ ze del mes ke dõ
sze ces  szi ós stí lus szép pél dá ja, meg egye zik
az zal az ok le vél lel, ame lyet Vaszary Já nos 
ka pott ugyan ott, és amely a 2007-es gyûj te -
mé nyes tár la ton is szerepelt6.

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um és Is ko la so ká -
ig kö zös könyv tár ral ren del ke zett, amely ben volt egy je -
len tõs mû lap gyûj te mény. Itt min den elõ for dult, ami
szol gál hat ta az ipar mû vész-nö ven dé kek kép zé sét:
min ták, terv rajz ok, or na men ti ka-la pok és pla ká tok is.
Va ló szí nû, hogy a szõ nye gek hez ké szült ter vek is 
ide ke rül tek. Az át adás ra 1945-ben ke rült sor, egy, az
OSZK Irat tá rá ban meg ma radt do ku men tum szerint.7

Bom ba tá ma dás kö vet kez té ben a könyv tár ak ko ri épü -
le te sú lyo san meg ron gá ló dott, így a könyv tá ros ok ro -
mo kat ta ka rí tot tak el az oda ve zé nyelt „in ter nál tak kal”
együtt, a tör me lé kek közt lánc ban ado gat ták az épen
meg ma radt köny ve ket és igye kez tek õket biz tos hely re
men te ni. Ha son ló ál la pot ban volt az Ipar mû vé sze ti
Mú ze um is, ahon nan a Pla kát tár nem csak Póka Ala dár
pla kát- és ké pes lap gyûj te mé nyét, de a Mú ze um sa ját
anya gát is megkapta.8

Né zõ pont kér dé se

Iz gal mas kér dés az Ipar mû vé sze ti ben õr zött
leszövött kár pi tok és a fris sen elõ ke rült ter vek egy más -
hoz va ló vi szo nya. El sõ pil lan tás ra fel tûnt az, hogy a
ter vek és kár pi tok szín vi lá ga kü lön bö zik: a ter vek nek
ké kes szür ke alap színt ad a pa pír, ezen a sö tét- és vi lá -

gos ké kek, fe hér, bar na, és kis mér ték ben ró zsa szín je le -
nik meg. A kár pi to kon a ró zsa szín lett a do mi náns, és 
a bar na tel je sen el tûnt, hal vány krém szín nek ad ta át 
a he lyét. Szür ke-kék csí kos lett az as  szo nyok ken dõ je 

Vá sár
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a Vá sá ron, és hang sú lyo sab bak a kon tú rok – ezek 
a meg ol dá sok va ló szí nû leg a szö vés tech ni ká já ból
ered nek.

A kü lönb sé gek ter mé sze te sek, ha két kü lön bö zõ ka -
rak te rû mû vész – a ter ve zõ és a ki vi te le zõ – kö zö sen al -
kot. Azon ban meg le põ az a kü lönb ség, hogy a Je gyes -
pár kár pit a terv hez ké pest ol dal for dí tott – leg alább is,
így sze re pel év ti ze dek óta a szak iro da lom ban, sõt a lel -
tá ri kar to non is. A Ma gyar Ipar mû vé szet fo lyó irat ban
kö zölt, a ve len cei ki ál lí tás ma gyar ter mé rõl ké szült fo -
tón a nõ jobb, a fér fi pe dig bal ol dalt sze re pel, ami pe dig
még meg le põbb: a Vá sár cí mû kár pit szin tén a je len leg
szo ká sos hoz ké pest for dít va lát szik. A két ol da lu kon
tel je sen egy for ma szö vé sû szõ nye gek, úgy lát szik, már
Vaszary éle té ben is meg ke ver ték a ki ál lí tó kat. A két
most elõ ke rült terv pon tot te het a kér dés vé gé re. A két
kár pit kom po zí ci ó ját vizs gál va nyil ván va ló, hogy a ter -
ve ken sze rep lõ el ren de zés tük rö zi a fes tõ ere de ti el kép -
ze lé sét: a bal ol dalt ki füg gesz tett Je gyes pá ron a szé len,
te hát bal ra kell sze re pel nie a súly pont ként mû kö dõ sö -
tét folt nak (a fér fi nek), míg a jobb ra ló gó Vá sá ron is 
a „kül sõ”, jobb ol da li ré szen kell meg je len nie a sö tét tó -
nu sok nak (a ken dõs as  szo nyok nak). A két kár pit az aj -
tó két ol da lán lóg va így kerül(hetne) egyen súly ba. Saj -
ná la tos, hogy a szõ nyeg rossz ál la po ta mi att csak
hos  sza dal mas res ta u rá lás után le het ne a Je gyes párt
meg for dí ta ni, így az OSZK-ban ren de zett ki ál lí tá son 
a kár pit is mét hát ol da lá val sze re pelt.

A ter vek és kár pi tok együtt mu tat koz tak be a „Terv és
mû – Vaszary Já nos ipar mû vé sze ti al ko tá sai” cí mû, 2011.

ja nu ár 21. és már ci us 10. kö zött lát ha tó ki ál lí tá son az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban.

Ka to na Ani kó, a ki ál lí tás ku rá to ra
katona.aniko.at.oszk.hu

1 Vaszary Já nos (1867-1939) gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa: Ma gyar
Nem ze ti Ga lé ria, 2007. ok tó ber 18 - 2008. feb ru ár 10. / [... a ki ál lí -
tást rend. Ger gely Ma ri ann, Plesznivy Edit] ; [a ka ta ló gust szerk.
Veszp ré mi Nó ra] ; [... szer zõi Bel lák Gá bor et al.], Bu da pest,
MNG, 2007. 367.o.

2 1905. 4.sz. 216.
3 ltsz 14.973, ltsz 14.972.
4 A le ve le zés: IM Adat tár, ikt. Sz.: 1905/69 vá lasz: 1905/175. 
5 Ott egy tûz vész kö vet kez té ben el pusz tul ha tott a két kár pit, így

a ter ve ket új ra el küld ték – ez út tal a gö döl lõi szö võ mû hely be, fel te -
he tõ leg is mét Kovalszkynak. Ugyan eb ben az év ben a Nem ze ti 
Sza lon ban gyûj te mé nyes egyé ni tár la tot szer vez tek Vaszarynak,
ahol sze ret ték vol na a kár pi to kat ki ál lí ta ni, de mi vel azok Mi lá nó -
ban vol tak, vé gül a ter ve ket sze re pel tet ték. Gö döl lõ rõl kel lett õket
vis  sza kér ni: a mû helyt ve ze tõ fes tõ mû vész, Körösfõi-Kriesch 
Ala dár le vél ben azt ígér te Ernst La jos nak (a Nem ze ti Sza lon 
igaz ga tó ja 1901 – 1909), hogy ha ma ro san vis  sza jut tat ja a ter ve ket és
(az új) kár pi to kat is. A Sza lon ka ta ló gu sá ban a két terv az „Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um tu laj do na” meg je lö lés sel sze re pel, a tár lat után 
te hát vis  sza tér het tek a Mú ze um rak tá rá ba.

6 106.o., MNG. Adat tár ltsz. 21010/1981.
7 A Könyv tár 1945-ös évé rõl szó ló be szá mo ló (OSZK Irat tár

1946/328)
8 A tár ve ze tõ je, Mun ká csi Pi ros ka sze rint: „1945. jú ni u sá ban 

a Tör té ne ti Mú ze um Ipar mû vé sze ti Tá ra a sa ját tu laj do ná ban le võ
pla kát gyûj te ményt (…) tá runk nak aján dé koz ta, az zal a meg oko -
lás sal, hogy ilyen ter mé sze tû gyûj te mény könyv tá runk ban szak sze -
rûbb ke ze lést és fel dol go zást nyer het. A nagy ter je del mû gyûj te -
mény /plakátok 2205 db. (…) mû faj sze rin ti cso por to sí tá sát a tár
nyom ban el is vé gez te.”
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A MA GYA RUL TU DÓ HOR VÁT KLAS  SZI KUS

MIROSLAV KRLEŽA

KI ÁL LÍ TÁS A NEM ZE TI EREK LYE TÉR BEN
2011. MÁR CI US 23. – 2011. JÚ NI US 30.

ÉS
VIR TU Á LIS TAR TA LOM SZOL GÁL TA TÁS

12

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár a 2011-es 
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál ke re té ben ki ál lí tást
ren de zett Miroslav Krleža (1893–1981) hor vát író
ha lá lá nak 30. év for du ló ja al kal má ból. A ki ál lí tást
lét re ho zó Tar ta lom szol gál ta tó Osz tály mun ka -
tár sai vir tu á lis ki ál lí tást is ké szí tet tek a tár lat ból
(http://www.mek.oszk.hu/kiallitas/krleza/),
me lyet a Mú ze u mok Éj sza ká ján bo csá tot tak út -
já ra. A ki ál lí tás és az an nak nyo mán ké szült 
tar ta lom szol gál ta tás él mény sze rû en mu tat ja be 
a ko ráb ban tisz te let be li ma gyar író nak is ne ve zett
szer zõt.

A ki ál lí tás nem a li ne á ris el be szé lés fel épí té sét kö vet -
te, ha nem a cso mó pont ok, a na gyobb té mák mar káns,
folt sze rû meg je le ní té se ál tal mu tat ta be a nagy hor vát
klas  szi kust: a ma gyar kul tú rá val va ló ko rai ta lál ko zá sá -
nak meg ha tá ro zó él mé nyét, a ma gyar-hor vát kö zös
múlt egé szét át fo gó ref le xi ó i nak fo lya mát, a rö vid ide ig
tar tó ma gyar or szá gi Krleža-kultuszt, az en cik lo pé dis ta
Krleža írá sa i nak hun ga ro ló gi ai vo nat ko zá sa it, az élet -
mû gaz dag ma gyar fo gad ta tá sát, ki emel ve a drá mák
ma gyar or szá gi õs be mu ta tó it is – kü lö nös te kin tet tel az
ún. Glembay-trilógiára (Glembay Ltd., Agó nia, Lé da).
A ma gyar nyelv el sa já tí tá sa, az Ady és Pe tõ fi köl té sze té -
vel va ló ta lál ko zás ka tar ti kus él mé nye, va la mint az író
leg kü lön bö zõbb ma gyar iro dal mi, tör té nel mi és egyéb
kul tu rá lis kér dé sek re – a hon fog la lás ra, Szent Ist ván
ki rály ra, Hu nya di Má tyás ra, az Oszt rák-Ma gyar 
Mo nar chi á ra, a Tri a non-je len ség re vagy az 1950-es
évek re – vo nat ko zó meg ál la pí tá sai mel lett az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár gaz dag gyûj te mé nyé nek szá mos
be cses da rab ja is lát ha tó volt a ki ál lí tá son, töb bek kö zött
a Krleža szá má ra alap ve tõ él ményt je len tõ Vö rös mar -
ty -köl te mény, A vén ci gány au tog ráf kéz ira tos ol da lá -
nak má so la ta, a Mo nar chia utol só éve i nek han gu la tát

idé zõ ké pes lap-ös  sze ál lí tá sok vagy a ma gyar tör té nel mi
for du ló pon to kat meg je le ní tõ pla ká tok, röp lap ok is. 
A ma gyar írók ál tal meg fo gal ma zott ér té ke lõ mon da -
tok Jászi Osz kár 1922-es nap ló jegy ze té tõl kezd ve 
Né meth Lász ló, Il  lyés Gyu la, Spiró György, Ju hász 
Fe renc és má sok ref le xi ó in ke resz tül Papp Má rió Ti to
és Krleža egyik sakk játsz má ját ké pek se gít sé gé vel
elem zõ írá sá ig ter jed tek.   

Az ere de ti ki ál lí tás az OSZK tu laj do ná ban lé võ, il let -
ve más ma gyar or szá gi és hor vát or szá gi köz gyûj te -
mény tõl és több ma gán sze mély tõl ka pott kéz ira to kat,
pla ká to kat, fo tó kat, jel mez ter ve ket, Krleža ál tal de di -
kált és ne ki aján lott kö te te ket és egyéb ér de kes sé ge ket,

A ki ál lí tás pla kát ja
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va la mint a szín há zi elõ adá sok, mu ze á lis film hír adók,
do ku men tum fil mek és te le ví zi ós já ték fil mek rész le te it
mu tat ta be. A ki ál lí tás zá rá sa kor út já ra bo csá tott vir tu á lis

tar ta lom szol gál ta tás nem csak a tár lat ban lát ha tó do ku -
men tu mo kat vo nul tat ja fel, ha nem ott köz zé nem tett
to váb bi kép anya got, Miroslav Krležától szár ma zó re -
gény-, no vel la- és es  szé rész le te ket, ki egé szí tõ in for má -
ci ó kat is be mu tat és a vi lág há lón ta lál ha tó to váb bi kap -
cso ló dá si pon tok ra is fel hív ja a fi gyel met.

A ki ál lí tás hoz az OSZK ré szé rõl a Szín ház tör té ne ti
Tár, a Pla kát- és Kisnyomtatványtár, a Kéz irat tár,
a Törzs gyûj te mény, a Tör té ne ti In ter júk Tá ra szol -
gál tat ta az anya got. Az Or szá gos Szín ház tör té ne ti
Mú ze um és In té zet ál tal ren del ke zé sünk re bo csá tott
do ku men tu mok a Krleža-drámák ma gyar be mu ta-
 tó i nak anya gát egé szí tet ték ki. A Ma gyar Nem ze ti 
Film ar chí vum a Dömölky Já nos film ren de zõ ál tal 
a Glembay-drámatrilógiáról a het ve nes évek ben ké szí tett
és mél tat la nul el fe le dett, pa rá dés sze rep osz tá sú té vé-
 fil mek rész le te i nek be mu ta tá sát tet te le he tõ vé. 

A Ma gyar Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Le vél tá -
ra az író ma gyar or szá gi is ko la éve i re, a Pé csi Had ap -
ród is ko lá ban, majd a Ludovika Aka dé mi án el töl tött
esz ten dõk re vo nat ko zó do ku men tu mo kat, az MTA
Ze ne tu do má nyi In té ze te pe dig a Vujicsics Ti ha mér
ze ne szer zõ ál tal meg ze né sí tett két Krleža-ballada ed -
dig lap pan gó kot tá it di gi ta li zál ta és bo csá tot ta a ki ál lí -

tás ren del ke zé sé re. A két bal la da kö zül az egyik, 
a Szanobori dal – az ere de ti ze ne mû tu laj don-
 kép pe ni õs be mu ta tó ja ként – a Vujicsics együt tes nek,

va la mint a Söndörgõ
együt tes né hány tag já -
nak, to váb bá Milosevits
Mirko és Vi ze li Ba lázs
ze né szek nek kö szön he -
tõ en a meg nyi tón is 
el hang zott. A be mu ta tó
ér de kes sé ge volt, hogy
az ének szó la mot a ki ál -
lí tás és tar ta lom szol gál -
ta tás ar cu lat ter ve zõ je és
gra fi ku sa, Tö rök Má té
(a Misztrál együt tes egyik
ala pí tó tag ja) ad ta elõ
hor vá tul.

A Hor vát Nem ze ti
Könyv tár ral tör tént meg ál la po dás ered mé nye ként kéz -
irat má so la to kat kap tunk az író ha gya té ká ból, va la mint
fo tó má so la to kat és a ma gyar pá lya tár sak ál tal Krležának
aján lott kö te te ket a zág rá bi Miroslav Krleža Le xi kog -
rá fi ai In té zet tõl, to váb bá rész le te ket – köz tük egy ed -
dig is me ret len Il  lyés Gyu la-in ter jút – mu tat hat tunk be
a Hor vát Te le ví zió ar chí vu má nak en ge dé lyé vel egy
1982-ben – Krleža ma gyar él mény vi lá gá ról – ké szült
hor vát do ku men tum film bõl.

A ki ál lí tá son sze rep lõ ere de ti do ku men tu mok kö zül
ki eme len dõk azok, me lye ket az író ba rát já nak és tisz te -
lõ jé nek, Vujicsics Sztojánnak az öz ve gye, Vujicsics
Ma ri et ta bo csá tott ren del ke zé sünk re, s me lyek az év 
fo lya mán könyv tá runk ba ke rült Vujicsics Ti ha mér-
ha gya ték ré szét ké pe zik. Kö szö net il le ti a Krleža-
darabok szín pad ra ál lí tá sá nak és meg fil me sí té sé nek
mun ká la ta i ban köz re mû kö dõ Jánoskúti Már tát is, aki
ere de ti jel mez ter ve it bo csá tot ta a ki ál lí tás ren del ke zé -
sé re.

A ki ál lí tás si ke ré hez – do ku men tu mok di gi tá lis 
köz lé sé nek en ge dé lye zé sé vel – hoz zá já rult még 
a Víg szín ház ar chí vu ma és a Rad nó ti Szín ház, va la -
mint a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um is.

Mann Jo lán, a ki ál lí tás ku rá to ra
mannj.at.oszk.hu

Su dár An na má ria, a ki ál lí tás szer kesz tõ je
sudara.at.oszk.hu

A tar ta lom szol gál ta tás 
„Ta lál ko zás Ma gyar or szág gal” cí mû ol da la
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Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár a Mú ze u mok
Éj sza ká já ra 2011-ben olyan mo za ik sze rû prog ra -
mot ál lí tott ös  sze, amely min den kor osz tály szá -
má ra iz gal mas le he tõ sé ge ket kí nál va vil lan tot ta
fel a könyv tár sok ré tû te vé keny sé gét, es te hat órá -
tól más nap haj na li ket tõ ig.

Már a nyi tás elõtt hosszú sor kí gyó zott a könyv tár fõ -
be já ra ta elõtt. Mint min den év ben, egyik leg in kább
várt prog ra munk a fél órán ként in du ló cso port ve ze tés -
sel egy be kö tött könyv tá ri kör sé ta volt. Lá to ga tó ink, 
ol va só ink min dig kí ván csi ak ar ra, ho gyan mû kö dik 
a könyv tár, mit rej te nek rak tá ra ink, me lyik a leg-
 na gyobb és leg ki sebb könyv, vagy a leg ré gibb, a leg-
értékesebb… Leg töb ben a ti tok za tos éj fé li sé tá ra je -
lent kez tek, ame lyet a könyv tár fõ igaz ga tó ja ve ze tett. 

A sé ták vé gét a VIII. eme le ti bu dai pa no rá ma meg te -
kin té se zár ta. 

Prog ram ja ink idén is szé les kor osz tályt moz gat tak
meg, hi szen lá to ga tó ink leg idõ seb bi ke 82 éves, míg 
a leg fi a ta labb mind ös  sze 8 hó na pos volt. Es ti ze nei 
kí ná la tunk ter mé sze te sen el sõ sor ban a fi a ta lo kat von-
 zot ta, hi szen a könyv tár „sa ját” ze ne ka ra, a BAMM
rockabilly, blu es és country mu zsi ká val me le gí tet te elõ
azo kat, akik az X-Faktor nyer te sé nek, Vas tag Csa bá nak
ér ke zé sé re vár tak a zsú fo lá sig meg telt elõ adó te rem ben.

Lát ha tó volt még Miroslav Krleža, hor vát klas  szi kus
író em lé ké re ké szült ki ál lí tá sunk, de ezen a na pon az
író a vir tu á lis tér be is be köl tö zött: Spiró György író,
Fesztbaum Bé la, a Víg szín ház szín mû vé sze, va la mint
Jánoskúti Már ta, Kos suth-dí jas jel mez ter ve zõ köz re -
mû kö dé sé vel ek kor in dí tot tuk el az OSZK ál tal gon do -
zott Krleža-honlapot. 

14

SIKER, SOR, TOLONGÁS

AVAGY A CORVINÁKTÓL A DIGITALIZÁLÁSIG

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA AZ OSZK-BAN

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:26 Oldal 14



Es te „be kap csol tuk a könyv tá rat”: kol lé gá ink elõ adá -
sai, il let ve ki pró bál ha tó ké szü lé kek se gít sé gé vel be mu -
tat tuk mit je lent, ho gyan hasz no sít ha tó ko runk ban 
a di gi ta li zá lás, mi ként te he tünk akár több száz köny vet
egy szer re zseb be az e-book ol va són.

A Pla kát-és Kisnyomtatványtár ki ál lí tá sán – A ci põ -
gom bo ló tól a vas kály há ig – plakátok, ké pes lap ok, il luszt -
rált ka ta ló gu sok,  egy ko ri
hasz ná la ti tár gyak idéz ték
a múlt szá zad for du ló ját,
ami kor még hasz nál tak
ci põ gom bo lót, gáz hû tõ -
szek rényt, és na gyon szép
vas kály hát is. A tár ol va -
só ter me is nyit va volt, itt
ezen az éj sza kán egyéb 
rit ka pla ká to kat le he tett
meg te kin te ni. A fo lyo só
má sik vé gé ben is me rõs
szí nész -ar cok te kin tet tek
ránk a fo tog rá fi ák ról, hi -
szen a 115 éve meg nyílt el -
sõ ma gyar mo zi em lé ké re
ké szí tett fo tó ki ál lí tás ké pei
kö zött le he tett né ze lõd ni.
Fo lya ma tos volt az ér dek -
lõ dés a Tér kép tár ban is,
ahol ré gi és új hely meg ha tá ro zó esz kö zö ket mu tat tunk be.
Lá to ga tó ink a high-tech fel sze re lé sek mel lett iz gal mas
XIX. szá za di szer ke ze tek kel is mer ked het tek meg, kö zép -
ko ri esz kö zö ket pró bál hat tak ki – mér het tek pél dá ul egy
XV. szá za di esz köz má so la tá val, a Regiomontanus-féle
kvad ráns sal is. 

A kö té szet mun ka tár -
sai rend kí vül han gu la -
tos vi lá got va rá zsol tak
er re az éj sza ká ra mû he -
lyük be, hi szen nem csak
az igé nyes könyv kö tés
mun ka fá zi sa it – mint
pél dá ul az ara nyo zás,
bo rí tó fes tés – lát hat ták
élõ ben a lá to ga tók, de 
a rej tett, me di ter rán han -
gu la tot árasz tó, mé cse -
sek kel meg vi lá gí tott ud -
var lát vá nya is sze met
gyö nyör köd te tõ volt. Az
el ké szült kis mû re me -
ke ket hely ben meg is le -
he tett vá sá rol ni. 

Kéz irat tá runk hû
ma radt vá lo ga tott ki ál -

lí tá sá nak cí mé hez: „A vál to za tos ság gyö nyör köd tet”.
A prog ram exk lu zív és mi nõ sé gi volt, hi szen mind egyik
rit ka kéz irat csak egy órán át volt lát ha tó, így 18.00 óra
és haj na li 2.00 kö zött nyolc kü lön bö zõ ku ri ó zu mot le -
he tett meg cso dál ni és a hoz zá juk fû zõ dõ szel le mes, 
iz gal mas tör té ne te ket meg hall gat ni. Nagy si ke re volt 
a gheez nyel ven, a kö zép ko ri Eti ó pia nyel vén író dott 
li tur gi kus könyv nek is, ame lyet egy bün te tõ ex pe dí ció

so rán, 1868-ban, a rab ló ve zér bõl lett eti óp csá szár
kincs tá rá ból zsák má nyolt a brit had se reg – s az ex pe dí -
ció fõ pa rancs no ka a szol gá la tá ban ál ló ma gyar tiszt nek
aján dé koz ta, aki azt még ezen év ben a nem ze ti könyv -
tár nak ado má nyoz ta. Ki ál lí tot tunk egy Cor vi nát is, me -
lyet a szo ci a liz mus ban egy ele fánt árá ért vá sá rol tak, s

15
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utol já ra 1990-ben lát hat ta a nagy kö zön ség. So kan 
felfi gyel tek a Kéz irat tár Ba bits a Beachen cí mû mini-
tárlatára, azt ta lál gat va, va jon mit is ta kar hat a ki ál lí tás. 
A ná lunk õr zött ha gya ték több ezer fo tó ja kö zül vá lo gat -
tunk egy cso kor ra va lót, me lyek a köl tõ ke vés bé is mert 
ar cát mu tat ják: úszik, evez, na po zik, li bi kó ká zik. 

Ter mé sze te sen gon dol tunk a szü lõk kel ér ke zõ gye -
re kek re is, ezért be mu tat tuk Pe tõ fi Anyám tyúk ja cí mû
ver sé nek ere de ti, kéz ira tos pél dá nyát. A Kéz irat tár ha -
mi sí tás ra is ve te me dett ezen az es tén: a lá to ga tók 
elé tár tuk a XIX. szá zad el sõ fe le leg na gyobb ma gyar
ha mi sí tó já nak re mek be sza bott „mun ká it”. 18+ volt 
a cí me an nak az órá nak, amely ben egy kö zép ko ri 
kó de xünk meg le põ, több mint pi káns ké pe it mu tat-
 tuk be.

Egy másik teremben
Keresztelõ Szent Jánosra
emlékeztünk, egy gyö nyö -
rû hóráskönyv el bû vö lõ
mi ni a tú rá já val és egyik
leg ér té ke sebb nyelv em lé -
künk, az Ér sek új vá ri kó -
dex Szent Já nos ra uta ló
so ra i val. Mind eze ken kí -
vül egész éj jel lát ha tott 
a kö zön ség egy rep re zen -
ta tív ös  sze ál lí tást a Kéz -
irat tár kin cse i bõl: his tó ri á -
kat, tör té ne ti em lé ke in ket
a kez de tek tõl a 18. szá zad
vé gé ig, iz gal mas tar tal mú,
vagy pe dig egé szen ér-
 de kes for má jú kéz irat-
ku ri ó zu mo kat – egyipto -

mi papi rusz tö re dé ket,
kó dex te ker cse ket, le gye -
zõ-kéz ira tot, tit kos írá so -
kat, kép rejt vé nye ket.

A Szín ház tör té ne ti
Tár és a Ze ne mû tár 
ol va só ter mé ben já té kos
ked vû gye re kek és fel -
nõt tek Csináld-magad-
színház cím mel ve het -
tek részt kéz ügyes-
 ség- és tu dás pró bák ban.
Épít het tek ma ket te ket 
a Globe Szín ház tól az
új Nem ze ti Szín há zig;
játsz hat tak papírszín-
házat me sék kel és bá -
bok kal; az ügyes ke zû ek
ha za is vi het ték a ma -
guk ké szí tet te pop-up

ké pe ket és fi gu rá kat. A köz pon ti te ma ti kus ki ál lí tás 
a 300 éve vé get ért Rá kó czi -sza bad ság harc hoz kap cso -
ló dott: Rá kó czi a szín pa don cím mel ele ve ní tet ték fel 
a XIX. és a XX. szá zad né hány jel leg ze tes szín pa di fel -
dol go zá sát dísz let- és jel mez ter vek, fény ké pek, szö veg -
köny vek és ko ra be li kri ti kák se gít sé gé vel. 

A Ré gi Nyom tat vá nyok Tá rá ban az Apponyi-
gyûjteménybe pil lant hat tak be a lá to ga tók. Ezt a je len -
tõs rész ben tör té nel mi, föld raj zi té má jú mû vek bõl ál ló
anya got Apponyi Sán dor 1925-ben aján dé koz ta 
a könyv tár nak, és a vi lág leg na gyobb hungarica – az az 
a Ma gyar or szág ról szó ló, nem ma gyar nyel vû, 15–18.
szá za di nyom tat vá nyok – gyûj te mé nye. A prog ram 
cí me: Így volt rég – Eu ró pa Ma gyar ság ké pe a 16–17. 
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szá zad ban. Az órán ként kez dõ dõ prog ram ban hát bor -
zon ga tó ös  sze es kü vé sek rõl, po li ti kai gyil kos sá gok ról,
jós la tok ról, Ham let csil la gá nak rej té lyé rõl és en nek
ma gyar vo nat ko zá sa i ról, va la mint ré gi köny vek ben lát -
ha tó azo no sí tat lan re pü lõ tár gyak ról is szó esett.  

A VI. eme le ti au lát a res ta u rá to rok né pe sí tet ték be,
se gít sé gük kel olyan ré gi kö tés tech ni kai for té lyo kat le -
he tett ki pró bál ni, ame lyek kel egy res ta u rá tor ta lál ko zik

a ré gi könyv kö té se ken.
A fa la kon lé võ poszter-
kiállítás a könyv res ta-
 u rá lás ku lissza tit ka i ba
avat ta be a lá to ga tó kat.
Ren ge teg gye rek és szü -
lõ ké szí tett ma gá nak
minikönyvet, s néz te
ámul va az orom sze gés,
könyv kö tés mes ter fo gá -
sa it.

A VIII. szin ten Va ló -
ság, ál mok és rém ál mok 
a ten ge ren cím mel ezen
az éj sza kán nyílt meg új
ki ál lí tá sunk a Mo nar chia
ha di ha jó i ról, film ve tí tés -
sel, elõ adás sal, meg vá sá -
rol ha tó hajómakettekkel
fû sze rez ve. 

A jú ni u si es tén több mint hét ezer volt a lá to ga tók 
szá ma, eb bõl ez ren vál tot tak ná lunk be lé põt; be irat ko -
zó ink szá ma, akik él tek az éj sza ka kí nált ked vez mé -
nyes le he tõ ség gel, meg ha lad ta a 150 fõt.  

Sághi Ilo na - Bó ka B. Lász ló
saghi.ilona.at.oszk.hu; boka.b.laszlo.at.oszk.hu
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A zir ci apát sá got a tö rök kor után a szi lé zi ai
Heinrichau (ma Henryków) ala pí tot ta új ra. A kö zép -
ko ri épü let a hó dolt ság ide jén el pusz tult, ezért egy tel -
je sen új mo nos tort épí tet tek. A vis  sza te le pe dést elõ ször
a rend Pá pán vá sá rolt in gat la ná ból, majd 1726-tól a zir -
ci ide ig le nes rend ház ból irá nyí tot ták. 1733-ban köl tö -
zött át négy szer ze tes az új ba rokk épü let be, mely ak kor
még csak egy szin tes volt. Az apát ság temp lo mát 1752-

ben Padányi Bí ró Már ton veszp ré mi püs pök szen tel te
fel. A szá zad kö ze pén a szer ze te sek szá ma el ér te a ti -
zen ket tõt, ezért kon vent té szer vez ték Zir cet. 1792-ben
a 29 szer ze tes bõl 12 már ma gyar szár ma zá sú volt.
1802-ben a ma gyar hely tar tó ta nács fel füg gesz tet te 
a heinrichaui apát Zirc re vo nat ko zó jo ga it, s egy ma -
gyar szer ze test, Dréta An talt ne vez te ki kor mány zó
per jel nek. 1810-ben a po rosz kor mány fel osz lat ta 
a heinrichaui apát sá got, és ami kor meg halt a heinrichaui-
zirci apát, I. Fe renc Dréta An talt, aki ak kor már a pi lis-
pász tói apát sá got is el nyer te, ki ne vez te zir ci apát tá. Zirc 

a ma gyar or szá gi cisz ter ci ek köz -
pont ja lett. 1844 és 1857 kö zött
Villax Fer di nánd apát meg épít tet te
az apát ság má so dik eme le tét és az
egész mai nyu ga ti szár nyat. 

A könyv tár tör té ne te el vá laszt -
ha tat lan az apát sá gé tól. Ahogy
nõtt a szer ze te sek szá ma és sza po -
rod tak a fel ada tok, úgy fi gyel he tõ
meg a könyv ál lo mány ala ku lá sa.
Már a ba rokk apát ság is ren del ke -
zett kü lön könyv tár te rem mel: bú -
tor za ta 10 té ká ból állt, s kö rül be -
lül 2 500 – 3 000 kö tet el he lye zé sé re
szol gált. Villax Fer di nánd épít ke -
zé se i nek kö szön he tõ en 1857-ben
nyi tot ták meg a pa zar be ren de -
zé sû nagy ter met, ahol az ál lo -
mány egy ré sze ma is meg ta lál ha -
tó. Kez de tek ben a köny vek köz-
 vet len Heinrichauból ér kez tek. 
A leg ko ráb bi, be jegy zés sel el lá -
tott, 1710-bõl, még a pá pai ide ig -
le nes rend ház ból va ló. 1750-tõl,
az önál ló kon vent fel ál lí tá sá tól
kezd ve mód nyílt a köny vek önál -
ló be szer zé sé re is, amely nek leg -
gya ko ribb mód ja a vá sár lás volt,
mely re pél da a fel osz la tott gyõ ri
je zsu i ta rend ház könyv ál lo má -
nyá nak egy ré sze. A könyv tár ex
lib ri sét 1795-ben ké szít tet ték el.
Az 1815-ben szer kesz tett el sõ 

APÁTSÁGI KINCSEK

KIÁLLÍTÁS A ZIRCI MÛEMLÉKKÖNYVTÁRBAN

Johannes Herolt bestiáriumának el sõ ol da la 
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ka ta ló gus 4 167 kö te tet tar tal maz. A kö zép is ko lai ok ta -
tás ban va ló rész vál la lás szük sé ges sé tet te a bib li o té ka
nagy ará nyú fej lesz té sét, amely nek so rán tan köny vek -
kel, il let ve az ok ta tást se gí tõ mû vek kel gya ra po dott az
ál lo mány. A vá sár lá sok so rán ügyel tek az ér ték men tés -
re is, így ke rült Zirc tu laj do ná ba 10 ér té kes kó dex.  

A Zir ci apát ság kin csei cí mû ki ál lí tás ezt a más fél év -
szá za dos kor sza kot mu tat ta be áp ri lis 1-tõl jú ni us 26-ig.
Ki mon dott ér de kes sé ge a már em lí tett kó de xek és 
a 18. szá zad ban Zir cen ke let ke zett kéz irat ok vol tak,
me lye ket elõ ször lát ha tott a kö zön ség, s me lye ket ma az
OSZK Kéz irat tá rá ban õriz nek. A kó de xek kö zül a leg -
je len tõ sebb a 15. szá zad má so dik fe lé ben ké szült la tin
nyel vû da rab, amely Johannes Herolt pré di ká ci ó it és

egy bestiáriumot tar tal maz. A kó de xet a 15. szá zad vé -
gén egy dél-ma gyar or szá gi ko los tor ban ma gyar és hor -
vát nyel vû glos  szák kal, az az meg jegy zé sek kel lát ták el.
20 ma gyar szót tar tal maz, s így nyelv em lék nek szá mít,
„Zir ci Glos  szák” el ne ve zés sel. Lát ha tó ak vol tak még 
a könyv tár leg ér té ke sebb õs nyom tat vá nyai és an tik vái,
va la mint ko ra be li mi se ru hák és kely hek, me lye ket az
apát ság köl csön zött a ki ál lí tás ren de zõ i nek.  

A tár la tot Dékány Ár pád Sixtus cisz ter ci apát nyi tot ta
meg, Dr. Sa jó And rea kö szön tõ sza vai után. A ki ál lí tást
mint egy 6 000 lá to ga tó te kin tet te meg.

Né meth Gá bor
nemeth.gabor.at.oszk.hu

Heinrichau és Zirc ba rokk apát sá ga. Fres kó a heinrichaui apát ság fo ga dó ter mé nek men  nye ze té rõl
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1991-ben az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ki ál lí tást
ren de zett Rabíndranáth Tagore ha lá lá nak 50. év for du -
ló ja tisz te le té re. Az idén má jus 4. és jú ni us 24. kö zött
meg ren de zett ki ál lí tás te hát már a má so dik al ka lom
volt, ame lyen be mu tat tuk Tagore mun kás sá gát a ben -
gá li és a ma gyar kul tu rá lis kap cso la tok fé nyé ben, elõ -
tér be he lyez ve ma gyar or szá gi kap cso la ta it, fo gad ta -
tá sát és lá to ga tá sát. Rö vi den be mu tat tuk a ben gá li re ne -
szánsz ki emel ke dõ kép vi se lõ it és Tagore csa lá di hát te -
rét, a ben gá li éb re dés ben ak tív sze re pet ját szó csa lád -
tag ja it, nagy ap ját és édes ap ját.

A XIX. szá zad tól kezd ve szá mos ma gyar uta zó lá to -
ga tott Bengálba, el sõ sor ban Kal kut tá ba (Kõrösi Csoma
Sán dor, Andrássy Ma nó, Szé che nyi Bé la, Duka 
Ti va dar stb.), az õ útibeszámolójukból is vá lo gat tunk.
Tagore No bel-dí já ról a ma gyar fo lyó irat ok is tu dó sí tot -
tak, ek kor szü let tek az el sõ ér té ke lé sek mun kás sá gá ról,
töb bek kö zött Kégl Sán dor, Kosz to lá nyi De zsõ és 
Ba bits Mi hály ír tak ró la, és Ba bits a Va sár na pi Új ság -
ban le for dí tot ta a Gítándzsali né hány ver sét, ami ért
Tagore a No bel-dí jat kap ta.

1921-es eu ró pai kör út ja so rán Tagore saj nos nem 
ju tott el Ma gyar or szág ra, de 1920 és 1925 kö zött 30 kö -
te te, ja va részt az an gol for dí tás ban meg je lent köny vei
vál tak el ér he tõ vé Ma gyar or szá gon is. Ezt meg elõ zõ en

az ér dek lõ dõk an gol és né met nyel ven ol vas hat ták mû -
ve it. Eu ró pa kü lön bö zõ vá ro sa i ban tar tott elõ adá sa in
ma gya rok is részt vet tek .(Né met or szág ban, Keyserling
gróf darmstadti bir to kán ott volt Márai Sán dor, aki 
a Kas sai Nap ló ban írt Tagore elõ adá sá ról.) Így nem
meg le põ, hogy nagy vá ra ko zás elõz te meg a köl tõ 
ma gyar or szá gi lá to ga tá sát, ami re vé gül csak 1926. ok -
tó ber 26. és no vem ber 12. kö zött ke rült sor. A ve ze tõ na -
pi lap ok rész le te sen tu dó sí tot tak min den ese mény rõl,
ezek bõl is igye kez tünk mi nél szé le sebb vá lo ga tást ad ni.
A ki ál lí tás vé gén a Sántinikétanba lá to ga tó ma gya rok
(Ba lázs Fe renc, Baktay Er vin, Sass-Brunner Er zsé bet
és Brunner Er zsé bet, Fábri Kár oly és a Germanus 
há zas pár) él mény be szá mo ló i ból, le ve le i bõl, fest mé -
nye i bõl és fo tó i ból mu tat tunk be né há nyat.

A ki ál lí tás el sõ sor ban az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár törzs gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó do ku men tu mok ra,
köny vek re és fo lyó irat ok ra épült. Ezek kö zül az egyik
leg kü lön le ge sebb da rab Tagore Lékhan (Írá sok) cí mû
kö te te, amit Ba la ton fü re den fe je zett be a köl tõ és 
1927-ben Sántinikétanban je lent meg. Kü lön le ges
fém le me zek re ír ta ben gá li és an gol nyel vû köl te mé nye -
it, ame lyek rõl a nyom dai kli sé ket Ber lin ben ké szí tet ték
el. A törzs gyûj te mé nyen kí vül vá lo gat tunk a kü lön-
gyûj te mé nye ink ben lé võ anya gok ból is. Be mu tat tuk 
a Kéz irat tár ban õr zött, Umrao Singh Sher-Gilhez és
Baktay Er vin hez írt le ve le it, a keszt he lyi pre mont rei

rend ház ban ké szült és Tagore 
ál tal alá írt fény ké pet, va la mint
Margittay Rikárdnak kül dött alá -
írá sát, mely hez egy ben gá li és an -
gol nyel ven írt ver set is kül dött 
a köl tõ. A Pla kát- és Kisnyomtat-
ványtár do ku men tu ma i ból a Ze ne -
aka dé mi án tar tott Tagore-elõadásra
és a Gel lért Szál ló ban a köl tõ 
tisz te le té re ren de zett mû vész est re
szó ló meg hí vó kat ál lí tot tuk ki, 
a Ze ne mû tár ból pe dig, Tagore
„Vi rá god le tép tem” cí mû ver sé nek
Kosáry Já nos ál ta li meg ze né sí té -
sét. Ki ál lí tá sun kat társ in téz mé -
nyek tõl köl csön zött anya gok kal is
ki egé szí tet tük. A Hopp Fe renc 
Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um

RABÍNDRANÁTH TAGORE DO KU MEN TU MOK

AZ OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI KÖNYV TÁR BAN

Tagore csa lád ja kö ré ben
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Adat tá rá ból a Gel lért Szál ló ban ren de zett va cso ra 
me nü kár tyá ját, és Tagore-nak a Ba la to ni Író hét re kül -
dött ver sét, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ke le ti
Könyv tá rá ból a sántinikétani egye tem egyik év könyv ét
kér tük köl csön. A Nagy ka ni zsai Kép zõ mû vé sze tek
Há zá ból Sass-Brunner Er zsé bet és le á nya, Brunner
Er zsé bet Tagore-ról il let ve a sántinikétani egye tem rõl

ké szült fest mé nyei, il let ve ró luk és a köl tõ rõl ké szült 
fo tók, a Ba la ton fü re di Szív kór ház ból pe dig Rám
Kinkar Tagore-ról ké szült mell szob ra gaz da gí tot ták 
a ki ál lí tást.

Pap Ág nes, a ki ál lí tás ku rá to ra
pap.agnes.at.oszk.hu

Rész le t a ki ál lí tás ból
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A fen ti cím a Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le te Bib lio-
 g rá fi ai Szek ci ó já nak 2011 ta va szán meg tar tott prog -
ram ját kap csol ja ös  sze két meg elõ zõ eseménnyel:1

2005. ja nu ár 12-én a Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le te
Bib li og rá fi ai Szek ci ó ja és az MTA Mû ve lõ dés tör té -
ne ti Bi zott sá ga tu do má nyos ülés sza kot ren de zett az
OSZK-ban2 a 120 év vel ez elõtt ala kult Or szá gos Hír -
lap könyv tár ra em lé kez ve. Bár a prog ram ban ak ko ri, saj -
tó tör té ne ti ku ta tá sok kal, il let ve eze ket meg ala po zó szol -
gál ta tá sok kal kap cso la tos ak tu a li tá sok is he lyet kap tak, 
a bib li og rá fus-elõ dök re va ló em lé ke zés gesz tu sa meg -
nyil vá nult a Szinnyei Jó zsef rõl, Gu lyás Pál ról, Kozocsa
Sán dor ról tar tott elõ adá sok ban. Az ak ko ri elõ adók Gaz da
Ist ván, Csehné Kar dos Zi ta és Po gány György vol tak. 
A prog ram egyik szer ve zõ je és az ülés el nö ke Ottovay
Lász ló, az OSZK nem sok kal ké sõbb el hunyt fõ osz tály -
ve ze tõ je, a Bib li og rá fi ai Szek ció ak ko ri el nö ke volt.  Az õ
ko rai ha lá la szo mo rú oka volt, hogy a kon fe ren cia anya ga
nem je len he tett meg kö tet ben...

Öt év vel ké sõbb, im már az újabb év for du ló „meg éré -
se” és a né hai el nök em lé ke elõtt va ló tisz tel gés te rem -
tet te meg az egy ko ri kon fe ren cia „remake”-jének le he -
tõ sé gét: 2010. ok tó ber 8-án a  Bib li og rá fi ai Szek ció
ugyan csak EM LÉ KEZ ZÜNK je les elõ de ink re cím mel,
In memoriam dr. Ottovay Lász ló al cím mel ren dez te
meg programját;3 rész ben az ere de ti elõ adók és té mák
sze re pel te té sé vel, de az ülé sen újon nan meg idé zett hír -
lap tá ri bib li og rá fu sok – Kereszty Ist ván, Dezsényi Bé la –
pá lya ké pe i bõl szin te a nagy múl tú, mond hat ni le gen -
dás szer ve ze ti egy ség tör té ne te raj zo ló dott ki az elõ adá -
sok so rán. Bár az idei ren dez vényt e „hír lap tá ri em-
 lék ülés má so dik ré sze ként” emlegettük,4 az elõ adá sok
im már jó val szé le sebb me rí tés sel, a ma gyar bib li o-
g rá fia tör té net egé szé bõl vá lo gat tak. Po gány György
Czvittinger Dá vid ról A historia litteraria ki bon ta ko -
zá sa Ma gyar or szá gon cím mel tar tott, le nyû gö zõ en
adatgazdag, nagy táv la to kat át fo gó elõ adást, mely ben 
a bib li og rá fia mû fa já nak az iro da lom tör té net-írás ból

tör té nõ szer ves ki bon ta ko zá sát vi lá gí tot ta meg.
Pogányné Ró zsa Gab ri el la A hungarika-bibliográfia
kez de te cí mû, Kertbeny Kár oly köny vé sze ti mun kás sá -
gá ról tar tott elõ adá sa a szé les mû velt sé gû, vi lág lá tott, 
a kül föl di ta pasz ta la to kat meg ho no sí ta ni tö rek võ bib lio -
g rá fus alak ját ál lí tot ta elénk. Ezt kö ve tõ en Szõnyi Éva
Barcza Im rét, a Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra fõ könyv -
tá ro sát idéz te fel, aki Petrik Gé zá val kö zö sen szer kesz -
tet te a Ma gyar Köny vé szet szá zad ele ji év fo lya ma it. Az
utol só élet mû pe dig, aki vel egy ben vis  sza is tér tünk 
a Hír lap tár hoz és a hír lap-bib li og rá fi á hoz, Bu sa Mar gi té
volt, aki szin te má ig egye dül ál ló – töb bek kö zött saj tó -
bib li og rá fi ai – élet mû vet ha gyott hát ra. Sa já tos a ma -
gyar bib li og rá fia tör té net ben, hogy in téz mé nyi ke re tek
kö zött több szö ri ne ki fu tás ra sem tu dott meg gyö ke re -
sed ni ez a mun ka, el len ben egy-egy el hi va tott sze mély,
bib li og rá fus vált le té te mé nye sé vé a fel adat nak, s vit te
év ti ze dek mun ká já val a meg je le né sig azt, ami egyet len
em ber mun kás sá ga alatt ös  sze gyûjt he tõ.

A há rom ren dez vény együt te sen, egy szû kebb te rü -
let rõl ki in dul va, im már „a ma gyar bib li og rá fia tör té net
arc kép csar no ká vá” tel je se dett; mél tó len ne, ha az ösz  -
sze gyûlt élet rajz ok – egyéb ként Ottovay Lász ló ere de ti
ter ve i nek meg fe le lõ en – ki ad vány for má já ban is meg je -
len het né nek.

Vass Jo han na
johanna.at.oszk.hu

1 A prog ram so ro zat cím ál tal su gallt ös  sze tar to zá sán kí vül az is
in do kol ja az együt tes em lí tést, hogy a Mercuriusban az elõ zõ ese mé -
nyek rõl an nak ide jén nem je lent meg tu dó sí tás.

2 Az ülés rõl (ak kori cí mén: Em lé kez zünk je les elõ de ink rõl) meg -
em lé ke zett a Könyv, könyv tár, könyv tá ros 14.évf. 3.sz. (2005. márc.)
szá ma, há rom elõ adás szer kesz tett vál to za tá nak köz re a dá sá val.

3A ren dez vény rõl ös  sze fog la ló je lent meg a Könyv tá ri le ve le -
zõ/lap 23.évf. 1.sz. (2011. jan.) szá má ban.

4 A szer zõ a Bib li og rá fi ai Szek ció ve ze tõ sé gi tag ja.

„...EMLÉKEZZÜNK JE LES ELÕ DE INK RE...”

OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI KÖNYV TÁR, 2011. MÁ JUS 27.
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A 2010-es év elõ ké szí tõ sza ka sza után1 meg kez dõ dött a
Szé ché nyi Könyv tár Ret ros pek tív Fel dol go zó Osz tá lyán
a „mün che ni gyûjtemény”2 új ra ka ta lo gi zá lá sa. Az osz -
tály fel ada ta a mün che ni alap el vek sze rint ka ta lo gi zált,
1926 elõtt a törzs gyûj te mény be be ke rült, elekt ro ni ku-
 san még fel tá rat lan ál lo mány rész
autopszián ala pu ló fel dol go zá sa.
Törzs gyûj te mé nyünk ezen ré sze
né hány vá lo ga tá son már át esett. Ki -
emel ték az õs nyom tat vá nyo kat, an -
tik vá kat, az 1711 elõtt meg je lent
nyel vi, te rü le ti, sze mé lyi és jó részt 
a tar tal mi hungarikumokat is, a tér -
ké pe ket, met sze te ket, kéz ira to kat, 
és el he lyez ték a meg fe le lõ külön-
gyûjteményekben. Az új ból fel tá -
ran dó gyûj te mény rész nyel vi leg,
do ku men tum ti po ló gi ai meg kö ze lí -
tés ben és a meg je le né si évek te kin te -
té ben még így is vál to za tos ké pet
mu tat. A ma rekatalogizálásra vá ró,
hoz zá ve tõ leg 152 000 cí met szám-
 lá ló ál lo mány rész 112 szak ban he -
lyez ke dik el. 

Mun kánk so rán szak ról szak ra ha -
la dunk. Ed dig fel dol go zás ra ke rült 
a Brit. (Historia Britanniae), Hung.
j. (Hungaria juridica), Hung. o. f.
(Hungaricae orationes funebres),
Med. g. (Me di ci na generalis), P. o.
angl. (Poetae et oratores anglici), P. o.
hisp. (Poetae et oratores hispanici),
P. o. it. (Poetae et oratores italici)
szak. A sza kok sze rint ha la dó fel tá ró
te vé keny ség mel lett ki emel ten ke ze -
lünk né hány gyûj te mény részt. Ilyen
a könyv tár ala pí tó ja ál tal ado má nyo zott gyûj te mény, 
en nek egy ré sze (az V. szin ten zárt szek rény ben õr zött
do ku men tu mok) szin te tel jes egé szé ben fel dol go zás ra
ke rült. 

Fon tos fel ada tunk nak tart juk a haj da ni ma gán gyûj te -
mé nyek, Jankovich Mik lós, Hor váth Ist ván, Illésházy 
Ist ván, Köl csey Fe renc, Sán dor Mó ric és má sok könyv -
gyûj te mé nyei rekonstruálását.3 2011 feb ru ár já ban lát -

tunk hoz zá Köl csey mün che ni jel zet tel el lá tott köny ve i -
nek össze gyûj té sé hez, rekatalogizálásához.4 Öröm mel
szá mol ha tunk be ar ról, hogy ne ves köl tõnk köny ve i rõl
ké szült le írá sok szin tén ke res he tõ ek az OSZK online ka -
ta ló gu sá ban.

A fel dol go zás so rán a ma gas fo kú vis  sza ke res he tõ ség
biz to sí tá sa, a ma gán gyûj te mé nyek re konst ruk ci ós kí -
sér le te mel lett fon tos fel ada tunk nak tart juk a Ma gyar
Nem ze ti Bib li og rá fia bõ ví té sét is. Re mé nye ink sze rint
nagy szám ban ta lá lunk rész ben vagy tel jes egé szé ben
nem ze ti tar ta lom mal ren del ke zõ mû ve ket, és ta lán 

A MÜN CHE NI ÁL LO MÁNY RÉSZ FEL DOL GO ZÁ SÁ NAK

ED DI GI ERED MÉ NYEI

A Prá gá ban meg je lent röp lap cím ol da la
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rá buk kan ha tunk né hány olyan 18. szá za di ma gyar-
 or szá gi szer zõ kül föld ön meg je lent mun ká já ra is, 
me lyet a szak iro da lom még nem is mer.

A fel tá rás so rán nem csu pán ma gá ra a mû re, ha nem
an nak fi zi kai meg je le né sé re is kon cent rál nunk kell. 
A szá mos per ga men-kö té sû könyv kö zött akad olyan
nyom tat vány is, mely nek kö té se kó dex lap fel hasz ná lá -
sá val ké szült. Ilyen pél dá ul egy 1607-ben Ambergben
meg je lent Justus Lipsius-mû (mün che ni jel ze te: Brit.
275), mely nek tu laj do no sa az ere de ti ka ta ló gus lap ta -
nú sá ga sze rint Jankovich Mik lós volt. Az eh hez ha son -
ló ese tek ben a Res Libraria Hungariae ku ta tó cso port
Fragmenta Codicum mû he lye tár ja fel a kó dex la pok
tar tal mát, és mi az ál ta luk ké szí tett rö vid le írást az õr -
zõ könyv re vo nat ko zó pél dány re kord ban rög zít jük.

A fel dol go zás so rán oly kor fel buk kan nak 1711 elõtt
meg je lent ma gyar vo nat ko zá sú mû vek is. Kö szön he tõ -
en an nak, hogy a le íran dó do ku men tu mo kat kéz be
tud juk ven ni, rá ta lál tunk az 1704-ben meg je lent ún.
casseli Biblia5 egy pél dá nyá ra, mely nek possessora ala -
pí tónk, Szé ché nyi Fe renc. A könyv ge rin cén té ve sen
1774-es dá tum sze re pelt, fel te he tõ en e hi ba foly tán ma -
rad ha tott a ki ad vány hos  szú éve ken át a törzs gyûj te -
mény ben. A Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra õriz ugyan már
pél dányt a casseli Bib li á ból, még is nagy örö münk re
szol gált a fel fe de zés, és az ér té kes nyom tat vány
többespéldányként át ke rült a különgyûjteménybe. 

Szin tén az RNYT gyûj tõ kö ré be tar toz nak az 1718
elõtt meg je lent ma gyar vo nat ko zá sú röp lap ok is. Ez
idá ig két olyan röp la pot ta lál tunk, mel  lyel gyûj te mé -
nyü ket gaz da gí tot tuk. Mind ket tõ 1683-ban je lent meg,
ugyan an nak a mû nek két kü lön bö zõ ki adá sa, ami, 
fi gye lem be vé ve a ki ad vány tí pus sa já tos sá ga it, ter mé -
sze te sen nem meg le põ. A Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra
en nek a mû nek egy to váb bi, szin tén 1683-as ki adá sát
már õrzi.6 A röp lap egyik vál to za ta (Austr. 581b) meg -
je le né si hely nél kü li, le írá sát meg ta lál juk a VD17 adat -
bá zis ban. Má sik vál to za ta (Austr. 581f) Prá gá ban je lent
meg, s mind ez idá ig úgy tû nik, re giszt rá lat lan.

A 2011-es év ben meg kö ze lí tõ leg tíz ezer, ko ráb ban
mün che ni jel ze ten rak tá ro zott té telt dol goz tunk fel.
Re mé nye ink sze rint mun kánk so rán több ér té kes, ese -
ten ként unikális pél dány ke rül het ke zünk be. Vé gül, de
nem utol só sor ban sze ret nénk min den olyan szer ve ze ti
egy ség nek és társ igaz ga tó ság nak kö szö ne tet mon da ni,
ame lyek fo lya ma to san se gí tik mun kán kat.

Matolay Ka ta lin
matolay.katalin.at.oszk.hu

1 A mun ka fo lya mat ok, mód sze rek ki ala kí tá sá ról és a meg va ló sí -
tan dó cé lok ról ld. Dancs Sza bolcs: Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
mün che ni anya gá nak rekatalogizálása. = Könyv tá ri Fi gye lõ, 2011. 4.
sz., 721-732.

2Az ál lo mány rész a mün che ni Hof- und Staatsbibliothek szá -
má ra ki dol go zott szak rend szer rõl kap ta a ne vét. Ez, il let ve en nek 
a he lyi vi szo nyok hoz ala kí tott vál to za ta ke rült a Nem ze ti Könyv -
tár ban be ve ze tés re. Bõ veb ben ld. Somkuti Gab ri el la: Az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár új ra szer ve zé se 1867-1875. A mün che ni szak rend -
szer be ve ze té se = Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Év köny ve.
1986/1990. 221-276 p.

3A té má ban ld. Fucsik Ri ta: Köl csey Fe renc köny vei a nem ze ti
könyv tár ban. = Könyv tá ri Fi gye lõ, 2011. 4. sz. 741-746., és Szõts
Zol tán Osz kár: A Szé ché nyi -gyûj te mény hez tar to zó do ku men tu mok
azo no sí tá sa. = Könyv tá ri Fi gye lõ. 2011. 4. sz., 733-740.

4Eh hez ki in du ló pon tul szol gált az OSZK Nem ze ti Té ka so ro -
za tá ban meg je lent mun ka: Sza bó G. Zol tán: Köl csey Fe renc könyv -
tá ra és ol vas má nyai. Bp., OSZK-Gondolat, 2009. 

5 Vö. Károli Gás pár Szent Bib lia. Az-az Is ten nek Ó és Új
Testámentomában Fog lal ta tott egész Szent Irás. Ma gyar Nyelv re
Fordittatott KÁROLI GÁS PÁR ál tal. Es mos tan he ted szer e’
nagyob’ for má ban vítettetvén a’ Francziai nó ták ra rendeltt Sóltár-
Koenyvvel együtt ki bo csát ta tott a’ ha tod szor nyom ta tott pél da sze -
rint. Casselben, Ingébránd Já nos költ sé ge ál tal: 1704 Esztendöben.
4r. Ó Testamentom. 863. – Apocryphus köny vek 221. – Uj Testam.
296 lap. – Szent David Soltari (kü lön czimlappal) 134 lap. – Elül:
cziml., az ol va só nak, és lajst rom 3, vé gül: mut. táb la 1 sztlan lev.
(RMK I. 1685)

6Az RNYT Röp lap gyûj te mé nyé ben lé võ mû: Glaubwürdiges
Diarium und Beschreibung dessen was Ze it währender
Türckischen Belagerung der Käys. Haupt- und Residenz-Stadt
Wienn vorgangen, Nürn berg, 1683. (Hubay 768. té tel)
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Az el múlt há rom esz ten dõ egy mást kö ve tõ mu zsi kus-
év for du lói kü lön le ges al kal mat kí nál tak az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár szá má ra, hogy men nél szé le sebb 
kö zön ség gel is mer tet hes se meg ze nei vo nat ko zá sú do ku -
men tu ma it. 2009-ben a hos  szú év ti ze de ken át az 
Es ter ház yak szol gá la tá ban ál ló s ek képp tisz te let be li 
ma gyar nak is te kin tett Joseph Haydn ha lá lá nak 200. 
év for du ló já ra em lé kez tünk az Erek lye tér ben lát ha tó
Haydn hét szer kamarakiállítással, il let ve a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze té ben mû kö dõ
Ze ne tör té ne ti Mú ze um mal társ ren de zett, nagy sza bá sú
Haydn és Ma gyar or szág tár lat tal. Ta valy Er kel Fe renc szü -
le té sé nek bicentenáriumát ün ne pel tük ha son ló mó don, 
a 19. szá za di Ma gyar or szág ze nés szín há zi kul tú rá ját át te -
kin tõ Ope ra és nem zet ki ál lí tás sal, va la mint a fo lya ma to san
bõ vü lõ erkel.oszk.hu te ma ti kus hon lap meg nyi tá sá val. Az
idei év ben pe dig Liszt Fe renc szü le té sé nek 200. év for du -
ló ja ad ta az ap ro pót, hogy a – megint csak a Ze ne tu do má -
nyi In té zet tel együtt mû köd ve lét re ho zott – Liszt és a társ -
mû vé sze tek ki ál lí tás ke re té ben nem csu pán a ze ne szer zõ
éle tét és mû ve it, de egy szer smind a kü lön bö zõ mû vé sze ti
ágak a ro man ti ka szá za dá ban ál ta lá nos sá vált (s Liszt
kom po zí ci ó i ban va ló ban pél da sze rû en ta nul má nyoz ha -
tó) köl csön ha tá sát is be mu tas suk.

Vis  sza te kint ve a 2009 ta va sza óta a Ze ne tör té ne ti Mú ze -
um ban lét re jött há rom nagy sza bá sú ki ál lí tás ra elé ge det -
ten ál la pít hat juk meg, hogy az elõ ké szü le tek év rõl év re
gör dü lé ke nyeb ben ha lad tak. Az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ré szé rõl a ve ze tõ sze re pet a te ma ti ká ból adó dó -
an ter mé sze te sen mind há rom al ka lom mal a Ze ne mû tár
ját szot ta, de a Haydn és Ma gyar or szág az eszterházai ope -
ra ját szást be mu ta tó ter mé nek és az Ope ra és nem zet ki ál lí -
tás egé szé nek ös  sze ál lí tá sá ban meg ha tá ro zó sze rep ju tott
a Szín ház tör té ne ti Tár mun ka tár sa i nak is, az idei év ben
pe dig – az iro da lom, mint Liszt éle té ben ki emel ke dõ en
fon tos társ mû vé szet be mu ta tá sá nak cél já ból – nagy szám -
ban ke rül tek a vit ri nek be a törzs gyûj te mény do ku men tu -
mai is. A há rom ki ál lí tás kü lön le ges ér té két azon ban ta lán
ép pen az ad ta, hogy a nem ze ti könyv tár gaz dag gyûj te mé -
nyé bõl vá lo ga tott for rá sok a Ze ne tör té ne ti Mú ze um ban
nem ön ma guk ban ke rül tek be mu ta tás ra, ha nem szer ve -
sen il lesz ked het tek a szám ta lan ko ra be li fest mény, szo -
bor, ér me, ék szer és hang szer fel idéz te ere de ti kul tu rá lis
kö ze gük be.

Az idei ki ál lí tás fõ ku rá to ra Eckhardt Má ria, a Liszt 
Fe renc Em lék mú ze um és Ku ta tó köz pont tu do má nyos
igaz ga tó ja volt, akit ép pen ta valy no vem ber ben avat tunk
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár örö kös tag já vá is. Az ál -

ta la ki dol go zott kon cep ció sze rint az el sõ te rem az if jú
Liszt mû velt sé gét meg ha tá ro zó kul tu rá lis él mé nye ket ve -
szi sor ra. A lá to ga tó meg is mer ked het a kis gyer mek el sõ –
na gyobb részt val lá si tár gyú – ol vas má nya i val; egy tel jes pá -
ri zsi sza lon gar ni tú ra és egy va ló di Erard-zongora se gít sé gé -
vel meg érez het va la mit az 1820-as, ’30-as évek pá ri zsi iro -
dal mi sza lon ja i nak han gu la tá ból, amely a fi a tal ze ne szer zõ
elõtt is egé szen új vi lá go kat nyi tott meg; vé gül pe dig szá mos
ko ra be li met szet és fest mény idé zi elénk a lé leg zet el ál lí tó
tá ja kat, ame lyek lát vá nya a Marie d’Agoult gróf né val Svájc ba
szö kõ if jú mu zsi kust is ma gá val ra gad ta.

Mint a mo li nón ol vas ha tó is mer te tõ szö veg is hang sú -
lyoz za, Liszt volt az el sõ, aki nem csu pán ter mé sze ti ké pe -
ket vagy iro dal mi mû ve ket, de konk rét kép zõ mû vé sze ti al -
ko tá so kat is „meg ze né sí tett” – en nek a té tel nek kü lö nö sen
szép il luszt rá ci ó it lát hat juk a má so dik te rem ben, ahol töb -
bek kö zött az Egy uta zó al bu ma (Al bum d’un voyageur) Itá -
li á ban ké szült da rab ja i val is mer ked he tünk meg. A két -
szár nyú aj tón be lép ve mind járt Raffaello Szent Ce cí lia 
ex tá zi sa cí mû hí res ké pé nek nagy mé re tû rep ro duk ci ó já ra
esik a te kin te tünk, s a mo li nón a ze ne szer zõ e fest mény -
hez fû zött elem zõ gon do la ta it is el ol vas hat juk, majd a vit -
ri nek ben elénk tá rul nak Liszt Szent Ce cí lia le gen dá já nak
kü lön fé le ze nei for rá sai. A to váb bi tár lók a ze ne szer zõ
szá mos ké sõb bi, egy há zi vo nat ko zá sú mû vét idé zik meg,
a fa lak ra ke rült Itá lia-áb rá zo lá sok – így pél dá ul Ba ra bás
Mik lós és Libay Kár oly mû vei – pe dig ar ra em lé kez tet nek,
e Liszt szá má ra oly fon tos él mény men  nyi re ál ta lá nos volt
a ma ga ko rá ban: az an tik ro mok kal tar kí tott tá ja kon tett
hos  szas ta nul mány út ek kor ra már (szin te mû faj tól füg -
get le nül) min den va la mi re va ló al ko tó mû vész ta nu ló éve i -
nek ré szét ké pez te.

A har ma dik te rem vol ta kép pen egy át já ró, amely nek fa -
la i ra Liszt „ar cai és ál ar cai” ke rül tek: egy fe lõl olyan ké pek
má so la tai, ame lye ken va la me lyik fi gu ra min tá ja a ze ne -
szer zõ volt, más fe lõl né hány cím lap, il let ve rész let azok -
ból a ko ra be li kulcs re gé nyek bõl, ame lyek ben Liszt – akár
af fé le cameo-szerepben, akár egyik-má sik sze rep lõ töb bé-
ke vés bé tit kolt mo dell je ként – ma ga is meg je le nik.

Az ap rócs ka át já ró ból azon ban már is to vább lép he tünk
a ne gye dik és egy ben leg na gyobb te rem be, amely Liszt
szim fo ni kus prog ram ze né jét te kin ti át. Kor tár sai meg le -
he tõ sen ér tet le nül szem lél ték, ami kor a vi lág hí res zon go -
ra mû vész vá rat la nul fel ha gyott ad di gi vir tu óz pá lya fu tá -
sá val, és Weimarban te le pe dett le, hogy az ud va ri szín ház
élén – bi zo nyos ér te lem ben Goe the örö ké be lép ve – im -
már a kul tú ra szer ve zés nek és a ze ne szer zés nek szen tel je
ide jét. A Né met or szág egy ko ri „iro dal mi fõ vá ro sá ban”

LISZT ÉS A TÁRS MÛ VÉ SZE TEK
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töl tött bõ év ti zed min den -
eset re szin te el ke rül he tet le -
nül lett Liszt pá lyá ján a társ -
mû vé sze tek és a ze ne kö zöt ti
kap cso lat új le he tõ sé ge i vel
va ló ter mé keny kí sér le te zés
idõ sza ka: a Dan te-, il let ve a Fa ust-szim fó nia és kü lö nö sen
a szim fo ni kus köl te mé nyek óri á si ha tást gya ko rol tak 
a kor tár sak ra és a ké sõb bi ze ne szer zõ-nem ze dé kek re egy -
aránt. A ki ál lí tás azon ban nem csu pán e kom po zí ci ók 
el sõd le ges ins pi rá ci ós for rá sa it ve szi szám ba, de egy szer -
smind be mu tat ja az ugyan azon mû vek ál tal ih le tett társ -
mû vé sze ti al ko tá so kat is: Gustav Doré az Is te ni szín -já ték -
hoz ké szí tett met sze tei, Zichy Mi hály Fa ust-so ro za ta vagy
Delacroix Ham let-il luszt rá ci ói egy szer smind új fényt vet -
nek Liszt sze mé lyes in terp re tá ci ó já ra is. A te rem tá vo lab bi
vé gé ben Mun kácsy Mi hály hí res Liszt-port ré ja von ja ma -
gá ra a fi gyel met – an nál is több jog gal, mi vel a két mû vész
ba rá ti kap cso lat ban állt, és a ze ne szer zõ ké sei ma gyar rap -
szó di ái kö zül a 16-os szá mút ép pen Mun kácsy nak aján -
lot ta.

A port ré egy szer smind át ve zet az ötö dik te rem be, amely
Liszt ma gyar kap cso la ta it mu tat ja be rész le te seb ben is.
1840 ja nu ár já ban adott ne ve ze tes pes ti kon cert je it kö ve tõ -
en a ze ne szer zõ rend sze re sen vis  sza járt Ma gyar or szág ra,
a ’70-es évek ele jé tõl pe dig már ál lan dó la kást is fenn tar -
tott a fõ vá ros ban, s így el ke rül he tet le nül meg is mer ke dett a
ha zai mû vé sze ti és po li ti kai élet szin te va la men  nyi ve ze tõ
alak já val Ba ra bás Mik lós tól Re mé nyi Edén át Jó kai 
Mó rig, Eöt vös Jó zsef tõl Te le ki Lász lón ke resz tül Apponyi
Al ber tig. E kap cso la tok mély nyo mot hagy tak Liszt szá -

mos kom po zí ci ó ján is, lé vén a ci -
gá nyos–ma gya ros ze nei idi ó ma
jel leg ze tes ele mei ko ránt sem csu -
pán a ki fe je zet ten né pi es ih le té sû
mû vek ben je len nek meg. A te -
rem emel lett rész le te sen be mu -
tat ja Liszt az 1850-es évek vé gén 
(elõ ször fran ci á ul) meg je lent 
A czigányokról és a czigány ze né rõl
Ma gyar or szá gon cí mû  kö te té nek
ha zai fo gad ta tá sát, hi szen a kö tet
alap té zi se – mi sze rint a ma gya -
rok ze né je vol ta képp a ci gá nyok
szel le mi tu laj do na vol na – csak -
nem jó vá te he tet le nül meg mér -

gez te a ze ne szer zõ és a ha zai
ve ze tõ kö rök vi szo nyát.

A megint csak ki sebb ha to -
dik te rem két rész re osz lik:
egyik fe lé ben Liszt da la i nak,
me lod rá má i nak és kó ru sa i -
nak szö veg író i val is mer ked -
he tünk meg, a má sik ban 
pe dig a ze ne szer zõ rõl fenn -
ma radt szá mos ka ri ka tú -
ra kö zött bön gész he tünk. 
A kö vet ke zõ szo ba a ze ne -
szer zõ élet mû vét tel jes kö rû -
en el ér he tõ vé ten ni pró bá ló

össz ki adás ok tör té ne té be en ged be pil lan tást – ért he tõ
büsz ke ség gel hang sú lyoz va, hogy a kur rens Új Liszt 
Ki adás ép pen Bu da pes ten ké szül, és az Editio Musica
gon do zá sá ban je le nik meg. Az utol só, nyol ca dik te rem fa -
la it az ugyan csak Eckhardt Má ria gon doz ta (és rész ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár do ku men tu ma it is be mu -
ta tó) ju bi le u mi pla kát ki ál lí tás 16 tab ló ja bo rít ja, a ve tí tõ -
vász non pe dig a mú ze um ba lá to ga tó cso por tok elõ ze tes
egyez te tés nyo mán né hány Liszt tel kap cso la tos film rész -
le tet is meg te kint het nek.

Az idei Liszt és a társ mû vé sze tek ki ál lí tás mél tó zá ró ak -
kord ja a Ze ne tör té ne ti Mú ze um és az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár kö zött az el múlt évek ben meg va ló sult ter mé -
keny együtt mû kö dé sé nek. A tár lat 2012 au gusz tu si zá rá -
sát kö ve tõ en – a há rom nagy muzsikus-bicentenárium 
el múl tá val – a mú ze um ter mei is mét sa ját, ál lan dó ki ál lí -
tás nak ad nak majd ott hont. A ze nei vo nat ko zá sú könyv tá -
ri do ku men tu mok és a társ mû vé sze tek al ko tá sa i nak 
pár hu za mos be mu ta tá sá val kap cso lat ban szer zett ta pasz -
ta la tok nak azon ban bi zo nyá ra mind a mú ze um, mind 
a nem ze ti könyv tár mun ka tár sai jó hasz nát ve szik majd
ké sõb bi, im már nem ha son ló kop ro duk ci ó ban meg va ló -
su ló ki ál lí tá sa ik ter ve zé se kor is.

Mikusi Ba lázs
mikusi.at.oszk.hu

A pá ri zsi sza lon

A Zichy csa lád és Liszt
kapcsolatát bemutató tárló
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„Iustam causam Deus non derelinquet” 
(Is ten az igaz ügyet nem hagy ja el)

A Rá kó czi -sza bad ság har cot le zá ró szat má ri 
bé ke szer zõ dés alá írá sá nak 300. év for du ló ja al -
kal má ból 2011-et Rá kó czi -em lék év vé nyil vá ní -
tot ták. Az év for du ló kap csán könyv tá runk há rom
kamarakiállítással is csat la ko zott a meg em lé ke -
zõ ren dez vé nyek so rá ba. Az 1703 és 1711 kö zöt ti
ese mé nyek ké pe ken tör té nõ fel idé zé sé vel, a kul -
tus  szal és a ham vak ha za ho za ta lá val kap cso la tos
írá sos em lé kek kel, va la mint a Rá kó czi -in du ló
tör té ne té nek kot ták kal, ze nei át irat ok kal va ló
be mu ta tá sá val.

„A har cun kat meg har col tuk”
(a Rá kó czi -sza bad ság harc em lé ke ze te)

Az OSZK Pla kát- és Kisnyomtatványtár elõt ti tér ben
2011. szep tem ber 20-ától 2012. már ci us 30-áig meg -
te kint he tõ „A har cun kat meg har col tuk” (A Rá kó czi -
sza bad ság harc em lé ke ze te) cí mû kamarakiállítás 
a Rá kó czi -sza bad ság harc bu ká sá nak 300. év for du ló já ról
meg em lé ke zõ, or szá gos
szin ten több he lyütt is
ren de zett ün nep sé gek -
hez kap cso ló dik. A tár lat
a Pla kát- és Kisnyomtat-
ványtár anya gán ke resz -
tül kí ván ja be mu tat ni 
és fel idéz ni a Rá kó czi -
sza bad ság harc idõ sza kát,
kon cent rál va az em lé ke -
ze ti he lyek re és sze mé -
lyek re. 

A do ku men tum tí pu sok
te kin te té ben az anya gok
szé les kö rét: met sze te -
ket, li tog rá fi á kat, ké pes -
la po kat, pony vá kat, pla -
ká to kat, ex lib ri se ket és egyéb kis- és ap ró nyom tat vá nyo kat
vo nul tat fel. A ki ál lí tást a tör té ne ti sík mel lett gaz dag
iro dal mi uta lás rend sze re te szi „több szó la mú vá”, a ku -
ruc köl té szet, ill. a ku ruc kor ról szó ló iro dal mi mû vek -

bõl vett idé ze tek ál tal. A ki ál lí tás cí mé ül vá lasz tott jel -
mon dat Ady End re el sõ ku ruc ver sé nek cí me. 

A ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ anyag tör té ne ti íve
a sza bad ság harc ki tö ré sén, Rá kó czi Len gyel or szág ból
va ló ha za hí vá sán (1703) ke resz tül a fõbb csa ta he lyek,
ku ruc-la banc ös  sze csa pá sok, or szág gyû lé sek, a kivált-
ságolt te le pü lé sek be mu ta tá sán át a szat má ri bé ke meg -
kö té sé ig (1711) ter jed, de sze re pel nek ben ne a szám -
ûze tés évei is. A sza bad ság harc je les had ve zé rei,
emblematikus alak jai közt, port ré ik ál tal fel idé zõ dik 
II. Rá kó czi Fe renc, Ber csé nyi Mik lós, Bot  tyán Já nos,
Esze Ta más, Vay Ádám alak ja. Rá kó czi ha za té ré sét
örö kí ti meg a pony va iro da lom egy re me ke, a Rá kó czi
ha za té ré se cí mû mû, mely nek szer zõ je Rudits Jó zsef. 
A ve zér lõ fe je de lem mé vá lasz tott Rá kó czi sze mé lye az
utó kor sze mé ben kul tusz tár gya lett: „Ha zánk szent je,
sza bad ság ve zé re, /Sötét éj ben fé nyes csillagunk,/ Oh 
Rá kó czi, ki nek emlékére/ Lán go lunk és sír va fa ka dunk!”
(Pe tõ fi Sán dor: Rá kó czi, 1848. ápr. 21.)

A ku ruc kor ne ve ze tes vá ra it (Ár va, Huszt, Sü meg,
Esz ter gom, Kas sa, Ma ros vá sár hely stb.) L. Rohbock
(1820–1880) né met fes tõ, gra fi kus met sze tei ré vén cso -
dál hat juk. E vá rak több sé ge a sza bad ság harc el sõ éve i -
ben már ku ruc kéz re ke rült, így ezek több éven át bá zis -
ként funk ci o nál tak, míg pl. Kas sa és Ma ros vá sár hely
bir tok lá sá ért sok szor ne héz, vál ta ko zó ki me ne te lû
küz de lem folyt.

A sza bad ság harc alatt
Eger volt a fel sza ba dult 
or szág rész köz pont ja,
II. Rá kó czi Fe renc fe je -
de lem itt ren dez te be fõ -
ha di szál lá sát. Bár 1702-
ben el ren del ték a vár
meg sem mi sí té sét, csak a
kül sõ vár részt bon tot ták
le, Rá kó czi pe dig pa ran -
csot adott a vár meg erõ -
sí té sé re. Az eg ri vár ki ál -
lí tá son sze rep lõ lát ké pe
Georgius Houfnaglius
ne vé hez kö tõ dik, de 

a kép jobb sar ká ban ta lál -
ha tó fel irat sze rint õ csu -

pán pub li ká ló ja volt a mû nek, nem a szer zõ je. Az ere -
de ti rajz ké szí tõ je a hely szí nen dol goz ha tott, mert 
a lát kép na gyon részletgazdag és pon tos, ös  sze vet he tõ 
a vár ról ké szült szá mí tó gé pes re konst ruk ci ó val. A vár

RÁ KÓ CZI -EM LÉK ÉV

Ár va vá ra, L. Rohbock met sze te
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alatt a vá ros rész le te lát ha tó, az Eger pa tak -
kal. A réz met szet kel te zé se 1617, de va ló já -
ban elõbb ké szült, mi vel a kép a vár bás tyás
rend sze rû át épí té sét, az 1588-as ál la po tot
tük rö zi. 

A csa ta hely szí nek kö zül az el sõ, még
vesz tes dolhai csa ta (1703. jú ni us 7.) hely -
szí nét, ill. a sza bad ság harc el sõ gyõz tes üt -
kö ze tét je lö lõ tiszaújlaki tu ru los em lék mû -
vet (1703. jú li us 14.) ké pes lap ok idé zik,
ha son ló an a fon to sabb or szá gos gyû lé sek
hely szí ne i hez (Gyu la fe hér vár, Szécsény,
Huszt, Ma ros vá sár hely, Ónod, Sá ros pa tak,
Sze rencs, Salánk). Ezek kö zül ki emel ke dik
az 1707-es óno di or szág gyû lés, mely nek 
va ló di szín te re az Ónod me zõ vá ros kö ze li
kö rö mi me zõ volt. Itt mond ták ki a det ro ni -
zá ci ót, a Habs burg-ház trón fosz tá sát. Rozs nyót 
a Rá kó czi -õr to ron  nyal Tichy Kál mán met sze tén cso -
dál hat juk. A vá ros so ká ig a sza bad ság harc ha di ipa -
ri köz pont ja volt. Rá kó czi, szol gá la ta ik ju tal má ul, 
több hely sé get ru há zott fel haj dú ki vált ság gal: Gön cöt
(1706), Simontornyát (1707) és Tar pát (1708). A ki ál lí -
tá son lát ha tó, Gönc ré szé re nyúj tott haj dú vá ro si ki vált -
ság le vél szö ve ge pon to san kö rül ha tá rol ja a vá ros jo ga it és
kö te les sé ge it. 

A csa ta vesz té sek hely szí nei kö zül is töb bet ké pes la-
p ok mu tat nak be. A kül föld del foly ta tott tár gya lá sok
nem hoz tak sok si kert, fo ko za to san bom la ni kez dett 
a sza bad ság harc tá bo ra, egy re több lett az áru lás, a ve re -
ség. Az 1705-ös zsibói ve re ség Er dély el vesz té sét hoz ta
a ku ru cok szá má ra. Az 1708. au gusz tus 3-ai trencséni
csa ta vesz tés már elõ re ve tí tet te a sza bad ság harc bu ká -
sát. „So ha még ve re ség en nél szé gyen le te sebb és szá nal ma -
sabb nem volt, és nem is vol tak még csa ta vesz tés nek sze ren -

csét le nebb kö vet kez mé nyei” – ír ta II. Rá kó czi Fe renc 
fe je de lem em lék ira ta i ban. E ve re ség után kö vet ke zett
be Ocskay áru lá sa, majd Ér sek új vár fõ te rén va ló ki vég -
zé se. (Ezen ese mé nye ket örö kí ti meg Az áru ló bûn hõ -
dé se cí mû pony va.) Ké pe ket lát ha tunk az 1710-es
romhányi csa ta vesz tés rõl, be te kin tést kap ha tunk az
1711. áp ri lis 30-án kö tött szat má ri bé ke pont ja i ba, ill. 
a szat má ri hû ség es kü szö ve gé be. A szám ûze tés éve i bõl

Rá kó czi mel lett ki emelt sze re pet kap 
Mi kes Ke le men sze mé lye, a hely szí nek
kö zül pe dig a tö rök or szá gi Ro dos tó, ahol
egész ut cát bo csá tot tak a szám ûzöt tek ren -
del ke zé sé re. 

Kü lön tár ló ban el he lyez ve szó ró anyag ok,
kis nyom tat vá nyok, ké pes lap ok, ex lib ri sek
mu tat ják be a sza bad ság harc kul tu szát, 
a fõbb em lé ke ze ti éve ket (1903, 1906, 
1935, 1953, 1976, 1985), köz tük ki emel ten 
II. Rá kó czi Fe renc és buj do só tár sai ham va i -
nak 1906-os új ra te me té sét a kas sai dóm al -
temp lo má ban. A do ku men tu mok kö zül kü -
lön egy sé get ké pez nek a Rá kó czit és ko rát
fel idé zõ em lék ex lib ri sek, me lyek több sé ge a
2011-es, 300. év for du ló al kal má ból ké szült,
a gra fi ku sok közt a kor társ mû vé szek szé les

kö ré vel: Csiby Mi hály, Imets Lász ló, Ke rék gyár tó 
Lász ló, Kõ he gyi Gyu la, Ür mös Pé ter, Var ga Edit,
Vecserka Zsolt (a meg ren de lõ: Vasné Tóth Kor né lia). 

A ki ál lí tá son fel vo nul ta tott pla ká tok kö zül több 
a Rá kó czi had na gya cí mû fil met, an nak sze rep lõ it, je le -
ne te it tár ja elénk, de a XX. szá zad ne ve sebb Rá kó czi -
ki ál lí tá sa i ba, a sá ros pa ta ki Rá kó czi Mú ze um ren dez-
 vé nye i be, a Rá kó czi -em lék könyv be stb. is be te kin tést
kap ha tunk. A je len tár lat cím adó pla kát ja az 1903-as
kas sai Rá kó czi ereklyekiállítást meg hir de tõ pla ká tot
idé zi, mely szin tén sze re pel a ki ál lí tá son.

Gönc haj dú vá ro si ki vált ság le ve le

Ex lib ris Vasné Tóth Kor né lia, gra fi kus Ür mös Pé ter
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A tár lat az em lé ke zet he lye i nek, a kor szak emble-
matikus alak ja i nak fel idé zé sé vel hoz zá já rul a sza bad -
ság harc idõ sza ka, a ku ruc kor ról va ló nem ze ti em lé -
ke zet ápo lá sá hoz, mind ezt a je len kor ak tu á lis ér ték íté -
le té vel. A Rá kó czi -sza bad ság harc a Habs bur gok ab szo -
lu tisz ti kus kí sér le té nek ál do za tá ul esõ Ma gyar or szág
va ló sá gos kér dé se it fo gal maz ta meg, me lyek kö zül 
a leg fon to sabb a sza bad ság kér dé se volt. A szat má ri bé -
ke, a sza bad ság har cot kö zös meg egye zés sel le zá ró 
bé ke egyez mény, a bé csi ab szo lu tis ta ural ko dó ház és 
a ma gyar ren di al kot má nyos ság kö zöt ti komp ro misz  -
szum ered mé nye ként szü le tett. A ma gyar ren dek 
le mond tak az or szág füg get len sé gé rõl, cse ré be a bé csi
ud var le mon dott Ma gyar or szág te rü le tén az ab szo lu -
tis ta kor mány zat ról, va gyis el is mer te az or szág nak 
a Habs burg-bi ro dal mon be lü li ren di önál ló sá gát. 
Mél tán ál lít hat juk te hát Ady sza va i val, a ki ál lí tás cí mé -
re vis  sza utal va: „Mi a har cun kat megharcoltuk…”.

Vasné Tóth Kor né lia
vasne-toth.kornelia.at.oszk.hu

„Ham va id nak el ho zá sa vé gett 
el za rán do kol nánk szí ve sen”

(do ku men tu mok II. Rá kó czi Fe renc és buj do só tár sai
ham va i nak ha za ho za ta lá ról)

A nem ze ti könyv tár VII. szint jén, a ka ta ló gus tér köz -
pon ti tá jé koz ta tás elõt ti te rü le tén, 2011. szep tem ber 
23-tól új ki ál lí tá si te rü le tet hoz tunk lét re. Cé lunk, hogy
egy per ma nen sen mû kö dõ kamarakiállítás ke re té ben
fel hív juk a könyv tár lá to ga tók és kol lé gák fi gyel mét 
a je les na pok ra, ese mé nyek re, év for du lók ra.

A so ro zat el sõ ki ál lí tá sá nak té má ja a Rá kó czi Em lék év
zárórendezvényeihez kap cso ló dik: 105 év vel ez elõtt,
1906. ok tó ber 27-én Orsovánál lép te át a ma gyar ha tárt az
a fel dí szí tett sze rel vény, mely II. Rá kó czi Fe renc és buj do -
só tár sai ham va it hoz ta ha za. Az or szá gos ün nep sé gek ke -
re té ben két vá ros ban ren dez tek nagy sza bá sú gyász me ne -
tet: Bu da pes ten és Kas sán. A je les ese mé nye ket a ki ál lí tás
ko ra be li nyom tat vá nyok, fo tók és moz gó kép se gít sé gé vel
ele ve ní ti fel. A ham vak ha za ho za ta la – a mil len ni u mi ün -
nep sé gek zá ró ak kord ja ként – a Rá kó czi -kul tusz csúcs -
pont ja volt. En nek kap csán ér de mes né hány szót szól ni 
a kul tusz ki bon ta ko zá sá ról is. 

A Habs burg ab szo lu tiz mus ko rá ban ti los volt Rá kó czi
ne vét em lí te ni, vagy meg em lé kez ni ró la. A ma gyar 
or szág gyû lés 1715. évi 49. tör vény cikk ében ha za áru ló -
nak, a ha za el len sé gé nek nyil vá ní tot ta a ku ru cok ve zé -
rét és tár sa it. A 18. szá zad utol só éve i ben, II. Jó zsef 
el né me te sí tõ po li ti ká já nak nyo má sa alól sza ba dul va, 

a nem ze ti ön tu dat egyik meg nyil vá nu lá sa ként bon ta -
ko zott ki a Nagy sá gos Fe je de lem kul tu sza. Ké sõbb 
a ma gyar kö zé le tet át ha tó lel ke se dés alább ha gyott, és
majd csak a re form kor ban tért vis  sza új ra az iro da lom
te rü le tén. A cen zú ra élénk fi gyel mé tõl kí sér ve, Vö rös -
mar ty a fe le dés el len ír ta Mi kes bú ja cí mû köl te mé nyé -
ben a kö vet ke zõ so ro kat:

Ár va ha zád til tott ne ve det nem zeng he ti töb bé.
Vaj ha ne érezd ezt a sú lyos föld nek alat ta,
S hogy fe je del mi po rod nincs em lé kez ve, ne tud jad:
Ím élõ em lék va gyok én, bú raj tam az írás,
És ha ma gyar tán még e gyá szos föld re ve tõ dik,
El mon dom ne ki: „Itt nyug szik fe je del me ha zád nak,
Szám ki ve tett on nan, mert nem vala ben ne sza bad ság.”

A 1848-as for ra da lom nap ja i ban, Pe tõ fi im már sza -
ba don idéz het te meg a fe je de lem em lé két Rá kó czi cí mû
ver sé ben:

Az ügy, mely nek ka to ná ja vol tál, 
Nem so ká ra di a dal mat ül, 
De te nem lész itt a di a dal nál, 
Nem jö hetsz el a sír mélyibül. 

Ham va id nak el ho zá sa vé gett 
El za rán do kol nánk szí ve sen, 
De hol tet tek le a föld be té ged, 
Hol sí rod? nem tud ja sen ki sem! 

Az idé zett vers né hány so ra ad ta a ki ál lí tás cí mét is,
je lez ve azt a fo lya ma tot, amely a ham vak ha za ho za ta -
lá nak óha ja szint jé rõl a meg va ló su lá sig tar tott. A ki -
egye zés hez ve ze tõ eny hü lés idõ sza ka kel lett ah hoz,
hogy ku ta tá si cél lal tu dó sok me rész ked je nek a tö rök-
 or szá gi sí rok hoz. El sõ ként, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia meg bí zá sá ból, 1862-ben Kubinyi Fe renc,
Henszlmann Im re és Ipo lyi Ar nold uta zott Tö rök-
 or szág ba. Tu do má nyos ku ta tá suk fõ cél ja Má tyás ki -
rály el hur colt Cor vi ná i nak fel ku ta tá sa volt. A kons tan -
ti ná po lyi szul tá ni könyv tár ban si ke rült több ré gi 
kó de xet Cor vi na ként be azo no sí ta ni uk. (Ezek bõl aján -
dé ko zott vis  sza a szul tán 1869-ben és 1877-ben né hány
pél dányt.) Kubinyiék Kons tan ti ná poly ból, a bé csi kon -
zul un szo lá sá ra – a fel kí nált le he tõ sé get hi va ta los en ge -
dély nek te kint ve – Ro dos tó ba ki rán dul tak egy nap ra,
ahol az idõ rö vid sé ge és a meg ha tott ság mi att csak rész -
le ges ku ta tá so kat vé gez het tek.  

1888-ban Thaly Kál mán a há rom tu dós nyom do ka -
in, el be szé lé se ik és le írá sa ik alap ján in dult el fel tér ké -
pez ni a hely szí ne ket. Ro dos tó ban a he lyi gö rög temp -
lom ban rész le te sen le ír ta Ber csé nyi Mik lós, Eszterházy
An tal és Sibrik Mik lós fõ urak sír kö ve it. Nikodémiában
(Izmid) fel ke res te az ör mény te me tõt és be azo no sí tot ta
Thö köly Im re sír ját. 1889-ben Thaly egy öt fõs Cor vi na-
ku ta tó bi zott ság tag ja ként tért vis  sza Kons tan ti ná poly -
ba. Mi u tán meg sze rez te a sí rok fel tá rá sá hoz szük sé ges
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en ge dé lye ket, Fraknói Vil mos sal együtt – azo no sí tás
cél já ból – a la za ris ták Szent Be ne dek temp lo má ban
fel nyi tot ta II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Rá kó czi 
Jó zsef és Bercsényiné Csáky Krisz ti na sír ját. Ro dos tó -
ban és Nikodémiában ugyan ak kor nem vé gez te el 
a föl di ma rad vá nyok ag nosz ká lá sát. Thaly ha za té ré se
után po li ti kus ként, tu dós ként min den meg moz ga tott 
a ham vak ha za ho za ta la ér de ké ben.

1903-ban Szádeczky La jos nak Ro dos tó ban – hi va ta -
los en ge dély nél kül – si ke rült ki esz kö zöl nie Ber csé nyi
Mik lós sír já nak fel tá rá sát.  

1904-ben Fe renc Jó zsef en ge délyt adott II. Rá kó czi
Fe renc és buj do só tár sai ham va i nak ha za ho za ta lá ra.
Ti sza Ist ván mi nisz ter el nök meg bí zá sá ból Thallóczy
La jos uta zott Tö rök or szág ba a ham vak ha za szál lí tá sá -
nak elõ ké szí té sé re. Ve le tar tott Edvi Il lés Ala dár aka dé -
mi ai rajz ta nár és Forster Je nõ ma gán tit kár is. Az elõ-
 ké szü le tek so rán Ro dos tó ból és Nikodémiából a föl di
ma rad vá nyo kat és sír kö ve ket a kons tan ti ná po lyi la za -
ris ták temp lo má ba vit ték.   

1906. ok tó ber 17-18-án a ma gyar de le gá ció tag-
 jai – Thaly Kál mán, Forster Gyu la, Fraknói Vil mos,
Thallóczy La jos, Tö rök Au rél, Forster Je nõ és Kolossa
Fe renc – ün ne pé lyes ke re tek kö zött át vet ték a ham va -
kat Fran co is Lobry rend fõ nök tõl a kons tan ti ná po lyi
Szent Be ne dek temp lom ban. A ma gyar or szág gyû lés
ok tó ber 23-án tö röl te az 1715. évi 49-ik tör vény cikk nek
a Rá kó czit és tár sa it meg bé lyeg zõ ré sze it, s az ural ko dó
már más nap szen te sí tet te a ha tá ro za tot. Ugyan az nap
in dult út nak a ha jó Kons tan ti ná poly ból, fe dél ze tén 
II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Thö köly Im re, 
Rá kó czi Jó zsef, Ber csé nyi Mik lós, Bercsényiné Csáky
Krisz ti na, Eszterházy An tal és Sibrik Mik lós ham va i -
val. Ok tó ber 25-én a ha jó be fu tott Konstanca ki kö tõ jé -
be, majd a ko por só kat és a sír kö ve ket egy fel dí szí tett kü -
lön vo nat ra rak ták át.  

Ok tó ber 27-én, reg gel 8 óra 20 perc kor Orsovánál 
a sze rel vény ma gyar föld re ér ke zett, ahol a kor mány tag -
jai, élü kön Wekerle Sán dor mi nisz ter el nök kel, ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött vet ték át a ham va kat.Más nap, reg gel
8 óra 34 perc kor fu tott be a vo nat a bu da pes ti Ke le ti pá -
lya ud var ra. Az ér ke zõ ket Bárczy Ist ván pol gár mes ter fo -
gad ta. A ko por só kat dí szes hin tók ra rak ták, és a gyász -
me net a Ke re pe si (ez idõ tõl Rá kó czi) úton vo nult 
a Szent Ist ván ba zi li ká ba, il let ve Thö köly ham va i val kü -
lön a De ák té ri evan gé li kus temp lom ba. A vo nat es te 
8 óra kor in dult Kas sá ra, aho vá ok tó ber 29-én haj nal ban
ér ke zett meg. II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Rá kó czi
Jó zsef, Ber csé nyi Mik lós és ne je Csáky Krisz ti na,
Eszterházy An tal va la mint Sibrik Mik lós ham va it 
a Szent Er zsé bet dóm ban he lyez ték örök nyu ga lom ra.
Thö köly Im re ham va it ok tó ber 30-án, vég aka ra tá nak
meg fe le lõ en Kés márk ra vit ték, és az új evan gé li kus
temp lom ban he lyez ték vég sõ nyu ga lom ra.

A négy tár ló ban el he lye zett do ku men tu mok kö zül
em lí tés re mél tó né hány ku ri ó zum:

A ham vak ha za ho za ta lá nak elõ moz dí tá sá ban orosz -
lán részt vál la ló Thaly Kál mán nak két mû ve is lát ha tó.
A II. Rá kó czi Ferencz fe je de lem if jú sá ga cí mû, 1881-ben
ki adott, dí szes, bor dó kö té sû, ara nyo zott sze gé lyû
köny vét Kos suth La jos nak de di kál ta. Az aján lás egy
négy so ros sal in dul, amely ben a szer zõ pár hu zam ba 
ál lít ja a két ál lam fér fi élet pá lyá ját:

Mily ádáz a bal sors ha tal ma
Fáj tud ni és érez ni kín; 
Dícsõ pá lyá i tok ju tal ma:
Ré gen Ro dos tó, ma – Turin!

A Rá kó czi -em lé kek Tö rök or szág ban és II. Rá kó czi Fe renc
fe je de lem ham va i nak föl ta lá lá sa cí mû 1893-ban ki adott
mû vé nek egy olyan pél dá nyát õr zi a nem ze ti könyv tár,
mely be a ham vak ha za ho za ta lá val a ma gyar kor mány ál -
tal hi va ta lo san meg bí zott Thallóczy La jos nak a kö vet ke -
zõ be jegy zé sét ol vas hat juk: Ez a pél dány volt ve lem 1904.
okt. 4 – decz. 29. konstantinápolyi utam ban és ezt té tet te 
Thö köly Im re ham vai elé az ismidti ör mény temp lom szen -
té lyé ben Stepan Hovagnimian ér sek 1904. decz. 22-23. éj jel.
Thallóczy – Itt lát ha tó még 1906. ok tó ber 5 – no vem ber 7.
kö zött ve ze tett úti nap ló já nak kor rek tú ra pél dá nya, 
a szer zõ ja ví tá sa i val és kéz je gyé vel.

A ham vak vég sõ nyug he lyé nek ott hont adó kas sai
Szent Er zsé bet dóm ról 1936-ban je lent meg egy mo no -
grá fia Wick Bé la tol lá ból. A ki ál lí tott pél dány cím lap -
ján a kö vet ke zõ aján lás ol vas ha tó: Mél tó sá gos Szendy
Kár oly Bu da pest szé kes fõ vá ros pol gár mes ter ének, há la telt
szív vel és sze re tet tel, az édes anya or szág hoz vis  sza csa tolt
Kas sa tör vény ha tó sá gi jog gal fel ru há zott sz. kir. vá ros pol -
gár mes te re Kas sa 1939. ja nu ár hó 21-én. – A tör té ne lem
sod rá ban rö vid idõ re Rá kó czi ham vai is mét ha za tér tek.

A bu da pes ti és kas sai fel vo nu lá so kat meg örö kí tõ
1906-os moz gó kép-fel vé te le ket az OSZK Tör té ne ti 
In ter júk Tá ra jó vol tá ból te kint he tik meg.

Elbe Ist ván
elbe.at.oszk.hu

A Rá kó czi -in du ló

Szép ha gyo mány, hogy a Ze ne mû tár min den esz ten -
dõ ben ki sebb kamarakiállítással em lé ke zik meg a leg -
fon to sabb ze nei év for du lók ról – így 2011-ben Liszt 
Fe renc szü le té sé nek bicentenáriumáról. Mint hogy
azon ban a nem ze ti könyv tár társ ren de zõ ként jegy zi az
idei év leg je len tõ sebb ha zai Liszt-tár la tát (az er rõl szó -
ló be szá mo lót ld. a Liszt és a társ mû vé sze tek cí mû írás -
ban), úgy érez tük, a Ze ne mû tár fo lyo só ján be mu ta tan -
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dó ki ál lí tá sun kat ez út tal ön is mét lés vol na „csak ” Liszt -
nek szen tel ni. Ehe lyett – az év egy má sik fon tos év-
 for du ló já hoz kap cso lód va – a Rá kó czi -in du ló tör té ne -
té nek rö vid át te kin té sé re vál lal koz tunk, mely ugyan ak -
kor több szál lal kap cso ló dik Liszt sze mé lyé hez is.

A lá to ga tók min de nek elõtt a vál to za ta i ban egé szen 
a 17. szá zad kö ze pé ig vis  sza kö vet he tõ dal lam ki ala ku -
lá sá val is mer ked het nek meg, kü lö nös te kin tet tel
Nikolaus Scholl ka to na kar mes ter sze re pé re, aki fel te -
he tõ leg a ne ves prí más, Bi ha ri Já nos já té kát le je gyez ve
és to vább kom po nál va ala kí tot ta ki az in du ló ma is mert
for má ját. Az 1820-as évek ben Bécs ben már nyom ta tás -
ban is meg je lent „Rakoczy-Marsch” az if jú ko rá ban
még el sõ sor ban zon go ra mû vész ként is mert Er kel 
Fe renc szí vé hez is kö zel állt: a ’30-as évek ben több íz -
ben is va ri á ci ó kat ját szott a dal lam ra, s egyik fel dol go -
zá sát Wag ner Jó zsef már 1840 ja nu ár já ban ki ad ta.
Utób bi nyom tat vány cím lap ján egyéb ként Em lé kül
Liszt Ferenczre fel irat sze re pel, a ja nu ár 4-én a Pes ti
Ma gyar Szín ház ban adott ne ve ze tes kon cert után
ugyan is a cen zú ra meg aka dá lyoz ta Liszt sa ját fel dol go -
zá sá nak meg je le né sét, s így Er kel ki ad vá nya – rész ben
a vir tu óz kol lé ga stí lu sát is utá noz va – elõb bi „pót lá sá -
ra” tett kí sér le tet. Liszt 1840-ben ját szott vál to za ta
(amely nek au tog ráf ja ki ál lí tá sunk egyik ék kö ve) vég leg
kéz irat ban ma radt, a ké sõb bi év ti ze dek ben azon ban 
a ze ne szer zõ szá mos to váb bi Rá kó czi -fel dol go zást ké -
szí tett, me lyek kö zül a vit ri nek ben az 1851-ben Lip csé -
ben meg je lent „nép sze rû ki adást”, a Ma gyar rap szó di ák
so ro zat 15. da rab ja ként is mert té lett vál to za tot, va la -
mint az 1865 au gusz tu sá ban ép pen Pes ten be mu ta tott
ze ne ka ri át ira tot mu tat juk be. Utób bit egyéb ként Liszt
vé gül csak 1871-ben, Ber li oz ha lá la után je len tet te

meg, hi szen ud va ri at lan nak ta lál ta vol na ver seny re kel -
ni ba rát ja köz is mert – s ép pen Liszt nek szó ló aján lás sal
el lá tott – ze ne ka ri fel dol go zá sá val. (Lá to ga tó ink Ber li oz
szer zõi kéz ira tát is ere de ti ben ta nul má nyoz hat ják, 
e kü lön le ges ér té kû do ku men tum ugyan is a 20. szá zad
ele jén Er kel Fe renc ha gya té ká ból az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ba ke rült.) Ber li oz má ig nép sze rû fel dol go zá -
sa egyéb ként a sza bad ság harc bu ká sa után egy év ti ze -
den át nem szó lal ha tott meg nyil vá no san Ma gyar-
 or szá gon – ami kor pe dig az oszt rák csa pa tok Itá li á ban
el szen ve dett ve re sé ge it kö ve tõ po li ti kai eny hü lés nek
kö szön he tõ en 1859-ben vég re is mét mû sor ra tûz het te 
a Fil har mó ni ai Tár sa ság ze ne ka ra, elõ ször a szán dé -
kol tan fél re ve ze tõ Pes ti em lék cím mel ke rült fel a pla ká -
tok ra.

Az 1860-as évek tõl fog va át te kint he tet le nül meg sza -
po rod tak a Rá kó czi -in du ló fel dol go zá sai, így az ol va só -
te rem két vit rin jé ben (a ki ál lí tás hoz csa tolt amo lyan
„rá adás ként”) a mû ké sõb bi befogadástörténetének
csu pán egyet len as pek tu sát mu tat juk be: a hang sze res
dal lam ra utó lag „rá hú zott” kü lön fé le szö ve ge ket. Míg
az 1860-as, ’70-es évek szö ve gei még az ide á lis ha za sze -
re te tet hang sú lyoz zák („Üdv, ha zán kon égi fény, / Nem -
zet õre, tisz ta lény”), a 20. szá zad kez de tén már har ci a -
sabb a tó nus („Raj ta ma gyar, jön az el len ség / Védd 
a ha zát, örök iga zát”), a Tri a non után szü le tett, má ig
köz is mert szö veg bõl pe dig süt a re váns vá gya: „Ma gya -
rok Is te ne, rontsd a la banc ha dát! / Kö ze leg az óra, csa ta ri -
a dó ra, / Hogy a ma gyar aka ra ta, csa ta va sa, vi a da la / ment -
se meg a szo mo rú ha zát! / Ma gya rok, hej!”

Mikusi Ba lázs
mikusi.at.oszk.hu
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Het ven év vel ez elõtt, 1941. ok tó ber 24-én halt meg
Reményik Sán dor. Er rõl a je les év for du ló ról a Kéz irat -
tár 2011 jú ni u sá ban em lé ke zett meg ha vi Olvasni/való
so ro za tá ban.

„…vannak köl tõk, akik ben az em ber erõ sebb a mû vész nél,
akik mind járt az el sõ per cek ben úgy meg kap nak ben nün ket
egyé ni sé gük sze re tet re mél tó sá gá val és ne mes sé gé vel, em ber
vol tuk mo nu men ta li tá sá val, bel sõ éle tük mély sé ge i vel és fi -
nom sá ga i val, hogy már ré gen meg va gyunk hó dít va, mi e lõtt
tu laj don kép pe ni mû vé szi for má ik ér té ke i re
gon dol nánk. Reményik Sán dor ezek kö zé
tartozik.” 1

Reményik Sán dor 1890-ben szü le tett
fel vi dé ki szár ma zá sú szü lõk fi a ként 
Ko lozs vá ron. Evan gé li kus ele mi után kö -
zép is ko lai ta nul má nya it a ko lozs vá ri re -
for má tus fõ gim ná zi um ban vé gez te. Fel sõ -
fo kú ta nul má nya it ugyan itt, a Fe renc
Jó zsef Tu do mány egye tem jo gi fa kul tá sán
kezd te meg. Utol só szi gor la tát az egye te -
men be te ges ke dé se mi att már nem tet te le.
Így nem szer zett olyan diplo mát, amely 
a csa lá di ha gyo mány hoz mél tó „pol gá ri
fog lal ko zást” biz to sít ha tott vol na szá má ra.
„Jöt tek mun ka he lyett az el gon dol ko zás és
me ren gés évei”- ahogy édes any ja fo gal ma zott nap ló já ban.
Ez volt szá má ra az út ke re sés ne héz és küz del mes idõ sza -
ka, ame lyet az el esett ség és szé gyen, sú lyos ön bi za lom hi -
ány jel le mez tek. Élet fel ada ta foglal koz tat ta, ame lyet már
gim na zis ta ko rá ban így ha tá ro zott meg, osz tály fõ nö ke,
Im re Sán dor vis  sza em lé ke zé se sze rint: „Egy szer a VII. osz -
tály ban ar ról kel lett ír ni uk, hogy mi fel ada tot lát nak az élet -
ben ma guk elõtt… Reményik Sán dor írá sá ról an  nyit, hogy
sem mi fé le ál lást vagy mun ka kört nem em lí tett ben ne, de ott
volt a ke mény ön bí rá lat, és a re ám ak kor el szá nás ként ha tó

val lo más, hogy õ a nem ze tet akar ja szol gál ni, úgy, aho gyan
majd szük sé ge lesz reá.” 2  

Köl te ményt elõ ször az Új Idõk kö zölt tõ le 1916-ban. El -
sõ ver ses kö te te 1918-ban je lent meg, Fa gyön gyök cím mel.
De nem volt egye nes, ma gá tól ér te tõ dõ út ja a ben ne 
la kó po é tá nak. Meg kel lett küz de nie ön ma gá val: er köl csi
fe le lõs ség ér zet, nem zet szol gá ló ál mok fû töt ték, ugyan ak -
kor ret te ne tes ön bi za lom hi ány kínozta. 3 Pe dig min dig is
érez te ma gá ban a te het sé get, már 1913-ban így írt ba rát já -
nak: „Ér zem, hogy ha tal mas fe szí tõ erõk lük tet nek ben nem,

és nem kö zön sé ges len dü let van az írá som ban.
Amit meg ér zek, el -gon do lok, az mind rend kí vül
kön  nye dén,si mán, döc ce nés nél kül fej lik ki lel -
kem bõl s pat tan bim bó ba. Mi kor írok, mint ha
gya kor lott zon go ris ta játszana…”4 

Már azt meg elõ zõ en is pró bál ko zott az
írás sal, hogy rá ta lált vol na a ver sek for ma -
vi lág ára. Ta nul má nyo kat, cik ke ket, bí rá -
la to kat, 1910-tõl kezd ve pe dig rö vid pró -
zai szö ve ge ket írt, ezek bõl né hány meg is
je lent a ko lozs vá ri Er dé lyi Szem lé ben és 
a fel vi dé ki Dobsina és vi dé ke c. he ti lap ban.
(E meg je lent mû vek gyûj te mé nyes ki adá -
sa 2009-ben, Ko lozs vá ron je lent meg,

Vércsöppek a hó ban cím mel.) Ezen ko rai
mû vek leg több je azon ban kéz irat ban ma -

radt, Olosz La jos hoz írott le ve le i ben vagy a csa lá di ha -
gya ték ban, eb bõl vá sá rolt meg a Könyv tár nem rég egy
cso kor ra va lót, és eb bõl vá lo gat tunk ki ál lí tá sunk szá má -
ra. Reményik ma ga a „Lá to má sok” ne vet ad ta ezen mû -
vei egy cso port já nak, me lyek az Er dé lyi Szem lé ben 1918-
ban meg je len tek. Ezt az el ne ve zést ki ter jeszt ve Áprily
La jos, a sze mé lyes jó ba rát, ta nul má nyá ban (A meg vál tó
vers) azt ír ja, hogy ezek ben a pró zai szö ve gek ben már
ben ne rej te zik az érett köl tõ, esz mé ben, tar ta lom ban és
bel sõ ki for rott ság ban egy aránt. Éle té nek dön tõ sza ka sza

2011-ben a Kéz irat tár új so ro za tot in dí tott OLVASNI/VALÓ cím mel. A na gyobb kamarakiállítások kö zöt ti szü ne tek ben
egy-egy kéz ira tot mu tat tunk be, me lyek nem csak jól ol vas ha tók, ha nem ol va sás ra ér de me sek is, mert ak tu á li sak, szó ra koz ta tók,
ta nul sá go sak. Ki mon dot tan ku ta tó in kat cé loz tuk meg „kö zön ség ként”, akik az el mé lyült mun ka köz ben, fel lé leg zés ként egy
egé szen más vi lág ba lép het tek be, ha meg áll tak a ki ál lí tó tér ben el he lye zett tár ló elõtt. Lát hat ták Meszlényi Ru dolf le ve lét Liszt
ma gyar or szá gi lá to ga tá sá ról, Fes te tics Lász ló al bu mát, Mi kes for dí tá sa it, La ka tos De me ter ver sét, a Ma gyar Szem le szer kesz tõ -
sé gi mun ka tár sa i nak Juszufiász cí mû pa ró di á ját, va la mint Reményik Sán dor is me ret len ver se it, me lyek leg újab ban ke rül tek
gyûj te mé nyünk be. A tár la tok rö vid ös  sze fog la lói meg ta lál ha tók a nem ze ti könyv tár blogján. (http://nemzetikonyvtar.blog.hu/)
Aláb bi ak ban gyûj te mé nyünk „leg if jabb” tag ja it, a már em lí tett Reményik mû ve ket mu tat juk be.  

LÁ TO MÁ SOK

REMÉNYIK SÁN DOR PRÓ ZÁ BAN ÍRT IS ME RET LEN KÖL TE MÉ NYEI 

Reményik Sán dor 
arc ké pe
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ez: köl tõ vé fej lõ dé sé nek út ját fi gyel het jük nyo mon ben -
ne. Lá to má sa i nak rit mi kus pró zá já ban sok szor ma gas
fo kon mu tat ko zik meg kép ze le té nek gaz dag sá ga és stí lu -
sá nak ki fe je zõ ere je. A meg for mált ság azt sej te ti, hogy ki -
adás ra ké szül tek a mû vek, ki csiny hi tû sé ge és ön bi-
 za lom hi á nya azon ban nem en ged te szá má ra, hogy meg -
elé ge dett legyen. 5 

A fi a tal Reményik nem han gu la to kat ke res, nem be csü li
sok ra a pusz ta esz té ti ku mot, ha nem er köl csi vi lág né ze tet
for mál ma gá ban, ha tá ro zott célt igyek szik meg va ló sí ta ni
min den írá sá ban. Ezért nem me ri so ká ig át ad ni ma gát az
ál mo dóbb, ér zel me sebb lí rai én jé nek. For mai szem pont ból
még is úgy ér zi, to vább kell lép nie, és vé gül iga zi har mó ni át
csak a vers ben, meg nyug vást
csak a köl té szet nek va ló tel jes
oda adott ság ban ta lált. „Egy év -
vel ez elõtt sze mé be ka cag tam vol -
na még an nak, aki meg jó sol ja,
hogy egy szer majd ver set is írok.
Most pe dig, és ez megint na gyon
ne vet sé ges le het más nak, úgy ér -
zem, mint ha mind ég min den
pró bál ko zá son át egyes-egye dül
ezt a for mát ke res tem volna…” 6

Reményik Sán dor lát szó lag 
a szép pró zá ból ki bon ta koz va
lett köl tõ vé. Lát szó lag, mert lé -
nye gé ben ak kor is köl tõ volt,
ab szo lút köl tõ, ami kor a Lá to -
má so kat meg ír ta. A köl tõi át tö -
rés ezek ben tör tént meg szé les
vo na lon. A Lá to má sok ál tal
meg in dí tott kris tá lyo so dá si fo -
lya mat vé gén – 1916-ban meg -
szü le tett a vers, 1918-ban pe dig
már meg is je le nik el sõ vers kö -
te te. Bol do gan je len ti be ek ko -
ri ban egy le ve lé ben: „ezen túl föl tett szán dé kom ma gam
egész lel kem mel az iro da lom nak, az az a köl té szet nek
odaadni… hi szem, hogy ez éle tem nek csak ugyan tar tal ma és
bol do gan meg ta lált megváltása.” 7 

A kéz irat cso mag meg szer zé sé vel könyv tá runk az aláb bi
Reményik-szövegekkel gaz da go dott:

Pró zai szö ve gek: Vércsöppek a hó ban, Ko lozs vár, 1914. okt. 5. 
(meg je lent a Dobsina és vi dé ké ben, 1915/12); Egy kis le ány ha lá lá ra,
Ko lozs vár, 1915. I. 27.; A ré gi spa nyol fal, Ko lozs vár, 1915. II. 25.; Lep -
ke a por ban, Dobsina, 1915. júl. 11.; Va la ki jön az ava ron, Ko lozs vár,
1915. aug. 3.; Óra, óra, fa li óra, Ko lozs vár, 1915. XII. 19.; Akit én 
ün nep lek,   h. n., é. n.; Kis le á nyok, h. n., é.n.

Ver sek: Né ma ágyúk, Ko lozs vár, 1915. jún. 3.; A vég te len pa lást, h. n.,
é. n.; Éj fé li lom bok be szé de, h. n., é. n.; Má ju si fagy, h. n., é. n.; Nap nyug -
ta fe lé, h. n., é. n.; Papillons, h. n., é. n.; Sze re nád, h. n., é. n.; Vég ren de let,
h. n., é. n (a Fa gyön gyök ben meg je lent szö veg va ri án sa)

Ki ál lí tá sun kon két, ed dig is me ret len szö veg – Lep ke 
a por ban; ill. Papillons – be mu ta tá sá val tisz te leg tünk 
a köl tõ em lé ke elõtt me lyek bõl az elõb bit, egy „pró zá ban
írt köl te ményt” kö zö lünk:

Lep ke a por ban

Pár órá ja, hogy er re járt a vi har. Oly hir te len borúlt el 
a nap, hogy ész re se vet te a lep ke. Kön  nyû szár nyá ról má zsás -
súl  lyal ver te le a lég nyo más és el te rült az isza pos föl dön .…..
Most már szá rad bá gyadt su gár für dõ ben a ned ves ho mok.
Med rük bõl meg szö kött kö lyök pa ta kok vis  sza tér nek s las sú
moz du lat tal eme lik fi gye lõ fe jük a porigalázott vi rá gok. 

Csak a lep ke nem kél föl….. Ha -
nyatt fek szik a por ban, szétteritett
szárn  nyal. Mozdulatlanúl. Kö -
rü löt te le tört fa gal  lyak, le re pesz -
tett kõ da rab ok, kiforditott gyö -
ke rek, halombasodort tá vo li
szemét.… vi gasz ta lan sivárság…..

De az õ himpora ép. Érin tet -
len. Cson kí tat la nul üde. Nem
sú rol ta le a szél, nem mos ta el az
esõ, nem ra gadt be le a ho-
mok……….

Va gyunk né há nyan itt, ki ket
nem ri aszt a lep ke-sors. Akik
gyer tyák ki al vá sa, gal  lyak tö ré se
ide jén szivesen vesz nénk be le 
a széditõ lég nyo más ba s akik zu -
han nánk szívesen.… Csak
nehány tö ret len álom tar ka sá gát
vi het nõk át szû zen a tulsó part -
ra. Ak kor ne künk szép vol na le -
ver ten heverni..…. 

He ver ni a por ban s né ma szí -
nek kel gõ gö sen ra gyog ni gyõz tes

vi har ra s hó dí tó szürkeségre……..…
(Dobsina, 1915. júl. 11.)

Beö thy Il di kó 
beothy.ildiko.at.oszk

1 Sík Sán dor, Pász tor tûz, 19367
2 Pász tor tûz, 1940
3 „Te hát a ré gi és örök be teg sé gem az önmagam… szel le mé vel szem ben

va ló bi zal mat lan ság.” (Le vél Olosz La jos hoz, 1914. dec. 5.) „Nem any  -
nyi ra át ér zett igaz sá ga im ban, mint in kább ké pes sé ge im ben … ké tel ke dem.
(Le vél Olosz La jos hoz, 1922. febr. 6.)

4 Le vél Olosz La jos hoz, 1913. VII. 26.
5 „Köl té szet, amely mû vé szet nek si lány és önál lót lan, mû vé szi for mát

egy ál ta lán nem ké pes ma gá nak találni…: ez az én mes ter sé gem.” (Le vél
Olosz La jos hoz, 1913. VII. 26.)

6 Le vél só go rá nak, Im re Kál mán nak, 1916.  júl. 20.
7 Le vél só go rá nak, Im re Kál mán nak, 1916. aug. 9.

Lep ke a por ban - kéz irat rész let
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A Szín ház tör té ne ti Tár leg lát vá nyo sabb és leg szé le -
sebb kör ben nép sze rû te vé keny sé ge szín ház- és szí né -
szet tör té ne ti ki ál lí tá so kon vagy ki ad vány ok ban tes te sül
meg. Egy-egy ki ál lí tás vagy kö tet igen ko moly gyûj te -
mé nyi és ku ta tó mun ka vég ered mény ének kö zön ség 
elé bo csá tá sa, egy ben a szín ház tör té ne ti for rás ku ta tás
egyik cél ja is.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár nem ép pen mú ze -
u mi jel le gû és igé nyû ki ál lí tá si te re i ben idõ rõl idõ re te -
ret kap hat nak a ma gyar mû ve lõ dés tör té net, szín ház -

mû vé szet-tör té net je les és ki tün te tett tel je sít mé nye i re,
leg na gyobb alak ja i ra em lé ke zõ és em lé kez te tõ ki ál lí tá -
sok, vál to za tos for mai és tar tal mi je gyek kel le ír ha tó do -
ku men tum-együt te sek, ké pi és szö ve ges for rá sok be -
mu ta tá sá ra te remt ve al kal mat. A tör té ne ti fo lya mat ban
meg ra gad va egy al ko tó pil la na tot (egy szín já ték-elõ -
adást) vagy egy il la nó mû vé szi pá lya föl idéz he tõ ál lo -
má sa it igyek szünk meg mu tat ni, ami a szín ház ból, 
a szín já ték ból meg ma rad. A mû és ha lan dó lét re ho zói
ugyan is nem ma ra dan dók, mint más, sze ren csé sebb
mû vé sze ti ága kéi, így csak a né zõi em lé ke ze tet tá mo ga -
tó do ku men tu mok ban bíz ha tunk, hogy az em ber (az
al ko tó és a be fo ga dó em ber) sze mé lyi sé gé nek hoz zá -

já ru lá sá val még is meg ma rad a lé nyeg
(„ami a szem nek lát ha tat lan”), a szín já -
ték ha tá sa és em lé ke a kö zön ség s a nem -
zet me mó ri á já ban.

A Szín ház tör té ne ti Tár ki vá ló mun ka -
tár sai 2011-ben is több ki ál lí tás sal vár ták-
vár ják lá to ga tó in kat. Ahogy el múlt a 2010.
év, mely az Er kel-év for du ló esz ten de-
 je ként vo nul be a nem ze ti em lé ke zet be,
ahogy el múlt a hó na po kon ke resz tül in -
ten zí ven ün ne pelt, két év for du lót is sor -
jáz ta tott Már kus Emí lia-ju bi le um, az
idén ki sebb, ám épp oly ér de kes té má kat
ta lál tunk, hogy be mu tas suk gyûj te mé -
nyünk iz gal mas kin cse it. 

Alig hogy a ta vas  szal kez dõ dött na -
gyobb sza bá sú Miroslav Krleža ki ál lí tás
le zá rult, és az év for du lós te ma ti kus hon -
lap, mint vir tu á lis ki ál lí tás a Szín ház tör -
té ne ti Tár köz re mû kö dé sé vel meg szü le -
tett s be mu ta tás ra ke rült a Mú ze u mok
Éj sza ká já ra idõ zít ve, a Tár sa ját ki ál lí tá -
sá ra is vár tuk az es ti-éj sza kai lá to ga tó kat. 
Ka ma ra tár lat tal em lé kez tünk a Rá kó czi -
sza bad ság harc szín pa di ös  sze füg gé se i re,
s nem csak Rá kó czi ra és a ku ruc kor ra, 
a tör té nel mi hõ sök re, de a szín ház je le se i -
re, drá ma- és operettszerzõkre, szí né -
szek re, ter ve zõk re, ze ne köl tõk re is egyút -
tal. Dr. Kis Do mo kos Dá ni el, aki nek
tör té nész-mû ve lõ dés tör té nész ként épp 
a Rá kó czi -kor a szû kebb szak te rü le te,

„…MEGTEKINTHETÕ A SZÍN HÁZ TÖR TÉ NE TI TÁR
OL VA SÓ TER MÉ BEN ÉS KATALÓGUSFOLYOSÓJÁN…”

Az el múlt esz ten dõk nagy év for du lói után a 2011. év ki sebb ju bi le u mi ki ál lí tá sa i ról

Paulay Ede mint Rá kó czi. Szig li ge ti Ede II. Rá kó czi Fe renc fog sá ga
cí mû drá má já nak  ko lozs vá ri be mu ta tó ján, 1861. szep tem ber 29.
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igen sok és ér de kes ada tot és do ku men tu mot ta lált és
tárt föl Rá kó czi (és kor tár sai) szí ni meg je le ní té sé nek
tör té ne té bõl. Az Ol va só te rem két tár ló já ban és né hány
tab lón a kö zön ség elé bo csá tott ka ma ra-ki ál lí tá sun kat
(Rá kó czi a szín pa don) a Mú ze u mok Éj sza ká ján rö vid idõ
alatt igen so kan, utá na, saj nos, ke ve seb ben is mer het ték
meg (nem csak a nyá ri zár va tar tá sunk, ha nem a sok ese -
mény kö zött kis sé ár nyék ban fe le dett sé ge okán is).

Õs  szel azu tán két újabb ka ma ra tár lat tal je lent kez -
tünk, me lyek kö zül az el sõ, a Ker tész Sán dor 100. 
szü le té si év for du ló já ra és a Tor on tó ban 30 éven át 
fo lya ma to san mû kö dött Mû vész Szín ház ra em lé kez te -
tõ tár lat volt, me lyet Both Mag dol na és Er dé lyi Luj za
ké szí tett Papp Ju dit és Hor váth Pál res ta u rá to rok köz -
re mû kö dé sé vel. („Dé ry né vol tam Ka na dá ban.” 100 éve
szü le tett Ker tész Sán dor, a Tor on tói Mû vész Szín ház ala -
pí tó ja) A ki ál lí tás lét re ho zá sá ban nem csak ins pi rá lónk,
de a csa lád ado má nya i val nél kü löz he tet len mun ka tár -
sunk, s de cem ber ele jén azu tán Ka na dá ból sze mé lye -
sen is ha za lá to gat ván szen ve dé lye sen el ra gad ta tott 
kri ti ku sunk is volt Kertész-Millard Kathy, a szín-
házalapító-színész-rendezõ szin tén szí nész nõ lá nya. 

A Ker tész-ki ál lí tás rend kí vül ne héz kö rül -
mé nyek kö zött jött lét re, hisz ere de ti leg ko -
moly ins tal lá ci ó val szín há zi au lá ba és szé les
kö zön ség elé szán tuk, de mi vel a 2011-es év 
a bu da pes ti szí ni élet ben a nagy át ren de zõ dé -
sek kez dõ éve lett, így a Jó zsef At ti la Szín ház -
ba ál mo dott ki ál lí tást vé gül, a nyá ri szü le -
tés nap tól el ma rad va, ok tó ber 17-én a Szín ház -
tör té ne ti Tár al kal mi lag ki ál lí tó tér ré avan -
zsált ka ta ló gus fo lyo só ján és né hány ol va só -
ter mi tár ló ban ren dez tük be. Az eset le ges nek
tû nõ el he lye zés azon ban nem vált ká rá ra 
a be mu ta tan dó anyag nak, sõt, há la a tár gyat,
a té mát és a for rás anya got ki emel ke dõ en is -
me rõ, és a lá to ga tók né zõ pont ját a ma guk ví -
zi ó já val a leg mes  szebb me nõ kig öt vöz ni ké -
pes kol lé ga nõ ink nek, a kép zel he tõ nél ta lán
még iz gal ma sabb ös  sze füg gé sek föl tá rá sá ra
ad tak le he tõ sé get a má so la ti szín lap ok és le -
ve lek, fény ké pek és val lo más- vagy kri ti ka -
rész le tek rend kí vül meg fon tolt, bár nem 
ha gyo má nyos el he lye zé sé vel, il let ve a tár lók
ere de ti anya gá nak el ren de zé sé vel. 

Nem sok kal ez után egy újabb „mi ni-ka ma -
ra ki ál lí tás” meg nyi tó já ra ke rült sor no vem ber
9-én, kap cso lód va a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Tánc tu domá nyi Mun ka bi zott sá gá -
nak a Tu do mány Ün ne pét kö szön tõ ez évi em -
lék ülé sé hez. Be mu tat tuk a Szalay Ka ro lá ra
em lé ke zõ Mû vé szet és tu do mány – lé lek és test

cím mel vá lo ga tott anya gun kat. A 100 éve szü le tett és 10
esz ten de je el hunyt, ki emel ke dõ tán cos-szí né szi te het -
ség gel ál dott mû vész nõ tu do má nyos, mû vé szet tör té -
nész dok to ri mun ká ját a meg nyi tón Beke Lász ló, 
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti
Ku ta tó in té zet ének igaz ga tó pro fes  szo ra mél tat ta. A né -
hány tár ló ban lát ha tó do ku men tu mok (fény ké pek, jel -
mez- és dísz let ter vek, le ve lek) nem csak Szalay Ka ro la
leg fon to sabb sze re pe i rõl és szak mai, em be ri kap cso-
 la ta i ról, va la mint tu do má nyos ér te ke zé sé rõl tá jé koz-
 tat nak, de re mé nye ink sze rint az Ope ra ház balett-
együttesének a ma gas mû vé szi rang ra emel ke dést ho zó
és a kor sze rû tánc szín ház stí lus le he tõ sé ge it ki bon ta -
koz ta tó kor sza ká ról, s Szalay Ka ro la ké sõb bi tánc pe da -
gó gu si, rész ben Mi lá nó ban, a Scala Szín ház ban zaj lott
pá lya sza ka szá ról is hírt ad nak. Az íze lí tõ nek szánt né -
hány so ros be mu ta tás, a szá mos szép fény kép és Márk
Ti va dar, Oláh Gusz táv és Fü löp Zol tán ter vei re mél he -
tõ leg föl kel tik a meg ér de melt ér dek lõ dést a je len tõs
élet mû vet ma ga után ha gyó al ko tó iránt.

A Szín ház tör té ne ti Tár a fen ti e ken kí vül olyan ki ál lí -
tá sok hoz is szol gált do ku men tu mok kal, me lyek a ház
fa la in kí vül ke rül tek meg ren de zés re. Így pél dá ul 
a nagy vá ra di szín ház önál ló ma gyar tár su la ta szü le tés -

A Ker tész Sán dor ki ál lí tás pla kát ja
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nap já nak meg ün nep lé sé hez s egyút tal a szín ház épü le -
té nek 111. fönn ál lá si év for du ló já hoz; a Ze ne tu do má -
nyi In té zet Ze ne tör té ne ti Mú ze u má ban ren de zett
nagy Liszt-ki ál lí tás hoz, a nyá ron Pécs rõl, az Or szá gos
Szín há zi Ta lál ko zó for ga ta gá ból in dult, s az óta már több
he lyen be mu ta tott Rodolfó és Kiss Ma nyi ju bi le u mi 
ki ál lí tá sok hoz (Szín ház és Va rázs lat) vagy a Heckenast

Gusz táv alak ja kö ré szer ve zõ dõ nagy- ki ál lí tá -
sá nak anya gá hoz.

A leg je len tõ sebb ma gyar szín há zi do ku -
men tum gyûj te mény, a nem ze ti könyv tár Szín -
ház tör té ne ti Tá ra fon tos kül de té sé nek te kin ti,
hogy a kincs szám ba me nõ terv la po kat, fény -
ké pe ket, kéz ira to kat, szín há zi szö veg pél dá -
nyo kat, ira to kat, szín la po kat és szín há zi ap -
ró nyom tat vá nyo kat, a hoz zánk ke rü lõ tel jes
sze mé lyi ha gya té ko kat vagy in téz mé nyi fon-
dokat a le he tõ sé gek sze rint mi nél tel je seb-
 ben föl dol goz va s mi nél ér de ke seb ben tár ja 
a szín ház sze re tõ és könyv tár já ró kö zön ség 
il let ve az ér dek lõ dõ szín ház csi ná lók elé. Eh hez
mind a szak ér te lem, mind a ta pasz ta lat és te -
het ség, mind a szív bé li el szá nás, hi va tás tu dat

és oda adó mun ka kedv adott. A 2011-ben 62 esz ten dõs
te ma ti kus kol lek ció mun ka tár sai szí ve sen ve ze tik 
be ol va só in kat-ku ta tó in kat és a ki ál lí tás-lá to ga tó kat is 
a szín ház cso dá já nak meg õr zé sé re és át adá sá ra hi va tott
Szín ház tör té ne ti Tár ér té kei kö zé. A ki ál lí tá sok ku lisz  -
szái mö gött õket is lát hat ják, ve lük, mun ká juk kal is ta -
lál koz hat nak hát.

Si ra tó Il di kó
sirato.at.oszk.hu

Szalay Ka ro la A fá ból fa ra gott ki rály fi 1935-ös 
ope ra há zi elõ adá sá ban; 

Fü löp Zol tán dísz let ter ve Bar tók tánc pan to mim já hoz
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A nagy vá ra di szín ház fris sen fel újí tott épü le té be 2011. má -
jus 22-én tér he tett ha za az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
mun ka tár sai ál tal res ta u rált, az alap kõ le té te le kor, 1900. ok tó -
ber 15-én el he lye zett, a fel újí tás so rán ki emelt szín há zi idõ -
kap szu la do ku men tum-anya ga. A dísz do boz ba he lye zett ira -
tok a Festum Varadinum ün ne pi hét zá ró nap ján ke rül tek
át adás ra ün ne pé lyes ke re tek kö zött, ezt kö ve tõ en az ér dek lõ -
dõk egy ka ma ra tár la ton is meg cso dál hat ták õket. A fel újí tá si
men tõ ak ci ót irá nyí tó Bo ka Lász ló, in téz mé nyünk tu do má -
nyos igaz ga tó ja Bí ró Ro zá li á nak, a vá ros al pol gár mes ter ének
ad ta át a 110 esz ten dõs, meg men tett le le te ket, de mint el mond -
ta, jel ké pe sen Nagy vá rad kö zön sé gé nek, pol gár sá gá nak ajánl -
ja, hi szen a szín ház ala pí tók do ku men tu mok ban is meg õr zött
óha ját tel je sí ti ez zel. 

Mint ar ról az OSZK ko ráb bi saj tó nyi lat ko za tai is be szá mol -
tak, az ólom le mez zel bé lelt fém hen ger, mely 2010 nyár vé gén,
a szín ház épü let fel újí tá si mun kái so rán ke rült elõ, öt da rab,
igen meg vi selt ál la po tú pa pír do ku men tu mot és egy per ga men
dísz ok le ve let tar tal ma zott, me lye ket pi ros-fe hér-zöld sod rott
cér na sza lag gal át köt ve, vi asz pe csét tel zár tak le. A sze len ce szi -
ge te lé se az év ti ze dek so rán meg sé rült, a pa pír lap ok rész ben át -
ázott, meg pe né sze dett, ös  sze ta padt ál la pot ban ke rül tek elõ. 
A szín ház szel le mi és anya gi meg te rem tõ i nek név so ra mel lett
a fel ava tás nap ján itt he lyez ték el a vá ros dísz köz gyû lés ének 25
ol da las jegy zõ könyv ét is, a le let leg in kább fi gye lem re mél tó do -
ku men tu mát. Ez, mint ki de rült, az ün ne pi ese mé nyek me ne -
té nek ter mé szet sze rû meg örö kí té se és dr. Bulyovszky Jó zsef
egy ko ri pol gár mes ter üd vöz lõ sza va i nak rög zí té se mel lett két
ün ne pé lyes be szé det is szó sze rint kö zöl: Hoványi Gé za, 
a Szín ügyi Bi zott ság el nö ké nek, il let ve Rádl Ödön, a Szig li ge -
ti Tár sa ság el nö ké nek be szé dét. Elõb bi a Te át rum épí té sé nek
elõz mé nye it, Bi har vár me gye több év ti ze des, a ma gyar szín ját -
szás hõs ko rá ig vis  sza nyú ló erõ fe szí té se it fog lal ja ös  sze, va gyis
„a szinház épí té se kér dé sé ben foly ta tott majd nem 100 éves szó és
toll harcznak” tör té ne tét, utób bi a je les nap kul tu rá lis je len tõ sé -
gét, va la mint a szín ház nem ze ti kul tú rát él te tõ ere jét, sze re pét
hang sú lyoz za, hi szen a váradi ma gyar szín ház „a nem ze ti 
esz me ter jesz té sé nek, a nem ze ti nyelv és iro da lom ki fej lesz té sé nek
egyik esz kö ze”.

Az ira tok, me lyek re a szín ház épü let elõ csar no ká ban buk -
kan tak, 2010. au gusz tus vé gén ke rül tek könyv tá runk res ta u rá -
tor-mû he lyé be. Tóth Zsu zsan na szak res ta u rá tor ál do za tos
mun ká já nak kö szön he tõ en a le let-együt tes do ku men tu mai 
fo ko za to san meg újul tak. El ké szül he tett azok pon tos, be tû hív
át ira ta: az ere de ti kéz irat ból hi ány zó szö veg he lye ket a Nagy-
 vá rad na pi lap ban egy kor meg je lent szö veg vál to zat se gít sé gé vel
si ke rült ma ra dék ta la nul pó tol ni. (A do ku men tu mok át írá sát
De ák Esz ter és Csobán End re At ti la vé gez ték.) Meg újult a per -
ga men-ok le vél is; az így el ké szült ira tok ról spe ci á lis fo tó tech ni -

ka se gít sé gé vel di gi tá lis má so lat és a tu laj do nos ré szé re úgy ne -
ve zett nemesmásolat is ké szült.Ter mé sze te sen az OSZK 
Szín ház tör té ne ti Tá rá ba is ke rült egy ha son más a kap szu lá ban
ta lált ira tok ról, ily mó don biz to sít va a ma gyar kul túr tör té net 
e fon tos ál lo má sá nak ku tat ha tó sá gát Ma gyar or szá gon is.

A fel újí tott anyag má ju si vis  sza té ré sét Ke le men Hu nor, 
Ro má nia kul tu rá lis mi nisz te re is meg tisz tel te sze mé lyes je len -
lé té vel. Az ün nep lés kap csán ke rek asz tal-be szél ge tést is szer -
vez tek, me lyen in téz mé nyünk ré szé rõl Bo ka Lász ló és Tóth
Zsu zsan na, a vá ros ré szé rõl Bí ró Ro zá lia al pol gár mes ter, Nagy
Bé la hely tör té nész és Me leg Vil mos szín mû vész vet tek részt. 
E be szél ge tés so rán dön töt tek az ira tok tör té ne tét és tar tal mát
gaz dag fo tó anyag kí sé re té ben köz lõ ju bi le u mi kö tet meg je len -
te té sé rõl, és ek kor kap tunk fel ké rést ar ra, hogy in téz mé nyünk
szín ház tör té ne ti kin cse i bõl egy ka ma ra-ki ál lí tást ren dez zünk
a nagy vá ra di szín ját szás és a Szig li ge ti Szín ház tör té ne té re vo -
nat ko zó an.

2011. ok tó ber 15-én, a Szig li ge ti Szín ház meg nyi tá sá nak
111 éves év for du ló ján is mét ri val da fény be ke rül tek a be cses ira -
tok. Ek kor mu tat ták be a szín ház eme le ti elõ csar no ká ban az
Új temp lom – ré gi ol tár. A nagy vá ra di Szig li ge ti Szín ház 
Zár kö vé nek kró ni ká ja (1900–2011)cí mû kö te tet, ame lyet a zár -
kõ do ku men tu ma i nak kap csán írt Nagy Bé la hely tör té nész, 
a nagy vá ra di ma gyar szín tár su lat egy ko ri iro dal mi tit ká ra, 
Bo ka Lász ló iro da lom tör té nész, az OSZK tu do má nyos 
igaz ga tó ja, il let ve Tóth Zsu zsan na szak res ta u rá tor. 

Ugyan ezen az ün nep sé gen ad ta át a Szig li ge ti Tár su lat me -
ne dzser-igaz ga tó ja, Czvikker Ka ta lin az 55 év után is mét önál -
ló ma gyar te át rum idei dí ja it is. A dí ja zot tak közt volt két 
kol lé gánk is, akik ré vén tel jes in téz mé nyünk nek mon dott kö -
szö ne tet a te át rum ve ze tõ je. Dél után a szín ház pá holy zse bé -
ben nyi tot ták meg a több mint 200 éves váradi szín ját szás tör -
té ne tét fel vil lan tó ka ma ra-ki ál lí tást, amely nek ava tó sza lag ját
Bí ró Ro zá lia és Bo ka Lász ló vág ták el. A ki ál lí tás anya gát
könyv tá runk Szín ház tör té ne ti Tá rá nak mun ka tár sa, Raj nai
Edit vá lo gat ta, s mint ex po zé já ban Bo ka Lász ló ki fej tet te, az 
a csepp ben kí ván ja meg mu tat ni a ten gert, fõ ként egy ko ri szín -
lap ok, szö veg köny vek és fo tók, egyéb re lik vi ák se gít sé gé vel – 
a kõ szín ház elõt ti kor szak ból, il let ve So mo gyi Kár oly, a kõ -
szín ház el sõ igaz ga tó ja ide jé bõl. Olyan klas  szi kus te het sé gek
kel tek élet re a tár lat fo tó in, mint Már kus Emí lia, Fedák Sá ri,
Já szai Ma ri, Blaha Luj za, Gózon Gyu la, Kabos Gyu la, Dayka
Mar git vagy Pálmay Il ka.

Az Apor-kó dex 2010-ben zaj lott em lé ke ze tes hely re ál lí tá sát
kö ve tõ en könyv tá runk szak em be re i nek ál do za tos mun ká ját
ez út tal is szép ered mény ko szo rúz ta, összmagyar kul tú ránk
ja vá ra és in téz mé nyünk hír ne vé nek to váb bi öreg bí té sé re.

Csobán End re At ti la
acsoban.at.oszk.hu

ÚJABB SI KE RES MEN TÕ AK CIÓ
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Az idén ün ne pel tük har min ca dik év for du ló ját 
an nak, hogy el in dult a Nem ze ti Könyv tár ban a könyv-
és pa pír res ta u rá to rok kép zé se. Eb bõl az al ka lom ból
hoz tuk lét re a res ta u rá tor kép zést és a res ta u rá to ri mun -
ka rej tel me it be mu ta tó ki ál lí tást. 

Ma gyar or szá gon ez az egyet len olyan szak kép zés,
ahol spe ci á li san a köny vek res ta u rá lá sát le het el sa já tí -
ta ni. A kép zés 1981 szep tem be ré ben in dult az OSZK
res ta u rá tor mû he lyei ak ko ri ve ze tõ i nek, Beöthyné
Kozocsa Il di kó és Kastaly Be at rix irá nyí tá sá val. A tan -
fo lyam az óta is itt zaj lik, a szak mai gya kor la ti órá kat 
a Res ta u rá ló és Kö té sze ti Osz tály jól fel sze relt mû he -
lye i ben tart juk, a gya kor lat ve ze tõk sok-sok éves ta pasz -
ta lat tal ren del ke zõ kol lé gá ink. Ezért ér zi min den 
ma gyar könyv- és pa pír res ta u rá tor „böl csõ jé nek” az
OSZK res ta u rá tor mû he lyét, aho vá min dig vis  sza tér -
het, szak mai kér dé se i re vá laszt lel het. 1981 és 2011 kö -
zött a 12 szak tan fo lya mon ös  sze sen 178 hall ga tó ka pott
OKJ-s könyv- és pa pír res ta u rá to ri szak kép zett sé get
iga zo ló bi zo nyít ványt. Ilyen spe ci á lis és át fo gó kép zés
Eu ró pá ban csak ná lunk van, az itt vég zett ma gyar
könyv res ta u rá to rok szak tu dá sa kül föld ön is el is mert. 

2011. szep tem ber 27-én em lé kez tünk az el múlt 
évek re, kö szön töt tük B. Kozocsa Il di kót és Kastaly
Beatrixot, aki most is szer ve zi az ok ta tást. Az idén 
ép pen vég zõs év fo lyam az ün ne pi ülé sen tar tot ta meg
vizs ga mun ka elõ adá sát, amit a ma gyar or szá gi könyv -
res ta u rá to rok és egy ko ri ok ta tó ik ba rá ti ta lál ko zó ja kö -
ve tett. 

A ki ál lí tást két nagy egy ség re ta gol tuk. Az egyik rész 
a pa pír res ta u rá lás tör té ne té rõl, va la mint a könyv- és 
pa pír res ta u rá to rok kép zé sé rõl szólt. Az el sõ, a pa pír -
anyag meg men té sét cél zó kép zést az 1950-es évek 
vé gén, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban szer vez ték, ahol
az 1956-os for ra da lom ban nagy men  nyi sé gû anyag
szen ve dett tûz- és víz kárt. Jó val ké sõbb, 1974-ben 
in dult a Kép zõ mû vé sze ti Egye tem le ve le zõ ta go za tán
a tárgy res ta u rá to rok ok ta tá sa, ami nek pa pír-bõr szak -
irá nyát má ra sok olyan hall ga tó vé gez te el, aki elõ ször
meg sze rez te a könyv-és pa pír res ta u rá to ri vég zett sé get
is. A ki zá ró lag könyv- és pa pír res ta u rá to ri es ti ta go za tú
szak kép zés 1981 óta fo lyik az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ban, 1990-ig a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko lá val kö zö sen, az óta pe dig önál ló an, 
a Könyv tá ri In té zet égi sze alatt. Az 1994 óta há rom éves
szak kép zés re meg ha tá ro zott fel té te lek kel le het jelent-

kezni1 és fel vé te li vizs gát ten ni. A tör té ne ti át te kin tés
után tab ló kon mu tat tuk be, hogy a hat fél év so rán a ta -
nu lók nak mi a fel ada ta. A tár lók ban el he lye zett do ku -
men tu mok az adott fél év re jel lem zõ fel ada tok meg ol -
dá sát il luszt rál ták a leg utób bi tan fo lyam hall ga tó i nak
mun ká i ból. A res ta u rá lás elõt ti ál la po tot fo tó kon mu -
tat tuk be, a mun ka fo lya mat meg ér té sét rö vid ös  sze fog -
la ló szö veg se gí tet te. A há rom év alatt a res ta u rá tor ta -
nu lók 12 mil lió fo rint ér té kû res ta u rá lá si mun kát
vé gez tek el a könyv tár do ku men tu ma in. 

A hall ga tók a kép zés so rán szak mai el mé le tet, szak -
mai gya kor la tot, ál ta lá nos és szak mai mû vé szet tör té -
ne tet, va la mint raj zot ta nul nak. A szak mai tan anyag
két nagy rész re oszt ha tó: az el sõ más fél év ben a nem
könyv for má jú, egyes la pok ból ál ló pa pír- és per ga men
do ku men tu mok, va la mint a gra fi kák és fény ké pek
anya ga it, res ta u rá lá su kat sa já tít ják el. A má so dik más -
fél év ben pe dig a kü lön fé le kö té sû köny vek anya ga it,
fel épí té sét, kö tés tech ni ká ját és res ta u rá lá sát ta nul ják. 
A szak mai el mé le ti és gya kor la ti is me re tek jobb el sa já -
tí tá sa ér de ké ben, ed dig 24 kü lön fé le té má jú tan fo lya mi
tan könyv je lent meg a könyv tár ki adá sá ban. A zá ró -
vizs gá ra a hall ga tók vizs ga mun kát ké szí te nek egy pa -
pír- vagy per ga men do ku men tum és egy bõr- vagy per -
ga men kö té sû könyv res ta u rá lá sá ból, amit egy rész le tes
írott, raj zolt és fény ké pes res ta u rá lá si do ku men tá ció
egé szít ki. A res ta u rált vizs ga mun kát nyil vá nos elõ adá -
son kell be mu tat ni uk és meg vé de ni ük. 

A ki ál lí tás má so dik nagy egy sé ge ar ról szólt, hogy 
mi vel fog lal ko zik egy könyv res ta u rá tor. So kan gon -
dol ják úgy, hogy mun ká ja ab ból áll, hogy vis  sza ír ja 
a betûket…

Amíg a könyv tá ros, az ol va só, a ku ta tó ér dek lõ dé se 
a köny vek tar tal má ra, az in for má ci ó ra irá nyul, ad dig 
a res ta u rá tor ma gát az in for má ció hor do zó ját ve szi
szem ügy re, az az fi gyel me a köny vek kö té sé nek tech ni -
kai rész le te i re, an nak anya ga i ra, mint a pa pír, a bõr, 
a per ga men, a tin ták, a fes té kek, a pe csé tek, a ra gasz tó -
anya gok, a tex ti lek ál la po ta fe lé irá nyul. Mi u tán fel -
mér te és le je gyez te a do ku men tu mok ká ro so dá sa it, el -
ter ve zi a mun ka me ne tét. A res ta u rá lás so rán meg ál lít ja
a ká ros ké mi ai le bon tó fo lya ma to kat, hely re ál lít ja a fi -
zi kai ká ro so dá so kat, ki egé szí ti a hi á nyo kat. Mind ezt
olyan mó don te szi, hogy a vég ered mény a leg job ban
kö ze lít sen az egy ko ri ál la pot hoz, per sze nem lep lez ve
az el múlt évek, év szá zad ok nyo ma it sem. A mun ka 
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so rán a fel hasz nált anya gok nak és könyv kö té si tech ni -
kák nak egyez nie kell az ere de ti vel. Fon tos, hogy a res -
ta u rá lá si fo lya mat vis  sza for dít ha tó le gyen, az az a fel -
hasz nált ra gasz tó anya gok, be épí tett ki egé szí té sek
eset leg ké sõbb kön  nyen el tá vo lít ha tó ak le gye nek, és ne
ká ro sít sák a do ku men tu mot. Ezért a könyv res ta u rá to -
rok nak is mer nie kell min den olyan anya got és könyv -
ké szí té si tech ni kát, amit az el múlt év szá zad ok ban
hasz nál tak a ré gi mes te rek, va la mint is mer nie kell azo -
kat az új anya go kat, vegy sze re ket, ra gasz tó kat, me lye -
ket a ká ro sí tás ve szé lye nél kül al kal maz hat. A res ta u-
 rá to rok vi gyáz zák a do ku men tu mo kat a rak tá ro zás,
ki ál lí tás so rán is. Meg tud ják mon da ni, hogy mi lyen
kör nye ze ti kö rül mé nyek (hõ, fény, pá ra) meg fe le lõ ek 
a kü lön fé le ér zé keny sé gû in for má ció hor do zók nak, va -
la mint mi lyen az ide á lis ki ál lí tá si ins tal lá ció, vagy tá ro -
ló esz köz a szá muk ra.  

A ki ál lí tá si tab lók vé gig ve zet ték a lá to ga tót az egyes
mun ka fo lya mat okon, be avat va õket a könyv res ta u rá to -

ri mun ka „lát ha tat lan” rész le te i be, va la mint meg mu -
tat va egy-egy do ku men tum faj ta ese té ben, hogy mi lyen
ál la po tú volt és mi lyen lett res ta u rá lás után. A tár lók -
ban el he lye zett ma ket te ken ke resz tül rá cso dál koz hat -
tak ar ra, hogy pl. hány fé le fû zés tí pust és orom sze gõ faj -
tát hasz nál tak az el múlt év szá zad ok so rán a köny vek
ké szí té sé hez. A könyv res ta u rá to rok ér de kes szer szá -
mai, mun ka esz kö zei, ki sebb la bor esz kö zök, kü lön fé le
bõr- és pa pír min ták vet ték kö rül a be mu ta tott res ta u rált
köny ve ket, me lyek a vég zõs hall ga tók vizs ga mun kái
vol tak. Nagy si kert ara tott a ki ál lí tás ve ze tés sel egy be -
kö tött finisszázsa, mi kor ki nyi tot tuk a tár ló kat, és az
ad dig nem lát ha tott rész le tek re is fény de rült.

Ér di Marianne
erdima.at.oszk.hu

1 Rész le tek az OSZK Könyv tá ri In té zet hon lap ján:
http://ki.oszk.hu/content/okjkepzesek
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2011. október 26-tól az esztendõ végéig volt látható 
az Ereklyetérben a Váci Értéktár vándorkiállítása, mely 
a 25 éve elhunyt Kossuth- és Munkácsy díjas festõmûvész,
grafikus, szobrász Hincz Gyula (1904–1986) könyv-
illusztrációinak gazdag válogatását mutatta be. Ahogy
köszöntõjében Mészáros Balázs, az Értéktár igazgatója
elmondta, a tulajdonukban lévõ több mint 1700 darabos
hagyaték második nagy tárlata célzottan új korosztályokat
akar bevonni az utóbbi évek Hincz-reneszánszába.
Hiszen Weöres Sándor, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy
Ágnes köteteihez készített grafikái/festményei meg-

ismertetik a gyerekeket a mese világával, az ehhez kap-
csolódó  program pedig lehetõséget teremt a szövegek
képek által történõ újraértelmezé-séhez. Gyémánt László
festõmûvész, Hincz tanítványa, megnyitójában kiemelte:
a felnõtt „gyermekek” ugyanúgy megtalálják számítá-
saikat az alkotások között, hiszen Alfred de Musset,
Jonathan Swift, Karinthy vagy Krúdy munkáihoz készült
grafikák is helyet kaptak a kiállításon. 

Kötél Emõke
kotel.emoke.at.oszk.hu

BÓBITÁTÓL A BIBLIÁIG – HINCZ GYULA 

KÖNYVILLUSZTRÁCIÓI

Hincz 
illusztrációk között

Gyerek-rajzo(ló)k.

Múzeumpedagógia foglalkozás

kicsiknek
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2011. no vem ber 2-án „Ha min den ös  sze tört ...” cím -
mel az OSZK,  az MTA Iro da lom tu do má nyi In té zet és
a Ró mai La Sapienza Egye tem Hun ga ro ló gi ai Köz -
pont já nak szer ve zé sé ben tu do má nyos ülészakon em -
lé ke zett meg Melczer Ti bor ról, a Tá jé koz ta tó Osz tály
egy ko ri mun ka tár sá ról, ha lá lá nak 10. év for du ló ja al -
kal má ból. 

A nem ze ti könyv tár  ré szé rõl Bo ka Lász ló tu do má -
nyos igaz ga tó tisz te let tel idéz te fel egy ko ri kol le gánk
alak ját, mél tat ta nagy tu dá sát, hi he tet len mû velt sé gét,
ki tû nõ me mó ri á ját. Az Il  lyés Ar chí vum ré szé rõl
Pomogáts Bé la be szélt iro da lom tör té ne ti mun kás sá gá -
ról. Sza va i ból ki tûnt, hogy Melczert má sok hoz ha son -
ló an õ is saj ná la to san el fe le dett, „nem ka no ni zált iro -
da lom tör té nész”-nek tart ja, aki nek azon ban ku ta tá si
ered mé nyei, meg lá tá sai igen fon to sak, sok eset ben má -
ig hat nak és irányt mu tat nak. A kon fe ren ci án fel ol vas -
ták Sza bad György aka dé mi kus üd vöz lõ le ve lét is,
amely ben a leg na gyobb el is me rés hang ján szólt egy ko -
ri ked ves ta nít vá nyá ról és ba rát já ról.

A kon fe ren ci án el hang zott 10 elõ adás azo kat a té ma -
kö rö ket vo nul tat ta fel, ame lye ket Melczer Ti bor ma ga
is mû velt. A ré gi ma gyar mû ve lõ dés- és iro da lom tör té -
net ke re té ben Vizkelety And rás aka dé mi kus Juliánus
ba rát út ját is mer tet te; P. Vá sár he lyi Ju dit Melczer
Szenci Mol nár Al bert zsol tár for dí tá sa i hoz kap cso ló dó
Jó zsef At ti la-ku ta tá sa it mél tat ta; V. Ecsedy Ju dit Zrí nyi
Mik lós mû ve i nek XVIII. szá za di ki adá sa it te kin tet te

át; Szö ré nyi Lász ló pe dig Melczer könyv il luszt rá ci ó kat
is vizs gá ló meg fi gye lé se i hez kap cso ló dó an, a Zrí nyi-
ku ta tás újabb ered mé nye i rõl szólt.

Két ség te len, hogy Kol le gánk fõ ku ta tá sai te rü le te 
a XX. szá zad, a Nyu gat kor sza ka, Ba bits Mi hály és
Rad nó ti Mik lós mun kás sá ga volt. Ti bor ak tí van részt
vett a Ba bits Mi hály kri ti kai ki adás mun ká la ta i ban is. 
E té má hoz kap cso ló dott Sipos La jos, Ke le véz Ág nes és
Al bert Gá bor ki vá ló dol go za ta. Pomogáts Bé la Melczer
fi lo ló gi ai ala po kon nyug vó Rad nó ti ku ta tá sa it ér té kel -
te, azt a ku ta tá si té mát, mely nek ös  sze fog la lá sa kö tet -
sze rû en saj ná la to san csak kol lé gánk ha lá lát kö ve tõ en
je len he tett meg. Sár kö zi Pé ter Fe nyõ Mik sa alak ját
idéz te meg, aki Melczer nagy báty ja volt, és aki át örö kí -
tet te uno ka öc  csé re lel kes Itá lia-sze re te tét. 

Az ülés szak al kal má ból az egy ko ri köz vet len kol lé ga
és szo ba társ, To ka ji Nagy Er zsé bet ös  sze ál lí tot ta és is -
mer tet te Melczer Ti bor tu do má nyos pub li ká ci ó i nak
bib li og rá fi á ját. Eb ben igen gaz dag pub li cisz ti kai mun -
kás sá gá ról, könyv-, ze ne- és té vé kri ti ká i ról is tá jé ko -
zód ni le het. 

Re mél jük, hogy a kon fe ren cia elõ adá sa i nak ér té kes
anya ga és a em lí tett bib li og rá fia a ren de zõ in téz mé nyek
ter ve i nek meg fe le lõ en, ha ma ro san kö tet ben is meg-
 je le nik. 

P. Vá sár he lyi Ju dit
pvj.at.oszk.hu

KON FE REN CIA 

MELCZER TI BOR (1945-2001) EM LÉ KÉ RE
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Min den tár sa da lom ban vol tak és van nak olyan gon -
dol ko dók, vé le mény for má lók, akik nek fel fo gá sa, meg -
gyõ zõ dé se kü lön bö zik a hi va ta los ide o ló gi á tól, me lyet
a reg ná ló ha ta lom nem to le rál, ezért mû ve i ket cen zú -
ráz zák, be tilt ják, le fog lal ják, vagy be zúz zák.  

A Zá rolt Ki ad vány ok Tá ra gyûj te mé nyét be mu ta tó
ki ál lí tás ki lenc tár ló ban em lé ke zik meg a több mint két
év ti ze de meg szûnt til tott do ku men tu mok tör té ne té rõl.
A ZKT 1946-ban jött lét re, és egé szen a rend szer vál tá -
sig, 1989 õszé ig funk ci o nált. A csak kor lá to zott kör ben
for gal maz ha tó, til tott do ku men tu mok tá ra ko ráb ban is
mû kö dött, Remóta-osztály né ven. A gyûj te mény ben 
a bol se viz mus, fe hér ter ror, és ve szé lyes nek vélt iro dal -
mi mû vek mel lett az ero ti kus ki ad vány ok is he lyet kap -
tak. Szá mos röp ira tot, pla ká tot, kis nyom tat ványt õriz -
tek az OSZK Kisnyomtatványtárának zárt anya gá ban.
A til tás ra ítélt, be ér ke zett ki ad vá nyo kat Pro le tár gyûj te -
mény bé lyeg zõ vel lát ták el, a po li ti kai és jo gi ki ad vány -
ok kötelespéldányai pe dig ügyész sé gi cen zú ra után ér -
kez tek be a könyv tár ba. A for ga lom ból ki vo nan dó
do ku men tu mok ról a pe ri o di ku san meg je le nõ A pos tai
szál lí tás ból ki til tott hír lap ok és röp irat ok jegy zé ke, A pos -
tai szál lí tás ból ki til tott vagy bí ró i lag le fog lalt saj tó ter mé -
kek jegy zé ke, és a Nyo mo zó kulcs a M. Kir. Csend õr ség 
szá má ra cí mû ki ad vány ok tá jé koz tat tak. A lis ták meg -

kön  nyí tet ték a for ga lom -
ból tör té nõ ki vo nást, így
tör tént ez a há bo rús évek
ide jén is. A zsi dó szer zõk
ne vét, akik nek mû ve it 
ol vas ni vagy bir to kol ni 
ti los volt, a Bu da pes ti Köz -
löny 1944. áp ri li si szá má -
ban, va la mint Kolosváry-
Borcsa Mi hály el hí re sült
in de xé ben tet ték köz zé.
Ezt az in téz ke dést az
530/1945.M.E. ren de let
ér tel mé ben 1945. jú ni u-
 sá ban a Ma gyar Köz löny
könyv- és film lis tá ja, majd

“TER JESZ TÉ SÉT MEG TIL TOM!” 

MI TÕL FÉL TET TE HA TAL MÁT A MIN DEN KO RI PO LI TI KA? 

A ki ál lí tás pla kát ja

Szamizdatok
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au gusz tus ban a Fa sisz ta, szov jet el le nes és an ti de mok ra ti -
kus saj tó ter mé kek jegy zé ke kö vet te. A vég re haj tást szi go -
rú könyv raz zi ák, és en nek nyo mán szank ci ók kí sér ték.
A vá lo ga tás leg fon to sabb szem pont ja mind vé gig 
a szov jet el le nes ség volt. 

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye it
ta bu ként ke zel te a ha ta lom. A fel ke lést kri mi na li zál ták,
a for ra da lom ról szó ló ob jek tív tá jé koz ta tást, írá so kat
csak kül föld ön, el sõ sor ban a nyu ga ti vi lág ban ad hat tak
ki. Sok do ku men tum, vis  sza em lé ke zés szü le tett 
ma gyar emig ráns írók tol lá ból. A ki ad vány ok rész ben 
il le gá lis úton ju tot tak be az or szág ba, más részt hun-
garicumként, egye ne sen az OSZK zárt gyûj te mé nyé be
ér kez tek. A hi deg há bo rús évek ha zai ki ad vá nya i nak, 
il let ve ki-nem-adványainak ér de kes pél dá ja a Kos suth
Ki adó bi zal mas, tá jé koz ta tó jel le gû, szá mo zott, kis pél -
dány szám ban meg je le nõ po li ti kai tár gyú so ro za ta, 
me lyet az MSZMP KB tag jai szá má ra for dí tot tak és
nyom tat tak. A kö te tek sem mi lyen meg je le né si, for dí tói
ada tot nem tar tal maz nak. Az 1956-os for ra da lom után
zárt gyûj te mény be ke rül tek a Rá ko sit, Sztá lint ün nep-
 lõ ki ad vány ok, me lyek mel lett – töb bek kö zött – 
a ma gyar és orosz kény szer mun ka tá bo rok ról, a katyni
mé szár lás ról, az 1968-as Prá gai Ta vasz ról, és a len-
 gyel Szo li da ri tás küz del mé rõl szó ló írá sok is he lyet 
kap tak. 

Kü lön tár ló ban mu ta -
tunk be egy vá lo ga tást
azok ból a ki ad vány ok -
ból, me lye ket a hi va ta los
utat kö vet ve nyom tat tak
ugyan ki Ma gyar or szá -
gon, de nem ke rül het tek
ke res ke del mi for ga lom -
ba, könyv tá ron be lül 
pe dig csak zárt gyûj-
 te mé nyek ben le he tett
el he lyez ni. Ilyen volt 
pél dá ul Il  lyés Gyu la
Szel lem és erõ szak cí mû
ta nul mány kö te te, me -
lyet tíz évi el zá rás ra 
ítél tek, vagy a Per gõ tûz
cí mû, a 2. ma gyar had -
se reg do ni ka taszt ró fá -
já ról meg em lé ke zõ do -

ku men tum, mely a könyv zúz dá ban vé gez te. Nem
kí mél te a po li ti ka a spor tot sem, ahogy az 1936-os ber -
li ni olim pia kö te tét 1945 után, úgy az 1984. évi, Los
Angeles-ben ren de zett olim pia al bu mát is ki von ták 
a for ga lom ból.  

1947-ben, a de mok rá cia kö zel gõ ku dar cát ész lel ve, el -
hagy ta az or szá got szá mos ve ze tõ ér tel mi sé gi és al ko tó -
mû vész, köz tük Márai Sán dor, Cs. Sza bó Lász ló, Zilahy
La jos, míg az 1956-os for ra da lom le ve ré sét kö ve tõ en töb -
bek kö zött Ha tár Gyõ zõ, Faludy György kény sze rült
emig rá ci ó ba. A kül föld ön le te le pe dett írók mun kái csak
nyu ga ti ki adó vál la lat ok nál je len het tek meg, mint pél dá ul
az Iro dal mi Új ság pá ri zsi ki adó ja, a Püski Ki adó New
York ban, a né met or szá gi Griff és Au ro ra ki adók, vagy 
a Fe hér Hol ló ki adó. Az 1970-es évek ele jén, len gyel ba rá -
ti kap cso la tok ösz tön zé sé re Ma gyar or szá gon is meg je lent
az el sõ szamizdat ki ad vány. A ki ál lí tá son be mu ta tunk
ezek bõl né há nyat, lát ha tó pél dá ul a Be szé lõ cí mû lap el sõ
il le gá li san ter jesz tett szá ma.

A ki ál lí tást az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár fõ-
 igaz ga tói, Fitz Jó zsef és Györke Jó zsef, va la mint a po li -
ti kai ha ta lom val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri u mi
kép vi se lõ i nek 1945-1947 kö zöt ti, két tár ló ban el he lye -
zett le ve le zé se szí ne sí ti, va la mint to váb bi 1988-1989-es
do ku men tu mok a Zá rolt Ki ad vány ok Tá ra meg szün te té -
sé nek fo lya ma tá ról. 

So mo gyi Etel ka
somogyi.etelka.at.oszk.hu

Til tott anya gok tár lói
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Az idei em lék nap az im már ha gyo má nyos zárt kö rû
ren dez vé nyek mel lett a nagy kö zön ség szá má ra is gaz -
dag prog ram so ro za tot kí nált. Az ün nep lés az OSZK
mun ka tár sai szá má ra reg gel 9 óra kor kez dõ dött a VI.
eme le ti dísz te rem ben, a Szé ché nyi Fe renc-em lék é-
rem át adá sá val és a törzs gár da-ju tal mak ki osz tá sá val.
Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tó az ün nep ség kez de tén 
a 100 éves Berlász Je nõt kö szön töt te. Könyv tá runk 
egy ko ri ki vá ló szak em ber ének pá lya ké -
pét vá zol va ki emel te, hogy 1936-ban az
OSZK-ban kez dett, s mind vé gig pél da -
mu ta tó mun kás ság gal öreg bí tet te a nem -
ze ti könyv tár hír ne vét. Az ’56-os for ra-
 da lom ide jén tag ja volt az Aka dé mi ai
Könyv tár For ra dal mi Bi zott sá gá nak, a for -
ra da lom után is mét az OSZK-ba ke rült,
fe let te se az Aka dé mi ai Könyv tár ból szin -
tén ide át he lye zett Keresztury De zsõ lett.
1969-tõl az Ol va só szol gá lat tör té ne ti tá -
jé koz ta tá si ve ze tõ je volt. Húsz éven át,
1976-os nyug dí ja zá sá ig ma radt az ál ta la
oly an  nyi ra sze re tett nem ze ti könyv tár -
ban. Berlász Je nõ kö szö net nyil vá ní tá sát
lá nya, Berlász Pi ros ka ol vas ta fel. A ki vé -
te les fel ké szült sé gû és tu dá sú tör té nész
sze rint az OSZK ma ha zánk leg na gyobb,
leg is mer tebb köz gyûj te mé nye, ez az ál la -
pot pe dig több nem ze dék pél da ér té kû
mun ká já nak kö vet kez mé nye.

Ezt kö ve tõ en ke rült sor az idei Szé ché nyi -em lék -
érem át adá sá ra. Az OSZK dol go zói szá má ra ma gas
szak mai el is me rést je len tõ ki tün te tést ez al ka lom mal
Né meth Gá bor, a zir ci Reguly An tal Mû em lék könyv tár
ve ze tõ je ve het te át.  Bo ka Lász ló laudációjában hang -
sú lyoz ta: a dí ja zott fõ szak mai tö rek vé se, hogy a rá bí -
zott in téz mény mû kö dé sét a kor kö ve tel mé nye i hez
iga zít sa. E tö rek vés ki vá ló bi zo nyí té kai az elekt ro ni kus 
fel dol go zás te rü le tén el ért szak mai ered mé nyek, az ál -
lan dó ki ál lí tás mel lett rend sze re sen nyí ló idõ sza ki tár -
la tok, tu do má nyos és is me ret ter jesz tõ elõ adá sok és
mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá sok. Né meth Gá bor ha -
tá ro zott ve ze tõ, in no va tív és igé nyes; kö vet ke ze tes ma -
gá val és mun ka tár sa i val szem ben is. A szo ká sok hoz 
hí ven, a ta va lyi dí ja zott, Pusz tai Ág nes tar tott ezt kö ve -
tõ en elõ adást, aki a mik ro fil me zés ki ala ku lá sá ról, tör té -
ne ti hát te ré rõl adott át te kin tést. A tech ni ka OSZK-ban

va ló al kal ma zá sá ról meg tud hat tuk, hogy az 1960-as
évek ele jén az OSZK már rend sze re sen al kal maz ta a
fény ké pe zést. Az el sõ idõk ben fõ leg a kéz irat ok, ré gi
nyom tat vá nyok ke rül tek mik ro film re. 1963 óta a saj tó -
anyag sú lyos ál la po ta mi att a mik ro film-ál lo mány több
mint fe le az idõ sza ki ki ad vány ok ról ké szült. A mik ro -
film je len tõ sé ge könyv tá runk ban ál lo mány- vé del mi
szem pont ból ma is igen fon tos.

A szo ká sok hoz hí ven, ezen a na pon ke rült sor a törzs -
gár da-ju tal mak át adá sá ra is, Szemerei Pé ter ál ta lá nos
fõ igaz ga tó-he lyet tes és Luk ács György SZB-elnök
köz re mû kö dé sé vel.

10 éves törzs gár da ju tal mat ka pott Ba logh Im re,
Bartos Éva, Bí ró Gyön gyi, Bor bély Mó ni ka, Cson ka
Ka ta lin, De ák Esz ter, Dró tos Lász ló, Fe hér Mik lós 
Ist ván, Gyõrfi Ju dit, Hor váth Ró bert, Kulcsár-Szabó
Ernõné Gom bos An na má ria, Ka to na Ju dit, Kazsoki
Gá bor, Kazsokiné Kalcsu Má ria, Moldovánné Sza ba dos
Do rot  tya, Pastyik End re, Payer Bar ba ra, Rácz-Fodor
Fe renc, Ráczné Radó Ri ta, Raj nai Edit, Ribáné Bászler
Ka ta lin, Rimár Mik lós, Schmiedt Sza bolcs, Szar ka
Ani ta, Tóth And rea, Var ga Ist ván és Vlahosz Kor né lia.

20 éves törzs gár da ju ta lom ban ré sze sült Bocz Im re,

SZÉ CHÉ NYI EM LÉK NAP – ALA PÍ TÁ SI ÜN NEP

2011. NO VEM BER 25.

Sa jó And rea át ad ja a ki tün te tést Né meth Gá bor nak

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:27 Oldal 44



45

Elbe Ist ván, Gyõ ri Lu ca, Kiss Dá ni el, Sobor And rás,
Sóti Mucsi An na, Szendrei Jú lia Zsu zsa, Szijártó 
Eni kõ és To ka ji Nagy Er zsé bet.

25 éves törzs gár da ju tal mat ve he tett át Béky-Halászné
Nagy Már ta, Er dé lyi Luj za,
Földesi Fe renc, Kajkó Pé ter,
Luk ács György és Subiczné
Huszák Ma ri an na.

30 éves törzs gár da ju tal mat
idén is há rom kol le ga ér de melt
ki: Er dõs Ve ro ni ka, Gaz dag
Tiborné és Kun di Er zsé bet.

A dél elõtt fo lya mán zaj ló
zárt kö rû ün nep lés 11 óra kor 
a Nem ze dé kek kéz fo gá sa – avagy
a kül de tés ér té ke cí mû prog ram -
mal foly ta tó dott. A ren dez vény
há zi gaz dá ja Nagy Zol tán, 
a Mik ro film tár egy ko ri ve ze t-
õ je volt. Az elõ dök, mes te rek
alak ját, élet út ját, il let ve a 
Szé ché nyi Könyv tár ban töl tött
tar tal mas év ti ze de ket meg idé -
zõ be szél ge tést cso por tos, kö -
tet len dis kur zus kö vet te. Köz -
re mû kö dött Se bes tyén Már ta, ha zánk egyik leg is mer tebb
nép dal éne ke se.

A nyil vá nos ün nep lés dél után fél egy kor vet te kez de -
tét. Már 12 óra elõtt so kan ér kez tek a be je lent ke zett kö -
zép is ko lás ok kö zül, hi szen et tõl a nap tól kezd ve min -
den 16. évét be töl tött fi a tal be irat koz ha tott az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ba. Az el sõ tíz be irat ko zó fi a tal 
ol va só je gyét Dr. Rét he lyi Mik lós nem ze ti erõ for rás 
mi nisz ter ad ta át. Az új ol va só kat, ta ná ra i kat és a prog -

ra mok ra ér ke zett to váb bi ven dé ge ket
elõ ször Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tó
kö szön töt te. Ki emel te a nap je len tõ -
sé gét, ame lyen a Nem ze ti Könyv tár
meg nyit ja ka pu it a fi a tal ge ne rá ció
elõtt, majd fel kér te a mi nisz ter urat,
hogy üd vö zöl je a ven dé ge ket. Mi -
nisz ter úr be szé dé ben hang sú lyoz ta 
a Szé ché nyi Könyv tár egye dül ál ló
kul tu rá lis je len tõ sé gét, amely szá -
mos do ku men tum egyet len le lõ he -
lye, pó tol ha tat lan nem ze ti kin cse ket
õriz. Meg em lé ke zett az ala pí tó ról, 
a fel vi lá go sult mág nás Szé ché nyi 
Fe renc rõl, aki nek nem ze ti kul tú -
ránk egyik alap in téz mé nyét kö szön -
het jük. Jorge Luis Borges sza va i val

szer szám nak ne vez te a könyv tá rat, amely az em lé ke ze -
tün ket hos  szab bít ja meg. A nyi tó ün nep ség kö zös fo tó -
zás sal zá rult, majd a fris sen be irat ko zott tíz di ák – 
a II. Rá kó czi Fe renc Gim ná zi um és a Lónyai Ut cai 
Re for má tus Gim ná zi um ta nu lói – a mi nisz ter úr és 
a fõ igaz ga tó asszony tár sa sá gá ban, Elbe Ist ván in for -

má ció szol gál ta tá si igaz ga tó ve ze té sé vel könyv tá ri kör -
sé tá ra in dul tak.

Az em lék nap ese mé nye in ren ge teg em ber vett részt,
köz tük igen sok fi a tal. Két ki ál lí tá sunk is nyílt ezen 
a na pon: a VI. eme le ten, a Manuscriptorium ki ál lí tó
tér ben Lép je tek be, az is te nek itt is je len van nak cím mel
Ipo lyi Ar nold pá lya kez dõ éve i rõl, il let ve a Tér kép -

Bo ka Lász ló gra tu lál Né meth Gá bor nak

Rét he lyi Mik lós kö szön ti az újon nan be irat ko zott 16 éve se ket
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tár ban, Kin csek Szé ché nyi Fe renc  tér -
kép gyûj te mé nyé bõl cím mel. So kan
vet tek részt a Vál lal ko zás, kul tú ra,
pol gá ro so dás cí mû Heckenast ki-
állításunkon két idõ pont ban zaj lott
tár lat ve ze té sen is. A lá to ga tók ki pró -
bál hat ták a Co lum bia ne vû ké zi saj -
tót, ame lyen 1848. már ci us 15-én 
a sza bad saj tó el sõ ter mé kei kö zött 
a Ti zen két pon tot ki nyom tat ták. So -
kan pró bál ták fel a ko ra be li ru há kat,
meg is mer ked tek a szá mí tó gé pes já -
té kok kal, kép ki ra kó val.

Mind eköz ben a VI. eme le ti
dísz te rem ben az OSZK éves Tu do -
má nyos ülés szak já nak el sõ etap ja zaj lott Ha gyo mány és
meg úju lás: az írás és ol va sás jö võ je a kom mu ni ká ci ós 
tech no ló gi ák fé nyé ben cím mel. Kö szön tõt mon dott 

Bo ka Lász ló tu do má nyos igaz ga tó, a meg nyi tó
elõ adást Pléh Csa ba pszi cho ló gus, nyel vész, 
a BME Kog ni tív Tu do má nyi Köz pont ve ze tõ je
tar tot ta, Az ol va sás, az írás jö võ je a NET vi lá gá ban
cím mel. Péterfi Ri ta a pe da gó gu sok és a köny vek
vi szo nyá ról ér te ke zett, Nagy At ti la az ol va sás fej -
lesz tés meg újí tó sark pont ja i ról. Földesi Fe renc
egy „nem egé szen klas  szi kus” kéz irat kap csán a ne -
he zen hoz zá fér he tõ, könyvalakban nem meg je len -
tet he tõ szö ve gek webes ki adá sá nak fel tét ele it, le -
he tõ sé git és jö võ be ni je len tõ sé gét ku tat ta. Si ra tó
Il di kó szín ház tör té nész, Szín ház tör té ne ti tá runk
ve ze tõ je pe dig a drá ma szö ve gek írott és szín pa di
for má já nak drá ma el mé le ti, befogadásesztétikai
prob lé má i ról be szélt. 

Már ké sõ dél után ba for dult, ami kor a POLIS
Nem zet kö zi Kul tu rá lis Egye sü let Ha za fi ság a ro -
man ti ka ko rá ban cí mû kon fe ren ci á ján is részt 

ve het tek a leg ki tar tób bak. A kon fe ren cia az olasz egy -
ség 150. év for du ló ja tisz te le té re ke rült meg ren de zés re.

A Szé ché nyi Em lék nap, ala pí tá si ün ne pünk 209. év -
for du ló ja több szem pont ból is si ke res és igen szí nes
prog ra mok nak kö szön he tõ en sû rûn lá to ga tott nap
volt. Több mint  két szá zan vál tot tak éves ol va só je gyet,
eb bõl 145-en irat koz tak be el sõ íz ben. A 18 év alat ti kor -
osz tály ból ös  sze sen 108-an él tek az el sõ be irat ko zás le -
he tõ sé gé vel, to váb bá 42-en na pi je gyet vál tot tak. Ki ál lí -
tá sa ink nép sze rû ség ét mu tat ja, hogy ös  sze sen 261
ki ál lí tá si be lé põ je gyet ad tunk ki. Kö szö net il le ti mun -
ka tár sa ink kö zül mind azo kat, akik e szép ün nep si ke -
ré ért fá ra doz tak.

Csobán End re At ti la
acsoban.at.oszk.hu

Se bes tyén Már ta és Se bõ Fe renc 
ze nél nek

Kö zös könyv tár be já rás

Is mer ke dés a zárt rak tá rak kal

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:27 Oldal 46



47

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár egyik leg ré gibb
kéz ira ta (Cod. Lat. 4) egy ké sõ-an tik ka land re gényt
tar tal maz, Apollonius türoszi ki rály históriájá-t. A re gény
a kö zép kor ban és a ko ra-új kor ban nagy nép sze rû ség -
nek ör ven dett: for du la tok ban gaz dag el be szé lé se ins pi -
rál ta Shakes peare Pericles cí mû drá má já nak cse lek mé -
nyét is. A kéz irat ban meg õr zött szö veg a re gény egyik
szö veg va ri án sá nak leg ré geb bi és leg fon to sabb em lé ke.
Bár a kéz irat több szem pont ból is kü lö nös fi gyel met ér -
de mel, mind ez idá ig még szak mai kö rök ben is szin te
tel je sen is me ret len volt. 

A per ga men re írt kéz irat az el sõ ez red for du ló vá ra ko -
zás sal te li idõ sza ká ban ké szült. Az 1000 kö rül for má ló -
dó Eu ró pa sok szí nû sé gét, a tra dí ció és a meg úju lás 
ket tõs sé gét hor doz za ma gán, amen  nyi ben az an tik ha -
gyo má nyo kat a ke resz tény ség szel le mé ben adap tál ja. 
A mû vet egy ben cés ko los tor ban má sol ták: a köl ni 
ér sek ség te rü le tén fek võ Werden an der Ruhr-ban. 
A kéz irat ban 38 szí ne zet len toll rajz lát ha tó, így az mai
tu dá sunk sze rint a re gény leg ko ráb bi fenn ma radt 
il luszt rált pél dá nya. A raj zok ma gu kon vi se lik a má ra
el ve szett ké sõ-an tik il luszt rá ció cik lus szá mos jel leg ze -
tes sé gét, mi köz ben ki emelt hely il le ti meg õket úgy 
a vi lá gi el be szé lõ kép so ro za tok tör té ne té ben, mint 
a kor szak alap ve tõ en szak rá lis cé lo kat szol gá ló könyv -
kul tú rá já ban is. 

Ami a kéz irat sor sát il le ti: a raj zok mel lett 11–12. szá -
za di írás sal szá mos né met név, az egy ko ri hasz ná lók

ne vei ol vas ha tó ak. Ez nem csak a kéz irat tör té ne te, de 
a nyelv tör té net, sõt a kéz irat fo gad ta tá sa, hasz ná la ta,
funk ci ó ja szem pont já ból is na gyon ér de kes. A kéz i-
ra tot a 15. szá zad má so dik fe lé ig min den jel sze rint 
a werdeni ko los tor ban õriz ték, ek kor egy köl ni pro fesz  -
szor tu laj do ná ba ke rült. Leg ké sõbb a 18. szá zad ban
már a sop ro ni Evan gé li kus Kon vent bir to ká ban volt,
on nan 1814-ben a Kon vent aján dé ka ként ju tott mai
he lyé re, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. 

A kéz irat az egy sé ges Eu ró pa kö zös kul tu rá lis kin cse,
így an nak ér de ké ben, hogy az ér dek lõ dõk a tel jes mû-
 rõl ké pet kap has sa nak, az ös  sze sen 8 ol dal ter je del -
mû kéz irat ha son más ki adá sá hoz egy kom men tár-
kö te tet, ran gos ta nul mány kö te tet ké szí tet tünk. Eb ben 
a kéz irat ban meg õr zött szö veg va ri áns ki adá sa mel lett, 
a mû gaz dag sá gá nak meg fe le lõ en hat, kü lön bö zõ
diszciplinákat mû ve lõ szer zõ, köz tük el is mert kül föl di
ku ta tók ta nul má nya kap he lyet, be mu tat va töb bek kö -
zött a kéz irat tör té ne tét, mû vé szet tör té ne ti je len tõ sé -
gét, szö ve gé nek nyel vi kü lön le ges sé ge it. A ki egé szí tõ
ta nul mány kö tet an gol és né met nyel vû, ké pek kel 
il luszt rált szak ta nul má nyai biz to sít ják, hogy a mû 
a szak mai köz tu dat ban az õt rég óta meg il le tõ hely re
ke rül jön, majd az eu ró pai kol lek tív em lé ke zet ma ra -
dan dó em lé ké vé vál jon. 

Boreczky An na
boreczky.anna.at.oszk.hu

EZER ÉVES SZEMMEL…

„APOLLONIUS PRO JEKT” – A HISTORIA APOLLONII REGIS TYRI 
CÍ MÛ KÉZ IRAT FAK SZI MI LÉ JE

ÉS A TA NUL MÁ NYO KAT KÖZ LÕ, TÖBB NYEL VÛ KÍ SÉ RÕ KÖ TE TE
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Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár 2011-ben je len tõs
eu ró pai uni ós for rást nyert a könyv tá ri fej lesz té sek re
irá nyu ló Tudásdepo pá lyá za tok ke re té ben. A tá mo ga -
tás ból rész ben az Amicus ka ta ló gus tar tal mi bõ ví té sé re
nyílt le he tõ ség, amely 250 000 új re kord be vi tel ét je len -
tet te a weben is ke res he tõ ka ta ló gu sunk ba. Ez ön ma gá -
ban is fon tos elõ re lé pés volt, de je len tõ sé gét az is nö vel -
te, hogy az el ké szült és gya kor lott ka ta lo gi zá lók ál tal
el len õr zött re kor dok rög tön be ke rül tek a MOKKA-ba,
– a könyv tá rak kö zös ka ta ló gu sá ba – jó mi nõ sé gû, le -
tölt he tõ re kor dok kal se gít ve a töb bi könyv tár fel tá ró
mun ká ját. 

Pá lyá za tunk or szá gos fel ada tot is tar tal ma zott: 
a MOK KA kö zös ka ta ló gus tel jes rend sze ré nek meg -
újí tá sát és az Or szá gos Do ku men tum-el lá tó Rend szer
(ODR) ko ráb bi adat bá zi sá val va ló egye sí té sét is a nem -
ze ti könyv tár irá nyí tot ta. Ki emelt fel adat ként ke zel tük
a fej lesz tést, amely szé les kö rû együtt mû kö dést kí vánt
meg mind a part ner könyv tá rak kal, mind a köz be szer -
zé sen nyer tes két nagy fej lesz tõi cso port – az eCorvina
Kft. és a Monguz Kft. – kon zor ci u má val. A kö zös ka ta -
ló gus tel jes mû köd te tõ rend sze re meg újult, a re kor dok
fo ga dá sá tól a fel dol go zá su kon át a sok ol da lú ke re sõ -
rend szer ki ala kí tá sá ig. Tar tal mi lag is je len tõ sen bõ vült
a ka ta ló gus. Egy részt szá mos, szin tén TÁMOP-
forrásokat el nyert könyv tár csat la ko zott ada ta i val 
a rend szer hez, más részt a part ne rek kö re ki bõ vült az
ODR könyv tá rak tel jes kö ré re. Új don ság az is, hogy
ezen túl nem csak köny vek, ha nem más do ku men tum -

tí pu sok bib li og rá fi ai ada ta it is tud juk fo gad ni, va la mint
az ed di gi ek tõl el té rõ en pél dány ada to kat is tá ro lunk. Ez
utób bi az ODR-rel va ló kap cso lat mi att szük sé ges, hi -
szen ez zel old ha tó meg a köl csön zés hez szük sé ges
ada tok be gyûj té se. A MOK KA és az ODR szol gál ta tás
kö zös adat bá zi sa meg szün te ti a ko ráb bi ket tõs sé get, és
egy sze rû sí ti a könyv tá rak mun ká ját. 

Pá lyá za tunk har ma dik nagy sze le te a Könyv tá ri 
In té zet köz re mû kö dé sé vel va ló sult meg. Nagy sza bá sú
ol va sás nép sze rû sí tõ mé dia rek lám szer ve zé sé vel tá mo -
gat tunk kap cso ló dó könyv tá ri prog ra mo kat, és meg -
szer vez tük a Csa lá di ol va sás éve 2010 el ne ve zé sû or szá -
gos kam pányt.

A nem ze ti könyv tár nem csak sa ját pá lyá za tá val vett
részt az or szá gos könyv tá ri fej lesz té sek ben, ha nem 
ko or di ná ci ós és ta nács adói mun ká já val hoz zá já rult 
a Tudásdepo express né ven fu tó, át fo gó fej lesz té si cso -
mag pá lyá za ta i nak si ke ré hez. Mind az elõ ké szí tés so -
rán, mind a pá lyá za tok ter ve zé se és meg va ló sí tá sa
men tén szá mos pon ton se gí tet te a könyv tá ra kat. 

Ko or di ná ci ós mun kánk má sik ré sze ként min den
esz köz zel tá mo gat tuk a négy nagy ki emelt prog ram – 
a MOK KA és az ODR fej lesz té se, a cikk ar chí vum ki -
ala kí tá sa és az elekt ro ni kus do ku men tu mok köl csön -
zé si rend sze ré nek kon cep ci ó ja – ös  sze han golt ter ve zé -
sét és meg va ló sí tá sát, me lyek mind egyi ke or szá gos
szin tû fej lesz té se ket tett le he tõ vé a do ku men tum-el lá -
tó rend szer kor sze rû sí té se ér de ké ben. 

Bánkeszi Ka ta lin
bankeszi.katalin.at.oszk.hu

TÁMOP FOR RÁ SOK – KI EMELT PROG RA MOK – 

NAGY ARÁ NYÚ FEJ LESZ TÉ SI LE HE TÕ SÉ GEK
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Ré gi adós sá gát tör lesz tet te az OSZK, ami kor 2011
jú ni u sá ban el ér he tõ vé tet te új hon lap ját a vi lág há lón.
Egy év vel ko ráb ban pro jekt ala kult a webtartalom szol -
gál ta tás te vé keny sé gé nek át ala kí tá sá ra, amely nek cél ja,
hogy se gít se a kö zös in téz mé nyi cél ki tû zé sek si ke res
meg va ló sí tá sát, va la mint a ma gas szín vo na lú és ha té -
kony szak mai mun kát. A por tál el ér he tõ vé tesz min den
elekt ro ni kus szol gál ta tást, me lyet a könyv tár nyújt, is -
mer te ti a szol gál ta tá sa it, ös  sze gyûj ti a kü lön bö zõ 
fel hasz ná lói cso por tok szá má ra köz ér dek lõ dés re szá -
mot te võ in for má ci ó kat, do ku men tu mo kat és szol gál ta -
tá so kat. 

A hon lap meg újí tá sa nem csak a ré gi sta ti kus ol da lak
le cse ré lé sét je len tet te, ha nem egy 

kor sze rû por tál-tech no ló gi án ala pu ló, lo gi kus struk -
tú ra kö ré szer ve zett, meg je le né sé ben har mo ni kus ság ra
tö rek võ, va la mint kö zön ség kap cso la ti szem pon to kat is
fi gye lem be ve võ szín vo na las tar tal mú in téz mé nyi por -
tál lét re ho zá sát is.

Fõbb vál toz ta tá sok:  

� felhasználóközpontú, funk ci o ná lis is mer te té sek
a könyv tár ról és a szol gál ta tá sok ról a ko ráb bi szer -
ve ze ti fel épí tés men tén épü lõ is mer te té sek he lyett;

� új tar tal mak be il lesz té se: rend sze re sen fris sü lõ
hí rek, ese mény- és prog ram is mer te té sek, rész le -

tes lá to ga tói in for má ci ók tér kép pel és az ol va só -
ter mek le írá sá val, ka ta ló gu sok, adat bá zis ok,
kap cso ló dó fon tos szol gál ta tá sok is mer te té se;

� a tar tal mak meg ta lá lá sá hoz a me nü pon tok 
funk ci o ná lis cso por to sí tá sa, át lát ha tó ol dal fel -
épí tés és na vi gá ció, me nü pon tok a láb léc ben,
kap cso ló dó in for má ci ók egy he lyen; 

� új cím lap: ki emelt hely biz to sí tá sa a hí rek nek, új
ese mé nyek rõl szó ló be szá mo lók nak, va la mint az
OSZK web 2.0-ás szol gál ta tá sa i nak köz vet len
el éré se;

� új funk ci ók: ol dal tér kép, na vi gá ci ós út vo nal 
jel zé se, vak ba rát fel hasz ná lói vál to zat, ese mény

   nap tár, kép ga lé ria, ös  sze tett ke re sé si le he tõ sé gek.

A hon lap át ala kí tá sá nak tech no ló gi ai hát te rét kö zös -
sé gi fej lesz té sû, nyílt for rás kó dú PHP és MySQL tech -
no ló gi á ra épü lõ, mo du lá ris fel épí té sû webes tar ta lom -
ke ze lõ és por tál mo tor (Drupal) biz to sít ja.    

Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyunk ve le, hogy egy
hon lap so sem ké szül el „vég le ge sen”, fo lya ma tos kar -
ban tar tást, fej lesz tést igé nyel. A jö võ év meg ol dan dó
fel ada tai kö zé tar to zik a Drupal 7-es ver zi ó já ra va ló át -
té rés, a fel hasz ná ló ba rát ke re sé si fe lü let to váb bi fi no -
mí tá sa, és az eXtensible Catalog ke re sõ al kal ma zá sa. 

Földi Erika
foldi.erika.at.oszk.hu

AZ OSZK ÚJ HON LAP JA
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A var sói Len gyel Nem ze ti Könyv tár adott ott hont
2011. ok tó ber 13-14-e kö zött an nak a nem zet kö zi 
di gi ta li zá lá si kon fe ren ci á nak, amely re a Vi seg rá di 
né gyek az az Ma gyar or szág, Cseh or szág, Szlo vá kia és
Len gyel or szág nem ze ti könyv tá rai mel lett több más
kö zép- és ke let-eu ró pai nem ze ti gyûj te mény bõl is ér -
kez tek szak ér tõ kol lé gák. Ha zán kat az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár ré szé rõl Dr. Sa jó And rea fõ igaz -
ga tó as  szony, va la mint dr. Vonderviszt La jos e-szol -
gál ta tá si és Dancs Sza bolcs gyûj te mény szer ve zé si
igaz ga tó kép vi sel te. A ren dez vény részt ve või – a ké -
sõb bi ek ben pub li ká lás ra ke rü lõ – aján lá so kat fo gal -
maz tak meg a di gi ta li zá lás mun ka fo lya mat ára, a di gi -
tá lis tar tal mak hos  szú tá vú meg õr zé sé nek kér dés kö ré re,
va la mint a di gi ta li zá lás sal kap cso la tos mar ke ting te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó lag.

Kül föl di de le gá ci ók 

lá to ga tá sa

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok nagy kö ve te, Eleni
Tsakopoulos Kounalakis és fér je, a ne ves új ság író,
Mar kos Tsakopoulos Kounalakis feb ru ár 16-án az zal
a cél lal ke res ték fel a könyv tá rat, hogy be irat koz za -
nak. A lát szó lag szo kat lan lé pés ko ránt sem elõ re le-
 tár gyalt hi va ta los dip lo má ci ai lá to ga tás volt: mind 
a nagy kö vet asszony, mind fér je ál lan dó ven dé gei 
kí ván nak len ni a könyv tár nak. Szá muk ra a kul tú ra 
a min den nap ok ré sze, rá adá sul Mar kos Tsakopoulos
Kounalakis egye te mi ta nár ként és új ság író ként is be -
ha tó an is me ri a tér sé get. A nagy kö vet és fér je dél után
ér kez tek a könyv tár ba, ahol a fõ be já rat nál Dr. Sa jó
And rea fõ igaz ga tó üd vö zöl te a ven dé ge ket, vé gig sé -
tál tak az ol va só ter me ken, meg te kin tet ték ki ál lí tá sa in -
kat, majd a tér kép tá rat és az Apponyi-termet, ahol 
ré gi, be cses nyom tat vá nyok kal is mer ked tek. A nagy -
kö vet as  szony el mond ta: õszin tén cso dál ja, hogy a há -
bo rúk és for ra dal mak vi ha rá ban men  nyi ér té ket si ke -
rült meg men te nie a ma gyar nem ze ti könyv tár nak. 

Má jus 9-én, hét fõn há rom ta gú dél-ko re ai de le gá-
 ció lá to ga tott az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. 
Dél-Ko rea bu da pes ti nagy kö vet sé ge azért vet te fel 
a kap cso la tot a könyv tár ral, mert né hány kul tu rá lis és
spe ci á li san könyv tá ri kér dés ben kér ték a se gít sé gün -

ket. Elõ ze te sen né hány kér dést tet tek fel írás ban az
OSZK sze re pé rõl, je len tõ sé gé rõl, ál ta lá ban a ha zai
könyv tá rak ról és ol va sás nép sze rû sí tõ prog ram ja ink -
ról. Ér de kel te õket az is, hány ko re ai kö tet ta lál ha tó
könyv tá runk ban. (A 90-es évek tõl kezd ve 96 db ere de -
ti bõl for dí tott és 65 db ko re ai nyel vû ki adás ta lál ha tó
gyûj te mé nyünk ben.) A dél-ko re ai de le gá ció ré szé rõl
Sung Woo Yang, a Ko re ai Könyv ki adók Eti kai Bi zott -
sá gá nak el nö ke se gít sé get aján lott fel di gi tá lis könyv -
tár épí té si prog ra munk hoz.

Jú ni us 1-jén lá to ga tást tett könyv tá runk ban Dunja
Seiter-Šverko a Hor vát Nem ze ti és Egye te mi Könyv tár fõ -
igaz ga tó nõ je és Vlaho Bogišiæ, a Miroslav Krleža 
Le xi kog rá fi ai In té zet igaz ga tó ja. Az OSZK ne vé ben
Dr. Bo ka Lász ló tu do má nyos igaz ga tó fo gad ta ven dé -
ge in ket, akik meg te kin tet ték a Miroslav Krleža - 
A ma gya rul tu dó hor vát klas  szi kus cí mû ki ál lí tást, majd
rö vid ve ze tés ke re té ben in téz mé nyün ket is meg is -
mer ték. 

2011. de cem ber 5-én ko szo vói kül dött ség lá to ga tott
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. A Ko szo vói Köz -
tár sa ság kép vi se le té ben Shkendije G. Sherifi nagy kö -
vet as  szony, Del fin Pllana mis  szió ve ze tõ úr, Dr. Sali
Bashota, a nem ze ti könyv tár fõ igaz ga tó ja és Durim
Hasaj, a kö vet ség nem zet kö zi tit ká ra lá to ga tott hoz -
zánk. A lá to ga tás cél ja a Ko szo vói Nem ze ti és Egye te mi
Könyv tár és a ma gyar nem ze ti könyv tár kö zöt ti szak -
mai együtt mû kö dés ki épí té se volt, ta pasz ta lok, in for -
má ci ók, tu do má nyos ered mé nyek cse ré je tár gyá ban,
va la mint meg ál la pod tak a nem zet kö zi köl csön zés
meg in dí tá sa, to váb bá le en dõ kö zös ki ál lí tá sok meg -
ren de zé se és kü lön bö zõ nem zet kö zi pro jek tek ben va -
ló rész vé tel ügyé ben.

Ka lan do zá sok a kul tú ra és 

a tu do mány vi lá gá ban

Ka lan do zá sok a kul tú ra és a tu do mány vi lá gá ban cím -
mel elõ adás so ro za tot in dí tott út já ra jú ni us 8-án az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár és a Gróf Klebelsberg
Kuno Ala pít vány. A Nem zet Könyv tá rá nak ne vé ben
kö szön tõ jé ben Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tóas  szony 
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el mond ta, hogy a Nem zet Könyv tá ra alap ve tõ kül de -
té sé nek te kin ti, hogy élen jár jon a szín vo na las kul tu -
rá lis kez de mé nye zé sek fel ka ro lá sá ban. A Klebelsberg
Ala pít vány ról pe dig köz tu dott, hogy cél ja az egy ko ri
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter szel le mi sé gé hez
köt he tõ ér té kek vé del me. Gróf Klebelsberg Éva, az
Ala pít vány el nö ke szin tén üd vö zöl te a kö zös kez de -
mé nye zést, és rö vi den be mu tat ta Dr. Makovitzky 
Jó zsef pro fes  szort, aki Bauhaus - ma gyar és eu ró pai mû -
vé szet tör té ne ti át te kin tés cím mel tar tott elõ adást. 

Szep tem ber 20-án az egy ko ri könyv tá ros kol lé ga, 
Ke mény Zol tán nagy ap já nak, a ka lan dos éle tû Ke mény

Já nos író nak a Ku tya ko mé dia cí mû köny vét is mer het ték
meg az ér dek lõ dõk. A köny vet a so ro zat szer kesz tõ, Sas
Pé ter és Pomogáts Bé la iro da lom tör té nész mu tat ta be,
H. Sza bó Gyu la a „He li kon Ke mény Já nos” Ala pít vány
el nö ke, Györffy Ger gely he ge dû mû vész, és Turek
Belányi Zsu zsa szí nész köz re mû kö dé sé vel.

Jankovics Mar cell Kos suth-dí jas, ér de mes mû vész,
rajz film ren de zõ, mû ve lõ dés tör té nész, könyv il luszt -
rá tor volt az elõ adás so ro zat ven dé ge ok tó ber 6-án. 
A szer zõ a nem rég el ké szült Az em ber tra gé di á ja cí met
vi se lõ ani má ci ós film jé rõl be szélt, és né hány rész le tet
is le ve tí tett az al ko tás ból.

Fo ga dó órák az OSZK-ban – Ven dég-szak tá jé koz ta -
tók az ol va só ter mek ben cím mel 2011. no vem ber 11-én
prog ram so ro zat in dult az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár Tá jé koz ta tó Osz tá lyán, mely nek ke re té -
ben he ti rend sze res ség gel je les egye te mi ok ta tó kat,
szak em be re ket ké rünk fel egy-két órás iro da lom tu -
do má nyi, tör té net tu do má nyi, nyel vé sze ti, nép raj zi,
mû vé szet tör té ne ti szak tá jé koz ta tás ra. Nem tit kolt
cé lunk, hogy ez zel a so ro zat tal is a könyv tár lá to ga -
tott sá gát, nép sze rû ség ét nö vel jük, így az ese mény
idõ pont ját és szû kebb té má ját szá mos fó ru mon 
meg hir det jük: hon la pun kon, fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ben, kö zös sé gi ol da la kon és a köz szol gá la ti 
csa tor nák kul tu rá lis mû sor aján ló i ban. Ed di gi ta pasz-
ta la ta ink sze rint a fo ga dó órák tíz-ti zen öt fõs cso por -
tok ban, kö tet len be szél ge tés ke re té ben tör tén nek.
Ven dég tá jé koz ta tónk a meg hir de tett té ma is mer te -
té se után vá la szol az ér dek lõ dõk kér dé se i re, il let ve

na gyobb lét szám ese tén elõ adást is pre zen tál. A so ro -
zat Ba lázs Gé za nyel vész  A ma gyar nyelv a 21. szá -
zad ban cí mû elõ adá sá val in dult, majd Fried Ist ván 
iro da lom tör té nész ve ze tett be szél ge tést Ma gya rok 
és szlá vok té ma kör ben. A tör té ne lem és nép rajz tu do -
mány kü lön bö zõ te rü le te it Poór Já nos, Kósa Lász ló
és Si mon Ist ván kép vi sel ték a ma gyar ja ko bi nu sok ról
foly ta tott vi ta is mer te té sé tõl – a XIX. szá za di 
Ma gyar or szág kul tu rá lis és ci vi li zá ci ós vál to zá sa i -
nak be mu ta tá sán át – a csa lád ku ta tás el mé le ti és 
gya kor la ti mi ben lét ének fel vá zo lá sá ig. 

A kö vet ke zõ fél év ben a té ma kö rö ket a tár sa da lom -
tu do mány szin te min den te rü le té re ki bõ vít jük. A fo -
ga dó órák ra in gye nes na pi jeg  gyel tör té nõ be lé pést
biz to sí tunk az ér dek lõ dõk nek.

Sze li Va lé ria
szeli.valeria.at.oszk.hu
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Bibliotéka Emlékérem: (2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján) 
Dr. Tokaji Nagy Erzsébet – a Tájékoztató Osztály munkatársa
Csillag Katalin – a Fénykép és Fotómûvészeti Tár osztályvezetõje
Kovács Katalin – A Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársa

Hungarnet-díj: A Networkshop konferencián a hálózatra épülõ tartalomszolgáltatás területén végzett 
több mint két évtizedes kiváló és úttörõ munkájáért, a MEK egyik alapítója az „Internet nagy öregje”: 
Drótos László, a Széchényi Könyvtár munkatársa kapta.

Szinnyei József-díj: (2011. augusztus 20-án, az Államalapítás Ünnepén) 
Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója
Dr. Madas Edit, az MTA-OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport vezetõje
Somorjai Olga, a Színháztörténeti Tár munkatársa
Hervay Ferenc Levente, az OSZK nyugállományba vonult munkatársa, jelenleg a zirci Ciszterci Apátság 
Új Könyvtárának vezetõje.

Széchényi Ferenc-emlékérem: (2011. november 25-én, a Széchényi Emléknapon)
Németh Gábor, a Zirci Reguly Antal Mûemlékkönyvtár vezetõje 

Az Országos Széchényi Könyvtár Örökös Tagja: A kitüntetõ címet a könyvtár alapításának 209.
évfordulóján rendezett Alapítási ünnepségen, Széchényi Emléknapon (2011. november 25-én) Berlász Jenõ
kapta meg.

Neves eseményeink

A 100 éves Berlász Jenõ köszöntése. (A könyvtáros szakma nagyszerû kutatója, a történelemtudományok
doktora, a 2000-ben Bibliothecarius Emeritus címmel kitüntetett, Szinnyei József-díjas, Magyar Örökség
díjjal jutalmazott, Eötvös-koszorúval megtisztelt Berlász Jenõ augusztus 28-án ünnepelte 100.
születésnapját.)

Lakatos Éva nyugdíjazott, de „örökaktív” kolléganõnk, a sajtótörténet és a sajtóbibliográfia nagyasszonya,
2011. december 17-én lett 80 éves.

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit 65. születésnapja alkalmából megjelent a Magyar Könyvszemle és 
a MOKKA-R egyesület füzetei sorozat újabb, 4. ünnepi kötete, Crescit Eundo címmel, az ünnepelt
tiszteletére írott tanulmányokkal.

Vizkelety András 80. születésnapjára Ad fontes címmel – a Szent István Társulattal közös kiadásban – jelent
meg a tanár úr tiszteletére készített tanulmánykötet, korábbi egybegyûjtött saját tanulmányaiból.

Doktori védések

Rajnai Edit: A színi kerületi rendszer kialakulása (1879-1905) (ELTE, BTK Történettudományi Doktori
Iskola; Társadalom- és gazdaságtörténet doktori program)

Vesztróczy Zsolt: Anyanyelv és tannyelv kérdése a felsõ-magyarországi szlovák oktatásban. Fejezetek 
a dualizmuskori nemzetiségi oktatáspolitika történetébõl (ELTE,  BTK Történettudományi Doktori Iskola 
Új- és jelenkori magyar történelem doktori program)

DÍJAZOTTJAINK 2011-BEN
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