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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

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:26 Oldal 13


