
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. 
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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
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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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