
zõjét, akik aztán kedvet csináltak nekünk, egysze- S k G .-
rú olvasóknak a müveikhez. Számomra a legna- Up a eza

gyobb öröm az volt, hogy nem kizárólag a "nagy emlékkiállítás
nevek" tudták megmozgatni az embereket. Ugyan- '.-
úgy nagyon sokan voltak kíváncsiak az eddig is- Szekesfehervaron

me~etlen elsõ kötetesekre, illetve a helyi alkotókrais. Igy fordult elõ például, hogy Lemle Zoltán evan- Százhúsz éve -pontosabban 1883. április 8-án -

gélikus lelkész elsõ kötetének bemutat6ján, illetve született Supka Géza, akit a szélesebb közvélemény
Jókai Anna könyvbemutatóján egyaránt telt ház elsõsorban a könyvnapok megalapítójaként tart szá-
volt. Eközben pedig másik két helyen hasonlókép- mon. Ezért is az idei könyvhéten rendezte meg a
pen zajlottak a programok, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a székesfehér-

UdvaJi Gábor Kínáról mesélt nekünk, a gyere- vári Vörösmarty Teremben azt a kiállítást, amely -

kek a színpadon játszottak, és a könyvsátrak sem természetesen a teljesség igénye nélkül- igyekezett
ürültek ki, egy percre sem, A három nap alatt el- bemutatni a XX. századi magyar tudományosság
juthattunk Szendrõ Szabolccsal a Himalája csú- és közélet e páratlanul sokoldalú személyiségét.
csaihoz, vagy Régi Tamással, aki fotóit is kiállítot -(Huszonkét ötvenszer hetven centiméteres tablón és
ta nálunk, Afiika legmélyébe. Nemcsak a fe1nõttek- tizennégy nagyméretû vitrinben mutattuk be a le-
nek kedveskedtünk, a gyerekeket szintén író-olva- ányától, dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas mü-
só találkozóval vártuk. Babay Bernadette és Tarcsai vészettörténésztöl kapott eredeti dokumentumokat
Szabó Tibor könyvbemutatói mellett részt vehettek és azokat a fénymásolatokat, amelyeket különbözö
az Országos Könyvmolyképzõ vetélkedõjén, illetve könyvtárakból összegyûjtött könyvek, folyóiratok
a Harry Potter Klub családi piknikjén. Gondos- stb. alapján készítettünk.) A bemutatott anyagot
kodtunk a felhõtlen szórakozásról is, a Bmtina ze- kísérõ szöveg, forgatókönyv helyett e rövid jegyzet-
nekar rendezvényünkön mutatta be legújabb CD- ben elsõsorban a kiállított dokumentumokra utal-
jét, bemutatkoztak tüzes zsonglõrök, és itt jár- va szeretnénk "láthatóvá" tenni a kiállítást. A kur-
tak a Langaléta Garabonciások is. A családias zíwal szedett szövegek minden esetben a kiállított
hangulat megteremtése érdekében -a korábbi ha- tárgyakhoz kötõdnek.
gyományoknak megfelelõen -este családi pik- Supka Gézát származása, családja szinte pre-
nikkel, sza1onnasütéssel és borkóstolóval vártuk desztinálta arra a polgári foglalkozású, értelmiségi
látogatóinkat. létre, amelyet választott, s amely megadatott neki,

Az itt felsorolt események természetesen csak (Részlet az 1938-ban betiltott Literatura elõ.fizetõi-
kiemeIések a teljes rendezvényböl. Nem is az a célom, hez Ú"ógéppel út levélbõl: "Elmondhatom: családom
hogy a részletes programot ismertessem. Azért tar- tagjai négyszáz esztendõ óta toUal, szóval, karddal
tom fontosnak, hogy beszámol jak róla, mert öröm- és iparosszerszámmal szolgálják, védik, fejlesztik
mel tapasztaltam, hogy igenis van igény a kultu- a magyar mûveltséget". Kép nagyapjafivérérõl,
rált szórakozásra, és vannak, akiknek még fontos Supka Jeromos zircifõapátróL családifotók, érett-
a szellemi táplálék. Könyvtárosként úgy gondolom, ségi bizonyítvány, igazolvány- és útlevélképek.
hogy egyre inkább hozzátartoznak az ilyen tevé- Néhány személyes tárgya, csíptetõ, borotva. olló.)
kenységek is a munkánkhoz, hogy érdemes volt 1904-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum régi-

belevágni, és érdemes volt három éven keresztül
dolgozni, küzdeni a program sikeréért. Most végre .IM aUt HO.Mo"gh zta ., " 1 ' t ' d " bb ' r.lO"'[;1 me o a gyumo cse. mm en nap to mmt ez- ".""O",.,.:)",

ren voltak kíváncsiak ránk.A rendezvény alatt készített felmérés szerint pedig le Pen Club HongrOi' certifie que

szinte mindenki elégedett volt a programokkal. A ~~ G~~-~~-

l,egn,agy°bb, e~~~erés,..amit ,kaphattu,~' hogy .az- est inscrit ou centre de Budopesl.
ota IS megálhtJák a konyvtár dolgoZOlt az utcan, En conséque"ce il prie tous Ie,
hogy elmondhassák, milyen jól sikerült, és mennyire P. E. N. Clubs de lui re,etv.., I'oc,
" 1 ' , cueil confrofernel. qui est de "'ole
JO ereztek magukat. Ennél több garancia nem is don. notre Asoocio"on.

kell a jövõ évi program sikeréhez. Mi már arra I Budopest. 1. 1.1941.

készülünk.
Vass Csaba

Bonyhád
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ségtárába. Munkásságát rövidesen küJjJ;ldön is el- Érdekes dokumentumokat láthattunk Supka
1 ismerték, 1917-18-ban a bécsi egyetemen tanított. Géza 1945 utáni kibontakozó közéleti, politikai
; Tudományos munkásságában fõként a keleti helle- tevékenységérõl, amikor a Világ fõszerkesztõje, a
! nizrnus nyomait kutatta az európai, közel-keleti és Polgári Demokrata Párt megalapítója, majd elnöke,
! közép-ázsiai középkorban. (Magyar és idegen nyel- a szabadkõmûves Symbolikus Nagypáholy nagy-
i, vû tanulmányamak több múlt 1 00 tét~les bibliográ- mestere volt. (Vezércikk a Világban, melyben kiáll
I .fiája, fénymásolatok az Archeológiai Ertesítõben, a Hatvany Lajos mellett, Somogyi Jolán köszönõ le-

Numizmatikai Közlönyben, a Mûgyûjtó'ben, a Nem- vele, a Világ 1946. évi naptára, igazolványok, pl.
zetiMúzeumjelentéseiben stb. megjelent írásaíró~ az angol nagykövetségtõl, hogy a követség védett-
azok illusztrációiról, az idei könyvhétre megjelent sége alatt áll, ehhez kapcsolódó karszalag
In menwriam Supka Géza IKiad. Szolnoki Mûvé- BRn"ANSZKOJEfelirattaL nemzetgyûlési képviselõi
szeti Egyesületi cimû kiadvány, amelyben napvilá- megbízó levél, lenwndó nyilatkozata a Székesfõvá-
got látott A nagyszentmiklósi kincs kultúrköre Cú11û, ros Törvényhatósági Bizottságának tagságáró~ le-
eddig csak kéziratban olvasható tanulmánya.) vele Rákosi Mátyáshoz, amelyben bejelenti, hogy

1918 õszétõl a Károlyi-kormány rendkívüli kö- visszavonul a köz~lettõl, nagymesteri kalapács,
vete és meghatalmazott minisztere volt Prágában. szabadkõmûves kiadványok, díszes oklevél arról,
Bécsbe emigrált, majd hazatérése után megfosztot- hogy New York állam szabadkõmûves nagypáho-
ták múzeumi állásától (1934-ben rehabilitálták), lya Supka Gézát bízza meg a páholy magyarorszá-
különbözö napilapok publicistája lett. (Károlyi Mi- gi képviseletével stb.)
hály 1946-ban kelt levele, amelyben igazoYa, hogy A kiállításon láthattak az érdeklõdõk számos

I személyesen nevezte ki követté, ismert közéleti Fejér megyei vonatkozású cikket is Supka Géza pá-
1! személyiségek, tudósok kézzel irt levelei arró~ hogy ratlanul értékes lapkivágat-gyûjteményébõl (ame-
! Supka Géza a Tanácsköztársaság idején a prole- lyet korábban dr. Supka Magdolna a megyei könyv-

tárdiktatúra ellen foglalt állást, ezért többször zak- tárnak ajándékozott).
latták. Cikke a Világban Ady Endrérõl, majd a lap Noha a kiállítás a lehetõségek szerint sokoldalú
könyvosztályán megrendelhetõ Ady-kötetekjegyzé- bepillantást kívánt nyújtani az egyik utolsó ma-

ke.) Õ szervezte meg, hogy a napilapok révén egy- gy~ polihis,ztor ~leté~e, munkás~ágá~a, ero:ért~l-
ségáron olcsó könyvcsomagokat rendelhettek az muen megállaplthato, Supka Geza eletmuve es

i olvasók. (Önálló kötetei, mûfordításai.) hagyatéka jórészt további feltárásra vár.
c) , Arató Antal
V Supka Geza 1926-ban megalapította a Litera-

túra címû, új tipusú, magazinszerû folyóiratot (al-
címe: Beszámoló a szellemi életrõl), amely rövide-
sen nagy népszerûségre tett szert, jó idõszakában Benedek MarceU levele Supka Gézához

harnlincezer elõfizetõje volt a ~ág minden részérõl.
(Szerzõdései a Lantos Kiadóval, cikkei a Litera- /..1':' -A'".'{
turában, a folyóirat SZÚ1eS címlapjai, tartalomjegy- /,L/f.-u;:(...I(.I:', 1-A-Cr' .-.l:ac /

i zékei, illusztrációi, Bartók Béla, Benedek Marcell, tr. ./:- ". I
Kosztolányi Dezsõ, Márai Sándor, Márlfyné Csinsz- !'u..° u '!- a.b ,te. il ~.Ii t-cj- e.?'-- falL

..-'" 'lA 1/.,.,/)' "/.':"/'ka stb. eredeti levelei a szerkeszto"höz, Supka Géza INYV\..-(, <::t.e '??"LÁ-'" (A.o'I./l- "I',~u-e e-r fi 1

peres ügyeinek dokumentumai, a Literatura alma- J-r-~d .
nacly'a, csíziója, naptára, szilveszteri különszáma 101/ ~ ) ~ / ;'~~ -:<,./;i--r ..tc~...e...!ff:-'I / -d~
I melynek minden sorát õ írtal, a folyóirat 1938. (.-~~í j.-'J'1-' / /:IOI.:t/~ (-i" ~-( Ji &/-.JZ

évi betiltása után irt öntudatos körlevele az elõfize- I /.1':- I /),,(I .I l-,t- ~,,' ":;~.L~e/.
tókhöz stb.) "fjP- r-w ~f/):;;{~ ur /. ':~:':;2~:;:":'

Önálló tárlókban nyert~k elhelyezést a könyv- 1."G::Z::~~ ,1!2 /"~"""': ...t"Cd~f.
napok létrehozásával és az Irók Gazdasági Egyesü- ,- --If ti \ / /. M I
lete megszervezésével összefüggõ dokumentumok. Ud>1.~/{(..-ní R-

(Cikkmásolatok,fényképek,feUúvások, többek kö- .:"--ffi~--v'ÍC
zött Supka Géza cikkének másolata arról, hogy L(
1931-ben õt már nem is értesítették a könyvnapok (
idõpontjáról, pedig szerette volna akkorra megje- lZ ( /1';: i77L )lentetni a Literatura új számát.) / 'l"<fay-~' '/ c{
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