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hiszen a fordítása mellé mindig hozzátette szemé-
lyes tapasztalatát, vagy összehasonlította az ottania-
kat a hazai helyzettel. Az 1592-ben alapított egye-
tem csodálatos, a világ legszebb könyvtárai között
számontartott Trinity College Old Libraryról és a
nemzeti könyvtárról nem írok részletesen, ugyanis
beszámolómhoz mellékelem a Bea által írt ismerte-
téseket ezekrõl a könyvtárakról. Azért nem hagyha-
tom szó nélkül, hogy a Trinity College-ban a Kellsi
Kódex (Book of Kells), a nemzeti könyvtárban
pedig a James Joyce kiállítás megtekintése mind-
annyiunk számára óriási élmény volt.

A két könyvtári program között került sor az
írországi magyar nagykövetségen tett látogatá-
sunkra. Ez a találkozó is Beáta segítségével és
közremûködésével jött létre, Balassa János nagy-
követ fogadta tizenöt fõs csoportunkat. Beszélt a
magyar–ír diplomáciai kapcsolatokról, az ír gaz-
dasági helyzetrõl, a kelta tigrisrõl, a kulturális
együttmûködésrõl. A protokollárisnak egyáltalán
nem mondható, inkább szívélyes fogadtatás, a
közvetlen beszélgetés a kinti és az itthoni hely-
zetrõl, a barátságos légkör emlékezetessé tette a
találkozót.

Az eseményeknek, programoknak ezzel még
nem volt vége, hiszen jártunk Írország egyik leg-
szebb, felújított kastélyában, a Melahide-kastély-
ban és annak hatalmas parkjában. Molnár Zoli
fogalmazásában az „abszolút csúcs szuper” na-
pon Cashel és Kilkenny városát néztük meg. A
Rock of Cashel Írország akropolisza volt, az or-
szág jelképe, a Kilkenny-kastély pedig lenyûgö-
zõ. És még nem is említettem Powerscourtot, a
palotakertje a legszebb egész Írországban. Nagy
élmény volt a Glendaloch-tó partján a Szent Kevin
alapította kolostor romjának meglátogatása és a
két tó völgye.

Nagyon sok szép élményt nyújtott az út. Elra-
gadó volt a táj, nagyon barátságosak az emberek,
bájosak a városkák, üdítõek a harsányzöld legelõk
tele legelészõ birkákkal. Remek hangulatúak a
pubok, irigylésreméltó a tisztaság, a hatalmas, gon-
dozott parkok látványa. Gyorsan elrepült a két hét.

Nemes Erzsébet

Nemzeti
(köz)gyûjtemények

Írországban

Az ír nemzeti könyvtár és nemzeti
múzeumok létrejötte és szerepe

a nemzeti identitástudat
kialakulásában

Írország történelmében mindig jelentõs szerepet
játszott az önállóságra való törekvés és a hazafi-
asság. Erõsen ragaszkodtak atyáik földjéhez és
hagyományaihoz, tiszteletre méltó módon, évez-
redeken keresztül õrizve a hitet, hagyományt,
nyelvet, irodalmat és minden szellemi értéket. A
tárgyi kultúra szinte minden mozdítható emlékét
elvitte az idõ, elpusztították a harcok és a hódí-
tók, de nem tudták elvenni intellektuális kincsei-
ket és az összetartozás élményét.

A lokálpatriotizmus, a közösséghez és a hely-
hez kötõdés más minõséget kap a  XIX. század
folyamán Európában, a francia forradalomban
megteremtõdik a nemzetállam igénye és eszmé-
nye. Új társadalmi osztályok adnak lendületet
ennek a folyamatnak, ami nálunk, Közép-Euró-
pában a reformkorra éri el csúcsát, illetve a pol-
gári forradalmakban megszületik és összeková-
csolódik a „nemzet”.

Az ír nemzeti könyvtár elõdjének az 1731-ben
alapított Royal Dublin Society, illetve  annak
könyvtári gyûjteménye tekinthetõ. A nemes cé-
lokra létrejött társaság a mûvészetek és a tudomá-
nyok támogatása mellett kiemelt céljának tekin-
tette a társadalmi egyenlõtlenségek orvoslását, a
szegények támogatását.

A  társaság 1815-ben megvásárolta Leinster

grófjától a Kildare house-t. A palotaegyüttesben
el tudta helyezni és részben be tudta mutatni akkor
már gazdag gyûjteményeit. A tudományos társa-
ság elsõsorban a természettudományokkal foglal-
kozott, különös tekintettel a mezõgazdaság, vala-
mint a technikai és ipari tudományok elméleti és
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gyakorlati területeire, de
jelentõs gyûjteményekkel
rendelkezett a szépmûvé-
szetek és a társadalom-
tudományok kincseibõl
is. Könyvtáruk is jelen-
tõs, közel hetvenezer
könyvtári egységbõl áll.
Ezek fõleg XVIII–XIX.
századi nyomtatott doku-
mentumok, de van köz-
tük számos gyönyörûen
illusztrált könyvtörténeti érdekesség, például Tho-

mas Thorpe háromszáz darabos pamfletgyûjtemé-
nye az ír politikai élet 1629-tõl 1758-ig terjedõ
idõszakából. A társaság a gyûjtemények építése
mellett komoly tudományos munkásságot fejtett
ki, az itt szervezett rendezvények, kiállítások,
valamint elõadássorozatok nagy tekintélyt adtak
a jeles testületnek, és ma is jelentõs a hozzájáru-
lása a nemzetközi tudományos közélethez. Gyûj-
teményei köztulajdonba kerülésével megteremtõ-
dött az ír nemzeti múzeumok rendszere, és a
nemzeti önazonosság legfontosabb jeleként létre-
jött a nemzeti könyvtár is.

1856-ban a palotaegyüttes Merrion tér felé nézõ
oldalán, a palota kertjében, önálló épületben
megnyitották a Természettudományi Múzeumot,
amelyet 1959-ben a másik oldali épületben, cél-
szerûen kialakított módon, a Nemzeti Galéria
követett. A nemzeti könyvtár és a régészeti múze-
um egymással szemben, a palota másik, Kildare
utcai oldalán kapott helyett, szimmetrikus, szép,
klasszikus épületegyüttesben. Thomas Deane lo-
vagi címet kapott a tervezésért és a kivitelezésért
a lordkancellártól. Az épületek maguk is nemzeti
kincsnek számítanak, a gyönyörû mozaikok, a
mesteri kõmûves- és fémmunkák, a mûvészi üveg-
mûvesség és a famegmunkálás igényessége okán.
A belépõt klasszikus hangulatú, kupolás hall fo-
gadja, amelyet szép ornamentika, kõfaragások,
gipszstukkók díszítenek. Különlegesen impozán-
sak a belsõ terei, csodálatosak a kandallók fém-
és fafaragásai, és védett a kör alapterületû, híres
olvasóterem faburkolata, valamint a katalóguste-
rem bútorzata. Az olvasótermet bizonyos mértékig

modernizálták, megõrizve az intézmény belsõ han-
gulatát és emlékeztetve a könyvtár híressé vált hasz-
nálóinak kedves törzshelyeire.

A Nemzeti Régészeti Múzeum és Kincstár
épülete 1880-ban készült el, a nemzeti könyvtár
1890-ben költözhetett be az épületbe. A Royal
Dublin Society gyûjteményei  többnyire alapít-
ványtevõk ajándékaiból, jelentõs személyiségek
adományaival indultak, vagy közadakozás hozta
létre és táplálta õket. Már az 1860-as években, a
közgyûjtemények önállóvá válásával szükséges-
sé vált a róluk való intézményes gondoskodás. A
nemzeti könyvtár megalakulásával 1877-ben
megfogalmazódott annak az igénye, hogy törvé-
nyi szinten illesszék be támogatásukat az állami
támogatás, illetve fenntartás rendjébe, s a törvény
meg is született. Mára a nemzeti múzeumi rend-
szer több egységgel gyarapodott: a Michel

Collinsról elnevezett, volt kaszárnyaépületben
található az ipar- és képzõmûvészeti gyûjtemény
a város nyugati részén, és vannak vidéki részle-
gei is. (A frissen megalakult, független, szabad Ír
Köztársaság 1924-ben megvette a Leinster-házat
a társaságtól, és azóta itt ülésezik az ír parlament,
a Dail Eireann.)

A nemzeti könyvtár gyûjteményének alapját
tehát döntõ részben a Royal Dublin Society anya-
ga képezte, a másik jelentõs állományrész az ún.
Joly Könyvtár volt 25 ezer kötettel, a nagyhírû
tudós és igényes könyvgyûjtõ, dr. Jasper Joly
adománya (1863). Az utóbbi gyûjteményrész
képviselte az ír nemzeti értékeket, köztük sok
XVII. századi ír vonatkozású mû elsõ kiadásával
(pl. Swift Gulliver utazása, London, 1726). Je-

Az ír nemzeti
könyvtár épülete

egy 1890-ben
készült fotón

(Nemzeti Fotó-
archívum)
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lentõsek a ritka nyomtatványaik (Hartmann
Schedel: Liber Chronicarum, Nürnbergi Króni-
ka, 1493) és gazdag a francia irodalmi anyaguk.

A gyûjtemény lassan kinõtte a Kildare streeti
épületet, ahol késõbb újabb palotát vettek meg.
Abban kaptak otthont a Kutatási és Módszertani
Egységek, a Kéziratok Részlege, az Office of
Chief Herald, valamint a Heraldikai Gyûjtemény
és Múzeum. A Nemzeti Fotóarchívum pedig a
város Liffey-parti részébe költözött, a Temple
Barra.

A nemzeti könyvtár fõ feladata – nemzeti in-
tézményi jellegébõl adódóan – elsõsorban a
nemzeti (ír/gael) vonatkozású, bárhol és bármikor
közzétett dokumentumok gyûjtése és feltárása.
Mûködtet továbbá egy Genealógia Hivatalt (a
korábbi Office of the Ulster King of Arm jog-
utódjaként), ahol a könyvtár szolgáltatásainak
döntõ részét kitevõ címertani, családfa- és nem-
zetségtörténeti kutatásokat végeznek.

Az õ tulajdonukban vannak azok a dokumen-
tumok, amelyek minden családtörténeti kutatás-
hoz elengedhetetlenek (anyakönyvek, plébániák
lajstromai, adománylevelek, címerleírás-gyûjtemé-
nyek stb.). Munkájukat jelentõs szakértõgárda
segíti.

A gyûjteményt a tengeren túlról is rendszere-
sen látogatják. Itt õrzik az 1552-ben alapított
Office of Arms (Címer- és Pajzs-nyilvántartási
Hivatal) anyagát, a nemzeti értéknek számító
nemesi és egyéb adományleveleket, okleveleket,
a pajzs- és címerleírásokat, a nemzetség-, törzs-
és családtörténeti dokumentumokat, az egyéb
genealógiai adatokat õrzõ és célokat szolgáló év-
százados iratokat.

1943-ban költöztették át a gyûjteményt a dub-
lini Királyi Várból. A hozzákapcsolt Heraldikai
Múzeum önálló egységként is sok látogatót vonz.

A klasszikus feladat az induláskor a megõrzés
volt. Ahogyan az alapítóatyák egyike (William

Archer) megfogalmazta, célunk „archívumként
szolgálni a nemzet emlékezetét, beszerezve és
megõrizve minden ír vonatkozású értéket és do-
kumentumot”.

Ma a könyvtár több mint hatmillió dokumen-
tummal rendelkezik. Nagyobb egységei:

• nyomtatott könyvek
• régi és ritka  könyvek,
• újságok és idõszaki sajtó,
• nyomatok, rajzok, aprónyomtatványok,
• kép, metszet és fotó,

• kéziratos dokumentumok, oklevelek,
• gael kéziratos anyag,
• Genealógiai Hivatal és dokumentumai: csa-

ládtörténeti, pajzs- és címertörténeti dokumentu-
mok.

Olyan kincseket õriz, mint a XIII. századi
Topographia Hibernia (Giraldus Cambrensis), gael
kéziratos dokumentumok, különbözõ elsõ kiadá-
sok és bibliofil kiadványok, valamint W. B. Yeats,
James Joyce stb. levelezései.

A szakszerûséget biztosítandó, a londoni kor-
mányzat már a megindulásakor fontosnak tartotta
a szakképzett személyzet meglétét, igényesen ra-
gaszkodott a megfelelõ képzettségû könyvtáro-
sok és gondnokok kinevezéséhez (nyolc fõ). A
könyvtár a szabad ír állam megszületéséig a kor-
mányzat tudományos és mûvészeti részlegének
tagozataként mûködött, ma már jelentõs szakmai
sikereket is magáénak tudva.

Éves tevékenységét a felügyelõbizottság szak-
mai szempontból is igen érdekes, szép kiállítású,
képes jelentésben teszi közzé, beszámolván a
könyvtár állományának növekedésérõl (az ado-
mányok és az adományozók felsorolásával, a
nagyobb értékû vásárlások közzétételével), a fel-
dolgozási és szolgáltatási eredményekrõl, a könyv-
tár speciális projektjeirõl és szakmai eredménye-
irõl (Report of the Council of Thrustees of the
National Library of Ireland to the Minister for
Art, Sport and Tourism).

Kells-i Kódex: Szent János evangélista szimbóluma,
a sasmadár
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Területileg a gyûjtés elsõsorban az Ír-szigetre
terjed ki, valamint Nagy-Britanniára. A nyelvi és
rokoni kapcsolatok miatt jelentõs állomány szár-
mazik Amerikából és Ausztráliából, de az euró-
pai kontinensrõl is. Ha belegondolunk a gyûjtési
szempontok megfogalmazásába és érvényesíthe-
tõségébe, hamar beláthatjuk, hogy nincsenek
könnyû helyzetben.

A gyûjtési elvek az idõ folyamán fokozatosan
kiterjeszthetõk lettek az egyetemes értékek felé,
mind a természet-, mind a társadalomtudományok
tekintetében. A könyvtár szoros kapcsolatban
mûködik együtt a British Library Ír Részlegével,
ma is kötelespéldánnyal támogatva annak gyûjte-
ményét, holott ebben a viszonosság nem áll fenn.
A kötelespéldányok beszolgáltatásának kötelezett-
ségét már 1927-ben törvénybe iktatták, ezt meg-
erõsítették 1963-ban, de csak részlegesen tudnak
érvényt szerezni neki.

A könyvtár 2003-ban úgy határozott, hogy a
Leinster-ház felé kibõvíti az épület földszinti és
alagsori részét, ahol kiállítótermeket rendez be.
2004-ben került sor a megnyitóra, és attól kezdve
egy egész évig gyönyörködhetünk a James Joyce
tiszteletére rendezett, mintaszerû és nagyon élve-
zetes kiállítás anyagában. A kiállítás az 1904.
június 16-ai Bloomsday (bõvebben lásd a lap

2004. évi júniusi számában – a szerk.) századik
évfordulója alkalmából nyílt meg a könyvtár leg-
újabb, az elmúlt esztendõkben vásárolt Joyce-szal
kapcsolatos anyagából. Interaktív formában és
képes-hangos dokumentumok kíséretében láthat-
juk az Ulysses kiadásainak „családfáját” és térké-
peit, s ott van egy sor családi vonatkozású doku-
mentum, fénykép is olyan kéziratos anyag társa-
ságában, amibõl képet nyerhetünk Joyce alkotói
igényességérõl és technikájáról. Láthatóvá válnak
például a kézirat javításai, és megjeleníthetõk az
„eltüntetett” szövegrészek. Az Ulysses elsõ ki-
adása 1922. február 2-án, Joyce negyvenedik
születésnapján jelent meg Párizsban, az amerikai
származású Sylvia Beach alapította „Shakespeare
and Company” Kiadónál. Az iskolai munkafüze-
tekbõl jól követhetõ az alkotás folyamata, a javí-
tások, a tovább- és átdolgozások sora. A kiállítá-
son az elsõ kiadás ezer számozott példányából a
0001. számú látható, amit Joyce Harriet Wea-

vernek, mecénásának és nagy tisztelõjének aján-
lott. A kötetet 1952-ben ajándékozta a jeles hölgy
a nemzeti könyvtárnak. Külön metszetként meg-
jeleníthetõk továbbá Joyce életének és az

Ulyssesnek a helyszínei, szereplõi, azok életraj-
za, egyszóval igazi szellemi csemege a kiállítás,
ami a bõséges jegyzetanyaggal és az ajándékba
kapott magyarázó könyvecskével válik még érté-
kesebbé. Hatalmas szakmai tudás, fegyelmezett
munka és intelligencia épült be ebbe a kiállításba,
és kamatozik is, hiszen szinte nem is lehet úgy
meglátogatni, hogy a termek ne lennének tele
csodálkozó és az anyagot élvezõ látogatókkal.

A Trinity College és könyvtára(i)

A Szentháromságról elnevezett egyetemet I.
Erzsébet alapította 1592-ben (minek tagadjuk) egy
Ágoston-rendi kolostor, a Mindenszentek kolos-
tori birtok helyén. A rendet, amit VIII. Henrik
oszlatott fel és ûzött el 1538-ban, tanító rendként
nagy tisztelet és megbecsülés övezte Írországban,
és a kolostor jeles helynek, iskolai központnak
számított a középkorban.

Az egyetemre hosszú évszázadokon keresztül
a protestáns, fõleg angol–ír családok küldhették
tanulni fiaikat, a katolikusok elõtt rendeletileg
1793-ban, de valójában csak 1970-ben nyitották
meg, ekkor oldották fel az összes kitiltó rendele-
tet. A nemzet hírességei közül számosan végez-
ték itt tanulmányaikat, Jonathan Swift, Berkeley,
Burke, az irodalmi Nobel-díjas Samuel Beckett,
hogy csak néhány nevet említsünk. (Joyce a XIX.
század közepén alapított – Newman – katolikus
egyetemre járt, ami a belváros másik végén mû-
ködik.)

A Trinity College a szigetország elsõ számú
oktatási intézménye, ma is a legtekintélyesebb,
legrangosabb tudományos fórum. Klasszikus
universitasként mûködik, rendelkezik természet-
tudományi, társadalomtudományi és orvosi fakul-
tással is.

Az alapítás idejébõl nem maradt fenn épület, a
legrégebbi épületcsoport, az ún. Rubrics vörös-
téglás, többemeletes épülete a belsõ, második ud-
varból nyílik, ma fõleg (vendég) professzorok
szállásául szolgál. A fõbejárat szép homlokzata
az 1759-es évbõl származik, az elsõ, négyzet ala-
kú téren (Parlament tér) impozáns épületek áll-
nak, jobbra az Examination Hall (Vizsgacsarnok)
és vele szemben a Kápolna XVIII. századi épü-
lete, ma is állandó használatban. Szép belsõ terét
nagyszerû famunkák és míves gipszstukkók dí-
szítik. A Kápolna mellett található egy külön
épületben a Dining Hall (1743), az Étkezõ, szin-
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tén mindennapos használatban. Gyönyörû, egyet-
len légterû, hatalmas ebédlõjének falairól fontos
egyetemi méltóságok portréi néznek le „bátorító-
an” az itt étkezõ diákokra. Az épület oldalszár-
nyában, az elsõ szinten a tanári klub van. Öblös
fotelekkel, állólámpákkal, hangulatosan, igazi
angol kényelemmel van berendezve, újságok és
folyóiratok, no meg tea és kávé várják a beláto-
gató, kis pihenõre vágyó kollégákat.

Az épületegyüttes büszkesége az 1712-ben
épített Régi Könyvtár (Old Library). Ennek is
különösen impozáns az emeleti, ún. Hosszú ter-
me (64 m), ahol kb. kétszázezer dokumentumot
õriznek, és tudósok márvány mellszobrai díszítik
a benyílókat. Két oldalon, két szinten 19-19 fülke
van kialakítva. Nagyszerû látvány fogadja a láto-
gatót, hatalmas, lenyûgözõ teremkönyvtár tárul
elénk. A fülkékben elhelyezett anyag a könyvek
méretétõl függõen került a polcra, alulra a nagy
méretûek, felfelé az egyre kisebb méretûek polcai
következnek. Használatát a katalógus mellett a
könyvtáros memóriája segítette. Az olvasótermet
csak a Berkeley épületébõl lehet megközelíteni,
mert késõbb alakították ki.

A gyûjtemény 1601-tõl gyarapodik, a Kincstár
(Treasury) legértékesebb kincsei a gyönyörû, kelta
ihletésû iniciálékkal díszített kódexek, a Book of
Kells (Kellsi kódex – VIII. század), a Book of
Durrow (VII. század) és a Book of Dimma.

A Kellsi könyvet vagy kódexet valószínûleg 806-
ban menekítették szerzetesek Kellsbe, a négy evan-
gélium latin fordítását tartalmazza (ma) 339 fólián-
son. A világ egyik legrégibb könyve a kelta inzuláris
kódexkészítés remeke. Díszítettsége páratlan, kivite-
lezése lenyûgözõ. 1953-ban a kéziratot négy részre
bontva újrakötötték, ebbõl két kötet rendszeresen a
tárlóban látható. A kódex a XVII. században került
a Trinity könyvtárába, Cromwell hathatós segítsé-
gével (1661). Valószínûleg ez az egyetlen jótétemé-
nye, amit az írek meg is emlegetnek.

A kódexeket a könyvtár földszintjén állították ki.
Szép terek vezetnek a tárlókhoz, bemutatva a kó-
dexkészítési technika különlegességeit és jellegzetes
megoldásait. A kelta–ír kódexkészítési technika ih-
letõ forrásai, a kelta hagyományok mellett a
bizantikus (l. különösen Book of Lindisfarne Kr. u.
695 körül), az itáliai és a szász díszítési és ábrázolási
formák láthatók a falakon.

A kódexek készítéséhez felhasznált színezõ
anyagok (lapis lazuri, a bíborcsiga festékanyaga,
perzsiai sáfrány stb.) az akkor ismeret világ négy

sarkából valók.
Az egyetem ezen
kívül még két
nagyobb könyv-
tárat mûködtet, a
Nassau street felé
esõ oldalon az Új
Könyvtárat és
az ún. Berkeley
Könyvtárat. Ne-
kem az Új
Könyvtárba szól
az olvasójegyem,
ebben az épület-
ben kapott helyett
a társadalomtudo-
mányi kar. Ez az
alagsori, fõleg la-
birintusokból álló
terület nem iga-
zán mondható han-
gulatosnak és célszerûnek sem, mindenestre nagy
a szabadpolcon lévõ, könnyen elérhetõ állomány-
rész. Valószínûleg a könyvtári ellátás megbízha-
tóbb megoldása miatt újabb könyvtár építésének
tervei forognak közkézen.

A könyvtári együttes ma négy és félmillió
könyvtári egységgel rendelkezik, és igen gazdag
a gyûjtemény kéziratos anyaga is. Megõrizve
kötelespéldányhoz való jogát a függetlenség kiví-
vása után is, a könyvtár ma is teljes köteles-
példány-sort kap az Észak- Írországban és Nagy-
Britanniában publikált dokumentumokból, ami
jelentõsen növeli az állományt. Jelentõs részét ma
már csak külsõ raktárakban tudják elhelyezni.

A harmadik térrõl nyílik a múzeum. Velencei
külsejérõl, színes belsõ halljáról és lépcsõházáról,
kettõs kupolájáról ismert és Velencei Gótikus
Múzeum névvel illetik.

Átellenben áll a Dór Nyomda (1734) épülete.
A Grafton street felé, a sarkon látható a Provost
ház (1759), az egyetemi elöljáró, az igazgató háza,
ami megépülésétõl kezdve ezt a feladatot szolgál-
ja. A mögötte levõ épületrészben található kiállí-
tócsarnok, a Douglas Hyde Modern Mûvészeti
Galéria idõszaki kiállításoknak ad otthont. Itt ren-
dezték 2004 szeptemberében Jack B. Yeats gyûj-
teményes kiállítását, ahol fél évszázad óta nem
látott mennyiségû kép volt együtt a nagyszerû
festõ, grafikus és akvarellista mûveibõl.

Bobok Beáta


