
rendelésre készítettek, gazdasági üzleti könyve-
ket, könyvviteli naptárakat is forgalmaztak.

Az üzlet kezdettõl fogva népszerû és anyagi-
lag is sikeres volt, ezt bizonyítja, hogy több vá-
rosban nyitottak fióküzletet Ferenczi B. néven
(1861: Ungvár, 1877: Nyíregyháza, Losonc, Ri-
maszombat). A Borsod-Miskolczi Értesítõ 1887.
október 20-ai számában a 196 legtöbb adót fize-
tõ Borsod megyei névjegyzékében Ferenczi Ber-
nát a 110. helyen, Soltész Nagy Kálmánt meg-
elõzve szerepel. 

Ferenczi Bernát 1889 novemberének végén,
néhány napos betegség után, 59 éves korában hir-
telen hunyt el. Az özvegy 1889. december 1-jén 
a Borsod-Miskolczi Értesítõben közöl nyilvá-
nos köszönetet a részvét megnyilvánulásaiért.
1921-es halálakor kerül férje mellé az Avasi
zsidótemetõbe. 

Ferenczi Károlyt 1944-ben a miskolci gettó-
ból deportálták, ahonnan nem tért vissza. 
A könyvkereskedést államosították. A százéves
múlt nyomait, a ház képeit szerencsére a doku-
mentumok és képeslapok a könyvtárakban, le-
véltárakban és múzeumokban mindörökre õrzik.

Az idézetek korabeli hirdetésekbõl valók. 
Források: 
Dobrossy István: Ferenczi „könyv’ s mûkereskedése”. In:
Miskolc írásban és képekben 1. 
Eszenyi Miklós: A Heilprin–Ferenczi-féle könyvkereske-
désrõl. In: Mûút 2007/3., és Eszenyi M.: Ferenczi B. és
Utóda, Egy könyvkereskedés és története. In: HOM év-
könyv, XXXII. 
Kapusi Krisztián: Lélek a térben (Miskolc város Ferenczi-
topográfiája). In: Mûút, 2007/2.; és Kapusi K.: „Róza Ma-
ma”, Ferenczi Sándor édesanyjáról. In: Talassa 2008/3. 
Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában
(1872–1917). In: www.ektf.hu/~tovarij/ker.html, 
Varga-Neubauer István: Adalékok Ferenczi Sándor család-
jának történetéhez. In: Thalassa, 1999/1.)

A Francke Alapítvány történetét
bemutató kiállítás az Országos

Széchényi Könyvtárban

A luteránus teológus, pietista és pedagógus,
August Hermann Francke (1663-1727) szegé-
nyek és árvák számára alapított intézményt
Halle kapui elõtt 1698-ban, melynek reform-
eszméi egész Európában, valamint Észak-
Amerikában és Dél-Indiában is ismertté vál-
tak. A Francke Alapítvány mára ismét európai
szintû intézménnyé vált. Az alapítvány Kelet-
Németország egyik legkiemelkedõbb, példa-
szerû kulturális központja, amelyet felterjesz-
tettek az UNESCO Világemlékezet Listájára
is. Három óvoda, négy iskola és a hallei egye-
tem különbözõ intézetei találhatók a Francke
Alapítvány mai területén. A Történelmi Árva-
ház épületében kulturális központ mûködik,
ahol évente harminc kiállítást, valamint szá-
mos gyermekeknek szóló eseményt rendez-
nek. Az 1728-ban létrehozott könyvtár, a 
barokk mûvészeti és természettudományi be-
mutatóterem, valamint a levéltár az összes tu-
dományterület számára fontos forrásokat õriz,
melyeket az August Hermann Francke Kutató-
központban számos projekt keretében tárnak
fel és tanulmányoznak.

A XVIII. századi hallei-magyar kapcsolatok
2000-ben az Országos Széchényi Könyvtár és
a Francke Alapítvány között megkötött együtt-
mûködési szerzõdés aláírásával újraéledtek.
Azóta folyamatosan tárják fel a Francke Ala-
pítvány könyvtári és levéltári gyûjteményei-
ben õrzött hungarika dokumentumokat. Az
alapítvány történetét és munkáját ismertetõ
vándorkiállítás megnyitóján bemutatták a
Pászti László és Verók Attila által összeállított
Die Hungarica Sammlung der Frankeschen
Stiftungen zu Halle. Historische Karten und
Ansichten címû kötetet, mely a hallei gyûjte-
ményben található hungarika térképanyagot
dolgozza fel.

A vándorkiállítás 21 tabló segítségével ad
betekintést a Francke Alapítvány történetébe
és jelenlegi munkájába.

A kiállítás 2009. július 11-éig megtekinthe-
tõ keddtõl szombatig 10-tõl 18 óráig, vasárnap
és hétfõn zárva.
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Könyvtárostanárok nyári akadémiája

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt 
a KTE XII. Nyári Akadémiájára!

Program és jelentkezési lapok 
a Könyvtárostanárok Egyesületének 

honlapjáról érhetõk el: http://www.ktep.hu

Téma: Iskolai könyvtár és tehetséggondozás,
esélyteremtés multikulturális környezetben

Helyszín: Gandhi Gimnázium, Pécs

Idõpont: 2009. június 30–2009. július 3.

kll0906.qxd  2009.06.22.  14:05  Page 29


