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Könyvtárunk három dísztermében volt látható 2008.
november 21. és 2009. március 29. között a Biblia Sacra
Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” elnevezésû,
– most már elmondható – nagy sikerû kiállítás, amely 
a Biblia Éve alkalmából az Országos Széchényi Könyv-
tár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak
Egyesülete együttmûködésével valósult meg. 

A tárlat azt a folyamatot kísérte nyomon, ahogyan 
a Szentírás belépett a magyarság életébe és egyre 
szélesebb körben vált ismertté elõbb szemelvényekben, 
aztán egyre teljesebb formában. Ez a folyamat két 
irányból indult. Egyrészt a naponta mondandó officiu-
mokban, illetve a hangzó és eseményszerûen lejátszódó
liturgiában számos szentírási részlet hangzott el latinul
fõként a zsoltárokból, evangéliumokból, apostoli levelek-
bõl. A liturgia ünnepélyessége önmagában is sugalmazta
a szent szöveg különlegességét, felkeltette tiszteletét. 
A világiakkal, egyszerû hívekkel való érintkezésben,
templomi vagy más alkalmakkor eleve nélkülözhetetlen
volt az anyanyelv használata. Valószínûleg sok bibliai
részlet még élõszóban nyert állandósult formát. Késõbb 
a latinul nem tudó apácák, másod-harmadrendû szerze-
tes testvérek kedvéért mind többet jegyeztek le írásos for-
mában is ebbõl a szóbeliségben született hagyományból.

A befogadás-történetnek errõl az elsõ szakaszáról ta-
núskodott az elsõ teremben az 1370 körül keletkezett
esztergomi Capitulare, amelynek legfontosabb tartalmi
egységét a zsolozsmában recitált rövid, egymondatos
bibliai szakaszok (capitulum) és könyörgések (collecta)
képezik, s amelyet évszázadokon keresztül használtak
az esztergomi káptalanban. A korszak legnevezetesebb
magyar nyelvû darabjai közül kiemelhetõ a XV. század
közepi Bécsi Kódex, a három kódexben fennmaradt,
úgynevezett huszita Biblia egyik darabja, amelybe fõ-
ként a prófétai könyvek szövegét írták be. A mintegy
hetven évvel késõbbi Jordánszky Kódex jelentõs szöveg-
mennyiséget tartalmaz az Ó- és Újszövetségbõl egy-
aránt. Az Érdy Kódex (1526-1527) elõszavában pedig
már az elsõ tudatos magyar irodalmi program is olvas-
ható a Karthauzi Névtelen tollából. A kötet vasár- és
ünnepnapokra olvasmányul rendelt evangéliumi és
apostoli levélrészleteket foglal magában, valamint 
a magyarázatukra készült prédikációkat.

Ugyanez a terem adott helyet külföldi eredetû, de
Magyarországon használt gazdag díszítésû, latin nyel-
vû Bibliáknak, valamint a párizsi egyetemi oktatás szá-

mára kis formátumban, igen apró betûkkel írt szent-
írási kódexeknek, a legfontosabb középkori biblia-
kommentároknak, Petrus Lombardus és Nicolaus de
Lyra mûveinek, továbbá a Guttenberg Biblia töredéke-
inek, és a Guttenberg tanítvány Petrus Schöffer 1462-
es mainzi Bibliája nagyon szép, s a szakirodalomban
eddig nem ismertetett gyöngyösi példányának. Mind-
ez szemlélteti, hogy a középkor végén klerikusban és
laikusban egyaránt egyre erõsödött az igény a Biblia
mind teljesebb, és igazabb megismerésére, és szemlél-
teti azt is, hogy az egyetemi oktatás kialakulásával, 
a teológia tudományának fejlõdésével, a szövegkritika
és könyvnyomtatás felfedezésével jött létre az a tagolt
intellektuális tér és technikai feltételrendszer, amely 
a XVI. században lehetõvé tette ezen igény kielégíté-
sét, a Biblia nagy példányszámú nyomtatott kiadásai-
nak elkészítését.

5

BIBLIA SACRA HUNGARICA

A KÖNYV, „MELY ÖRÖK ÉLETET ÁD”

Esztergomi Capitulare. Jézus családfáját bemutató 
evangéliumi szakasz (Lukács 3, 21-38).
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A második terembe kerültek ennek megfelelõen
Erasmus és Luther bibliakiadásai, -fordításai. A legfon-
tosabb európai poliglott bibliák, például Sebastianus
Münster (1489-1552), ferences szerzetesbõl reformá-
torrá lett neves hebraista és Franciscus Vatablus
(+1547), a párizsi egyetem héber tanárának munkái,
amelyek az eredeti nyelveken adták közre a szentírási
szöveget, és amelyeknek kommentárjai magukba ol-
vasztották az európai teológiai gondolkodás eredmé-
nyeit és a rabbinikus hagyományt. Ezek inspirálták a
XVI. századi magyar fordításokat, s egyúttal ezek szol-
gáltak a magyar fordítók forrásaiként is. 

Itt voltak láthatóak a magyar erazmisták kiadványai,
Komjáti Benedektõl Pál apostol leveleinek fordítása
(1532), Pesti Gábortól a négy evangélium, Sylvester 
Jánostól pedig a teljes Újszövetség (1541). Az erazmisták
számára a Szentírásból következõ etikai tanítások köz-
vetítése, a fordítás grammatikai pontossága, érthetõsé-
ge, a nemzeti nyelv mûvelése és rangjának emelése volt
a legfontosabb cél. Hatásuk a magyar nyelvtudomány
megszületésében is alapvetõ.

A reformáció jegyében készült fordítások Heltai 
Gáspár (1551-1565), Melius Juhász Péter (1561-1567),
Félegyházi Tamás (1586) részfordításai, és az elsõ teljes
magyar nyelvû nyomtatott biblia, a Vizsolyi Biblia
(1590) a grammatikai pontosságon kívül már arra is
ügyelnek, hogy a sensus litteralist, egykorú magyar kife-

jezéssel a bötû szerinti értelmet, azaz a Szentírás egé-
szébõl, harmóniájából következõ értelmet is hûen tük-
rözze szövegük. Különösen maradandó hatása volt 
a Károli Gáspár és munkatársai gondozásában elké-
szült Vizsolyi Bibliának. Ez vált origójává az újabb korok
befogadási folyamatának. Szövegét újabb és újabb javítá-
sokkal, de alapvetõ változtatások nélkül egészen 1909-ig
használta a magyar református és evangélikus egyház.
Az évszázadokig tartó használat következtében fontos
tényezõvé vált a magyar nyelv egységesülésében, forrása
és kánonja lett a magyar irodalmi és köznyelvnek.

Ezt a szöveget tette újra közzé 1608-ban és 1612-ben
Szenci Molnár Albert, csatolva hozzá a zsoltárok köny-
vének teljes verses fordítását és más függelékeket, szer-
kezetét az akkori legmodernebb német és francia kiadá-
sok mintájára alakította. Ezt javította Tótfalusi Kis
Miklós 1685-ben Amszterdamban saját metszésû mû-
vészi betûkkel készített kiadása, amelyet a puritaniz-
musra jellemzõ szíves devotióból, áhítatosságból saját
költségén nyomtatott ki. A Vizsolyi Bibliával való vitá-
ban, annak ellensúlyozására született meg az elsõ kato-
likus fordítás (1626). Káldi György, jezsuita szerzetes
igen rövid idõ alatt készült el vele. Minden bizonnyal
támaszkodott az általa memoriter birtokolt középkori
elõzményekre. Szövege a Jordánszky kódexben rögzült
szöveghagyománnyal áll rokonságban.

A terem installációja szakrális teret idézett, középen 
a nemescsói evangélikus templom festett szószéke je-
lezte, hogy a reformáció évszázadaiban a hangzó ige
került a vallásos élet központjába.

A templom mellett az iskolát tekintette második
szent helynek a reformáció, mivel az iskola nemcsak 
a deákok tudományokban való megerõsítésére, hanem
keresztyén erkölcsökre való nevelésének is színteréül
szolgált. A harmadik terem díszletét ezért egy reformá-
tus elemi iskolai osztálytermi berendezése alkotta. Itt
sorakoztak fel az önálló zsoltárkiadások Nagylucsei
Orbán, Mátyás király kincstartója corvinákkal vetekedõ
szépségû latin Psalteriumától, Szenci Molnár Albert
1607. évi herborni verses zsoltáros könyvéig, és Bogáti
Fazakas Miklós XVI. századi unitárius költõnk Magyar
Zsoltárainak kései kéziratos másolataiig. A zsoltárok-
nak nemcsak a gyülekezeti életben, de az egyéni ke-
gyesség elmélyítésében is már a középkortól óriási 
jelentõsége volt. Ugyancsak az egyéni kegyesség elmé-
lyülésérõl, az egyéni bibliaolvasási szokások kialakulá-
sáról tanúskodtak történelmi és irodalmi nagyjaink,
Janus Pannonius, Ecsedi Báthory István, I. Rákóczi
György és Lorántffy Zsuzsanna, Jókai Mór, Ady Endre
és mások személyi használatú bibliái. Ezek mellé a sok-
szor ezüst veretes díszkötéssel ellátott, máskor szerény
kiállítású kötetek mellé olyan, huszadik századi alkotá-
sok kéziratai kerültek, amelyek tárgyukat, témájukat 
a Bibliából merítették, szerzõik Ady Endre, Babits 

Tótfalusi Kis Miklós Aranyos Bibliája és
Szenci Molnár Albert kottákkal ellátott 

Zsoltároskönyve.
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Mihály, József Attila, Ottlik Géza, Pilinszky János 
a bibliai élményt és üzenetet saját személyiségükön át-
szûrve értelmezik olvasójuk számára.

A kiállítás széles körben hívta fel a figyelmet arra 
a hatalmas lelki és kulturális hagyományra, amely 
a magyarországi bibliakiadásokban, és az általuk indu-
kált szellemi intellektuális folyamatokban testesül
meg. Bármilyen színes volt azonban a bemutatott
anyag a három kiállítási teremben nem férhetett el
minden, ami a Biblia magyarországi befogadás-törté-
netéhez tartozik. Ezért határozta el a Széchényi
Könyvtár vezetése és a kiállítás szervezõi, hogy a kiállí-
tás nyomán felélénkülõ érdeklõdést kihasználva az ese-

mény hatását egy tudományos konferenciával doku-
mentálja és erõsíti meg. Erre 2009. január 30-án került
sor mintegy százötven résztvevõvel.

Az elõadások tematikájának összeállításakor két szem-
pontra fordítottunk különös figyelmet. 1. Nyújtson a kon-
ferencia tájékoztatást arról, hogy milyen irányokban foly-
tak az elmúlt évtizedekben és milyen irányokban folynak
ma a Biblia mûvelõdéstörténeti hatásához kapcsolódó 
filológiai kutatások. 2. Kerüljenek szóba a befogadás-tör-
ténet olyan mozzanatai, amelyek tárgyi emlékeinek be-
mutatására a három teremben nem jutott hely.

Anyanyelvû bibliai részleteket tartalmazó kódexe-
inkrõl például viszonylag gazdag szakirodalom áll ren-
delkezésre, de a Biblia és liturgia kapcsolatáról, amely
legalább olyan fontos a befogadás-történetben, csupán
elszórt adatokra és megjegyzésekre támaszkodhatott
eddig a kutató. Ezért fontos Dobszay László bevezetõ
tanulmánya, amely elsõ ízben tekinti át rendszeresen és
távlatosan a kérdéskört. A liturgia számos eszközzel fe-
jezte ki a bibliai szöveg tiszteletét. A nyomtatott bibliák
és más vallásos kiadványok gyakran jelenítik meg tárgyi
mivoltukkal ugyanezt a tiszteletet. Erre a magyarországi
kutatásokban eddig szinte figyelmen kívül maradt je-
lenségre irányítja a figyelmet Rozsondai Marianne bib-
liai jeleneteket ábrázoló könyvkötések elemzésével.

Számos olyan korai nyomtatott bibliakiadásunk is-
mert, például Heltai Gáspár, Melius Juhász Péter,
Félegyházi Tamás részfordításai, amelyekre vonatko-
zóan még hiányoznak az elmélyült kutatások. Ezt a hi-
ányt jelzi és pótol belõle valamennyit Balázs Mihály-
nak Heltai Gáspár zsoltárkiadásáról készült írása, 
a Petrõczi Éva – Pénzes Tiborc szerzõ párosnak 
a Váradi Bibliáról szóló tanulmánya, Csepregi Zoltán-
nak a XVIII. századi evangélikus bibliákat számba ve-
võ összefoglalása. Egyáltalán nem voltak ismeretesek
még a specialista kutatók elõtt sem a katolikus fordítá-
sú Biblia kis formátumban való, magyarázatos megje-
lentetésére vonatkozó XVIII. század végi elõkészüle-
tek, amelyekrõl V. Ecsedy Judit számolt be.

Helyet kaptak a konferencián természetesen jobban
kutatott, kiemelten fontos témákkal, Sylvester János Új
testamentumával, a Vizsolyi Bibliával, Szenci Molnár
Albert két kiadásával kapcsolatos újabb eredmények,
Bartók István, Imre Mihály és P. Vásárhelyi Judit írásai.

A Biblia magyarországi befogadási folyamatáról csak
akkor alkothatunk teljességre törekvõ képet, ha a Ma-
gyarországon nyomtatott nem magyar nyelvû bibliák
genezisét és kiadástörténetét is nyomon kísérjük, feltár-
juk. Az erre irányuló törekvéseket képviselik Nagy 
Levente és Käfer István munkái, amelyek a román és
szlovák nyelvû magyarországi bibliákkal foglakoznak.

A Biblia szövege nem csak közvetlenül hallás vagy
olvasás által jutott el a hívõkhöz. Számos más mûfaj,
prédikációk, bibliai históriák és idézetgyûjtemények,
imádságos-, elmélkedõ- és énekeskönyvek, katekiz-
musok, hitvallások meg hitvitairatok sokasága segítet-
te, mélyítette el a bibliai szöveg megismerését monda-
nivalójának megértését. Közülük az imádságoknak 
és a hitvitáknak a Bibliával való kapcsolatára vet egy-
egy pillantást Varga Bernadett és Heltai János tanul-
mánya.

Reméljük, hogy mindezzel maga a Biblia-kiállítás, 
a hozzá tartozó katalógus és a kapcsolódó konferencia-
kötet jól reprezentálja a Biblia mûvelõdéstörténeti sze-
repére, hatására irányuló eddigi hazai kutatásokat, és

7

Lorántffy Zsuzsannának sajátkezû bejegyzése 
a Hannaui Biblia végén: „ezt a Bibliát és az Újtestamentumot

negyedikszer végeztem el ma ...”
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segít kijelölni néhány új irányt és témát, amelyben le-
hetséges és érdemes tovább haladni.

A Biblia Éve alkalmából rendezett kiállítás koncepci-

óját Gáborjáni Szabó Botond a Tiszántúli Református
Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár igazgató-
ja, a kiállítás kurátora alakította ki, õ állította össze 
a forgatókönyv alapváltozatát is, amelynek véglegesíté-
sében részt vett Heltai János, az Országos Széchényi

Könyvtárnak a kiállítás szak-
mai részéért felelõs munka-
társa is. A látványtervet Fekete
György és Héjjas Pál készítet-
te, a kivitelezést Héjjas Pál 
és Komoróczy Zoltán vezeté-
sével a Kiáll. Kft. végezte. 
A kiállítási tárgyakat tizen-
hét egyházi és közgyûjtemény
ajánlotta fel. A kiállítás techni-
kai feladatai az OSZK Közön-
ségkapcsolati Osztályára, köze-
lebbrõl Szilárdi Edinára, Király
Tímeára és Kiss Eszterre há-
rult. A nemzeti könyvtárban fo-
lyó munkálatok egészét Boka
László tudományos igazgató
fogta össze és irányította.

Heltai János
heltai@oszk.hu

Részlet a Biblia kiállításból.

Szenci Molnár Albert: 
Szent Dávid királynak és prófétának
százötven zsoltári. Amsterdam 1686.
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AA  kkóóddeexx  aaddaattaaii::
Missale Romanum; Bruxelles, 
Bibliothèque royale. MS. 9008.

Pergamen; 430 levél; 400×285 mm

A brüsszeli Bibliothèque royale Albert Ier és a Magyar
Nemzeti Könyvtár kapcsolatfelvétele jegyében 2009
márciusában ünnepélyes ajándékozási eseményre ke-
rült sor, melynek során a két könyvtár fõigazgatója érté-
kes mûvek digitális kópiáit
nyújtotta át ajándékként egy-
más intézményének. Brüsz-
szelben nemes gesztusként 
digitalizálták az ott õrzött
Hungaricumok egyik legjelen-
tõsebbikét, azt a 15. századi
missalét, amelyet Mária király-
né menekített ki Budáról 1526-
ban, és vitt magával Brüsszelbe.
A Magyar Nemzeti Könyvtár 
a brüsszeli corvina digitális má-
solatát öt, az OSZK-ban õrzött
értékes Belgicum digitális má-
solatával viszonozta. 

A gótikus könyvírással má-
solt, pompás kiállítású missale
1485 és 1487 között készült 
Firenzében, kifejezetten a ma-
gyar uralkodópár számára. Fel-
tehetõleg a királyi kápolna gyûj-
teményébe tartozott. A kötet
elsõ lapjai egy kalendáriumot
tartalmaznak (ff. 1r–6v), ezt 
követi a tulajdonképpeni missale. 
A luxuskézirat illuminátora 
a kitûnõ firenzei mester,  Attavante
degli Attavanti volt. Mind a pontos
datálást, mind a miniátor kétségte-
len azonosítását – ez utóbbi eset-
ben természetesen a rá jellemzõ
stílusjegyek mellett – az teszi lehe-
tõvé, hogy a mester szignálta és 
datálta mûvét. A f. 8v-n a követke-
zõ bejegyzés olvasható: Actavantes
de Actavantibus hoc opus illumi-

navit A. D. MCCCCLXXXXV, azaz ezt a mûvet
Attavante degli Attavanti illuminálta az Úr 1485. évében,
míg a f. 206r-n ez áll: Actum Florentiae A. D.
MCCCCLXXXVII, azaz készült Firenzében, az Úr 1487.
évében. Megjegyzendõ, hogy a mesterek, köztük
Attavante, aki az 1480-as évek firenzei könyvprodukci-
ójának meghatározó alakja volt, Vespasiano da Bisticcit

AZ OSZK ÉS A CORVINA DIGITALIS ÚJ KINCSE, 
A BRÜSSZELI MISSALE

Missale Romanum
Bruxelles, Bibliothèque royale. MS. 9008., f. 8v
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váltva fel ebben a minõségében, csupán legjelentõsebb
munkáikat szignálták. 

A pazar, aranyozással tarkított illumináció minden ízé-
ben a magyar uralkodónak készült. A f. 8v keretdíszének
bal oldalán Hunyadi Mátyás, vele szemben pedig Beatrix
királyné portréja látható. Képmásaik máshol is feltûnnek
a kódexben. A f. 205v-n, a kánonkép kompozíciójában, 
a keresztre feszített Krisztus köré festett alakok némelyike
szintén a magyar királyi család tagjait idézi: a keresztfa 
tövére boruló nõalak (Mária Magdolna) feltehetõleg 
Beatrix királynét ábrázolja, a kép elõterében térdelõ férfi
minden bizonnyal Mátyás, a reá tekintõ ifjúban pedig
Corvin János ismerhetõ fel, mint Szent János evangélista.
A kódexben Mátyás címereit a spanyol Habsburgok 
címereivel ragasztották felül. A kézirat jelenlegi kötése
nem eredeti, metszése aranyozott.

A kódexet, miként korábban említettük, Mária király-
né, II. Lajos özvegye vitte magával Brüsszelbe, amikor 

a mohácsi vereség hírére 1526-ban menekülni kénysze-
rült. A kötet új környezetében szerzett jelentõségét és
megbecsültségét bizonyítja, hogy a németalföldi kor-
mányzók századokon keresztül erre a könyvre tették le
hivatali esküjüket. Minderrõl az elsõ foliók bejegyzései
tájékoztatnak, amely lapokra egykori könyvtárosok,
jegyzõk vezették be az esküvés megtörténtének tényét
és dátumát.

A Belga Királyi Könyvtár nagyvonalúságának kö-
szönhetõen jelentõs darabbal bõvült az OSZK digitális
corvinaállománya, amely nem csupán magyarországi
corvinákat tartalmaz, hanem immár külföldön õrzött
darabokat is szép számmal. Reményeink szerint ez a ki-
bõvült virtuális corvina-tár hamarosan mindenki szá-
mára hozzáférhetõ lesz a Corvina Digitalis honlapján.

Zsupán Edina
manused@oszk.hu
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Az Országos Széchényi Könyvtár 2008-ban lehetõsé-
get kapott arra, hogy létrehozza a Magyar Digitális
Képkönyvtár elnevezésû weboldalt, mint a magyar
könyvtárak közös képszolgáltatását. Az induláskor kö-
zel 50 könyvtár vett részt a munkában, reprezentatív

válogatást adva a gyûjteményekben õrzött képi doku-
mentumokból. A www.kepkonyvtar.hu URL címen el-
érhetõ szolgáltató felületen számos ismert és kevésbé
ismert kép található, melyek digitális formában az
internet segítségével bárki számára ingyenesen hozzá-
férhetõvé váltak. 

A háttérben mûködõ adatbázis segítségével 2009 no-
vemberében már mintegy 56 ezer kép – plakát, térkép,
képeslap, metszet, kódex, fotó, színlap stb. – között
böngészhetnek a látogatók. Minden kép meg-
tekinthetõ képernyõméretben, elküldhetõ képeslap-

ként, nyomtatható, és magán célra
vagy oktatási célra lementhetõ, fel-
használható. A látogatók összeál-
líthatják kedvenc képeiket és dia-
vetítést állíthatnak össze belõlük. 

A nemzeti könyvtár különgyûj-
teményei, a Térképtár, a Plakát- és
Kisnyomtatványtár, a Fénykép- és
Fotómûvészeti Tár, a Kézirattár, 
a Régi Nyomtatványok Tára és 
a Színháztörténeti Tár eddig mint-
egy 14 500 képpel járultak hozzá 
a gazdag tartalomhoz. 

További partnerek csatlakozása
várható, és a jelenlegi partnerek is
tölthetnek föl újabb dokumentu-
mokat a weboldalra, vagyis rend-
szeresen bõvül az egyébként is szí-
nes kínálat. 

A képkönyvtár hasznos és érté-
kes tartalmat nyújt az oktatás minden szintjén a diá-
koknak és a tanároknak, valamint sok érdekességgel
szolgál a különbözõ tudományterületek iránt érdeklõ-
dõ látogatónak. 

Bánkeszi Katalin
bankeszi@oszk.hu
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ELINDULT 
A MAGYAR DIGITÁLIS KÉPKÖNYVTÁR
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Benedek Elek születésének 150. évfordulója kapcsán
elsõként az Országos Széchényi Könyvtárban nyílt ki-
állítás 2009. január végén, ezzel mintegy megadva a je-
let egy egész éven át tartó Kárpát-medencei megemlé-
kezés sorozatnak.

Benedek Elek az emberek tudatában általában,
mint meseíró, mesemondó Elek apó szerepel. Azon-
ban ha munkásságába mélyebben bepillantunk egy
sokoldalú színes pályaképet kapunk, hiszen volt õ po-
litikus „honatya”, újságíró, lapalapító és -szerkesztõ,
sõt kalendáriumok szerkesztõje is. Nem csak mese és
ifjúsági író, de szépíró és kritikus,
fordító, tankönyvszerzõ és tan-
ügyi író, szerkesztõ és irodalom-
szervezõ, aki körül mindig sokan
csoportosultak, sok tehetséget fe-
dezett fel, sokan köszönhetik neki
indulásukat, pályafutásukat.

Benedek Elek neve nem isme-
retlen a magyar ember elõtt, hi-
szen egészen kisgyermek kortól
találkozunk vele. Az óvodában és
kisiskolásként az õ meséin keresz-
tül szívjuk magunkba a magyar
nyelv mese- és mondakincsének
jelentõs részét. Az õ történeteit is
használják az írás és olvasás tanu-
lása, tanítása folyamán. Fordításai
és átdolgozásai olyan mélyen
ívódtak belénk, hogy sokszor nem is gondoljuk, hogy
az esetleg más nemzet alkotása. Sok esetben idézünk
tõle, használjuk szófordulatait, adjuk tovább a gyerme-
keknek történeteit, és mindezt annyira természetesen,
hogy el sem gondolkozunk, mi minden köszönhetõ 
neki.

A kiállításon bemutatásra került Benedek Elek mun-
kássága és életútja. Az életére és ifjúkorára vonatkozó
írások és dokumentumok mellett, megjelentek elsõ 
versei, amelyek a korábbi téves magyarázatokkal ellen-
tétben nem egyetemistaként, hanem utolsó éves
székelyudvarhelyi kollégistaként 1877-ben, az Üstö-
kösben Kópé álnéven jelentek meg.

Külön hangsúlyt kapott politikai pályafutásának be-
mutatása, ami az országgyûlési beszédein kívül, politi-
kai szakirodalomban (többek közt õ szerkesztette
Apponyi beszédeinek elsõ köteteit) a publicisztikáiban
és szépirodalmi szinten is megjelent. 

A kiállításon kiemelt területet kapott, újságírói, lap-
szerkesztõi és kalendáriumszerkesztõi munkássága. 
A 2006 óta tartó, elsõsorban az OSZK-ban folyó Benedek
Elek munkásságának feltárására vonatkozó kutatások
eredményeként tudható, hogy tizenhárom periodiká-
nak volt a szerkesztõje és jó néhánynak alapítója is.
Ezek közül mindössze három volt gyermeklap, amik-
nek azonban jóval nagyobb a jelentõsége az utókor 
számára. Közülük legismertebb a Cimbora, a legelsõ 
Az én újságom, és ez évben kereken száz esztendeje 
indult útjára a Jó pajtás.

Fél évszázados írói, közírói mûködése során szer-
kesztett politikai, szépirodalmi, kritikai és tanügyi na-
pi- és hetilapokat is. Számtalan lap különbözõ rovatát
szerkesztette, így a gyermekrovatokon túl, vezetett tan-
ügyi rovatot, országgyûlési tudósításokat, sõt egy idõ-
ben a közgazdasági rovatot is.

Mostanra már közel kettõszázötven lap lett ismertté,
amelyben az élete folyamán megjelentek írásai, de va-
lószínû a további kutatásokkal ez a szám még növeked-
ni fog. Írásainak feltárását nehezítette, hogy újságírói
pályafutása alatt, több mint félszáz álnevet használt, s
ezek száma is még emelkedhet. Volt néhány nagyon 
ismert álneve, illetve kézjegye, mint például a Székely
Huszár, avagy Elek apó, azonban álneveinek egy része
csak gondos feltáró munkával igazolható. Néhány az
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150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK 

Az író Benedek Elek.
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ismert és ismeretlen álnevei közül: Góbé, Kópé, Zeke, -k,
Egy olvasó, A fordító, Igazmondó, Griff, Bús Székely,
Fotografus, Huszár Benedek, Huszár Zoltán, Gyor siro;
Senki; Székely; Szókimondó; A tárczairó; Vándor; Veto és
Zeke Benedek, és ez a sor még folytatható lenne. Sokat
ezek közül csak egy-két alkalommal használt, másokat
korszakosan, némelyet élete végéig.

A Millenniumra való készülésben úgy gondolta, az-
zal tesz eleget az ünnep kívánalmainak, ha összegyûjti
a magyar mese- és mondavilág kincseit, amit a kortár-
sak lehetetlen vállalkozásnak tartottak, ám kétévnyi ki-
tartó munkával neki sikerült, amivel a magyar mese- és
mondairodalom elsõ jelentõs gyûjtése valósulhatott
meg. Ez a többkötetes munka azóta nagyon sok kiadást
és kiadásváltozatot ért meg,  s a mai napig alapvetõ for-
rásként tekintenek rá. A kiállításon több kiadásváltozat
is bemutatásra került. Kevésbé ismert, hogy a Millenni-
um tiszteletére egy másik, ugyancsak sok kiadást meg-

élt gyûjtése is napvilágot látott  A magyar népköltés gyön-
gyei. A legszebb népdalok gyûjteménye címmel, amely itt
szintén látható volt.

Szépírói munkássága elhalványulni látszik a gyer-
mekirodalomban betöltött szerepe mellett. Ugyanak-
kor nem szabad figyelmen kívül hagyni e területen 
végzett munkáit sem! Egyik legfigyelemreméltóbb
munkája a Testamentum, mely a Magyar Hirlap hasáb-
jain jelent meg elõször és azóta oly sok kiadást ért meg.

Benedek Elek kritikai mûködése is jelentõs volt.
Hozzá fûzõdik a korszak egyik legkitûnõbb kritikai
lapja a Magyar Kritika, amely az ellene indított sajtópe-
rek miatt volt kénytelen megszûnni. Érdemes megje-
gyezni, hogy az elsõk között volt Erdélyben, aki meg-
értve Ady költészetét, írásban is védelmébe vette. Errõl

tanúskodik  A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa
sorsa. c. 1927-ben megjelent munkája, mely szintén sze-
repelt az egyik kiállítási tárlóban.

Benedek Elek egyik nagy írói érdeme, hogy olyan for-
dításokat és átdolgozásokat, vagy ahogy akkoriban ne-
vezték „magyar nyelvre átültetéseket” végzett, ami által
a világ számos meséje és néhány más alkotás a köztu-
datban szinte teljesen magyarrá vált. Jelentõsnek ne-
vezhetõk az Ezeregy éjszakából közölt meséi és Grimm
fordításai, amelyeken generációk nõttek fel. Az ismert
ifjúsági fiú regény, Cooper: Vörös kalóz c. munkáját õ
fordította le és jelentette meg elõször magyar nyelven. 
A világ különbözõ tájairól gyûjtött, fordított és feldolgo-
zott meséket, melyek a különbözõ Arany, Ezüst, Piros és
Kék mesekönyvekben jelentek meg egy elsõsorban an-
gol nyelvterületen megjelenõ mesegyûjteménybõl válo-
gatva. 

Benedek Elek népnevelést irodalmi mûvein, különféle
szerkesztett kötetein, történelmi és
néprajzi olvasókönyvein keresz-
tül folytatott. Tanügyi írásai, tan
könyvkritikái, a tanítóság és a tanu-
ló kisgyermekek érdekében tett
megszólalásai a korban jelentõsek
és ismertek voltak. Tankönyvírásra
õt és társait elõször Apponyi Albert
kérte fel s egy egész sorozat tan-
könyv került megírásra iskolatípu-
sok és korosztályok szerint. Tan-
könyveket nem csak gyerekeknek
írtak, hanem felnõttek számára is az
analfabétizmus felszámolása céljá-
val, és foglalkoztak a nem magyar
ajkú diákok magyar nyelvi tanulá-
sával is. A tárlaton néhány általa
szerkesztett, elfeledett, ritka tan-

könyvet is sikerült megmutatni a közönségnek.
Benedek Elek saját Kis Könyvtár vállalkozást indított,

amelyet elsõsorban az ifjúságnak szánt. Ez jelentõs iro-
dalomszervezõi munkával is járt. Néhány évtized alatt,
több mint kétszáz kötet jelent meg ebben a sorozatban,
jónéhány akkoriban még fiatal, de késõbb neves íróvá
fejlõdõ szerzõtõl is, így például Krúdy Gyulától, Móricz
Zsigmondtól, Kaffka Margittól, és itt jelentek meg nagy
népszerûségre szert tevõ Dörmögõ Dömötör kötetek is.

1898-ra felépült kisbaconi háza, ettõl kezdve ideje na-
gyobb részét falusi otthonában töltötte. 1916-ban mene-
külni kényszerült a román betörés miatt szülõfalujából,
majd 1921-ben, amikor kétszázezren jöttek mene-
kültként vele szembe, õ visszatért szülõföldjére, ahon-
nan élete végéig küzdelmes irodalomszervezõ tevé-
kenységet folytatott. Élete utolsó évtizedében kifejtett
munkássága Kazinczyhoz tette hasonlóvá, házának
forgataga pedig gyakran Széphalomhoz lett hasonlatos.

Tárlatvezetés a VII. szinti katalógustérben.
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Hazatérve felismerte, hogy mindenki a saját fájdalmá-
val és problémájával van elfoglalva, ám a legkisebbek-
kel, a jövõ nemzedékével, azaz a gyermekek nevelésé-
vel, fejlõdésével, tanításával nem törõdik senki. Éppen
ezért fogadta el a felkérést a Cimbora címû képes 
gyermeklap szerkesztésére, mely akkoriban a Kárpát-
medence legnépszerûbb gyermeklapjai közé tartozott. 

Az OSZK évnyitó kiállításán kiemelten került bemu-
tatásra Benedek Elek életének és munkásságának utó-
élete. A különbözõ típusú dokumentumok (elektroni-
kus, hanglemez, diafilm, stb.) mellett hangsúlyt kaptak
életének és munkásságának feldolgozásai. Élettörté-
netét maga írta meg 1920-ban Édes anyaföldem c. regé-
nyében. A halála után nem sokkal, egyik elsõ életrajz-
írója, fia Benedek Marcell volt. Munkásságának elsõ
jelesebb összefoglalóját Vezér Erzsébet írta meg s õ adta
közre elsõ könyvészeti bibliográfiáját is. Monografikus
jellegû feldolgozások közül kiemelkedõnek nevezhetõ

Lengyel Dénes és Hegedûs Imre János munkái. Publi-
cisztikáinak összegyûjtésével elõször Balogh Edgár
foglalkozott, aki ebbõl több kötetet is megjelentetett az
1950-es ’60-as években. A következõ ilyen jellegû gyûj-
tésre közel fél évszázad múlva került sor, amelyet
Perjámosi Sándor végzett és eddig három kötetben 
az Ismeretlen Benedek Elek címen látott napvilágot. 
Benedek Elek verseinek elsõ összegyûjtésével Bardócz
Orsolya foglalkozott, amely munka nemrégiben Kisbaconi
versek címen jelent meg.

A kiállítás kurátora e sorok szerzõje volt, a kiállítás
létrejöttében Földi Erika segédkezett, szakmai támoga-
tást a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársa-
itól: Gazda Istvántól és Sipos Ágnestõl kaptunk.

Perjámosi Sándor
perjamosi@oszk.hu

Benedek Elek portré a kisbaconi emlékházból.
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Az Országos Széchényi Könyvtárban 2009. május 8.-
ától nyílt kiállítás Skultéty Csaba magángyûjteményé-
nek gazdag és sokszínû anyagából, “Fiume magyar 
emlékezete” címmel. Skultéty Csaba elkötelezett, ér-
tékmentõ gyûjtõmunkáját intézményünk évek óta is-
meri, hiszen egy bõ évtizede, 1998-ban gyûjteményének
ritkaságaiból ajánlójegyzéket készített a Borda Antikvá-
rium “Pest és Buda régi látképei és egyéb ritkaságok”

címmel, az antikvárium Mûgyûjtõ Magyarok soroza-
tának beköszöntõ, elsõ darabjaként. A kiállítás, mely 
a háromnyelvû Fiume történelmét, kereskedelmét,
tengerhajózását, társadalmi életét, iskoláinak emlékét
dokumentálta, könyveken és folyóiratokon kívül tér-
képeken, metszeteken, képeslapokon, térhatású vá-
rosképeken, fotókon mutatta be ennek a különleges
városnak a magyar múltját. A Benkõ Andrea kurátor
megálmodta tárlaton a tematikus csoportosítások és
az elengedhetetlen kronológia mellett a mindennapi
élet apró dokumentumai, iskolai értesítõk, színházi
plakátok, részvények, számlalevelek, hajó menetren-
dek tették teljessé a száz évvel ezelõtti kor és helyszí-
nek bemutatását. Minden részt a korabeli sajtóból, 

illetve a kiállításon látható könyvekbõl választott ve-
zérszöveg vezetett be.

A kiállítás megrajzolta Fiume mûvelõdéstörténeti je-
lentõségét a gyûjtõ és a szervezõk szándékának megfe-
lelõen egy kisebb tudományos ülésszak és egy irodalmi
est is kiemelte. 2009. május 28-án délután Maróti István
levezetõ elnökletével Ress Imre, Fried Ilona, Kiss Gy.
Csaba és Hadik András részérõl hangzottak el Fiume

történelmére, mûvelõ-
dés- és mûvészettörté-
netére, épített örökségé-
re, valamint a magyar
irodalomban betöltött
hangsúlyos szerepére
vonatkozó elõadások. Az
elõadók hangsúlyozták:
a tárlat ugyan Fiume
kulturális gazdagságát
és heterogén hagyomá-
nyait kíséri végig, mind-
azonáltal a gyûjtõ re-
likviáin, emléktárgyain
keresztül nem csak arra
ad választ, hogy milyen
volt, milyen lehetett egy-
koron egy város, annak
történelme,  mindennap-
jai, ilyen-olyan sorsa,

polgárai s azok sokszor kusza törekvései, de arra is,
hogy egy kikötõváros léte, ez a megismételhetetlen 
miliõ hogyan épült be kisugárzóan és kitörölhetetlenül 
a magyar kultúra egészébe. Az ülésszakot magas szín-
vonalú, emlékezetes zenés-irodalmi est követte.

Ritkán elõforduló szándék, hogy egy gyûjtõ a kiállí-
tott gyûjteményét felajánlja valamelyik közintézmény-
nek megvételre, egyúttal ritka alkalom a Nemzeti
Könyvtár számára is, hogy állományát tematikusan is
gyarapíthassa. A kiállításon és a hozzá kapcsolódó ren-
dezvények megérdemelt sikerén, szakmai visszhangján
túl e két szándék szerencsés találkozása volt az, mely re-
ményeink szerint hosszú távon is kitörölhetetlen nyo-
mot hagy könyvtárunk életében.

Az alábbiakban a kurátorasszony Benkõ Andrea 
sorait olvashatják.

Boka László
boka@oszk.hu

FIUME
- KIÁLLÍTÁS, ÜLÉSSZAK, IRODALMI EST -

„Hajóládákban” érkezik a gazdag, 
sokszínû gyûjtemény.

Mercurius_2009_bel v_2_korr_veg.qxd  12/08/2009  20:16  Page 15



„Szeretni közös hazánk egészét” – írja Sólyom László,
a Magyar Köztársaság elnöke Skultéty Csaba gyûjte-
ményi katalógusának az elõszavában. Emlékezet nél-
kül nincs identitás. Az emlékezetnek e hazája pedig 
az Atlantiszként elsüllyedt egykori Magyar Királyság

egésze. Rajtunk kívül így nem tartja számon senki, s 
a róla való tudás, képzelet és a hozzáfûzõdõ érzelem õr-
zi és alakítja emlékezetünket, és része önazonossá-
gunknak. Skultéty Csaba ebbõl a Magyarországból va-
ló. Családi indíttatásból kezdte el gyûjteni Fiume

emlékeit. Látszólag véletlen, hogy
éppen Fiumét választotta. Valójá-
ban egy olyan emblematikus város-
ról van szó, amely a magyar történe-
lem, gazdaság, kultúra minden
területével összefügg, hiszen kikötõ,
kapu a tengerre, a világ vérkeringése
felé vezetõ út állomása. A XIX. szá-
zadban a magyar nemzetállami ter-
vek elmaradhatatlan összetevõje
volt, ahová Széchenyi és Kossuth is
ellátogatott. A mi hagyományunk
úgy tartotta: Fiume a Szentkorona
gyöngye. A történelem fordulatai
következtében a XX. század másik
felében azonban emlékezete elhal-
ványult, újrafölfedezése mostaná-
ban lett aktuális.

A gyûjtemények minõségét a mû-
vek szellemi-anyagi értéke és/vagy 
a témája határozza meg. Ez utóbbi
esetben az apróságok is felértékelõd-
nek pusztán azáltal, hogy az adott
témáról, ez esetben Fiuméról szól-
nak. Képeslapok, számlacédulák,
borítékok a mindennapi élet moza-
ikját tárják elénk, immáron – hogy
idejük elmúlt – örök érvénnyel. Ter-
mészetesen ennek a mûtárgy-együt-
tesnek is vannak különleges darab-
jai, mint például Franz Rauchmüller
von Ehrenstein kézzel írott és rajzolt
tervei négy kötetbe kötve. József 
nádor kérésére készítette 1831-ben 

16

Részlet a kiállításból.

FIUME MAGYAR EMLÉKEZETE 
SKULTÉTY CSABA GYÛJTEMÉNYE

KIÁLLÍTÁS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN
2009. MÁJUS 8 - 2009. JÚLIUS 12.
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a mérnök szerzõ, számba véve, milyen vízi és szárazföldi
utakra van szükség ahhoz, hogy Budáról el lehessen
Fiumébe jutni. A gyûjtemény tárgyi anyaga – emlék-
tárgyak, képeslapok, dobozok, kereskedelmi cikkek, 
a Tengerészeti Akadémián végzett tisztek és tiszt-
helyettesek tõre, díszkardok – Fiume sokszínûségérõl
tudósítanak. Egyfelõl maga a tengerpart, ahova nyaral-
ni jár a nagyközönség. Másfelõl hatalmas hajózási és
kereskedelmi központ, ahonnan a Magyarországon
termelt árukat szerteviszik a világba. Harmadszor 
pedig tengerészeti és közigazgatási központ, ahol kor-
mányzó képviseli az országos érdekeket, és nevezetes
iskolák biztosítják az utánpótlást.  Negyedszer pedig,
de nem utolsó sorban, népek sajátos együttese ez a vá-
ros, olaszok, horvátok, magyarok közös hazája.

Mindezeket számba véve a kiállítás nem mûtárgy-
nemenként, hanem elsõsorban témakörönként igyeke-
zett rendezni a gyûjteményt, jelképesen egy hajó-
fedélzetet imitálva, nyitva hagyva, hogy a hajó a nyílt
tengerrõl épp Fiuméba tart-e vagy éppen fordítva. 
A gyûjtemény-rakomány tematikus csoportosítás sze-
rint hajóládákban elhelyezve tárult a látogató elé az el-
sõ teremben. A második, hajókabinnak kialakított tér-
ben a fotógyûjteményt, illetve a számban és értékben
gazdag könyvgyûjteményt helyeztük el. Itt lehetett

megtekinteni az OSZK Történeti Interjúk tárának
munkatársai által összeállított filmet is a fellelhetõ, ko-
rabeli híradórészletekbõl, késõbbi filmanyagokból. 
A kiállításon szereplõ könyvekbõl, újságokból válogat-
tuk a kísérõ szövegeket. A Magyar Mûszaki és Közleke-
dési Múzeum néhány kiemelkedõ fontosságú mûtár-
gyat kölcsönzött a terek kialakításához, többek között
az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytár-
saság zászlaját a „Hazának használj!”- jelmondattal.
Gabányi György magángyûjteményébõl két korabeli
fotómasinát kaptunk kölcsön.

A kiállításhoz katalógus készült a mintegy három-
száz mûtárgy leírásával, a köztársasági elnök bevezetõ
szavaival, és Fiume-Rijeka polgármesterének, illetve
Olaszország nagykövetének köszöntõjével.

Benkõ Andrea
benkoa@pim.hu

A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette
Benkõ Andrea. A grafika Bubik Veronika, a látványterv
Ágoston István kitûnõ munkáját dicsérte. A fotókért
Véssey Endrét, a tárlaton bemutatott filmösszeállításért
Hanák Gábort illeti köszönet.

A központi kiállítóterem mint kikötõ.
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Az évente hagyományosan megrendezésre kerülõ ün-
nepség idén is közvetlen, családias hangulatban zajlott a
Szép Magyar Térkép 2008 c. kiállításnak otthont adó VI.
emeleti elõadóteremben. A Himnusz közös éneklését
követõen Monok István fõigazgató megnyitó beszédé-
ben elmondta, hogy az Országos Széchényi Könyvtár
idén is tudja teljesíteni a tör-
vény által elõírt alapfelada-
tait, további megszorításokat
azonban már nem tud elvisel-
ni. Az alapfeladatok teljesítése
ugyan evidens dolog, de távol-
ról sem magától értetõdõ a mai
világban. Európa-szerte igaz,
hogy úgy tûnik, mintha a tár-
sadalom nem értékelné a mun-
kánkat. A nap mint nap betérõ
látogatók magas száma, elége-
dettsége igazolja ugyanakkor,
hogy a könyvtáros szakmának
van jövõje, van szolgálata a tár-
sadalom számára. A jelenlegi körülmények között is töre-
kedni kell arra, hogy ne csak visszafogottan, „befelé” dol-
gozzunk, hanem újabb szakmai programokat is el
tudjunk indítani.

A bevezetõ szavak után Monok István bejelentette,
hogy Busa Margit halálát követõen a fõigazgatói kollégium
Somkuti Gabriellának ítélte a megtisztelõ Bibliothecarius
Emeritus címet. A betegsége miatt kórházban levõ díja-
zott sajnos nem vehette át személyesen a kitüntetést,
hosszas taps jelezte viszont, hogy az életpálya-jelleggel
végzett könyvtári munka elismerése mellett, a címmel 
járó támogatás is méltó s jó helyre került.

A Széchényi Ferenc-emlékérem odaítélése idén ko-
moly versenyhelyzetet eredményezett. Az intézményi
berkekben magas elismerést jelentõ díjat idén Plihál 
Katalin, a térképtár vezetõje vehette át. Káldos János
különgyûjteményi igazgató laudációjában a díjazott
munkásságának méltatása kapcsán arra hívta fel a jelen-
levõk figyelmét, hogy a térkép tulajdonképpen egyfajta
idõkép, a világ változásait, a történelem korszakait õrzõ
lenyomat. Az európai térkép története így az európai tör-
ténelem történeteként is szemlélhetõ. A térképészet pre-
cizitást, türelmet, alázatot követelõ munka: a gazdag
életmû mellett ezt az igazi hivatástudatot értékeljük leg-
inkább az ünnepelt munkásságában. Plihál Katalin 

köszönetnyilvánításában hangsúlyozta, hogy a könyv-
táros szakma egyéb területeihez hasonlóan a térképtár
munkája is igazi csapatmunka, tehát az elismerés a tár
egész közösségét illeti. Az OSZK kórusa az ünnepelt
tiszteletére Kodály Zoltán János-köszöntõjét énekelte.

Ezt követõen Dippold Péter vette át a szót, felkérve 
a Széchényi-emlékérem tavalyi
díjazottját, Tóthné Korompay
Borbálát, hogy az intézményi
szokásokhoz híven a díj átvé-
telét követõ évben esedékes 
elõadását tartsa meg. A fõként
tényközlésre szorítkozó, precíz
elõadás a kulturális örökségvé-
delem törvényi kereteinek vál-
tozását, a könyvtári dokumen-
tumok védetté nyilvánításának
történetét foglalta össze 1967
és 1997 között, ismertetve az
1997. évi CXL. törvény (a kul-
turális javak védelmérõl és 

a muzeális intézményekrõl) napjainkban való gyakorla-
ti alkalmazását is.

Szintén Dippold Péter elnöklete alatt, bensõséges
hangulatban történt meg a törzsgárda-díjak kiosztása.

10 éves törzsgárda-díjban részesült Boka László,
Gertner László, Monok István, Koncz Andrea, Kelemen
Péter, Kenyeres Éva, Király Tímea, Moldován 
István, Nick Szilvia, Renkecz Anita, Tamás Kincsõ és
Trégelné Vincze Ildikó.

20 éves törzsgárda-díjat kapott idén Havasi Erika, 
Horváth Ádám, Nagy Attiláné, Ottinger Vera, Paizs János,
Petényiné Szoó Györgyi, Szabó Tiborné, Szilasiné
Szmrtnik Márta, Tóth Józsefné, Türmer Ildikó, Vitányi
Gergely.

25 éves törzsgárda-díjat kapott Jóssáné Tóth Cecília, 
Kertész Józsefné, Marosán Ágnes, Pap Ágnes, Sánta Lajos,
Schirilla Tamásné, Waigand Orsolya és Zádoczky Irén.

30 éves törzsgárda-díjban részesült Barnás Andrásné,
Györgyné Borsa Zsófia, Kis Gábor Gellért, Kónyáné
Csúcs Dalma, Kovács Gáborné, Kovács Zsuzsanna és
Szalai Gindl Rozália.

Az ünneplés a Szózat közös éneklésével ért véget.

Csobán Endre Attila
acsoban@oszk.h

SZÉCHÉNYI EMLÉKNAP

OSZK 2009. ÁPRILIS 30.

Az idei díjazott átveszi az emlékérmet 
Monok István fõigazgatótól.
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Margitka, ahogyan az Országos Széchényi Könyv-
tárban többnyire ismerték, ízig-vérig kutató bibliográ-
fus volt. Bibliográfus-könyvtáros, gyakorlatilag már az
egyetemi idõkben is, az persze a nemzeti könyvtári sok-
rétû munkakörei során, s az maradt nyugdíjas éveiben
is, mondhatni szakemberként és magánemberként
egyaránt. Életének utolsó hónapjaiban is, utolsó kar-
nyújtásaival is bibliográfiát szerkesztett.

Összegzõ, rendszerezõ képessége már az egyetemi
padsorokban is elõtûnt. 1945-ben fejezte be az egyete-
met magyar-latin-történelem szakon, s már ekkor rá-
bízták a tanszéki könyvtár kezelését. A nemzeti könyv-
tárban az Igazgatási osztálytól a Kézirattáron át majd 
a Hírlaptáron át vezetett útja. Mindvégig könyv-,
könyvtár és könyvészet-szeretet jellemezte. Majdnem
harminc esztendõn át volt az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa, ezt követõen még több mint két
évtizedig az olvasótermek szorgalmas látogatójaként
végezte tudományos kutatásait. Amikor egészségi álla-
pota ezt már nem tette lehetõvé, otthon, gazdag könyv-
tárának anyagát, valamint kigyûjtött céduláinak ezreit
felhasználva végezte tovább munkáját. Tiszta elmével
– mindvégig. Akárcsak nagy szerelme Kazinczy, õ is
egy értékes ügy igaz szolgálatának tekintette egész éle-
tét. Minden idegszálával és szabad akaratával. Már
nyugdíjas volt, amikor legnagyobb sajtóbibliográfiai
gyûjtése, a Rákóczitól az 1848-as szabadságharc végéig
terjedõ idõszakban megjelent hírlapok és folyóiratok
adatait és azok lelõhelyjegyzékét egybegyûjtõ munkája
megjelenhetett, 1986-ban. Azóta több mint húsz év telt
el! Aktív és eredményes húsz esztendõ! Mert ahogyan
Margitka, Margit néni elkötelezett könyvtárosként és
elhivatott sajtóbibliográfusként dolgozott a nemzeti
könyvtárban, ugyanúgy nyugdíjas éveiben is rendkívü-
li aktivitással vetette bele magát a szívének oly kedves
kutatómunkába. A hivatali munkaviszony megszûnése
nála csak idézõjeles, jelképes volt, hiszen szeretett
munkája egészen élete utolsó napjaiig foglalkoztatta.
Olyan munka volt, melyet önként vállalt, annak min-
den nehézségével, problémáival, s talán befejezhetet-
lenségének tudatával együtt. Az egyre több idejét el-
emésztõ szellemi feladat édes rabság volt, ahogy õ maga
írta, mely rabság „egyre jobban a hatalmába keríti, 
bilincsbe szorítja” az embert, de egy olyan idõtöltés,

mely „a magunk akaratával, önként, szívesen vállalt,
édes-kedves, szeretett rabság.”

Mindannyiunk szerencséjére, nem akart elõle mene-
külni egy percre sem. Komolyan gondolta, hogy mind-
halálig folytatja elkezdett mûvét. Akkor is, amikor tud-
ta, a folyamatos íróasztali munka sok-sok lemondást
követel. A folyóiratkötegek, a jobb esetben nyomdafes-
ték, rosszabb esetben penészszagú kötetek, sokszor
szétmálló példányok feltárását, bibliográfiai leírását
mégis örömmel, végtelen szakértelemmel és türelem-
mel vállalta. Vállalta, mert tudta: a hiánypótlás égetõ
sürgetése mellett is sietni kell, - nem csak az állomá-
nyok olykor siralmas állapotai miatt, de saját ideje, saját
élete miatt is: „hogy a sok szép munkatervünk meg-
valósítása beleférjen életünkbe”.

Élete ezért volt igaz szolgálat! Busa Margit hatalmas
gyûjtését 71 hazai és 22 határon túli könyvtárban vé-
gezte, neve - Szinnyei Józseféhez és más nagy bibliog-
ráfusokéhoz hasonlóan - fogalommá vált a témát 
kutatók körében. Háromkötetes hírlap-bibliográfiája
tartalmazza a Magyarországon magyar és idegen nyel-
ven, továbbá a külföldön megjelent magyar vonatkozá-
sú hírlapok és folyóiratok lelõhelyeit, szakirodalmát. 
A Szinnyei-díj után 2006-ban, több mint félszázados
könyvtárosi szolgálat után méltán nyert Bibliothecarius
Emeritus címet az Országos Széchényi Könyvtártól!
Az „életpálya-jelleggel végzett könyvtári munka” ho-
norálására, elismerése több volt, mint egyszerû meg-
tisztelõ gesztus. Busa Margit tapasztalataival, gyûj-
teményismeretével és személyes példamutatással is nö-
velte utódai, kollégái szaktudását. Bízom benne, hogy
munkája és munkabírása erõsíti az újabb generációk
szakmai-hivatásbeli elkötelezettségét.

Édes-kedves rabságáról, nyugdíjas éveirõl egyszer így
vallott: „ne siessetek, - még néhány évig nagyon szeret-
nék raboskodni!” Az az igazán szép kor, melyet megélt,
tanúbizonysága, hogy kérése nem pusztán meghallgat-
tatott, de a kapott idõvel õ maga is jól és hasznosan sá-
fárkodott. A kapott tálentumokat, mindannyiunk sze-
rencséjére, igencsak megsokszorozta. Köszönet érte,
Margitka!

Boka László
boka@oszk.hu

IN MEMORIAM BUSA MARGIT
(1914-2009)
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ESTERHÁZY-SZEMINÁRIUM

A Moszkvai Idegennyelvû Könyvtár azon orosz
könyvtárak egyike, mely gyûjteményében jelentõs
hungarika-anyagot õriz. A 2009. április 28-án megren-
dezett Esterházy-szemináriumon orosz, magyar és

osztrák kollégák az Esterházy-anyaggal kapcsolatos 
legfrissebb kutatási eredményeket osztották meg egy-
mással. Jekatyerina Genyijeva fõigazgató asszony az
Oroszországba került európai könyvgyûjtemények sor-
sáról szóló elõadása után Monok István az Esterházy-
könyvtár keletkezéstörténetérõl,
Zvara Edina a gyûjteménybe tarto-
zó protestáns prédikátorok köny-
veirõl beszélt, majd az Esterházy
Privatstiftungot képviselõ Dr.
Alfred Weidinger a gyûjtemény 
II. Esterházy Miklós herceg alatti
korszakát mutatta be. Ezután az
orosz kollégák elõadásai következ-
tek, melyekben három különbözõ
aspektusból vizsgálták a Moszkvai
Idegennyelvû Könyvtár gyûjtemé-
nyében õrzött Esterházy-könyvek
helyzetét. Nyikolaj Zubkov az 
Esterházy-könyvtárba tartozó 18–19.
században kiadott kötetekrõl beszélt,
Karina Dmitrijeva levéltári szem-
szögbõl vizsgálta a gyûjtemény sorsát,

Roza Szalnyikova pedig állományvédelmi kérdésekkel
foglalkozott.

KORNFELD-SZEMINÁRIUM

A Nyizsnij Novgorodi Állami Tudományos Könyv-
tár munkatársainak részvételével
2009. május 15-én került megren-
dezésre a Kornfeld-könyvtár körü-
li friss kutatási eredményeket tár-
gyaló Kornfeld-szeminárium. 

A lelkes mû- és könyvgyûjtõ, bá-
ró Kornfeld Móric mintegy 10.000
kötetet számláló magánkönyv-
tárában számos õsnyomtatványt és
mintegy 500 kötetbõl álló hungari-
ka-gyûjteményt õrzött. A Kornfeld-
könyvtár egy részét jelenleg Nyizsnij
Novgorodban õrzik. A szeminári-
um az orosz és magyar könyvtáro-
sok együttmûködésével folyamato-
san végzett könyvtárrekonstrukciós
kutatások eredményeivel foglalko-
zott.

Valentina N. Marusova, a nyizsnij novgorodi könyv-
tár fõigazgató-helyettese és Anna O. Marjeva, a Régi
Könyvek Osztályának vezetõje elõadásukban bemutat-
ták könyvtáruk régi könyves gyûjteményét és annak sa-
játosságait. Õket V. Ecsedy Judit követte, aki Ismeretlen

OROSZ–MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉS
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ritkaságok a Kornfeld-könyvtárban címmel kutatási
eredményeit összegezte. 

A sikeresen lezajló két szeminárium és a látogatás az
orosz–magyar könyvtári kapcsolatok mérföldköveként
megalapozta a két könyvtár további szakmai együttmû-
ködését.

A SZTÁLINIZMUS PROBLÉMÁI

Kiállítás a moszkvai ROSSZPEN Könyvkiadó 
történelmi sorozatából

A ROSSZPEN (РОССПЭН Российская

политическая энциклопедия – Orosz Politikai 
Enciklopédia) Oroszország egyik vezetõ tudományos
könyvkiadója. Az 1992 óta mûködõ kiadó gondozásá-
ban évente 100 kiadvány jelenik meg a történelem-, 
politika- és társadalomtudományok, valamint a filozó-
fia területérõl, melyek között tanulmánykötetek, szö-
vegkiadások, memoárok és referensz könyvek egyaránt
megtalálhatók. Köteteik az orosz tudományos és
könyvszakmai körökben egyaránt nagy népszerûség-
nek örvendenek, évrõl évre számos hazai díjban és elis-
merésben részesülnek. 

A könyvtárunkban 2009. szeptember 21. és 2009. 
október 21. között megrendezett kiállítás az aznap 
délelõtti tudományos konferenciát koronázta meg, s 
a ROSSZPEN Könyvkiadó utóbbi években megjelent
munkáiból kínált válogatást. Boka László tudományos
igazgató üdvözlõ szavait követõen a kiállítást megnyitó
Sz. Bíró Zoltán történész, az MTA Történettudo-
mányi Intézetének munkatársa szakmai felhaszná-
lóként is méltatta a ROSSZPEN gondozásában megje-
lent köteteket, melyek kitûnõ forrásanyagként szolgál-
nak a 20. századi orosz és szovjet történelem, és ezáltal 
a II. világháború utáni magyar történelem kutatásához.
Ennek legfõbb oka, hogy az úgynevezett „levéltári for-
radalom” keretében az orosz történészek és levéltáro-
sok számára lehetõvé vált milliónyi, eddig titkosnak
minõsített dokumentum publikálása.

A ROSSZPEN vezérigazgatója, Dr. Andrej Szorokin 
a megnyitón elhangzott beszédében a kiadó nevében az
OSZK-nak adományozta a kiállításon szereplõ kötete-
ket, melyek így, állományba vétel után, olvasóink ren-
delkezésére állnak.

Szilárdi Edina
szilardi@oszk.hu

Részlet a kiadói mûvekbõl készült kamara-kiállításról. 
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Idén MMuusseeuumm  MMaassss kerékpártúrával, démoni
könyvekkel, kiállítások sokaságával és kedvez-
ményes beiratkozással készült az Országos 
Széchényi Könyvtár június 20.-ikára, vagyis 
a Múzeumok Éjszakájára. Az érdeklõdõk száma
megközelítette a nyolcezret, amellyel országos
szinten a negyedik leglátogatottabb intézmény
címet érdemeltük ki! 

Minden évben nagy népszerûségnek örvend a RReejjtteetttt
kkiinnccsseeiinnkk::  kköönnyyvvttáárrii  kköörrssééttaa  vveezzeettéésssseell programunk, amely
során a látogatók az általános vezetésen túl a raktár egyes
részeit és a kötészeti mûhelyt is megtekinthetik. 

A megszokott látogatói kör mellett idén rendhagyó
módon új célcsoportot kívántunk bevonni: a kerékpá-
rosokat. Programjaink egy részét ennek a tematikának
szenteltük. KKeerreekkeezzzzee  kköörrbbee  aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjáátt!!
címmel kerékpáros körtúrát szerveztünk, melynek in-
duló állomása az OSZK volt és érintette a Magyar
Nemzeti Galériát, a Néprajzi-, és a Közlekedési Múze-
umot is. A túra, a rossz idõ ellenére, a média élénk ér-
deklõdése mellett számos résztvevõvel útjára indult.
DDrróóttsszzaammáárr  címmel kerékpáros dokumentumokból és
mûtárgyakból rendeztünk kiállítást, a Multimédia ol-
vasóteremben a Történeti Interjúk Tárának szervezé-
sében régi filmhíradókból vetítettünk a kerékpározás-
sal és annak történetével, kultúrájával kapcsolatos
filmrészleteket, amelyekbõl kiderült, hogy a leggyor-
sabb biciklisták a filmszállítók és nincs is üdítõbb lát-
vány, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség a pályán

egy labdával ide-oda karikázó pólócsapatának mérkõ-
zése. A „két kerék” szerelmesei hús-vér valójukban is
kivették a részüket az éjszakából. Az országos kerékpá-
ros szervezetek bevonásával árnykép-rajzolással, játé-

kos feladatok megoldatásával igyekeztünk a
környezettudatos magatartásra bíztatni látoga-
tóinkat. A program a fergeteges hangulatot va-
rázsoló Kerekes Band koncertjével színesedett,
- ugyanis az együttes rajongótábora hasonló ér-
deklõdésû fiatalokból tevõdik össze -, az OSZK
dísztermébõl kihallatszó vérpezsdítõ zene dal-
lama összevegyült a látogatósereg morajlásával
és az olvasótermek csöndjével.

Az est másik átfogó tematikája a „„SSzzéépp  eezz  
aa  BBaallaattoonn,,  sszzéépp  mmiinnddeennkkoorroonn……””  nosztalgikus és
romantikus utazásra, „füredezésre” csábította a
látogatókat. A Plakát- és Kisnyomtatványtár ré-
gi plakátokon és filmkockákon idézte fel az egy-
kori nyarak hangulatát, a Színháztörténeti-, és

„DRÓTSZAMÁR” - HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2009. JÚNIUS 20.
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a Zenemûtár Balatonfüred színháztörténetének és az
Anna-bálok momentumait bemutató rendezvényén 
a régi és a mai fürdõvilág társasági életének részleteibe
engedett bepillantást. A programhoz a Fénykép- és Fo-
tómûvészeti Tár is kapcsolódott a Balatont bemutató
fotókiállítással. 

A tematikus programokon kívül egyéb kiállítások és
interaktív programok várták az érdeklõdõket. A „„TTeennggeerrrree
mmaaggyyaarr!!””    program keretében A Fiume magyar emlékezete -
Skultéty Csaba gyûjteménye” címû kiállítást lehetett ve-
zetéssel megtekinteni, egy egykori hajóskapitány pedig
tengeri emlékeit osztotta meg a nagyközönséggel, aki
kávé és kakaóbab majszolgatása közben érdeklõdhetett
tengerrõl, hajózásról s persze Fiumérõl. AA  hhaattáárrookk  
lleeggyyõõzzééssee  ––  PPhhiilliipppp  MMeellaanncchhtthhoonn  eeuurróóppaaii  jjeelleennttõõssééggee  
WWiitttteennbbeerrggttõõll  EErrddééllyyiigg    címmel egyedüli budapesti
helyszínként az OSZK egy színvonalas vándor-
kiállításnak adott otthont. A Régi Nyomtatványok Tára
„„ÖÖrrddööggii  kköönnyyvveekk””  - Mágia, misztika, okkultizmus és történel-
mi rejtélyek a középkorban, kora újkorban programja 

szép számmal csábította az „ördögûzõket”, a Térképtár 
„„HHooggyyaann  mméérrttéékk  aa  FFööllddeett??””    bemutatóval, a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi Szakkönyvtár szórakoztató, könyv-
tári témájú videók folyamatos vetítésével várta a látogatókat. 

A minden szempontból sikeres éjszaka során – amit 
a programok sajtóvisszhangja is bizonyít – az OSZK
kiadványai is vásárlókra találtak, az erre az alkalomra
készített alkalmi újságot, „„VVáállssáágg,,  vváállssáágg  hhááttáánn!!””  cím-
mel, emlékeztetõ szuvenírként vihették haza a látogatók.

Az éjjel 2 óráig tartó nyitva tartás alatt az olvasók 
természetesen „rendeltetésszerûen” is használhatták 
a könyvtár olvasótermeit, a kedvezményes beiratkozás
lehetõségével – nem ritkán az itt szerzett pozitív benyo-
mások következményeként – sokan éltek. Kíváncsi lá-
togatóként érkeztek, olvasóként távoztak. Számunkra
talán ez a legnagyobb siker, látogatóink számára pedig
az élményeken túl az értéket teremtõ szellemi nyereség.

Szalóki Gabriella – Tóth Ferenc Tibor
szalokig@oszk.hu–ftoth@oszk.hu

23

A gyûjtõ Skultéty Csaba és Bauer József hajóskapitány beszél
Fiume-emlékeirõl. Moderátor: Benkõ Andrea.
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PLAKÁTKIÁLLÍTÁS VALENCIÁBAN ÉS SEVILLÁBAN

A modern magyar kereskedelmi plakát, 1924-1942. 
(El cartel comercial moderno de Hungría, 1924-1942).
E címmel nyílt az Országos Széchényi Könyvtár grafi-
kai plakátjaiból kiállítás 2009-ben két spanyolországi
helyszínen is. A Plakát- és Kisnyomtatványtár gyûjte-
ményébõl válogatott 102 darab mûvészi plakátot elõbb
a Valenciai Modern Mûvészeti Múzeum (MuVIM)
mutatta be 2009. június 4. és szeptember 2. között. 
A másik kiállítás nemrég, 2009. október 22-én a Sevillá-
ban található Andalúz Kortárs Mûvészeti Centrumban
(CAAC) nyílt meg, és 2010. január 24-éig tart nyitva. 
A sevillai múzeum a valenciai kiállítás anyagához ké-
pest kisebb – 68 plakátból álló, – de nem kevésbe repre-
zentatív kiállítás bemutatása mellett döntött. 

A kiállítás megrendezésének másfél-kétéves történe-
te 2008 januárjában kezdõdött, amikor a valenciai mú-
zeum részérõl Carlos Pérez osztályvezetõ és Francisco
Molina Agulló igazgató-helyettes személyesen kereste
meg tárunkat egy avantgárd magyar plakátkiállítás öt-
letével. A továbbiakban Dr. Scholz László – az ELTE
Spanyol Tanszék vezetõjének – folyamatos közbenjá-

rásának és segítségének köszönhetõen, a kiállítás meg-
valósításának hosszú folyamata sikerrel zárulhatott. 
A munka a kiállítási anyag szakmai szempontok sze-
rinti válogatásával indult, amelyet a MuVIM felkérésé-
re Dr. Bakos Katalin mûvészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria munkatársa végzett el. Az, hogy az
eredetileg kevesebb plakátot (cca. 70-et) bemutatni
szándékozó spanyolországi fél az elõválogatás után egy
nagyobb kiállítás mellett döntött, mindenképpen 
Bakos Katalin, Kati érdemeit dicséri. Természetesen az
is sokat nyomott a latba, hogy nagyszerû alkotók csodá-
latos mûvei kerültek napvilágra (a raktárból). 

A valenciai féllel kötött megállapodás értelmében 
a plakátok kiállításra való elõkészítése az OSZK részé-
rõl a 2008-as év elsõ felében kezdõdött el és egészen 
a mûtárgyak Valenciában való szállításáig, 2009 tava-
száig tartott. E kiállítás spanyolországi hódítóútja to-
vábbfolytatódott Sevillában, a valenciai fél ajánlásának
köszönhetõen. Tehát az újabb kiállítás munkálatait
számba véve már egy két éves munkafolyamatról és 
annak sikerérõl beszélhetünk. Ehhez elõbb 2008-ban

Részlet a sikeres kiállításból.
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az OSZK restaurátorai – Csillag Ildikó  és Horvátth
Ágnes – gondosan restaurálták és újrakasírozták a pla-
kátok nagy részét. Külön köszönet illeti munkájukat! 
A restaurálás után a plakátokról digitális fényképek ké-
szültek, amelyek minõsége az OSZK Fotólabor mun-
katársait  Karasz Lajost és Ackermann Ádámot – dicsé-
ri. Mindennek köszönhetõen háromnyelvû kiállítási
katalógus jelenhetett meg a 2009. júniusban nyíló 

valenciai kiállításra. Ez tartalmazza az újjászületett
plakátjaink teljes oldalas fényképeit, Dr. Bakos Katalin-
nak – aki a kiállítás tematikáját idõközben megálmod-
ta – a korszakról szóló tanulmányát, és egy-egy alkotó
plakátmûvészettel kapcsolatos korabeli esszéjét. A res-
taurálásra, a fotózásra és a mûtárgyak szállítására való
elõkészítéséért a Plakát- és Kisnyomtatványtár minden
egyes munkatársát, és különösen kolléganõmet Elbéné
Mester Magdolnát illeti a köszönet.

Elmondhatjuk, hogy mindkét kiállítás nagyszerû le-
hetõséget nyújtott (nyújt) arra, hogy bemutatkozzon 
a két világháború közötti modern magyar plakátmûvé-
szet a spanyolországi közönség elõtt. Olyan az értõbb
spanyol közönség által már ismert magyar alkotómû-
vészek plakátjait mutatta be a két tárlat, mint Kassák
Lajos, Bortnyik Sándor, Irsai István, Berény Róbert,
vagy a Macskássy testvérek, – hogy csak a legismerteb-
beket említsük. 

Az alkotók és a korszak népszerûsítése mellett a két
kiállítás révén az Országos Széchényi Könyvtár és an-
nak plakátgyûjteménye – amely Magyarország elsõszá-
mú ilyen jellegû gyûjteménye – tovább növelhette
nemzetközi szintû ismertségét és elismertségét. A va-
lenciai magyar plakátkiállítást közel 9 ezren látogatták
meg a múzeum mérése alapján. A sevillai kiállítás kap-
csán hasonló sikerekben bízunk, mindenesetre az álta-

lam 2009. október 22-én
tartott angol nyelvû saj-
tótájékoztatót követõen
több mint tíz helyi és or-
szágos lapban (köztük az
El País-ban) jelent meg
az esemény részletes be-
számolója. Honnan van-
nak ilyen értékeink?– 
merülhet fel a kérdés. 
A közel 4 millió kisnyom-
tatvánnyal és plakáttal
rendelkezõ tár grafikai
plakátgyûjteménye meg-
közelíti a 100 ezer pél-
dányt, amely felöleli a 125
éves magyar plakátmû-
vészet egészét. S miköz-
ben a gyûjteményfejlesz-
tés több mint 200 éve
könyvtári szempontok

szerint folyik, intézményünk és azon belül tárunk, ki-
emelkedõ mûvészi plakátgyûjteményre tett szert. En-
nek is köszönhetõ az, hogy ilyen léptékû kiállítás(ok)ban
gondolkozhattunk, s hasonlókat tervezhetünk a jövõben.

E gondolat, valamint a spanyolországi kiállítás sikere
és annak magas színvonala is arra ösztönöz minket,
hogy e korszakot ugyanebben a formában a magyar kö-
zönség elõtt is bemutassuk. A 102 mûvészi plakátot
2010 õszétõl tárjuk a hazai közönség elé egy az Országos
Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria által
közösen szervezett kiállításon. A 2010-ben a Nemzeti
Galériában megrendezni kívánt kiállításhoz kapcsoló-
dóan a Spanyolországban megjelentetett háromnyelvû
(spanyol-magyar-angol) gyönyörû kiállítási katalógus
is megvásárolható lesz.

Tamási Balázs 
btamasi@oszk.hu
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A 2009-es esztendõ kulturális rendezvénysorozatai-
nak Európa-szerte izgalmas színfoltjai voltak a Joseph
Haydn halálának 200. évfordulójához kapcsolódó 
különféle megemlékezések. A világ legjelentõsebb
Haydn-gyûjteményének õrzõjeként a Zenemûtár – az
ausztriai emlékkiállítások számára való bõséges köl-
csönzés mellett – két hazai kiállítással is gazdagította
az emlékév programját. Az Országos Széchényi
Könyvtár Nemzeti Ereklyeterében május 14. és július
10. között volt látható a kizárólag saját anyagunkból és
erõinkkel létrehozott „Haydn hétszer”, míg a Magyar
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetével
közösen rendezett, ugyancsak májusban megnyílt
„Joseph Haydn és Magyarország” emlékkiállítás 2010.
március 31-ig látogatható a Zenetörténeti Múzeumban
(1014 Budapest,Táncsics Mihály u. 7).

A „Haydn hétszer” megnyitóján – amelyet lényegé-
ben a teljes hazai zenetörténész-szakma megtisztelt je-
lenlétével – elõször Somfai László akadémikus elevení-

tette fel a magyar Haydn-kutatás hõskorát, amelyet ép-
pen a nemzeti könyvtárba került Esterházy-gyûjte-
mény kutathatóvá válása indított el az 1950-es években.
Ezután a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Tár-
saság képviseletében Kárpáti János, a Zeneakadémia
könyvtárának nyugalmazott vezetõje emlékezett az
idén száz éve született Vécsey Jenõre, aki az említett
hõskor idején a Zenemûtár vezetõje volt. A nyitóün-
nepség fényét a Haydn Barytontrio játéka emelte, egy-
szersmind kivételes alkalmat nyújtva a közönségnek,
hogy megismerkedjék Esterházy „Fényes” Miklós ked-
venc – de már a maga korában is kuriózumnak számító
– vonós hangszerével. (A herceg udvari komponistája-
ként maga Haydn mintegy másfélszáz mûvet kompo-
nált a csellóhoz hasonlóan, láb között tartva játszott
barytonra.)

26

HAYDN KÉTSZER

Részlet a “Joseph Haydn és Magyarország” közös kiállításunkból 
(a Zenetörténeti Múzeumban)
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A még zenebarát körökben is gyakran félreismert
Joseph Haydn személyiségét a kiállítás – címével össz-
hangban – hét oldalról kísérelte meg körüljárni. A ze-
netörténet-könyvekben többnyire „a szimfónia atyja-
ként” és „a vonósnégyes megteremtõjeként” emlegetett
radikális újító bemutatását a környezete konzervatí-
vabb ízlésvilágának is megfelelni próbáló udvari kar-
mester napi rutinfeladatainak áttekintése követte. Ha-
sonló ellentétpárt alkotott a harmadik és negyedik téma
is, hiszen a zenei humorista tipikus megtestesítõjének
tartott Haydn néhány hatásos gegjének felvillantása
után a hívõ komponista sokkalta kevésbé ismert egyházi
mûveire próbáltuk felhívni a figyelmet. Ezután a ma-
gánemberrõl tudhatott meg néhány érdekes adalékot az
érdeklõdõ, s ennek ellenpontjául hatodik témaként a
Haydnnal mint a korabeli Európa egyik hírességével
kapcsolatos dokumentumok kerültek a vitrinekbe. Vé-
gül pedig a gyûjtõ Haydnt mutattuk be, emlékeztetve 
a látogatót, mennyire egyoldalú is a zeneszerzõ vidéki-
es egyszerûségérõl kialakított kép a hagyatékában ma-
radt tekintélyes könyvtár és metszetgyûjtemény isme-
retében. A „Haydn hétszer” cím azonban korántsem
csupán a bemutatandó témák számát határozta meg: 
a Nemzeti Ereklyetérben „kísérõzeneként” a zeneszer-
zõ hét mûvének részletei szólaltak meg, a Zenemûtár
olvasótermében pedig a kiállítás nyitvatartása alatt –
bõvebb zenei illusztrációként – hét audio-csatornán 
a Haydn-életmû hét fontos mûfajából válogatott mû-
veket hallgathattak olvasóink. A kiállítótérben viszont
– immár túllépve a hetes számon – egy fontos ráadást is
kapott a látogató: az ereklyetárlóban most elõször volt
látható a zeneszerzõ 1804 táján összeállított mûjegyzé-

ke, az ún. Haydn-Verzeichniss, amelyet
tavaly sikerült megvásárolnunk az 
Országos Széchényi Könyvtár egyedül-
álló Haydn-gyûjteményének további
fontos kiegészítéséül.

A Zenemûtár kamara-kiállításaként
készült „Haydn hétszer”-rel szemben 
a „Joseph Haydn és Magyarország” 
a társmûvészetek alkotásaira is építõ,
nagyszabású kiállítás, mely teljesen be-
tölti a Zenetörténeti Múzeum – a nem-
régiben lezárult felújítás óta immár 450
négyzetméteres – belsõ terét. A tárlat
alapkoncepcióját Tallián Tibor, a Zene-
tudományi Intézet igazgatója dolgozta
ki, aki az ország legkülönbözõbb köz-
gyûjteményeibõl összegyûjtött hatalmas
anyagot hat téma köré csoportosította.
(Ez a tény inspirálta Fazekas Gergely
zenetörténészt, hogy a két Haydn-kiállí-
tásról a Muzsika folyóirat augusztusi szá-
mában közölt – egyébként igen meleg

hangú – recenziójának a „Haydn hatszor, Haydn hét-
szer” címet adja; jelen cikk „kétszeres” címét már az õ
ötlete inspirálta.)

Az elsõ, Ecclesia feliratú terem Haydn vallásos mûve-
it járja körül, a zenei kéziratokat többek között korabe-
li kegytárgyakkal, eredeti portrékkal és egy 18. századi,
de ma is megszólaltatható orgonával társítva. Hasonló-
an látványos a második terem, amelyben Theatrum
mottóval elsõsorban az eszterházai operaház mûködé-
sével kapcsolatos dokumentumokat állítottunk ki: 
a Haydn vezényelte elõadások kéziratos partitúráit, 
a más zeneszerzõk operáihoz általa komponált ún.
„betétáriák” unikális forrásait, az operaház és a kastély
korabeli tervrajzait, valamint az ugyancsak „Fényes”
Miklós szolgálatában alkotó Pietro Travaglia számos
jelmeztervét (a Színháztörténeti Tár e terem berende-
zéséhez nyújtott segítségét ehelyütt is szeretnénk meg-
köszönni). A középsõ, legnagyobb termet egy hatalmas
molinó osztja ketté: elsõ részében (Camera) Haydn né-
hány fontos hangszeres mûvét mutatjuk be azok meg-
rendelõivel társítva – Esterházy I. Pál Antalt („Nap-
szak-szimfóniák”), „Fényes” Miklóst (baryton-triók),
Apponyi Antalt („Apponyi-kvartettek”) és Erdõdy 
Józsefet („Erdõdy-vonósnégyesek”) egyaránt egészala-
kos portrékon láthatjuk. A terem másik felében Majores
et minores gyûjtõcímmel Haydn „kis és nagy” kortársa-
ival ismerkedhetünk meg az ugyancsak jelentõs kom-
ponistává lett fivértõl, Michael Haydntól kezdve a kö-
zeli barát Mozarton át a tanítvány Beethovenig (hogy
ezúttal csak az igazán majores alkotókat említsük). 
A negyedik terem programatikus felirata Populus –
Gentes, ami egyfelõl a Haydn zenéjében minduntalan
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felbukkanó népies témákra utal, másfelõl pedig e té-
mák gyakran „egzotikus” (magyar, cigány, horvát, stb.)
eredetére. Végül az utolsó három teremben – azok ki-
sebb teréhez és meghittebb hangulatához illõ módon –
a zeneszerzõ személye kerül a középpontba: elõbb
Haydn édesapjának rohraui bognármûhelyét idézi
meg egy korhûen berendezett szoba, majd pedig az 
Esterházyak szolgálatában töltött évtizedek néhány
személyes dokumentumát mutatjuk be, így például 
a zeneszerzõ több eredeti levelét, egy szeretõje, Luigia
Polzelli számára komponált ária kottáját, vagy a zené-
szek szállásául szolgáló eszterházai Muzsikaház alap-
rajzát. Az utolsó terem fény és árnyék megindító kont-
rasztjára épül: a látogató a pályája csúcsára érkezett
mester európai hírnevéhez kapcsolódó számos doku-
mentummal találkozik – egyszersmind viszont az utol-
só évek olyan személyes tárgyaival is, mint az a kottás

névjegy, amelyre a komponálástól immár visszavonult
Haydn egyik kései mûvének alábbi részletét nyomtatta:
„Hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich...”
(„Oda minden erõm, öreg és gyenge vagyok...”)

A „Joseph Haydn és Magyarország” kiállításhoz fo-
tókkal gazdagon illusztrált kiadvány is készült a Zene-
történeti Múzeum vezetõje, Baranyi Anna szerkeszté-
sében és e sorok írójának angol és magyar nyelvû
kísérõszövegével. Ez a remek kiállítású „katalógus”
már önmagában is szép bizonyítéka a múzeum és 
a Zenemûtár közötti termékeny együttmûködésnek,
amelyre minden bizonnyal építhetünk a következõ két
esztendõben is: 2010-ben Erkel Ferenc,  2011-ben Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezünk
majd – a tervek szerint a mostanihoz hasonló, nagysza-
bású közös kiállításokkal.

Mikusi Balázs
mikusi@oszk.hu
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2009 év februárjában kezdõdött el a Kézirattárban ta-
lálható Babits-hagyatékok (Fond III és Fond 172) fotó-
kat tartalmazó állományrészének, palliumainak és al-
bumainak revíziója, a negatív és fényképanyag
restaurálása és digitalizálása. 

A Babits hagyaték OSZK-ba érkezésérõl, annak tör-
ténetérõl többen szóltak már, elsõként természetesen
Keresztury Dezsõ, aki a Babits relikviák könyvtárunk-
ba kerülésének kezdeményezõje és fõ lebonyolítója
volt. Az õ nyilatkozataiból tudjuk, hogy az 1950-es évek
elején kezdõdtek meg a tárgyalások közte és a költõ öz-
vegye, Török Sophie között, melynek következménye-
ként a kulturális minisztérium 1952-ben megvette 
a kéziratos hagyatékot, melyet hamarosan a gazdag fo-
tógyûjtemény és hangfelvételek is követtek. A fotók
nagy részének készítõje, Török Sophie ugyanis tudato-
san gyûjtötte Babits Mihály életének dokumentumait
(olykor még számláit, horoszkópját, laká-
saik alaprajzait is megõrizte), s fotózni is az
emlékállítás gondolatával és ösztönzésére
kezdett el. Igyekezett a költõ, író és iroda-
lomszervezõ életének szinte minden ki-
emelkedõ pillanatát dokumentálni az esz-
tergomi építkezéstõl és kirándulásoktól a
San Remo-i díjátvételen át a halál pillana-
táig. Emellett természetesen akadnak híres
fotómûhelyek (pl. Rónai Dénes, Zelesky
Károly, Székely Aladár) által készített fel-
vételek is. A gyûjtemény nemcsak tartal-
mát, hanem számát tekintve is jelentõs, az
üveg és celluloidnegatívok, a papírnagyítá-
sok valamint az albumokba rendezett ké-
pek összességében a 4000-es nagyságren-
det közelítik meg. 

Állományvédelmi szempontból a leg-
fontosabb teendõ a negatívok megmen-
tése volt, így elsõként Papp Judit restaurátor a III/2332-
es jelzeten található két doboznyi, egyenként tasakolva
elhelyezett üveg- és cellulóz-nitrátos negatív, kerete-
zett diák és tekercsfilm restaurálását végezte el. Ebben
a két dobozban 94 darab üvegnegatív, 331 darab cellu-
lóz-nitrátos negatív, 7 darab keretezett dia és 4 kocka
tekercsfilm volt, mely összesítve 436 képkocka restau-
rálását jelentette. Az anyag portalanítása után került sor
szerves oldószeres tisztításra, melyet követõen a negatí-

vok egyenként savmentes papírból hajtogatott négy fü-
les tasakba kerültek. A 436 darab ismert és számmal el-
látott negatív jelzete rákerült a tasakokra. E negatívok
nagy része ismert volt, és az 1983-ban kiadott Babits ké-
peit tartalmazó Fototékában szerepelnek azok pozitív
variánsai. Elõkerült azonban Fond III/2332/54 és Fond
III/2332/55-ös jelzeten, két levelestári dobozban öm-
lesztve, egyéb tárgyak, különféle játékkártyák és más
gyerekjátékok mellett 405 darab üvegnegatív, 281 db
cellulóz-nitrátos negatívok, 28 kocka tekercsfilm, 61
keretezett és 13 keret nélküli dia, valamint 1 üvegdia.
Így mindösszesen 798 darab, jelzet nélküli negatív ke-
rült feldolgozásra, restaurálásra. Az utóbbi két doboz-
ról Papp Judit megállapította a Babits fényképalbumok
segítségével, hogy Török Sophie 1921 és 1941 között
készített felvételeinek eredeti, eddig még ismeretlen
negatívjai. 

A negatívok erõsen szennyezett állapota mellett fel-
tûnõ volt egy kellemetlen, maró szag, ami a lágyhordo-
zós negatívokból áradt. Papp Judit ebbõl arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ezek között cellulóz-nitrátos,
illetve cellulóz-acetátos is lehet, mégpedig szép szám-
ban. Mivel a cellulóz-nitrát már viszonylag alacsony
hõmérsékleten is hajlamos az öngyulladásra, beazono-
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sítása kiemelten fontos volt. Az elvégzett tesztek bizo-
nyították a feltevést, hogy a feldolgozott és feldolgozat-
lan filmnegatívok egyaránt cellulóz-nitrátosak, mely
egy kémiailag folyamatosan bomló anyag, aminek kö-
vetkeztében a negatív deformálódhat, elszínezõdhet,
rugalmatlanná, törékennyé válhat. A lebomlás elõreha-
ladott stádiumában a képi információ teljesen elvesz-
het. A nitrátos negatívok elkülönítése a gyûjtemény
többi darabjától kiemelten fontos és sürgõs feladat volt,
mivel azok nemcsak magukban, hanem a gyûjtemény
többi darabjában is visszafordíthatatlan lebomlási fo-
lyamatokat indíthattak el. A megõrzés érdekében az
üvegnegatívok számára speciális üvegnegatív tároló
dobozok, a lágyhordozós negatí-
vok számára film negatív tároló
dobozok kerültek beszerzésre,
melyben az anyag a digitalizálást
követõen elhelyezésre került. 

A negatívokról készített digitális
felvételek alapján az esetlegesen léte-
zõ papírnagyítások segítségével a ké-
pek leírását Rózsafalvi Zsuzsanna, 
a Kézirattár munkatársa végezte el,
mint ahogyan a pozitívok feldolgo-
zását is.

A Babits fond egykori feldolgozói
a fotópozitívokat tematikus csopor-
tokba rendezték és palliumokba he-
lyezték el, egyúttal olyan nagyobb
egységeket képezve, melyek szám-
ba veszik többek között Babits port-
réit, családi fotóit, a baráti társaságát,
különbözõ élettereit (budapesti,
szekszárdi és esztergomi otthonait)
és közéleti szerepvállalásának pillanatait, de még gége-
mûtétének eseményét is. A munka elsõ fázisában az
anyagok kiválogatására, összegyûjtésére került sor Szita
Gábor kollégánk segítségével, ugyanis a képek a hagyaték
különbözõ részeiben helyezkedtek el. A fotók revízióját
követõen az egyes fotók leírását kellett elvégezni, ugyanis
a hagyaték egykori feldolgozói csak a tematikus fotócso-
portoknak, s nem az egyes daraboknak adtak címet. 
Ezúttal az egyes fotók tartalmi feltárását is el kellett készí-
teni, mely nem csupán a felvételeken szereplõk azonosí-
tásából állt, hanem a felvétel helyének és idejének azono-
sításából is, továbbá, ha gyûjteményünkben a felvétel
negatívja is megvolt, vagy esetleg más pozitív, a két 
jelzet összekapcsolására, utalózására is sor került, illetve 
a Babits-fotó egy részét közzétevõ Fototéka jelzeteit is
megadtuk, ha volt ilyen. Az anyag tartalmi szempontból
legjelentõsebb része, így például Babits Mihályról, Török
Sophieról, a tágabb értelemben vett családról, a barátok-
ról készült fotónagyítások a Fond III/2252- a 2278-as jel-
zettartomány között foglalt helyet, de a hagyaték többi 

részében, olykor még levelek mellékleteként is találtunk 
fotókat. A fényképek tartalmi leírásában a már említett
Fototéka, illetve Babits kortársainak, feleségének vissza-
emlékezései nyújtottak segítséget. A leírásokat a fényké-
pek restaurálása és portalanítása követte, végül védõfóli-
ákba és speciális fotódobozokba került az anyag, s így
érkezett meg Merczel Gábor kollégánkhoz, aki kiváló
minõségû, 1200 dpi-s digitális felvételeket készített 
a fényképekrõl. 47 palliumban és 7 albumban összesen
2329 fotó került feldolgozásra. A feldolgozói munka 
várhatóan a 2009-es év végén fejezõdik be, ugyanis Szita
Gábor kollégánk e Babits-hagyaték Limbus anyagában
közel 950 ismeretlen fotóra bukkant, melyek fõként 

Török Sophie és fogadott lányuk,
Babits Ildikó életét tematizálja! Ez 
a fotóanyag sosem került feldolgo-
zásra, hiszen a hagyaték egykori fel-
dolgozói nem találván fontosnak és
érdekesnek azokat Babits Mihály
szempontjából, egy – az olvasók és 
a kutatók számára is hozzáférhetet-
len – halott állományrészbe, a Lim-
busba számûzték azokat. Jelenleg
ennek az állományrésznek a restau-
rálása és leírása zajlik, mely bizo-
nyára nem érdektelen a kutatók szá-
mára sem. Az anyag láthatóan
részben az albumok és palliumok
anyagával egyezik, sok esetben az
oda bekerült képek variánsa, de do-
minánsan új, ismeretlen anyagról
van szó.

A Kézirattárnak a Babits-fotóha-
gyaték megmentésére vonatkozó ter-

ve és munkája 2009 során befejezõdik, melynek eredmé-
nyeként a negatívok és pozitívok biztonságba kerülnek, az
olvasók ugyanakkor egy, a digitalizálás révén praktikusab-
ban és jobban feltárt anyaghoz juthatnak, melyek esetleges
másolása is gyorsabbá válik a jövõben. Intézményünk
2010-re szóló kiadványtervében egy új, nyomtatásban
megjelenõ Babits-fényképalbum is helyet kapott.

Fontos megemlítenünk a feldolgozó és restauráló
munkában résztvevõ munkatársak mellett Káldos János
különgyûjteményi igazgató, Földesi Ferenc, Érdi
Marianne és Csillag Katalin osztályvezetõk nevét, 
akik mindvégig figyelemmel kísérték Merczel Gábor, 
Papp Judit és Rózsafalvi Zsuzsanna együttes munkáját. 
Köszönet illeti Ackermann Ádámot is, aki a nem szken-
nelhetõ albumok egy részének fotózását végezte.

Papp Judit – Rózsafalvi Zsuzsanna
stress@oszk.hu – rozsafa@oszk.hu
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Az Erdély legrégebbi tudományos intézetének más-
félszázados jubileumához kapcsolódó ünnepségsoro-
zat kiemelkedõ eseménye volt az idén szeptemberben
tartott sajtótájékoztató, illetve az alkalomhoz kötõdõ
emlékkiállítás megnyitója intézményünkben. Monok
István ünnepi köszöntõjében a két intézménynek év-
rõl-évre gazdagabbá váló kapcsolatáról szólt, ezt köve-
tõen Egyed Ákos, az EME elnöke számolt be a 150. ju-
bileumi év eddigi eseményeirõl. Az ünnepi beszámolót
követte Bitay Enikõ, az EME fõtitkárának ismertetõje
az OSZK és az EME együttmûködésérõl, az EME kö-
zelmúltban megnyílt Digitális Adattáráról, valamint

Káldos János különgyûjteményi igazgató elõadása az
OSZK és az EME digitalizálási projektjeirõl. Végül
Perjámosi Sándor, a kiállítás egyik kurátora vázolta fel
nagyvonalakban a VII. emeleti katalógustérben meg-
rendezett tárlat koncepcióját, ezt követõen a vendégek
tárlatvezetésen vehettek részt.

A tizenhét tárlóból, illetve számos fali tablóból álló
kiállítás nyitó plakátja az Egyesület régebbi és újabb
szimbólumai segítségével az alapító, gróf Mikó Imre
által megfogalmazott, személyes életpéldájával is alátá-

masztott gondolatot szemléltette, amely szerint a való-
ban értékes tudás csak alázattal, kitartó, szerény mun-
kával közelíthetõ meg; valódi kultúrát teremteni csak
ezzel lehet. A kora újkori Európában megjelent múze-
umi gondolat nem piaci, árverési értékben mérhetõ
kincsesházat jelentett, hanem sokkal inkább egy nem-
zet kulturális örökségének az otthonát, a nemzeti géni-
usz lakhelyét. A múzeumi gondolat hasonló értelme-
zését rejtik magukban az EME szimbólumai is. Mikó
híressé vált jelmondata (Peragit tranquilla potestas quod
violenta nequit – Elvégzi a csendes hatalom azt, amit az
erõszakos nem tud – Sipos Gábor ford.) nem csupán 

a széles látókörû reformer koncep-
cióját tükrözi: a „csendes hatalom”
itt ismeretelméleti tényezõvé is vá-
lik, a teremtett világ titkaival szem-
ben álló, megismerõ egyén szük-
ségszerû alázatát, a hivatásához
méltó tudós szerénységét jelenti.

A kiállítás kezdõ tárlója az EME
megalakulásának körülményeivel,
a megalakulás elõzményeivel kap-
csolatos néhány dokumentumot
mutatott be, a teljesség igénye nél-
kül, elsõsorban arra összpontosít-
va, hogy az Egyesület megalakulá-
sának ünnepi hangulatát felidézze.
Külön tárlóban kaptak helyet az
Egyesület formai, szervezeti válto-
zásait dokumentáló szabályzatok,

ügyrendek, névkönyvek, illetve az Egyesület Bölcselet-,
Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztálya, amely
az EME II. világháborút követõ önkényes megszünte-
téséig a legnépesebb szakosztálynak számított. Szintén
külön tárlóban szerepelt a jelen idõ szerint legnépesebb
Orvosi Szakosztály. Közös tárlóban mutattuk be a töb-
bi régi szakosztályt: a jogit, a természettudományit és 
a matematikait.

Az EME korai idõszaki kiadványai (Az Erdélyi
Múzeum-Egylet Évkönyvei, Erdélyi Múzeum, Orvos-
Természettudományi Értesítõ, Múzeumi Füzetek) szin-
tén külön tárlóban szerepeltek. A folytonosságot jelez-
ve a régi dokumentumok mellett látható volt az Erdélyi
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AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET 150 ÉVE

EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN

Monok István fõigazgató köszönti a vendégeket és 
a sajtó képviselõit. 
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Múzeum legújabb száma, illetve a Múzeumi Füzetek
új sorozatának darabjai is. Az eredetileg tudomány-
népszerûsítõ céllal megindított, késõbb inkább szaktu-
dományos jellegûvé vált vándorgyûléseket bemutató
tárló fölött az OSZK Kisnyomtatvány-tárában õrzött
eredetirõl készült másolatban látható volt az 1906-ban,
Marosvásárhelyen tartott elsõ vándorgyûlés plakátja is.

Három külön összeállítás tisztelgett az EME három
korai tisztségviselõje elõtt: Mikó Imre, az EME meg-
alapítója és elsõ elnöke; Brassai Sámuel, a Természet-
rajzi Tár õre, az Erdélyi Múzeum elsõ igazgatója; 

végül Szabó Károly, az EME elsõ könyvtárnoka követ-
kezett a sorban. Látható volt az Erdélyi Történelmi Ada-
tok elsõ kötete Mikó Imre sajátkezû dedikációjával 
a Széchényi Könyvtár számára, Brassai számos tudo-
mányszakot felölelõ szakkönyvei, tanulmányai, röpira-
tai mellett bemutatásra került a gyakorlatias példákra
építõ, Számító Socrates címû, számos kiadást megért
elemi iskolai számtankönyve is. Szabó Károly székely
történelemmel, magyar honfoglalással, Árpád-korral
kapcsolatos forrásközlései mellett látható volt a Régi
Magyar Könyvtár II. kötete is, amelyet az EME bölcse-
leti szakosztálya 1883. október 19-i felolvasó ülésén
mutatott be a szerzõ.

Tudományszakok szerinti felosztásban kerültek be-
mutatásra az EME szaktudományos és tudománynép-
szerûsítõ kiadványai, három tárlóban. Az elsõ két tárlót
a humán tudományok és a társadalomtudományok
uralták: filozófia, irodalom és nyelvészet, könyvtár,

bibliográfia, irodalomelmélet és irodalomtörténet, tör-
ténelem, mûvelõdéstörténet, néprajz, színháztudo-
mány. A harmadik tárlóban szerepeltek a természettu-
dományok, fõként legújabb kori szaktudományos
kiadványokkal az orvostudomány, matematika, anyag-
ismeret, növénytan, mezõgazdaságtan körébõl. A falon
látható fotók és szövegek a György Lajos által megindí-
tott Erdélyi Tudományos Füzetek, illetve Jancsó Elemér
által szerkesztett Erdélyi Ritkaságok c. sorozat történe-
tébe vezették be a látogatót, a tárlókban látható eredeti
dokumentumokkal együtt. Az utolsó tárló a kénysze-

rû szünet évtizedeiben
egész nyelvtudományi
intézetet helyettesítõ, a
kolozsvári egyetemen
önálló iskolát teremtõ
Szabó T. Attila profesz-
szor munkásságát pró-
bálta bemutatni elsõsor-
ban fõmûvén, az Erdélyi
Magyar Szótörténeti Tár
immár monumentálissá
nõtt sorozatán keresztül,
illetve a szakma iránti
alázatban, ügyszeretet-
ben példaadó tudós korai
helynévtörténeti dolgo-
zatain keresztül, ame-
lyek késõbb a Tár szer-
kesztéséhez vezettek. Az
EME keretein belül a két

világháború között zajló humántudományos munka
transzszilván jellege felõl közelítve szinte jelkép-értékû
az a nyitott nézõpont, amely alapján az „adatmilli-
omos” nyelvész, szakítva a korábbi nyelvtörténeti szó-
tárak purista koncepciójával, a Tár szócikkei között
szerepelteti a korabeli latin, román, német jövevény-
szavak és kölcsönszavak sokaságát, belátva, hogy az 
erdélyi magyar nyelv fejlõdésérõl alkotott képünk ezek
hiányában töredékes, szakszerûtlen volna.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a tárlatot kísé-
rõ fali tablók sorozata az 1859–1950 közötti korszakban
az Egyesület szellemi vagyonát sokféleképpen gazda-
gító nagynevû tudósokat, közéleti személyiségeket mu-
tatta be, rövid életrajzok kíséretében. A kamarakiállítás
kurátorai Perjámosi Sándor és alulírott voltak, a kiállí-
tás és a sajtótájékoztató koordinálásáért a Tudományos
igazgatóság illetve a Közönségkapcsolati osztály felelt,
de köszönet illeti a Fotólabor és a Raktári osztály mun-
katársait is.

Csobán Endre Attila
acsoban@oszk.hu
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Az értékes kiállítást kurátori vezetéssel tekintették meg 
az érdeklõdõk. 
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Az Örkény István életmûve elõtt tisztelgõ hon-
lap (http://orkenyistvan.hu) az Örkény-család
és az Országos Széchényi Könyvtár között létre-
jött megállapodás eredményeként készült 2009
tavaszán. A tartalomszolgáltatást április elején
mutatta be a nemzeti könyvtár, Örkény István
születésnapjához (1912. április 5.) közel esõ idõ-
pontban, április 8-án. A szolgáltatás az eFestival
multimédia verseny döntõjében „A magyar kul-
turális örökség digitális megõrzése” kategóriá-
ban megkapta a díjnyertes digitális média alkal-
mazás minõsítést 2009 novemberében.

Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa
2008 kora nyarán kereste meg Monok
István fõigazgató urat azzal a hírrel,
hogy a család döntésének megfelelõen
szeretnék közzétenni Örkény István
életmûvének néhány kiemelkedõ da-
rabját a Magyar Elektronikus Könyv-
tár oldalain. Ezt követõen a Palatinus
Könyvkiadóval való megállapodás
eredményeként négy kötetet digitali-
zált a nemzeti könyvtár. Az így
jogtisztán rendelkezésünkre álló szö-
vegek adták az ötletet, hogy a Tarta-
lomszolgáltató Osztály, a Színháztör-
téneti Tár az Informatikai Igazgatóság
segítségével – a családdal egyetértés-
ben és hathatós támogatásával – a
nemzeti könyvtár gyûjteményének virtuális gazdagítá-
saként multimédiás honlapot készítsen.

A legismertebb és legnépszerûbb Örkény-mûveket
tartalmazó kötetek mellett (Válogatott egyperces no-
vellák, Tóték, Macskajáték stb.) számos egyéb szöveg,
ill. részlet közzétételére is engedélyt kapott az OSZK 
a megbeszélések során – Pisti a vérzivatarban, Lágerek
népe, A mesterség titkaiból stb. – azzal a megszorítással,
hogy ezek a mûvek csak a honlapon keresztül legye-
nek elérhetõk, azaz ne kerüljenek be a MEK gyûjte-
ményébe.

A honlapon publikált Örkény-mûvek mellett – hoz-
záadott szellemi munkaként – készültek el az író mû-
veinek, ezek mûfordításainak, valamint a róla szóló
szakirodalomnak a válogatott bibliográfiái, az Örkény

és mûvei által ihletett szépirodalmi alkotások listája, és
a legismertebb drámáinak magyarországi, valamint
külföldi színházi bemutatóit tartalmazó öt lista. Az
internet adta lehetõségeket kihasználva a listák és bibli-
ográfiák számos eleme kattintható, s így azonnal elér-
hetõ a honlapon keresztül. Számos színházi jelenetfo-
tót, Örkény István életét bemutató fotót, színlapot,
színházi- és filmplakátot, kéziratot, újság- és folyóirat-
részletet digitalizáltunk a nemzeti könyvtár és a család
gyûjteményébõl. A szolgáltatás közli ezeken kívül 
Örkény István pályaképét, képekkel gazdagított élet-
rajzát, a róla készült, illetve mûvei által ihletett képzõ-
mûvészeti alkotások fényképét, az Érdekességek menü-
pont alatt pedig az Örkény mûveibõl elhíresült

közszájon forgó szavak, idézetek, történetek és szöve-
gek csokrát és számos egyéb különlegességet is.

A majd 350 kép mellett számos multimédia-elem is
gazdagítja a honlapot. A Kossuth Kiadó a Mojzer 
Kiadó és a Hungaroton Kft. segítségének köszönhetõen
Örkény István hangja (saját mûvei és riportok) és több
egypercese is meghallgatható az oldalakon Mácsai Pál
elõadásában. A mozgóképek között részlet látható Fábri
Zoltán Isten hozta Õrnagy Úr! és Makk Károly Macskajáték
címû filmjébõl, valamint elérhetõ a Valló Péter által ren-
dezett In memoriam Ö. I. címû elõadás tévéváltozata és
Pacskovszky József filmje, Az igazi halál címû alkotás is. 

A honlaphoz angol nyelvû összefoglaló is készült –
kiegészítve az angol fordítások bibliográfiájával, több
szöveggel és néhány angol nyelvû méltatással is.
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„MI MINDENT KELL TUDNI?” – AZ ÖRKÉNY HONLAPRÓL
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Az Örkény István-honlap adatbázisában tárolt szöve-
gek és a 400 virtuális oldalon közölt több száz doku-
mentum közötti tájékozódást keresési funkció segíti. 
A szolgáltatást az ingyenes és nyílt forráskódú, szabadon
felhasználható Drupal tartalomszolgáltató rendszer 
mûködteti. A honlap arculatának megtervezéséhez az 
Örkény István lakásában készült fotók adták az ihletet, 
a belépéskor pedig  Örkény István Continental típusú író-
gépének hangja hallható. A OSZK szoros kivételként el-
tekintett attól, hogy a nemzeti könyvtár neve szerepeljen 
a domain-névben, mivel azt Örkény István családja vette
meg és bocsátotta a nemzeti könyvtár rendelkezésére.

A folyamatosan bõvülõ szolgáltatás jó példája annak,
hogy a nemzeti könyvtárban õrzött gazdag gyûjtemény
és a virtuális tér kínálta lehe-tõségek együttesen új mi-
nõséget hozhatnak létre, illetve ösztönözhetik további
ötletek születését. Az Országos Széchényi Könyvtár 
a Magyartanárok Egyesületével együttmûködve Tanuljunk
Örkényül! címmel pályázatot hirdetett magyartanárok ré-
szére. A pályázat célja az volt, hogy megismertesse és meg-
szerettesse Örkény István sokrétû mûvészetét, valamint
elõremozdítsa az új számítástechnikai eszközök minõsé-
gi használatát az oktatásban. A díjazott pályamunkák
megtekinthetõk az Örkény-honlapon.

Mann Jolán – Sudár Annamária
mannj@oszk.hu / sudara@oszk.hu

34

Az eFesztivál oklevele.

A honlap „beköszönõ” oldala.
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A könyv és mûvészet kapcsolatát a mûvészi kidolgo-
zású kódexektõl mai mûvészkönyvekig több megköze-
lítésben lehet vizsgálni. Mivel a zirci kéziratok ma az
OSZK Kézirattárában találhatóak a kiállítás idõhatárát
a nyomtatás korszakától határoztuk meg napjainkig.
Állományunk számos mûvészeti ággal foglalkozó mû-
vet tartalmaz. Ebbõl válogattuk a kiállítás egyik vonu-
latát a mûvészeti témájú könyveket. Szemezgetve belõ-
lük, az egyik legrégebbi közülük Étienne Du Pérac elsõ
kiadású „I vestigi dell’ antichita di Roma” munkája,
melyben a 16. században élt francia építész az antik 
Rómát mutatja be rézmetszeteken. Joachim von
Sandrart „Teutsche Academie der edlen Bau-, Bild-,
und Mahlerey-Künste” nyolc kötetes sorozata a német
mûvészettörténet egyik legfontosabb elméleti és forrás-

mûve, kiállításunkon a 18. századi, második kiadása
szerepelt. Grandiózus alkotás Johannes Kip-tõl 
a „Nouveau theatre de la Grande Bretagne” (London,
1727) munkája, amely gyönyörû kidolgozású metsze-
teken mutatja be a 18. századi Anglia építészeti értéke-
it. A mûvészettörténeti albumok közül külön figyelmet
érdemel Karl von Lützow „Die Kunstschätze Italens”
címû mûve, melybõl Michelangelo egy Madonna
relifjét mutattuk be, amely a kötetben egy gyönyörûen
kivitelezett rézkarcon szerepel. Ez a kötet egyben kép-
viseli a német könyvmûvészeti mozgalmat is, igényes
tipográfiájával és kötésével. A magyar könyvmûvésze-
tet két Malonyay Dezsõ munka bemutatásával szere-
peltettük. Ezek közül a „Magyar képírás úttörõi” 
(Budapest, 1905) külön említést érdemel, a kézzel me-
rített papírra készült, gyönyörûen kimunkált fametsze-
tes, szecesszió könyvdíszeivel.

A kiállításunk második vonulata mûvészkönyveket
mutatott be, a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága,
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A MÛVÉSZI KÖNYV
KIÁLLÍTÁS AZ OSZK REGULY ANTAL MÛEMLÉKKÖNYVTÁRÁBAN

Balogh Írisz: Pop-up krónika. 2009.
Thuróczy János: Chronica Hungarorum.

Augsburg, 1488, Erhardt Ratold.
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valamint a helyi mûvészeti szakközépiskola tanárainak
munkái közül válogatva. Sikerült igen neves alkotókat
megnyernünk, így szerepelt többek között Butak 
András, Kiss Ilona, Pataki Tibor, Stroe Krisztián és
Szyksznian Wanda egy-egy alkotása. A mai munkák
mellé pedig régi könyveket csoportosítottunk, melyek
vagy témájukban, vagy kötésükben illettek hozzájuk, s
így teljesen új és érdekes installációk jöttek létre. A kiál-
lítás egyik legsikeresebb darabját Balogh Írisz készítette,
akit Thuróczy János „Chronica Hungaroruma” ihle-
tett meg, s alkotta meg ennek analógiájára a „Pop-up
krónikáját”.

Érdekes szemszögbõl tárgyalta a könyv és mûvészet
viszonyulását a kiállítás harmadik vonulata: a könyvek
mint a képzõmûvészet modelljei. Hegedûs B. Piros
kollázsain, Szeifert György montázsain, Szabadvári
Attila litográfiáin, Balogh Vera, Földesi Barna és 
Lengyel András festményein mind-mind a könyv képi
megjelenítést valósították meg. Az alkotásokat a mû-
emlékkönyvtár folyosójának falain helyeztük el.

A kiállítást 2009. június 21-én Monok István fõ-
igazgató nyitotta meg a zirci Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozat keretében, s szeptember végéig több
mint 6400 érdeklõdõ tekintette meg.

A sikeres tárlat rendezõi Németh Gábor, Szabadvári
Attila és Szeifert György voltak.

Németh Gábor
gnemeth@oszk.hu
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Meisterwerke der Holzschneiekunst... 1879, J.J. Weber.
Malonyai Dezsõ: A magyar képírás úttörõi.

Budapest, 1905, Franklin-Társulat
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Ma, a születésnapi csomagok és egyéb alkalmi össze-
állítások idején talán kevesen gondolnak arra, hogy mi-
csoda erõfeszítéssel hozták létre, és milyen gondosan és
elõrelátóan gyarapították elõdeink azt a gyûjteményt,
amelynek létrejöttéért id. Szinnyei József oly kitartóan
küzdött. Az õ két évtizedig tartó „lobbizása” vezetett oda,
hogy Trefort Ágoston közoktatási miniszter 1884. július
2-án végre elrendelte az Országos Hírlapkönyvtár létre-
hozását a Magyar Nemzeti Múzeum keretében. A rende-
let végrehajtására természetesen Szinnyei kapott megbí-
zást, aki ekkor még az Egyetemi Könyvtárban volt
alkalmazásban, ezért feladatát a két könyvtár között
megosztott munkaidõben végezte. Segítõivel, Kereszty
Istvánnal és Váczy Jánossal – a két napidíjas munkatárs-
sal – és egy szolgával, néhány nap elteltével hozzá is fo-
gott a Nemzeti Múzeum állományának rendezéséhez,
feldolgozásához, majd kiegészítésé-
hez, az Egyetemi Könyvtár, az Akadé-
miai Könyvtár, a Nemzeti Kaszinó és
az Erdélyi Múzeum hírlapanyagával.
Rendkívüli, és nemzetközi szinten is
élenjáró volt ez az igyekezet, hiszen a
Bibliothéque National-on és a British
Library-n kívül nem akadt hasonló 
intézmény, de hasonlóan gazdag
gyûjtemény sem egész Európában. 
A Nemzeti Múzeum és annak könyv-
tára két okból látszott alkalmasnak ar-
ra, hogy egy ilyen nagyszabású terv
megvalósításának helyszíne legyen.
Elõször azért, mert a legnagyobb hír-
lap gyûjteménnyel rendelkezett, má-
sodszor pedig azért, mert az alapító
gróf Széchényi Ferenc szándéka sze-
rint, alapításától kezdve, országos,
nemzeti, megõrzõ feladatokat ellátó intézmény volt ma-
ga is. Hogy e feladatát maradéktalanul betölthesse, már
1802-ben rendelet született arról, hogy az Egyetemi
Könyvtár mellett, a Nemzeti Múzeum is részesüljön
kötelespéldányban. A kormány megbízásából Szinnyei
1885 és 1887 között fölkereste az ország összes hírlap-
nyomdáját, hogy személyesen gyõzze meg a nyomdászo-
kat, a lapok beküldésének fontosságáról, amit mellesleg
az 1848. évi XVIII. tc. is elõírt. Szinnyei ’turnéi’ sikeres-
nek bizonyultak. A gyûjtemény szépen gyarapodott, ren-
dezõdött.

Az I. világháború alatt a kötészeti kapacitás csökkené-
se miatt, az állomány már-már ’kezelhetetlenné’ vált. 
A feldolgozás lelassult, a kötetlen hírlapok száma pedig
ismét növekedett. Ennek ellenére, a könyvtár vezetése és
munkatársi gárdája, rendkívüli erõfeszítéseket tettek 
a háborús nyomtatványok, köztük a hírlapok beszerzésé-
re is. A könyvtár vezetõi felhívással fordultak a diplomá-
ciai testületekhez és más hivatalokhoz, hogy munkatár-
saik kísérjék figyelemmel és gyûjtsék össze a háború
dokumentumait. Több magánszemély (köztük tanárok,
papok, tudósok) önkéntes gyûjtõmunkájával igyekeztek
pótolni a háborús viszonyok miatt elmaradt kiadványo-
kat. A háborút követõ békekötés után, sok nyomda és
nyomtatvány került ki a kötelespéldány rendelet hatálya
alól, így a beszolgáltatott lapok száma 1920-ban a koráb-
binak már csak a 20-25 %-át érte el. A hiányt ismét vásár-

lásokkal és komoly egyéni áldozatokkal próbálták pótol-
ni a Nemzeti Könyvtár munkatársai és hívei.

A II. világháború is alaposan beleszólt a Tár ’nyugodt’
életébe. A nagyobb harcok idején, és fõként Budapest ost-
romakor a hírlapkötetek lekerültek a Nemzeti Múzeum
pincéjébe, majd a harci zaj elültével ismét visszakerültek
helyükre, a raktári polcokra. Ez 20.000 hírlapkötet két-
szeri mozgatását jelentette, ami az itt dolgozóktól em-
berfeletti erõfeszítést kívánt. A háború után módosult 
a könyvtár gyûjtõköre. Az új országhatárokon túlról ko-
rábban csak a magyar nyelvû lapokat gyûjtötte a könyvtár,
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A Hírlaptár legrégebbi helyisége a Múzeum körúton.
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ám késõbb a szomszéd országok, valamint a történelmi-
leg, diplomáciailag fontos régiók népeire, földjére, kultú-
rájára vonatkozó irodalmat, így azok legfõbb hírlapjait is.
Tekintettel az emigránsok növekvõ számára, egyre fon-
tosabbá váltak a távolabbi földrészeken élõ magyarok
lapjai is. A tartalmi bõvülés mellett fokozatosan egy ko-
moly tipológiai átrendezõdés is történt 1945 és 1957 
között. Szinnyei Hírlapkönyvtára még csupán a hírla-
pokról szólt, tehát az egy hónapnál gyakrabban megjele-
nõ sajtótermékekrõl. Mivel a lapok periodicitás szerinti
szétválasztása egyre nehezebbé vált, a Hírlaptár gyûj-
tõköre kibõvült az ennél ritkábban megjelenõ folyóira-
tokkal.

A Tár, mondhatni fénykorát, Dezsényi Béla irányítása
alatt élte. Dezsényi 1943-ban vette át, az ekkor már Hír-
laptárnak nevezett részleg vezetését, amit 1962-ig látott
el. Ez a húsz év sem volt mentes a nehézségektõl, ám en-
nek ellenére (vagy éppen ezért), munkatársaiból igen jó
közösséget létrehozva, szorgalmas, lelkes és szervezett
munkával, igen szép eredményeket tudott felmutatni.
Úgy tartotta, hogy a Hírlaptár „fokozott tudományos fele-
lõsséggel tartozik, a megõrzés és a feldolgozás általános köte-
lezettségein felül….”1 Ezt a tudományos felelõsséget
Dezsényi megosztotta kollégáival. A napi munkán túl,
megkívánta tõlük a szakirodalomban való naprakészsé-
get, ismereteik gyarapítását, a sajtótörténeti kutatómun-
kát és a publikációkat is. Az õ vezetésével 1946-ban meg-
kezdõdött a folyóiratok repertorizálása, a cikk-katalógus

építése, valamint külsõ- és belsõ munkatársakkal, akadé-
miai célhitellel a hiányzó korszak-bibliográfiák anyagá-
nak a cédulázása. Ennek elsõ eredménye A magyar sajtó
bibliográfiája 1945-19542, 1956-os megjelenése volt. 
A Hírlaptár – „mint kutatólaboratórium” – sajnos nem
sokáig tölthette be ebbéli küldetését. Dezsényit eltávolí-
tották a Tár élérõl és néhány év múlva elõkerült a funk-
cionális munkaszervezet kérdése is. Eszerint a külön-

gyûjteményeket a gyarapítás – feltárás – használat mo-
delljének megfelelõen kívánták felosztani, és a könyvtár
megfelelõ részlegeihez csatolni. A tárakban õrzött doku-
mentumok sajátosságaira való tekintettel, a többi tár ese-
tében elálltak ettõl, a Hírlaptárra vonatkozóan azonban
nem. 1971-ben elsõként a gyarapítást választották le 
a Tárról, majd ezt követõen az olvasószolgálatot (és vele
együtt a tájékoztatást), valamint a raktározást is. Ez az
átszervezés ekkor csupán szervezeti megosztottságot 
jelentett. Az igazi „szétszóratásra” 1985-ben, a Budai 
Várba való beköltözéskor került sor. Ezt ekkor már a haj-
dani Hírlaptár mérete is indokolta, mivel úgy tûnt, hogy
az új épületben nincs megfelelõ nagyságú hely, ahol 
a teljes Hírlaptár elhelyezést nyerhet. A Tár korábbi fe-
ladatain ezentúl, több – olykor fizikailag egymástól igen
távol lévõ – különbözõ részleg osztozott.

Pár év múlva – tapasztalva a döntés negatív következ-
ményeit – a Fõigazgatói Kollégium ismét napirendre
tûzte a Hírlaptár-kérdést. A könyvtár fõigazgatója 1988.
november 4-én létrehozott egy munkabizottságot. Tag-
jainak feladata az volt, hogy tanulmányozzák a Hírlaptár
újbóli felállításának lehetõségét. Illyés Katalin elkészítet-
te a „Javaslat a Hírlaptár önálló szervezeti egységként való
megszervezésérõl és mûködésérõl” címû tanulmányát, amit
a bizottság többi tagja véleményezett. A könyvtár vezetõ-
sége – e vélemények és javaslatok nyomán, a helyi adott-
ságokra való tekintettel – a kérdést elvetette. A döntés 
következményei nyilvánvalóak: a hírlap- és folyóirat

gyûjtemény többé nem különgyûjtemény, de termé-
szeténél fogva nem válhatott igazán a törzsgyûjte-
mény részévé sem. Igen nehezen megvalósítható –
mondhatni meglehetõsen visszaszorult – a hírlapok
„érdekvédelme” is, mint ahogyan a hírlapok „ren-
detlen természetét” valamennyi oldalról jól ismerõ
szakemberek képzése is lehetetlenné vált. Bízzunk
azonban abban, hogy – amint azt Görgey tábornok
mondta, „az igaz ügy örökre veszve nem lehet” –, 
a könyvtár jelenlegi és jövõbeli munkatársai, hasz-
nálói éppen olyan gonddal és lelkesedéssel vigyáz-
nak az egykori Hírlaptár értékeire, mint azt elõde-
ink tették. A 2009-ben megszületett Sajtótörténeti
Osztály és a könyvtárban mûködõ akadémiai sajtó-

történeti kutatócsoport pedig, betöltik majd azt az ûrt,
amely az Országos Hírlapkönyvtár, a Magyar Nemzeti
Múzeum Széchényi Könyvtárának Hírlaposztálya,
majd a Hírlaptár és ezek nagytudású, szorgos munkatár-
sai maguk után hagytak.

Kocsy Anikó
akocsy@vipmail.hu
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1 Periodikák a könyvtárban / Dezsényi Béla  [Bp.] : [OSZK], 1954. - 7.p.
2 A magyar sajtó bibliográfiája. 1945-1954 / Dezsényi Béla, Falvy Zoltán, Fejér Judit. – Bp. : Mûvelt Nép, 1956. – 159 p.

A Hírlaptár kutatóhelyisége 1937-ben.
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Az ötszáz éves kódex a Székely Nemzeti
Múzeum (Sepsiszentgyörgy) tulajdona, köl-
csönzésére s magyarországi restaurálására,
ezáltal megmentésére komoly diplomáciai és
szakmai erõfeszítések árán került sor.

A középméretû, nyolcadrét alakú
könyv a negyedik legrégebbi nyelv-
emlékünk, s az elsõ magyar biblia-
fordítás, az úgynevezett Huszita
Biblia része. (A kódex a bibliafordítás
zsoltárait tartalmazza, ám nevével
ellentétben valószínûleg ferences
szerzetesek keze nyomát is viseli,
egyéb feltételezések szerint pedig
premontrei, bencés, sõt akár világi
eredet sem zárható ki.) Kötését 
a Nyulak-szigeti apácák készítették
Budán – néhány általuk másolt egy-
házi szöveggel kiegészítve – a XVI.
század elején. A kódex nevét Szilády
Áron adta, a tulajdonos báró Apor
Péter tiszteletére. A könyv 1877-ben
került elõ egy leszármazottól, báró Apor Zsuzsannától,
aki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak
ajándékozta.

A negyvenes évek elején hasonmás kiadásban is meg-
jelent kódex Budapesten vészelte át a második világhá-
borút. (Arról keveset tudni, hogy akkor megkísérelték-

e restaurálását, az viszont tény, hogy késõbb, nem tud-
ván a pesti õrzésrõl, sokan semmisnek hitték, hiszen 
a háború alatt a könyvritkaságokat és egyéb értékes mû-
tárgyakat Erdélybõl nyugatra menekítõ szállítmányt
bombatalálat érte, így azt gondolták, az Apor-kódex is
köztük volt). 

A székelyföldi intézmény legbecsesebb darabja végül
1953-ban került vissza Romániába, de azóta folyama-
tosan károsodott a magas savtartalmú tintája miatt. 
A végsõ pusztulás veszélyét elkerülendõ így minden-
képp szükség volt a helyreállítására, csakhogy egyálta-
lán nem ment egyszerûen! Az õrzõ múzeum a rend-

szerváltás után több alkalommal is
megkísérelte megszervezni a restau-
rálását, de egyetlen esetben sem sike-
rült elkezdeni a konkrét munkát. 
A sepsiszentgyörgyi intézmény
mindvégig támogatta a kódex szak-
szerû magyarországi restauráltatásá-
nak gondolatát is, hiszen elemi érde-
ke volt, hogy ne hagyja kárba veszni
féltve õrzött kincsét, akkor is, amikor
saját, otthoni erõfeszítéseik kudar-
cokkal végzõdtek. Az Országos 
Széchényi Könyvtár többször fel-
ajánlotta segítségét, de sajnos egy bõ
évtizedig falakba ütközött. A kilenc-
venes évek második felétõl kezdõdõ-
en a határon túli restaurálás ellen
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leginkább szakmai köntösbe búj-
tatott diplomáciai kifogásokkal élt
a román fél, miközben a múzeu-
mi páncélszekrényben szó szerint
hulltak ki a betûk az ötszáz éves
könyvbõl!

A 2009-es magyar nyelvemlék-
kiállítás elõkészületei kapcsán is-
mét felvetõdött a kódex kölcsön-
zéssel egybekötött restaurálásá-
nak, megmentésének a lehetõsége. 
Az OSZK részérõl a Tudományos
igazgatóság koordinálásával a szak-
mai és diplomáciai erõfeszítések 
sikeresen zajlottak, mindemellett
Románia uniós csatlakozásával is
változtak némiképp a viszonyok,
így az intézményközi szakmai ko-
operáció lehetõségei is jobban körvonalazódtak, s egy há-
romoldalú (a két nemzeti könyvtár illetve a székelyföldi
múzeum közti) megállapodás és kiállítási kölcsönszer-
zõdés keretében egy bõ évre sikerült átkérni a kódexet 
a teljes körû restaurálásért, illetve digitalizálásért cserébe.
A kölcsönzés a hasonmás kiadás közös megjelentetésé-
nek lehetõségét is tartalmazza.

Az igen kényes és hosszas restaurálási folyamat 
a Balassi Intézet támogatásával még 2008 év végén 
kezdõdött el! (Az Apor-kódex háromféle ismeretlen
kézírásból és tintából tevõdik össze, így az egyik alapve-
tõ nehézséget a különbözõ savtartalom jelentette, 
melyek függvényében változó mértékben esett ki a pa-
pír az írásjelek alól.) A 2009 októberében megnyílt

„Látjátok feleim..” Magyar nyelvemlékek a kezdetektõl 
a 16. század elejéig címû kiállításon nem csupán 
a megújult Apor-kódex szerepelt, hanem egyik fõ látvá-
nyosságként a Huszita Biblia részeit õrzõ mindhárom
kódex, melyek történelmük során elõször kerültek 
együttesen bemutatásra! Az idõben legrégebbi Bécsi 
kódexszel az OSZK büszkélkedhet, az újszövetségi

Evangéliumokat tartal-
mazó Müncheni kódex
kölcsönzését a Bayerische
Staatsbibliothek tette le-
hetõvé, a most megme-
nekült Apor-kódex pedig
ezentúl méltóképpen mu-
tathatja be a huszitá-
nak mondott bibliafordí-
tás zsoltárait.

Ha a reinkarnálódott
könyv 2010 tavaszán 
visszakerül a Székely
Nemzeti Múzeumba,
külön kiállítást nyitnak
tiszteletére, annak törté-
netével és restaurálási 
állomásaival. Addig is,
az OSZK-ban nemes-
másolat és kiállítási ver-
zió is készül az Apor-
kódexbõl.

Köszönet mindenkinek, aki a nemes ügyet segítette,
külön köszönet illeti Tóth Zsuzsa vezetõrestaurátort, 
a nagyszerû munkáért!

Boka László
boka@oszk.hu
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Tisztelt Fõigazgató Úr, Kurátor Asszony! Tisztelt Közönség!

Sokszor és örömmel jöttem a Széchényi Könyvtár kiállításaira, látogatóként, vagy néha a megnyitást is elvállalva. Egyko-
ri könyvtárosként otthon érezve magamat, általában nem ragaszkodtam a formaságokhoz. Engedjék meg most is, hogy be-
vezetõként két élményemet elevenítsem föl.

Egészen kisdiák koromban, bizonyosan alsósként, többször elõvettem apám könyvszekrényébõl Beöthy Zsolt irodalom-
történetét – fõleg, mert a két kötet nagyon szép bõrkötésbe volt kötve. Annak az elején volt olvasható a Halotti beszéd, két-
hasábosan, betûhív leiratban és mellette mai olvasatban. Tovább nem jutottam, de ehhez többször visszatértem. Tetszett a
prédikáció ünnepélyessége is, de leginkább az foglalkoztatott, hogyan is – ma azt mondanám, milyen szabályok szerint –
különbözik a két szöveg.

Majd hatvan évvel késõbb, két éve a Vág melletti Deáki községben ünnepeltük Szent István napját. Itt találták meg, és
nyilván ezen a vidéken volt használatban a Halotti beszéd. A ma is magyar többségû faluban, az ünnepélyen elõállt egy
nyolcvan éves, nyugdíjas mozdonyvezetõ, és elmondta a Halotti beszédet. Megborzongott az ember háta – nincs színész,
aki szebben mondta volna el; de ennél több volt ez: mintha mindnyájan egy nyitott sír mellett álltunk volna, s megrendül-
ve hallgattuk a papot.

Hittük-e volna, hogy egy nyelvemléknek ma is élõ feladata lehet?
Tisztelt Közönség!

Ez a kiállítás a Magyarország elsõ ötszáz évébõl fennmaradt magyar nyelvû szövegeket gyûjti össze, és mutatja be, eddig
soha nem látott teljességben. A magyar nyelvû írásbeliség kialakulását és elterjedését követhetjük nyomon. Ez önmagában
is fontos kultúrtörténeti folyamat. Beletartozik az írott nyelvváltás teljes háttere, a tartalom kiszélesedésétõl a források kelet-
kezésének helyéig és szereplõiig, és a technikai kivitelezésig. Azaz hogyan és miért jutunk el a latin szövegbe szúrt magyar
hely- és tisztségnevektõl a teljes magyar nyelvû mûvekig; kik voltak a scriptorok, s hol és hogyan mûködtek, mit olvashatunk
ki az emlékeket tartalmazó oklevelekbõl és kódexekbõl az írásmódtól kezdve a könyvkötésig, és az ott szereplõ gazdasági,
jogi és más viszonyokig. És persze ezek a leletek az egyetlen forrás, amelybõl képet alkothatunk a régi magyar nyelv állapo-
táról, követhetjük nyelvtani átalakulását, következtethetünk szókincsére, nyelvjárásaira, sõt az irodalmi és a beszélt köz-
nyelv különbözésére. Ezen túl természetesen a hangzó magyar beszéd latin ábécével való rögzítésének nehézségeit és hosz-
szú kialakulását is láthatjuk.

Ezt a gazdagságot tárja elénk, a nyelvemlékekbõl nyerhetõ sokfélé ismeretre és tanulságra ébreszt rá a kiállítás szép kata-
lógusa, benne egy önálló könyvre rúgó tanulmánnyal. Mind a szerzõknek, mind a katalógus tervezõjének köszönetet kell
mondanunk.

De mindenekelõtt a Kurátornak és a kiállítás rendezõinek! Régi pergamenek, esetleg díszes, de nem szakembernek alig
olvasható könyvlapok vajon csábítanak-e közönséget, s fõleg, benntartják-e a látogatókat a termekben, s milyen élményt vi-
hetnek õk azután magukkal? A rendezés élt minden lehetõséggel, a korabeli tárgyak kiállításától kezdve az elektronika be-
vetéséig, s még a gyerekekre is gondoltak. Megint szubjektív leszek: egy kiállítás egészét lehet úgy élvezni, mint egy zene-
mûvet – egyes részletekre figyelve is, a mû egészének átadva magunkat. Ezen a kiállításon az ennek megfelelõ
összbenyomás nem annyira a látványból, mint magukból az egyes lapokból, egyes sorokból és magyar szavakból árad és áll
össze, a tõlük elválaszthatatlan közvetlen és mögöttes tartalomból. Mert egy pillanatig se feledjük: megszentelt emlékek
ezek, a magyar történelem, kultúránk és nemzeti azonosságunk gyökerei.

Az ennek járó tisztelettel nyitom meg a kiállítást.
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SÓLYOM LÁSZLÓ BESZÉDE A „„LLÁÁTTJJÁÁTTOOKK  FFEELLEEIIMM……””  KIÁLLÍTÁSON

A Magyar Nyelv Éve 2009 programsorozatában az Országos
Széchényi Könyvtár nagyszabású kiállítást rendezett a magyar
nyelv középkori emlékeibõl „Látjátok feleim…” - Magyar nyelvem-
lékek a kezdetektõl a 16. század elejéig címmel, melyen szinte minden
kiemelkedõ jelentõségû nyelvemlékünk helyet kapott. Az egyedül-
álló kiállítást Sólyom László köztársasági elnök úr nyitotta meg. 
A tárlathoz reprezentatív nagykatalógus és kétívnyi fakszimile
dosszié is készült, utóbbi elsõsorban a közoktatás számára. A nyitás
napja óta az érdeklõdõ nagyközönség tudományos, illetve ismeret-
terjesztõ honlap révén is ismerkedhet írott nemzeti kincseinkkel,
amelyek a legfontosabb nyelvemlékek mellett a hozzájuk tartozó
népszerûsítõ tartalmat (hanganyagok, képek, interaktív média kap-
csolatok stb.), sokszínû és közérthetõ eszközökkel jelenítik meg. 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének együttmûködésével a

Nemzeti Könyvtár tudományos igényû honlap-felülete hosszú tá-
von kíván a magyar nyelvemlékekkel kapcsolatos kutatások gyûjtõ-
pontja lenni.

A 2009-es Kazinczy emlékév kapcsán meghirdetett Magyar
Nyelv Éve programsorozatának OSZK-s eseményeirõl, (kiállítás,
konferencia, honlap, egyebek) részletesen a 2010-es Mercuriusban
olvashatnak. Az alábbiakban köztársasági elnök úr köszöntõjét, 
illetve a Manuscriptorium kiállítótérben megrendezett kamara-
kiállításról olvashatnak. A Kazinczy-évforduló elõtt a Nemzeti
Könyvtár ugyanis további tárlattal is tisztelgett. NYELV. EMLÉK.
TEREMTÉS - KAZINCZY címmel a Kézirattár Kazinczy-erek-
lyék révén mutatta be az írott magyar nyelv kezdeteitõl a nagy meg-
újulásig terjedõ idõszak összetett hátterét, Kazinczy és a nyelvemlé-
kek viszonyát.
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Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját az
OKM a magyar nyelv és kommunikáció évévé nyilvá-
nította, ám ebbõl – a reneszánsz évvel szemben – nem
következett minden intézményt átfogó és némiképp
kordába szorító stratégia. Ez jót tett az in-
tézményeknek, szabadabban nyúlhattak 
a tárgyhoz.

A Kazinczy-évfordulóknak kultikus tör-
ténete van, mint egyébként csaknem min-
den történeti, irodalmi évfordulónak. 
Kazinczyé talán abban különbözik leg-
többjüktõl, hogy az ünnepelt már életében
is a magyar irodalom egyik legnagyobb kul-
tuszképzõ alakja volt. Könyveit, portréit,
tárgyait, egész világát úgy építette föl, hogy
alkalmat teremtsen az õt tisztelõ körnek
már életében, halála után pedig az egész
nemzetnek kultikus tiszteletben részesíte-
nie õt, a „Szent öreget”. Kultikus tisztelete
végigkísérte az évfordulókat, de emellett
mindig volt lehetõség értelmezésre, elem-
zésre is. A Kézirattár egykori munkatársa,
Halász Gábor 1931-ben azt a mottót tûzte
irodalomtörténeti jelentõségû Kazinczy-
esszéje elé, hogy a legnagyobb elismerés 
a kommentár. Kazinczy hatalmas életmûve
a nem kevés bibliográfiai tételt számláló iro-
dalom ellenére jónéhány ponton további 
értelmezésre és feltárásra vár.

Ehhez kívánt hozzájárulni a Kézirattár
kiállítása Kazinczy és a régi magyarság
kapcsolatának bemutatásával, a könyv-
gyûjtõt, a szövegkiadót, a magyar nyelvemlékek felku-
tatóját, „nyomozóját” állítva középpontba. A nyelvem-
lékekkel való foglalkozás Kazinczy pályáján belesimult
a magyar múlt írott forrásainak feltárásába. Nem volt
történeti nyelvész, ezen a területen a nagy Révai Miklós
feltétlen autoritására támaszkodott, kevés nyelvtörté-
neti megnyilatkozásában õt követte. Viszont nagyon
sokat tett régi szövegeink feltárásáért, a mûvelt olvasók
számára való közzétételéért. Kölcsey segítségével éve-
ken át ügyködött, hogy a Debreceni kódex másolatát el-
készítsék a Kollégiumban õrzött eredetirõl. Végül si-

kerrel járt, a kiállításunkon látható másolatot, mely
több fázisban készült – hiszen egyszerûen ki kellett lo-
patni a Kollégiumból, s a „bûnrészesek” állása újra és
újra veszélybe került –, pesti „tanítványának”, Horvát

Istvánnak adta át kiadásra. Ugyancsak nehezen szerez-
te meg Sinai Miklós könyvtárából Sylvester János
Grammatica Hungaro-Latinájának unicum-példányát
(Sárvár-Újsziget, 1539), hogy másolatot készíthessen ró-
la. Ezt maga publikálta tervezett kiadvány-sorozatának,
a Magyar régiségek és ritkaságoknak elsõ kötetében. Sajnos
a sorozatból ez az egyetlen kötet látott napvilágot, noha
leveleibõl tudjuk, hogy legalább hat kötetre tervezte, és 
a másodiknak még tartalomjegyzéke is elkészült.

Kazinczy tette közzé elsõként 1651 után a régi ma-
gyar irodalom egyik legkiemelkedõbb mûvét, Zrínyi

NYELV. EMLÉK. TEREMTÉS. 
KAZINCZY KIÁLLÍTÁS A KÉZIRATTÁRBAN

2009. okt. 26-2010. febr. 28.
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Miklós Syrenáját. A kiadás gondolata már 1803-ban
megfogant benne, de egyéb munkái és az irodalmi élet-
ben betöltött szerepe miatt a szöveggel való tényleges
aktív foglalkozás lehetõségét csak a ’10-es évek közepe
hozta meg számára. A mû végül 1817-ben jelent meg.
Filológiai tekintetben több kívánnivalót hagyva maga
után, bevezetõ, kritikai jegyzetek, életrajz és egyebek
nélkül, de mégiscsak hozzáférhetõvé vált a szöveg. En-
nek a munkának, illetve a Zrínyiekkel való foglalatos-
kodásnak hozadéka lett, hogy Kazinczy meg tudta aka-
dályozni annak a kisebb kulturális botránynak
kirobbanását, melyet Peter Krafft, bécsi udvari festõ
Zrínyi kirohanása címû történeti festménye rejtett ma-
gában. Krafft József nádor kezdeményezésére, közada-
kozásból kezdett a hatalmas tabló megfestéséhez 
a Magyar Nemzeti Múzeum számára. A munka során
azonban elkövetett egy súlyos ikonográfiai hibát, a szi-
getvári hõs arcát dédunokájának, a költõnek portréjáról
kölcsönözte. Kazinczy még a festmény nyilvános kiál-

lítása elõtt felfedezte a tévedést, s a nádorhoz fordult or-
voslásért. A leveleiben tanúsított erélyes fellépésnek és
természetesen a nádor tekintélyének köszönhetõen vé-
gül a „hiteles” Zrínyi került ki Krafft ecsetje alól.

A kiállítás kísérõfüzetében a látogató Kazinczy leve-
lezésébõl vett részletek segítségével pontról pontra kö-
vetheti a Zrínyi-kiadás és a kép históriáját. Emellett 
egy másik füzetecskét is magával vihet az, aki betéved 
a Manuscriptorium terébe, Kazinczy Molnár György-
höz írott levelének másolatát, mellékelve a szöveg átírá-
sát. Az eddig ismeretlen levelet az évforduló alkalmából
sikerült napfényre hozni a Kézirattár egyfeldolgozatlan
fondjából.

Az Országos Széchényi Könyvtár az évforduló alkal-
mából nem tiszteleghetett volna méltóbban Kazinczy
emléke elõtt, mint az újonnan felfedezett levél bemuta-
tásával.

Földesi Ferenc
foldesi@oszk.hu

Kazinczy eddig ismeretlen levele Molnár Györgyhöz.
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