
MERCURIUS 2013





MERCURIUS 2013



MERCURIUS 2013

Szerkesztõ: Boka LászLó

Munkatársak: kötéL EmőkE, HErEndi LászLó, Budai-kiráLy tímEa

Grafikai tervezés: GEra attiLa

Cím és elérhetõség:
Országos Széchényi Könyvtár

1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

http://www.oszk.hu

telefon: (+36-1) 22 43 700
fax: (+36-1) 20 20 804

Megrendelhetõ:
kiadvanytar@oszk.hu

telefon: (+36-1) 22 43 878
fax: (+36-1) 22 43 744

Borító 1: A „Távol az Araráttól” című kiállítás egyik műtárgya – Talpas kereszt, Szamosújvár, 17. század
Borító 2:  Illés Árpád: Weöres Sándor a napot és a holdat igazgatja

Borító 3: Részlet az „Én már rég a harangoké vagyok” című centenáriumi Jékely-kiállításból
Borító 4: „Távol az Araráttól” – Részlet a Budapesti Történeti Múzeumban rendezett közös kultúrát 

bemutató örmény kiállításból

Fotók © Országos Széchényi Könyvtár, karasz Lajos, tótH PétEr

Budapesti Történeti Múzeum, Bakos áGnEs, tiHanyi BEncE

Az Országos Széchényi Könyvtár fenntartója a

Megjelenik évente, indulási év 2002.

A kiadásért felel az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója

Nyomta és kötötte a Nalors Nyomda
Vezérigazgató: szaBó GáBor

ISSN 1589-4738



Egynapos rEndEzvényEk a 
TörTénETi inTErjúk Tárában

könyvtárlaT

Minikönyv-kiállíTás

FilMgyári CapriCCio

Talpra Magyar!

HasonMások és rEprinTEk 

Távol az araráTTól 

HaTárTalan EgyüTTMűködés – 
sTraTégia, inTEgráCió, MEgújulás

a 100. szülETésnap

isTEni színjáTék – „la divina CoMMEdia”

rEjTélyEs vízjElEk

a „gőzHangya” HazaTér... 

a TErEMTés diCsérETE – WEörEs sándor és 
illés árpád

TaRTaloM

5

7

10

11

12

14

16

18

20

23

26

29

30



áTHallások 

„én Már rég a Harangoké vagyok” – jékEly 100

india Magyar szEMMEl – 
Magyar uTazók indiában

a 90 EszTEndős borsa gEdEon köszönTésE

nEMzETközi TudoMányos sziMpóziuM 
augusTinus Moravus oloMuCEnis Halálának 

500. évFordulója alkalMából

széCHényi EMléknap 2013

avE Tyrnavia!

rövidHírEk

zirCEn TörTénT

pErszonália

33

35

37

39

40

41

44

47

46

48



5

csEH tamás arcai – kErEsztüL az éLEtEn

Több mint negyven évvel ezelőtt kezdte meg Cseh 
Tamás és Bereményi Géza annak az ezernél is több 
dal nak az írását – és nem sokkal később azok elő adá sát, 
majd az előadások révén számtalan variá ció meg al ko tá
sát –, amelyet az alkotópáros elő adó mű  vész tagjának, a 
ze ne szer ző Cseh Tamásnak halála után, teljességre törek
vő en a Cseh Tamásarchívum épí tése, fejlesztése érde ké
ben az Országos Széchényi Könyv tár Történeti Interjúk 
Tárá ban gyűj tünk, rend sze rezünk. 

Ennek a gazdag anyagnak a feldolgozása tette 
lehetővé, hogy 2013. január 22-én a magyar kultúra 
nap ján, amely egyben Cseh Tamás születésének het   - 
ve nedik évfordulója is volt, egy napra a nemzeti 
könyv tár VIII. emeleti nagytermében a barátok, ra-
jon  gók, kutatók és olvasók először láthatták együtt a 

dal nok, a képzőművész és az indián életének emlé-
ke it, alkotásait. Részleteket mutattunk be filmekből, 
kon cer  tek ből, színházi fellépésekből, tv-műsorokból 
és interjúkból, kiállítottuk személyes tárgyait, fény -
ké peit, kéziratokat, kottákat, lemezeket, képző mű vé-
szeti munkáit. Felállított indián sátra, tipije – bará-
tai nak segítségével berendezve – ritka alkalmat kínált 
betekinteni a bakonyi indián titkos, „másik éle tébe”.

Mintegy 1800 látogatója volt az egynapos ese mény- 
    nek, amelyen két nagy sikerű koncertet tar tot  tak – 
egy-egy, Cseh Tamásnak írt dal ősbe mu ta tó já val – 
barátai, alkotótársai. Délben Koncert nél kü le cím mel 
az egykoron Cseh Tamást kísérő Ad Libi tum zene-
kar tagjai – Novák János, Márta István, Kecs ke mé ti 
Gábor – zenéltek, este hattól pedig Másik János adott 
elő közösen írt dalaikból. 

A program nem csupán Cseh Tamás életművének, 
pályájának, alkotásainak bemutatója volt, de egy nap -

EGYNaPoS RENDEZVÉNYEK 
a TÖRTÉNETI INTERJÚK TÁRÁBaN
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Az egynapos bemutató plakátja
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ra könyvtárunk „príma hellyé” is vált a Cseh Tamást 
és a Dalokat szerető tisztelők, zenészek, műve lő dés-
tör té né szek számára.

„itt a szaBad EuróPa rádiója, a szaBad maGyar-
orszáG HanGja!”

2013. október 31-én volt 20 éve, hogy a Szabad 
Európa Rádió 42 év szolgálat után utoljára közvetített 
ma gyar nyelven. A rádió egykori munkatársainak 
talál ko zó jával egybekötött bemutatóval idéztük fel a 
Sza bad Európa Rádió Magyar Osztályának történetét 
– a kez de te ket, az ötvenes évek hidegháborús idő sza-
kát és a magyar forradalmat, illetve a 80-as éveket, 

a rendszerváltozást, és a búcsút 1993. október 31-én. 
Emblematikus „szabadeurópás” műsorokat, kora-
beli propagandafilmeket, interjúrészleteket, az 1956. 
ok tó ber 31-én, 57 évvel azelőtt elhang zott műsor fo -
lyam pontos rekonstrukcióját láthat ták, hall hat ták 
az idelátogatók, miközben megtekint het ték a Münc-
hen ben egykor működő rádióstúdió és szer kesz tő ség 
eredeti berendezéseit, relikviáit. Az egy na pos ren dez-
vé nyen és kerekasztal-beszélgetésen töb bek között 
részt vett Borbándi Gyula, Skultéty Csa ba, Büky 
Barna, Ramsay Győző, Elekes István, Vayda János, 
Kovács Ilona, Pataki Judit.

lukács Bea
lukacs.bea.at.oszk.hu
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Teenager party. A mikrofonnál és a lemezjátszónál: Cseke László



7

KÖNYVTÁR laT

– AZ OSZK IRODALMI ÉS KuLTúRTöRTÉNETI PROGRAMSOROZATA –

7

2012ben nagy sikerrel rendeztük meg a KönyvTÁRlat 
első szériáját, amelyet tavaly szeptembertől „újra tölt ve” 
folytattunk, a magyar irodalom egyegy kie melt, jelen tős 
korszakát állítva középpontba. 

Könyv tá runk az iro da lom- és történettudomány 
szakkönyv  tá ra, ezért külö nö sen fontos számunkra, 
hogy e tudo mány    te  rü le tek nálunk őrzött kincseit ne 
csak egy sze rű en bemutassuk a nagy kö zön ség szá má-
ra, hanem az adott szakterület kiváló is me rői nek értő, 
ugyan  ak kor közérthető tolmácsolásában ele vened je-
nek meg az egyes témák. Törekedtünk rá, hogy min-
den alka lom mal felmutassunk valamit az ún. „kano-
ni zált” iro da lom ból, ami egy adott korra jel lem ző, 
ami ből bea zo no sít ható az időszak; ugyan akkor mel-
let te olyan elő adó kat, előadásokat is hallhattunk, 

melyek más aspek tusát, ismeretlen, rej tett oldalát tár-
ták fel az elem zett kornak, illetve témá nak. Az első 
soro zat hoz hason ló an minden egyes programot egy 
kama ra  kiállítás kísért az OSZK-ban, esetenként a 
társ intéz  ményekben talál ha tó kincsekből: vonatkozó 
kézi ratok, plakátok, első kia dá sok. Illetve a szakmai 
előa dásokat egy műsor zárta: csatlakozó koncertek, 
szín padi előadások. A már bevált módon, havonta 
egy szer rendeztünk meg egy-egy komp lex programot. 

A témaválasztást a sorozat címén – Múzsák és szen
tek – kívül megkönnyítette, hogy 2013 több szerző ese-
tében is centenáriumi év volt, s így tudtunk kap cso-
lód ni más, központi programokhoz is. Rögtön ja nu- 
 ár ban, a Weöres-év nyitányaként, Merényi Anna má-
ria előadását hallgathatták az érdeklődők a Psziché 
„atyjának”, ungvárnémeti Tóth Lászlónak élet mű vé-

A Talamba Ütőegyüttes Gödöllő koncertje
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ről; s a magyar kultúra napjához kötődően kor tár sa, 
Kazinczy egy kevésbé respektált oldala ke rült bemu-
ta tás ra, jelesül a női (arc)képek ábrá zo  lá sa, változása 
élet mű vé ben – szintén pécsi iroda  lom  tör té nész –, 
Tóth Orsolya tolmácsolásában. 

Februárban Duettek került terítékre: Milbacher 
Róbert Petőfi és Arany barátságának („Versenyben 
égtek húrjaik?”), Margócsy István pedig Szendrey 
Júlia és Petőfi kapcsolatának ismeretlen oldalait tárta 
fel. Az eredeti levelek, a Toldi szerelme kézirata mellett 
nagy sikert aratott Szirtes Edina Mókus koncertje. 
Ahogy márciusban a 20. század elejének kávéházi 
hangulatát megidéző Myrtill és a Swinguistique 
estje. utóbbi könnyed zenei hátteret szolgáltatott egy 
súlyosabb szerelmi múzsának, a könnyek asszonya, 
az igazi Léda alakjának. Előadóink, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum munkatársai – E. Csorba Csilla és Hegyi 
Katalin – fotóritkaságok és kéziratok segítségével ele -
ve nítették meg a párizsi szalonok, kávéházak kulisz-
szái között bontakozó világot. 

Ezt követően, áprilistól júniusig, újabb mini-szériát 
indítottunk: az NKA támogatásra pályázott három 
alkalom folytatása volt a KönyvTÁRlat 2. támogatott 
sorozatnak, ugyanakkor első alkalmai egy (akkor 
még) reménybeli KönyvTÁRlat 3-nak is. Folytatása a 

meg kez dett hagyománynak, tematikailag, felépítését 
tekintve szorosan csatlakozott a második szériához: 
amíg ott egy-egy kor, korszak több oldalát mutattuk 
be dia lo  gicitásukban működve, addig most az adott 
kor/szak egy-egy kiemelkedő szerzőjét, általunk kie-
melt művészét állítottuk a középpontba. Ponto sab  ban 
a művésznek illetve életművének nem vagy alig is-
mert arcát láttattuk. Így került előtérbe Csáth mint 
zeneszerző, Karinthy mint lírikus, Weöres mint fi lo -
zófus és a jelenlegi költőnemzedék egyik leg na gyobb 
hatású „mentora”. Ezzel együtt bemu tatásra ke rül tek 
az OSZK birtokában lévő zeneműtári érde kes ségek 
– nemcsak a Nyári este vagy az Őszi körtánc parti tú-
rá ja Weörestől, hanem a szintén általa jegyzett Úttö
rő dal kézirata is. Láthatóvá/hallhatóvá tettük továb bá 
a birtokunkban lévő Weöres-gyűjte mény több más 
darabját is: szitanyomatokat, dia fil me ket, a Szín   ház -
történeti Tár kincseit. ugyanez vonat ko  zott a másik 
két szerzőre is: megelevenedett ifj. Bren ner József 
Napló-ja, valamint első kiadású Csáth mű  vek kerül-
tek a tárlókba, a szerző emlékiratai és zeneszer zők-
ről írott tanulmányai mellé; Karinthynál pedig az 
Együgyű lexikon mellett szépen megfért a Két hajó 
dedi kált példánya is). 

„Ó nyájas olvasó: mindenféle dolog” címmel Karint hy 
Frigyes-estet szerveztünk, Szalay Károly, irodalom-
tör ténész, szerkesztő és felkért beszélgető part ner ung- 
  vári Tamás irodalomtörténész részvételével, melyet 
Fenyő Iván színművész Karinthy versfelolvasó est je 
követett, melyhez a Chameleon Jazz Band szol gál  ta-
tott korhű muzsikát. „1000 x ölel Józsi” volt a mot tó- 
 ja a Csáth Géza-estnek, Kelemen Éva, a Zene tör té-
ne ti Tár munkatársa és Szajbély Mihály iroda lom tör-
té nész tolmácsolásában, melyet Máté Gábor fel ol va-
só  est je és Elek Szilvia zongorajátéka követett. A már 
em lí tett Weöres Sándor-est („Testesűlt álom vala földi 
képem,”) Bartal Mária elő adásával indult a bel ső idő, 
a szubjektív időélmény kialakulásáról. Ezt követte két 
kortárs szerző, Schein Gábor és Térey János kötet len 
beszélgetése Weöres hatásáról, befo lyá sá ról, élet mű-
vé nek továbbéléséről, illetve utó életéről. 

Az estet az egyik legnagyobb sikert arató produkció, 
a Momentán Társulat rögtönzésekre, nyelvi bravú-
rokra épülő RögvEst című műsora zárta.

A támogatásoknak köszönhetően idén szeptem-
ber től újabb „szemeszter” indulhatott, ezúttal Bűnök 
és szenvedélyek sorozatcímmel. Szeptemberben nem 
kisebb bűnnel (vagy szenvedéllyel?) indítottunk, mint 
a Hamisítványok. Pontosabban: Hamisítványok (?). 
Láng Benedek és Király Levente a Rohoncikódex 
meg fejtési kísérleteiről tartott előadást, melyeket jól 
kiegé szített Literati Nemes Samuel hamisítvány-gyűj-
te ményének kiállítása, benne néhány egyáltalán nem Myrtill és a Swinguistique
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hamisítvány darabbal. Köretként pedig Fesztbaum 
Béla és Tornyi Ildikó, a Vígszínház művészei Molnár 
Ferenc-jeleneteket adtak elő, természetesen az álarc-
álca-hamisítvány-hazugság körben mozogva.

Októ berben, az 1956-os forradalomra emlékezve, 
Eörsi László az ’56 utáni politikai tisztogatásokról tar- 
 tott előadást, míg Bene Sándor egy sokkal koráb bi 
kor, a 17. század politikai „bűnözőit” idézte meg: 
Mon te cuccoli, Caraffa, Marsigli alakja azon ban más-
ként él Európa emlékezetében, mint a hagyo má nyos 
magyar szemléletben. A Divisi Kamarazenekar veze-
tő je, Dinya Dávid külön erre az alkalomra kom po nált 
mű vé nek premierje is ezen az estén volt. 

Novemberben sokkal könnyedebb téma, és a Talam-
ba Ütőegyüttes Gödöllő koncertje dübörgött be(nn) 
a Díszterembe(n). Deák Ágnes történész be mu tat ta, 

milyen egzotikumokat fedezhettek fel a 19. század 
első felében nálunk járt külföldi utazók; illetve Föl-
de si Ferenc, a Kézirattár vezetője mesélt azok ról az 
eg zo ti ku mok ról, melyekkel a régi magyar uta zók ta-
lál koz hattak külföldi zarándoklataik során.

A naptári év programját a Rejtélyes elrejtések. Titkos
írások zárta. Vámos Hanna és Vadai István rejtjelekről, 
feltörhetetlen kódokról és főként írásmódokról beszélt 
előadásában, míg Zsupán Edina ennek a rejtélynek 
a képi oldalát mutatta be a Kálmáncsehi breviárium 
kap  csán. A Pepita Playback Társulat improvizációs 
mű so  ra zárta az estet és a félévet.

Kötél Emőke
kotel.emoke.at.oszk.hu

Szalay Károly és ungvári Tamás, a Karinthy kéziratok előtt
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Rendhagyó kiállításmegnyitóra került sor 2013. ja
nu ár 31én az OSZK VII. szinti könyvkiadó helyi sé gé
ben. Az OSZK ettől a naptól állandó kiállításon mu
tat ja be az 1988ban elhunyt Bolgár Imre, a Zrínyi 
Nyom da nyugalmazott vezérigazgatója által össze gyűj
tött minikönyvkollekciót, amely a gyűjtő család já nak 
nagy lelkű felajánlása révén került a nemzeti könyv tár 
tu laj do nába. A donáció feltétele az volt, hogy a gyűj te
mény ből állandó kiállítás létesüljön, emléket állít ván az 
Örök ha gyónak.

A minikönyvkiadás napjainkban kevésbé divatos, 
mint a múlt század 70-es és 80-as éveiben, de a kiad-
ványok az idő múlásával egyre értékesebbek lesz nek. 
Különösen a számozott, dedikált, különleges díszí tésű 
vagy kötésű bibliofil darabok, amelyek nagy szám ban 
fordulnak elő a gyűjteményben. Bolgár Imre gyűj tői 
érdeklődése valószínűleg közismert volt a nyomda-
igaz gatók körében, így gyakran kapott külön le ges 
minia tűr kiadványt külföldről is, ráadásul a számo-
zott kiadványok gyakorta a széria első darabjai közül 
valók, amelyek kis sorszámot viselnek.

Az anyag könyvkiadás-történeti érdekessége és 
esztétikuma mellett fontos megemlíteni, hogy a gyűj-

te mény befogadásával mintegy 260 hazai kiad ványt 
tudtunk pótolni, amelyek a nemzeti könyvtár állo má-
nyá ban archivális példányban sem voltak meg eddig, 
noha ezek beszerzése elsődleges feladatunk.

Emellett további 150 kiadvány esetében a szokásos 
kétpéldányos gyűjtés hiányzó második példányához 
jutottunk hozzá. Ezeket a példányokat nem a kiállí-
tá si tárlókban helyeztük el, hogy folyamatosan az 
olva sók rendelkezésére állhassanak. 248 féle külföldi 
kiad vánnyal is gyarapodtunk, amelyek között hun ga-
ri kumok is akadnak. A mintegy 1200 darabot szám-
láló gyűjtemény többi tagját kötésvariánsként vet tük 
állományba. 

A kiállításon külföldi kiadványok és a többes pél dá-
nyok láthatók.

Noha Bolgár Imre gyűjteményének nagysága a 
nemzeti könyvtár mintegy nyolcmilliós állományával 
összevetve nem jelentős, de ha a befogadása előtt 
birto kunk ban lévő 2900 tételt számláló mini könyv ál-
lo má nyun kat tekintjük, látható, hogy a maga nemé-
ben kivé teles gyarapodásról van szó.

A gyűjtőnek és adományozó családtagjainak tisz te-
let tel és köszönettel adózunk.

Kaposváriné Dányi Éva
danyi.eva.at.oszk.hu
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MINIKÖNYV-KIÁllíTÁS
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2013 februárjában nyílt az OSZK Ars Librorum 
terében az a nagyszabású fotókiállítás, amelynek címe 
Filmgyári Capriccio volt. B. Müller Magda, a kiál lí tás 
kurátora a legsikeresebb magyar játék filmek jelenet fotóit 
(Mephisto, Redl ezredes, Szerelem, Szörnyek évad ja, 
Régi idők focija), valamint a legsikeresebb ren de zők és 
ope ra tőrök forgatás közbeni werk fotóit ren dez te össze. 
A képek szerzői neves standfotósok: Inkey Alice, Inkey 
Tibor, Domonkos Sándor, Kende Tamás, Szóvári Gyula, 
Rajnógel Imre, Kalászi György, Gás pár Miklós, Szilágyi 
Lenke, Jávor István, Buray Zsu zsan na, Baldóczy Csaba, 
Bartók István, Deme ter Miklós, Endrényi Egon, Kiss 
Júlia, Morvay Pál ma, Szomszéd András, Szabó Róbert, 
Markovics Ferenc és B. Müller Magda.

A kiállítás érdekessége a képek teljesen szubjektív 
egymás mellé rendelése és átütő humora. (pl. min-
den ki kalapban, mindenki kamerával, lehetetlen 
hely  ze  tek ben stb.) A tárlat hangulata a forgatások 
han gu latát idézte. Egymás mellett élő és elhunyt híres 
rendezők, operatőrök, olyan pillanatokban megö rö-
kít ve, amelyek érdekesek, őszinték és egyediek. A kiál-
lí tásnak komoly látogatottsága volt, a tévé csa tor nák 

majd nem mindegyike beszámolt róla. A nagy siker re 
való tekintettel 2014. január 21-én, a Magyar Kul tú-
ra Napján folytatódik a tárlat: Filmgyári Capri ccio 2. 
– A nemzet napszámosai címmel, mely alka lom mal 
magyar játékfilmekben szereplő híres színészekről 
mint egy 500 képet állítunk majd ki.

B. Müller Magda
bauer.gyorgyne.at.oszk.hu

FIlMGYÁRI CaPRICCIo
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Klaus Maria Brandauer az 1981-ben bemutatott Mephistoban
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A magyar történelem nagy napján, 1848. március 15én, 
két helyszínen, Bécsben és Pesten fontos események zaj
lottak, amelyeknek két kimagasló alak ja Kossuth Lajos 
és Petőfi Sándor volt. Kossuth ezen a napon vitte Bécsbe 
a pozsonyi országgyűlés követeléseit, Petőfi pedig a pesti 
ese mé nyek középpontjába került.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 165. 
év  for du lójának alkalmából rendezett kiállításunk 
az Or szá gos Széchényi Könyvtár gazdag gyűj te mé-
nyei ből válo  gat va mutatta be történelmünk jelen-
tős eseményét és meghatározó két alakját, valamint 
a kiegyezést köve tő  en kibontakozó, 1848 köré épülő 
kul tuszt. A Plakát- és Kisnyomtatványtár színes és 
szerteágazó anyagából válo gatva az épület V. szint-
jének büfé felőli folyosóján lát hat tuk azokat a sajtó-
termékeket, amelyek 1848. már ci us 15-nek reg ge lén 
cenzúramentesen hagyták el Lan de r er és Hecke nast 
nyomdaműhelyét. A 12 pont és a Nem zeti dal ki nyom-
tatásával vette kezdetét Pesten a for ra da lom, mely-
nek első vívmánya a sajtószabadság volt. A kiál lí táson 
litográfiák, metszetek és színes il luszt rá ciók segít sé-
gével elevenedett meg a kor és a kör nye zet. Lát hat-
tuk az első felelős magyar kormány tag ja i nak és a 
szabadságharc tábornokainak arcképét, Buda 1849-es 
ostromát és Hentzi tábornok halálát, továb bá meg-
szem lél hetjük Kossuth pénzügyminiszteri tevé keny-
sé gének kézzelfogható lenyomatát, az eredeti Kos-
suth-bankókat is.

A folyosó ruhatár felőli részén, eredeti plakátokon 
követhettük nyomon március 15. kultuszát. Látható 
volt a Bem – Petőfi címet viselő egykori plakát is, amely 
a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára (1898) 
ké szült nagyméretű panorámaképet reklámozta, s 
amely  ről mostani kiállításunk plakátjának grafikai 
mo tí vu mát is – Petőfi lovon ülő alakját – kölcsönöztük. 
A pano rá ma kép, amely méreteiben és stílusában 
hason lí tott a Feszty-körképhez, a nagyszebeni csata 
jele ne teit örö kí tette meg, kiemelve Bem és Petőfi 
alakját.

Az V. szinti folyosóról nyíló Nemzeti Ereklyetérben 
– a nevéhez méltó módon – a Kossuth és Petőfi szemé-
lyéhez kötődő relikviákat állítottunk ki. A Kézirattár 
gyűjteményéből látható volt itt a Nemzeti dal eredeti 

kézirata, valamint Petőfi más autográf jegyzetei és 
rajzai. Az ún. Ereklyetárlóban a Kossuth hangját őr-
ző eredeti fonográfhengereket és egy korabeli leját szó 
készüléket helyeztünk el. Kossuth 1890-ben az aradi 
Szabadság-szobor leleplezésének ünnepére mond ta 
fonográfra 460 szóból álló beszédét. A beszéd rész-
le tének digitalizált változatát is meghallgathattuk a 
kiállításban.

1894-ben – Kossuth halála után – a nemzeti könyv-
tár ba került a „turini remete” páratlan értékű magán-
könyv tára. Az aradi eseményekhez kapcsolódva ebből 
a gyűjteményből is megcsodálhattunk néhány dedikált 
kötetet és levelet. A dedikációkból és levelekből is nyo-
mon követhető az a páratlan léptékű kultusz, amely 
még Kossuth életében kibontakozott személye körül. 
A Kossuth-kultuszhoz kötődik a Müller József által 
komponált Kossuth-induló kiállított kéziratos és 
nyomtatott változata is. Látható volt a címlapja miatt 
híressé vált zenemű is, a Kálózi János által meg ze né-
sí tett Nemzeti dal kottája. A forradalom évében kia-
dott zenemű címlapján szerepelt ugyanis először az 
a jele net, amelyen Petőfi a Nemzeti Múzeum lép cső-
jének pár ká nyán szaval. Később erről az ábrá zo lás ról 
terjedt el az a magát mai napig makacsul tar tó le gen-
da, hogy a költő a múzeum lépcsőjéről is elsza valta 
a Nemzeti dalt. A kiállítótérben halk zenei alá fes tés-
ként a kor han gu latát megidéző dallamok csen dül tek 
fel. Kossuth hang ját, az eredeti kottákat és a hangzó 
anya got a Zene műtár őrzi.

Az egyik kiállítási falon a Nemzeti Színház több 
egy kori színészének kinagyított portréját láthattuk 
Labor falvy Róza, id. Lendvay Márton, Szigeti József, 
Komlóssy Ida, Szigligeti Ede, Egressy Gábor neve 
ismerősen cseng Katona József Bánk Bánja korabeli 
plakátjáról is. Az 1848. március 15-ei pesti események 
méltó megkoronázása volt, hogy aznap este Nemzeti 
Színházban közkívánatra a Két anya gyermeke című 
darab helyett a Bánk Bánt tűzték műsorra. Az ere deti 
szövegkönyvek, plakátok és színészportrék a Szín-
ház történeti Tár gyűjteményét gazdagítják.

A Térképtárban őrizzük azt az 52,5x35 cm méretű 
különleges térképet, amelynek kinagyított másolatát 
szintén megcsodálhattuk a kiállításon. A térképen 
plasz ti kus formában elevenednek meg az 1848-as for-

TalPRa MaGYaR! 

– KuLTuSZ ÉS EMLÉKEZET –
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ra dalmak európai szinterei. A Bécsben kiadott térkép 
– érthető módon – a német eseményekre fokuszál.

A törzsgyűjteményből származó korabeli hírlapok 
beszámolói idézték fel számunkra 1848. március idu-
sá nak történéseit. Meglepő, hogy a Pesti Hírlapnak 
„csak” az 1848. március 17-én megjelent száma közöl-
te az eseményeket. Nyilvánvaló, hogy a forradalom 

hevében senkinek nem volt ideje a másnapi lap szá-
má ra megírni a tudósításokat. A kiállítás ideje alatt 
tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai fog lal ko zá-
so kat tartottunk.

Elbe István
elbe.istvan.at.oszk.hu
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2013. március 5. és július 13. között válogatást mu
tat tunk be az 1850 előtt készült könyveknek és kézi ra
tos dokumentumoknak a fakszimile és reprint kia dá  sai 
ból a VII. szinti katalógustérben.

A fakszimile latin eredetű kifejezés, amelynek ere-
de ti jelentése: fac simile, azaz: csinálj hasonlót! Nyom - 
dá sza ti értelemben fakszimilének nevezzük egy do-
ku men tum (például könyv, kézirat, kép, kotta stb.) az 
eredetihez mindenben hasonló és nyomdai úton sok-
szo ro sí tott másolatát, azaz hasonmás kiadását. 

A fakszi milék esetében – amelyek elsősorban gyűjtők 
szá má ra készülnek – a legteljesebb igényességgel igye - 
kez nek mindenben az eredeti dokumentumot lemá-

sol ni. E kiadványoknál a cél az, hogy amennyire csak 
lehet, megközelítsék az eredeti kötet arculatát, s hogy 
megteremtsék az eredeti megjelenés illúzióját a forma, 
a méret, a kötésmód szempontjából is. Egy iga zán 
jól sikerült fakszimile esetében alig lehet meg kü lön- 
  böz tet ni a hasonmást az eredeti kiadás példá nyai tól.

Többféle célból dönthetnek egy könyv hasonmás 
kiadásként való megjelentetéséről: elsősorban a hiány-
pótló, érdeklődésre számot tartó, ritka, avagy már 
nem könnyen hozzáférhető szépirodalmi és szak-
köny veket, bibliofil könyveket adják ki ily módon.

A reprint (az angol szó jelentése: újnyomat, újra-
nyomat) esetében önálló, mai tervezésű kiadásról be-
szél hetünk, amikor is csak a dokumentum belső ré-
sze, a könyvtest (a szövegtükör) egyezik meg az ere-
de ti vel. Ez esetben egyszerűbb kivitelezésű kiad vány-
ról van többnyire szó, mivel a reprint kiadás ese tében 
a hangsúly a tartalom reprodukálásán, a hasz nál ha-
tó ságon van. Ennek megfelelően a reprint több nyire 
olcsóbb kategóriájú kiadvány.

Egyazon könyvnek elkészíthető mind a hasonmás, 
mind pedig a reprint változata is. (Erre jó példa 
Könyv tárunk és a Kossuth kiadó közös, Amor Libro
rum sorozata, amelynek egyes darabjai mindkét vál- 
 to zat ban kiadásra kerültek.) A tárlathoz kap cso ló dó - 
an március 30-án e kérdések mentén Könyv tá runk 
szakmai kerekasztal-beszélgetést is szervezett a Re
print től az értékes hasonmásig címmel, amelyen Boka 
László irodalomtörténész, tudományos igaz ga tó mo-
de rálásával Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó 
elnök-vezérigazgatója, Kőszeghy Péter iro da lom tör - 
ténész, a Balassi Kiadó tudományos igaz ga tója, vala-
mint Schöck Gyula, a Schöck Kft. cég ve zetője be-
szélgetett a fakszimile és a hasonmás kia dások mai 
hely zetéről, valamint az OSZK mint tudo mányos 
mű hely és könyvkiadó ilyen téren történt kez de mé-
nye zéseiről.

A kiállítás során elsősorban a 16–17. századi Bib lia-
fordításoknak, illetve a vallási, szépirodalmi, tör té nel-
mi, természetrajzi és pedagógiai könyveknek a 19-től 
a 21. századig megjelentetett újbóli kiadásai közül 
vá lo gat tunk. Érdemes kiemelni néhány köny vet, így 
Komjáthy Benedek Pál apostol leveleinek a for dí tá-
sát, amely a legelső teljes egészében magyar nyel ven 

HaSoNMÁSoK ÉS REPRINTEK 

– PóDIuMBESZÉLGETÉS ÉS KIÁLLÍTÁS –

A Kossuth Kiadóval közös sorozatunk egyik tagja
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nyom tatott könyv. A fordítás első reprint kia dá sa 350 
évvel az első kiadást követően, 1883-ban jelent meg.

A kiállítás egyik legszebb darabja volt a Pécsi 
Misszálé, (a Schöck kft. egyedi kiadása, OSZK együtt-
működés révén) amelynek érdekessége és érté ke, hogy 
az eredetiben fennmaradt misekönyvek min de gyike 
csonka, csupán a fakszimile kiadás teljes. A pe da-
gó gi ai témájú könyvek egyik érdekessége volt a 16 
kia dást megélt Flóri könyve, amely a maga korá ban 
(az első kiadás még 1839-ben jelent meg Hecke nast 
Gusztávnál) elterjedt filantropista pedagógia mora-
li záló-oktató szellemében íródott. Maga a könyv az 

el ső magyar nyelvű, óvodás és kisiskolás gyermekek 
szá má ra készült verses, képes, kottás dalos könyv, 
mely tematikus sokszínűségének köszönhetően nem-
ze dé kek meg ha tározó hatású első olvasmánya lett.

Látható volt a kiállításon több egyedi kivitelű kötet 
mellett a Gutenberg-biblia, a Hunyadi Mátyás könyv-
tárából származó kódexek (korvinák), II. Rákóc zi 
Ferenc ábécés könyvecskéje, illetve a Balassi Bá lint 
verseit kéziratos formában őrző Balassa-kódex is.

 
Kozma Katalin és Szendrei Zsuzsa

kozma.katalin.at.oszk.hu; szendrei.zsuzsa.at.oszk.hu
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Az Araráthegy, mint örökös viszonyítási pont és min
denkori menedék kettős jelképe az örmények pél da ér té
kű hagyományőrzésének. Az örmény diasz pó rák példája 
szerte a világon mutatja, hogy távol az anya földtől, akár 
nyelvvesztés ellenére is, a közösségi kul túra és az iden ti
tás megőrizhető, megtartható. 

Az ör mények kultúrája nem csak a Kaukázusban 
hang sú lyos ma sem. Jelenléte a történeti Magyarország 
te rü letén, a Kárpát-medencében sok száz évre vissza-
ve zet hető. A Kárpát-medencei örménység történeti, 
kul tu rális, művelődéstörténeti értékeinek szakmai ér-
té ke lé sére, bemutatására jött létre az a tárlat, illetve a 
kísé rő, nemzetközi konferencia és tudományos pro-
jekt, amely leginkább a kultúra megtartó erejéről és az 
ér ték te remtés magyar és örmény közös évszázadairól 
kívánt szólni.

Kiállításunk gondolata több éve, Kovács Bálint tör-
ténész, armenológus és az Országos Széchényi Könyv-

tár szakembereinek egymásra találásával, együtt mű-
kö désével fogant, abból a jeles és számontartott al-
ka lomból, hogy Velencében 500 éve, 1512/1513-ban 
ki nyom tatták az első öt örmény könyvet. 2011-ben 
azu tán, az előkészületek során a kezdeti könyv- és 
mű ve lő dés történeti tematika kibővült a Kárpát-me-
den cei örmény kultúra teljes területére, s a Tudo-
má  nyos Igazgatóság koordinálásával létre jött egy 
több ol da lú együttműködés, egyfelől a Buda pes ti 
Tör té ne ti Múzeummal, amely vállalta a kibő ví tett 
tár lat kiállítását, másfelől a lipcsei GWZO Inté zet-
tel, amellyel közösen nemzetközi tudo má nyos kon-
fe ren cia szervezésébe kezdtünk a pro jekt tema ti-
ká ját illetően. Ezek eredményeként a BTM Vár mú-
zeu má nak földszinti időszaki nagy kiál lí tó te rében 
került megrendezésére 2013 ápri li sá ban a két várbéli 
társ in téz mény összefogásával az említett kiállítás, 
amely a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében nyílt 
meg, s ekkor, április 5–6-án rendeztük az OSZK-

16

TÁVol aZ aRaRÁTTól 

– KIÁLLÍTÁS, KONFERENCIA, TuDOMÁNyOS EGyÜTTMűKöDÉS –

Részlet a kiállításból
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ban azt a rangos tudományos konferenciát, amelyen 
Kaliforniától ukrajnáig számos, a téma szakértőjének 
számító előadó vett részt. A konferencia előadásai 
két fő témához kapcsolódtak: „Örmények a Kárpát
meden cé ben” valamint az „Örmény könyvkultúra, Ör
mény művészet és építészet Kelet és KözépEuró pá ban”.

örmények a Kárpát-medencébe nagyobb számban a 
17. század folyamán vándoroltak be, akik elsődlegesen 
Erdélyben, Szamosújváron, Gyergyószentmiklóson, 
Erzsé bet városban, és Csíkszépvizen telepedtek le, 
több esetben saját városokat is létrehozva. A későb-
bi századokban az egész Kárpát-medencében kia la-
kul tak diaszpóráik, amelyek a szülőföld örökségét az 
itt talált kultúrával ötvözték. Városaik, épített örök-
ségük, művelődésük, könyvkultúrájuk és az álta luk 
létrehozott magyarörmény kulturális paletta sajá-
tos műalkotásai mind-mind érdemesek arra, hogy 
a szélesebb hazai és külföldi közvélemény, illet ve a 
budapesti kiállítás-látogatók megismerjék. Mind e zen 
túl, a bemutatott Kárpát-medencei örmény kin csek 
egy értékes szegmense eddig jórészt rejtve maradt 
nem csupán a közvélemény, de a szűkebb tudo má-
nyosság előtt is. A kiállításon több olyan műtárgyat, 
dokumentumot sikerült a nagyközönség elé tárni, 
amelyek eddig jószerével eldugott, elfelejtett padlások 
mélyén, plébániák hűvösében várták a szakszerű 
feltárást és restaurálást. A kiállítás létrehozása ezért 
is egy, a Lipcsei Egyetem GWZO intézete által 
is támogatott tudományos programmal is tár sult, 
amelynek csupán első eredménye a kiállítás meg nyi tá-
sa kor rendezett nemzetközi tudományos konferencia, 
a projekt azonban 2014-ben is folytatódik.

A kiállítást Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 
állam titkára és Drost Abgarjan, a Halle-wittenbergi 
egye tem professzora nyitotta meg. Megjelent Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke is. Közreműködött 
David yengibarian örmény harmonikaművész is.  

A projekt finanszírozását döntően a Nemzeti Kul tu-
rá lis Alap biztosította, hozzájárultak kisebb mér ték-
ben a GWZO és a hazai örmény kisebbségi önkor-
mány zatok. ugyanakkor a Külügyminisztérium is 
felü gyelte a kiállítás részét, az ismert örmény–magyar 
kül po li tikai problémák miatt. Ez utóbbi viszony ja-
ví tá sá ban a projekt pozitív szerepet játszott, amit 
Ana hit Simonyan Asszonynak, a jereváni örmény–
Magyar Kulturális Társaság vezetőjének hivatalos 
rész vé tele is jelzett az eseményeken.

A szakmai tanulmányokkal dúsított katalógus (önál-
ló magyar és angol nyelvű kötetekben) 2013 augusz-
tu sában jelent meg. Hivatalos bemutatására a kiállítás 
záróeseményén, 2013. szeptember 16-án, a Budapesti 
Történeti Múzeumban került sor, a BTM, az OSZK 
és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
közös szervezésében, ahol a rangos kiadványokat Őze 
Sándor irodalomtörténész professzor és Terdik Szil-
vesz ter művészettörténész ismertetette.

A kiállításra a műtárgyak jelentős részét erdélyi 
örmény plébániák gyűjteményéből kölcsönöztük, el-
sőd le gesen a gyulafehérvári Római Katolikus Érsek-
ség gel, mint partnerintézménnyel való együttműködés 
ered mé nyeként, a további műtárgyakat a budapesti 
örmény Katolikus Lelkészség és budapesti és nyír-
egy há zi közgyűjtemények bocsátották rendel ke zés-
re. Segítségüket ezúton is köszönjük, éppúgy, mint 
Stefan Troebstnek, a Lipcsei Egyetem pro fesz szo rá-
nak támogatását, valamint a kiállítás két kurá to rá-
nak, Kovács Bálint armenológusnak és Pál Emese 
mű vé szet történésznek a munkáját. A projekt koor di-
ná to ra e sorok írója volt.

Boka lászló
boka.at.oszk.hu

Részlet a tárlatból

Kiállításmegnyitó
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Több mint nyolc éves szünet után ismét sor kerülhetett 
a magyar könyvtárosok szakmai világtalálkozójának 
meg rendezésére Budapesten. Ilyen széles körben utoljára 
2004ben találkozhattak a szakma képviselői. 

A világ különböző pontjain működő magyar könyv-
tá rakkal és könyvtárosokkal való kapcsolattartás alap-
ve tő magyarországi indítéka a közös szellemi örök- 
 ség megőrzése és hagyományozása. A könyvtári intéz-
mény rendszer – a benne dolgozó munkatársak tevé-
keny  sége révén – köztudottan a kulturális örökség 
gyűj tő je, őrzője és továbbadója, ezen keresztül egyben 
a magyar nyelv értékeinek védelmezője, a közösségi 
érté kek megteremtője és megtartójaként pedig összes-
sé gé ben a magyar azonosságtudat támogatója.

A találkozóra jelentős összefogás eredményeként 
kerülhetett sor: a Nemzeti Kulturális Alap, az Ország-
gyű lés Hivatala, valamint a KIM Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárságának pénzügyi támogatásával, 
az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet 
és az Országgyűlési Könyvtár szervező munkájával, 
továb bá az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szak mai felügyeletével megvalósuló program létre-
jöt té hez segítséget nyújtott a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
is. A VII. Világtalálkozó fővédnökségét Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke vállalta.

Az idei világtalálkozó tehát széleskörű anyagi, 
szak mai összefogás és támogatás révén valósult meg, 
ennek következtében szerkezetében némiképp el tért a 
korábbi világtalálkozóktól. 2013. május 28-án délelőtt 
a rendezvény nyitóprogramjának az Ország ház Felső-
há zi ülésterme szolgált helyszínül. A rep re zen tatív 
kör nyezet, az elhangzott köszöntők és elő adások, az 
értékes könyvadományok átadása, az ele gáns foga dás 
mind-mind hozzájárult az egyszerre ünne pé lyes és 
meghitt légkör megalapozásához, amely a továb bi ak-
ban is jellemzője maradt a délutántól már az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban folytatódó talál ko zónak.

Mivel a magyarországi könyvtáros szakma 2013 ta-
va szán a 2014–2020 közötti időszak stratégiai terve-
zé sének folyamatában volt, elérkezettnek látszott az 
idő, hogy végre egységes koncepció alapján, tudatos 
elő relátás, összehangolt tervezés és kiszámítható, 
biz ton ságos anyagi feltételek meghatározása mellett 
foly has son a közös bel- és külhoni könyvtári cselek-
vé si program előkészítése és megvalósítása. A Magyar 
Könyvtárosok VII. Világtalálkozója célul tűz te ki 
tehát, hogy – felelős szakmai műhelyként – átte kint-
se az együttműködés kulcsterületeit és eddigi tapasz-
talatait, ezekre építve fogadjon el a 2014–2020 közöt-
ti időszakra egy olyan szakmai koncepciót, amely 
kijelöli a további együttműködés tartalmát, szint-
jeit, kereteit és formáit, egységbe foglalva a Kár pát-
medencei és a nyugati szórvány lehetőségeit a közös 
szellemi örökség megőrzése és szétsugárzása érde ké-
ben.

A világtalálkozóra meghívtuk a Kárpát-medencei 
könyvtáros továbbképző hálózat képzőhelyeinek kép - 
vi se lőit, a Kárpát-medencei könyvtáros szakmai szer - 
ve zetek vezetőit, a külhoni digitalizáló mű he lyek 
képviselőit, a külföldi könyvtárakban fon to sabb hun - 
ga rika gyűjteményeket gondozó könyv tá ro so kat, a 
nyugat-európai és tengerentúli álla mi, ala pít vá nyi, 
egyesületi magyar könyvtárak és gyűj te mé nyek képvi-
se lőit, a nyugat-európai orszá gos magyar szerveze tek 
(NyEOMSZ) képvi se lő it, a kül föl di magyar kul tu rá-
lis intézetek könyv tá ro sa it, az Országgyűlési Könyv-
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tár 2011. és 2012. évi kül ho ni magyar ösztön dí ja sait 
– ter mé sze tesen ha zai partnereikkel együtt. Arra tö-
re  ked tünk, hogy a stratégiában érintett valamennyi 
mun ka te rü let át gon dolásához megfelelő összetételű 
és tájé ko zot  t ságú munkaközösség alakulhasson ki.

 Végül mint egy 120–150 fő közötti létszámú tanács-
ko  zó tes   tü  let színvonalas előadások, szakmai bemu-
ta tók, fórumok, beszélgetések közepette alakí tot ta ki 
el kép zelését az előttünk álló időszak stra té giai fela-
da   tai ról, valamint a megvalósításhoz szük sé ges fel  té-
tel  rend szer meghatározásáról. A VII. Világ ta lál  kozó 
infor mációit, továbbá programjának, vissz hang já nak, 
esemé nyeinek krónikáját a Könyvtári In  té  zet által mű-
köd tetett http://vilagtalalkozo.oszk.hu weboldal köz-
ve títette, mely azóta is az érdeklődők tájékozódását 
szolgálja. A Szervező Bizottság kez de mé nyezésére az 
elő adá sok ban elhangzottak és a hozzászólások figye-
lem be vételével a találkozó végén elkészült egy ajánlás, 
amely ben a magyar könyvtárosok megfogalmazták 
stra té giai javaslataikat a jövőbeni együttműködés több 
területére vonatkozóan. Az aján lás szövegét az ér dek-
lő dők az említett honlapon olvas hatják.

Bánkeszi Katalin
bankeszi.katalin.at.oszk.hu

Bánkeszi Katalin, a Könyvtári Intézet igazgatója 
köszönti az egybegyűlteket



„Major Tamás első színházi rendezése Jean Sarment 
106ik születésnap című darabja volt. Németh Antal 
bízta rá, Major kitűnően oldotta meg. A százhat éves 
mat ró na szerepe nagy feladatot rótt rám. Szerettem a 
sze re pet, lázasan készülődtem a premierre. […] A da
rab úgy ne vezett nagyjelenete, amikor a százhat éves 
öreg Mamur ré anyó holdfényes kis szobájában fekszik 
az ágyá ban, fehér főkötőben, hálóingben, és félig alva 
ál mo dik. […] Nagyon kedves, kicsit szentimentális, 

mulat sá gos, jó jelenet volt. Abban a pillanatban meg
szó lalt a Nem ze ti Színházban a légiriadó, kigyúltak 
a nézőtéri villanyok, a nézőközönség pánikszerűen 
tolon  gott kife lé. A mű sza ki személyzet szétszedte a 
gyúlékony kulisz szákat, a szereplők az óvóhelyre me
ne kül tek, szóval ostrom ál la pot, légó! Én ott ma rad tam 
az ágyban, elka pott egy zoko gó görcs. Belém foj  tot ták a 
régen elmondásra váró szót.” (Gobbi Hil da, Közben, 
Bp., 1982, 170.) 
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A felidézett eset 1944 februárjában történt. A Sar-
ment-mű Nemzeti szín há zi előadásában a fő sze-
re pet, a 106 éves Céline Mouret-t, az akkor 31 éves 
Gobbi Hilda alakította. Bár az első öregasszony-
sze re pek egyikének emléke emb lé maként kísérte 
végig színészi pályáját, az Or szá gos Széchényi 
Könyvtár Színháztörténeti Tára nem várta meg a 
106. születésnapot: a „Pillantás a tit  kos dossziéba” – 
Gobbi Hilda (1913–1988) című kiál lí  tást a művésznő 
születésének centenáriumán ren  dez  tük meg.

Akadnak olyan színészi életművek, amelyek átcsap-
nak a rivaldán, túllendülnek a portálnyíláson, és a 
szín padi létnél tágabb teret kívánnak. Gobbi Hilda 
monu men tuma ilyen, bár szinte minden pil la na ta 
a színházról szól. A színpadon, filmen, rádió ban el-
ját szott szerepeken túl azonban Gobbi más nyomo-
kat is hagyott maga után, másfajta emlék mű vet is 
épített, a szó jelképes és kézzelfogható értelmé  ben 
egya ránt. Színészmúzeumot, hogy emlé ket állít son 
annak, ami az emberi emlékezettel múl na el; szí-
nész kollégiumot (Horváth Árpád Színész kol lé   gi um), 
hogy az új nemzedéknek tető legyen a feje fölött; szí-
nész otthont (kettőt is), hogy a színházban és a szín-
há zért dolgozók idős korukban se maradjanak tá-
masz nélkül; színházat (Nemzetit), hogy a magyar 
szín ját szás nak méltó háza és benne mintaadó társu-
la ta legyen.

Gobbi Hilda első színpadra lépésétől kezdve rög zí-
tette pályájának és (köz)életének eseményeit, gyűjtötte 
a fényképeket, színlapokat, újságkivágatokat. A fél 

évszá zados életpályája dokumentumait magukba záró, 
gondosan felcímkézett kötetekből ötvenhetet az OSZK 
Színháztörténeti Tára őriz. A művésznő születésének 
100. évfordulóján kézenfekvőnek tűnt, hogy a Gobbi-
albumokat mutassuk meg és megkíséreljük láttatni 
azt, hogyan látta Gobbi önmagát. Az albumokat és a 
bennük rögzített eseményeket egyszerre és egységben 
szerettük volna láttatni, ragaszkodtunk tehát azokhoz 
a szempontokhoz, amelyeket a művésznő a kötetek 
összeállításánál kijelölt: a kiállítás az életút szakmai 
és közéleti mozzanatairól adott számot.

A kiállítótérnek, a Színháztörténeti Tár és a Zene-
mű tár közös katalógusterének adottságait mérle gel-
ve, az életpálya eseményeit a kiállítás három pont-
ján, párhuzamosan futtattuk. A katalógustér fa lá ba 
süllyesztett három tárló a szerepekre (és az albu mok- 
 ra) összpontosított, a kötetek egy-egy oldal nál kinyit-
va emlékeztettek egy-egy színházi vagy filmes-tele-
ví ziós produkcióra. A pálya gazdagságának érzé kel- 
 te  téséhez az albumok így, önmagukban, mégis kevés-
nek bizonyultak. Reprezentálták ugyan a műtárgy-
együttest, de keveset tükröztek a színészi ala kí  tá sok-
ból. Dúsabb lett mindez akkor, amikor a Tár gyűj te-
ményéből kiegészítettük ezt azoknak a fény  képeknek 
egy másik példányával, amelyeket amúgy is őriztek az 
albumok. 

Az albumoldalakat és a képeket három szempont 
szerint válogattuk: olyan szerepeket kerestünk, ame-
lyek re elvétve hivatkozik a Gobbi Hilda alak ját őr-
ző közös emlékezet (Elise hercegnő a Szóki mon dó 

Gobbi Hilda arcai – részlet a tárlatból
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asszony ságból, Fortuna a Lumpáciusz Vaga bun dusz ból), 
olyanokat, amelyek kanonizált részei színészi port-
ré jának (Åse a Peer Gyntből, a Vén asszony a Csirke
fejből) és olyanokat is, amelyeket kevés sé emle get nek, 
de fotón látható arc, mozdulat, gesz tus érde kes nek, 
kifejezőnek látszott (Hornné–Dizőz Az el tűnt minia
tűrből, Chorus a Magyar Elektrából). 

A tárlók Gobbi Hilda színészi pályájának három, jól 
körvonalazható szakaszát mutatták be: első Nemzeti 
színházi (1935–1959), a József Attila színházi (1959–
1971), valamint a második Nemzeti színházi és a 
Kato na József színházi éveket (1971–1988). A köte tek 
lap jai ból válogatva végtelenített futású számítógépes 
pre zen tá ciót szerkesztettünk. Ez és a tárlótárlat kie-
gé  szí tette egymást: nem szerepeltek bennük azo-
nos dokumentumok vagy albumoldalak, de az élet-
pá lya azonos időszakai igen. Az „albumkivonat” 
– amennyire a szükségszerű tömörítés engedte – a 
kez det és vég között megpróbálta átfogni a teljes élet-
pályát. 

Az albumokban jól követhető egy szerkesztői gesztus: 
az összeállító – hol eredetileg is portréként készült, 
hol egy nagyobb kivágatú fényképből kinagyított 
részleten – számtalan alakban és maszkkal mutatja 
meg a színész arcát. Ezt a szándékot tettük meg a 
tárlat harmadik egységének. Már fiatal színésznőként 
is, az 1940-es években, az „öregasszony” szerepek és 
a színészi maszkok művészeként jellemezték Gobbi 
Hildát. Tény, hogy az 1930-as évek végétől idős höl-
gyek, rút boszorkák, öreg (paraszt)asszonyok sorát 
ját szotta el. A portrésorozatban az 1940-es évekbeli 
„fiatal lány” szerepek feleltek az évtizedben eljátszott 
idős figurákra, az 1950–60-as évekből érett dámák 
néztek öreg asszonyokra és az 1970–80-as években 

pedig a emberi és a „színészi” életkor már szinte ösz-
szetalálkozott. 

Ha alkalma nyílik rá, ma már egyetlen kiállítás 
sem kerüli el azt, hogy az olvasásra kínált szövegek, 
a pillanatot kimerevítő fényképek, a megszemlélésre 
ajánlott tárgyak mellé oda ne tegyen hangfelvételt, 
esetleg mozgóképet. A Gobbi-kiállításban látható fel-
vé telek – az OSZK Történeti Interjúk Tára Mozgó-
kép kincs Gyűjteménye révén – animálták a stati kus 
képeket: hangot, gesztust rendeltek melléjük. A Pre
mier a Nemzetiben című, 1941-ben forgatott film 
Vörös marty Mihály Csongor és Tündéjének nemzeti 
szín házi színrevitelét rögzítette, és megőrizte Gobbi 
Hilda első Mirigy-alakításának néhány pillanatát 
is. Az 1955-ben készült Mosolygó öregekkel, a Jászai  
Mari Színészotthonban forgatott dokumen tum film-
mel, a Gobbi-monumentum olyan szeletét jelenít het-
tük meg, amelyre a kiállítás többi részében kevésbé volt 
módunk. És ha volt olyan szakasza az életpályának, 
amely ről az albumokban nem maradtak, nem is 
marad hat tak dokumentumok, az Gobbi Hilda (köz)-
éle té nek 1944 tavaszától 1945 januárjáig tartó hónap-
jai: az illegalitás és azok az események, amelyeknek 
tanúja volt és azok a szálak, amelyek a Magyar Front 
és a Békepárt szervezte akciókba kapcsolták be. Bokor 
Péter 1979-ben készítette azt az interjút, amelyben 
Gobbi Hilda maga mesélt életének e meghatározó 
kor sza káról. 

A kiállítás 2013. június 6. és szeptember 28. között 
volt látható a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár 
kö zös katalógusterében.

Rajnai Edit
rajnai.edit.at.oszk.hu
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ISTENI SZíNJÁTÉK – 
„la DIVINa CoMMEDIa”

 – ÉJSZAKAI „SZELLEMI” SÉTA DANTE POKLÁTóL A PARADICSOMIG
MúZEuMOK ÉJSZAKÁJA 2013 –
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Idén a pokol és a paradicsom tájaira kalauzoltuk a 
látogatóinkat; ördögi és mennyei élményekben le he tett 
része a több mint 4500 hozzánk látogatónak. A Ma
gyar–Olasz Kulturális Évad tiszteletére meg hív tuk erre 
az éjszakára Dantét, Bocacciót és Petrarcát Budára. 
Át szel ve a Pokol sötét bugyrait, találkoztunk Pao lóval 
és Francescával, a szerelem halottaival; meg mász tuk 
a Purga tórium tisztító hegyét, végül a Para di csom ban 
hallgattuk a szférák zenéjét; pokoli köny ve ket, angyali és 
ördögi öltözékeket, fotókat lát hat tunk. Bemutattunk egy, 
az Isteni színjátékhoz ké szült jelmezfantáziát, amely az 
éjszaka folyamán meg eleve ne dett.

Ezen a szellemi sétán nemcsak a könyvtár mun ka-
társai, de nagy örömünkre – többek között – veze-
tő ink voltak ketten az 50 tehetséges magyar fiatal 

prog ram résztvevői közül is: Kádár Anett Julianna 
italianista vetítéssel egybekötött rendhagyó előadást 
tar tott Szokolay Ádám zongorista közreműködésével 
az erre a napra átalakított díszteremben. Ki itt be
lépsz, hagyj fel minden reménnyel címmel inter ak tív 
előadások keretében vezette végig az Isteni szín játék 
legizgalmasabb helyszínein a látogatókat: meg néz-
het tük az elevenliget fává változott bűnöseit, a pur-
ga tóriumban a szenvedések hegyén kvíz kitöl té sé vel 
juthattunk túl – s a helyesen válaszolókra ter mé sze te-
sen mennyei ajándékok vártak.

Hét órától óránként tárlatvezetést tartottunk Anto-
nio Bandirali olasz művész a Genezistől Dantéig című 
fotókiállításában, ahol látható volt többek kö zött 
Babits Mihály Isteni színjáték fordításának ere deti 
kézirata is.

Szellemek a díszteremben
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A könyvtár csodálatos, máskor nem látható kin-
cseket őriz különleges gyűjteményeiben. Erre az 
éjszakára olyan érdekességeket vettünk elő és mutat-
tunk be, amelyek természetesen kapcsolódtak az 
Iste ni színjátékhoz: többek között félévévezredes 
Dante-kiadásokat, Gy. Szabó Béla erdélyi grafikus 
met szet so rozatát, többféle Isteni színjáték fordítást, 
külön böző színháztörténeti korszakok pokol és pa-
ra dicsom ábrázolásait. A Kézirattár „Italiam fato 
profugus” – Sorsunk Itália. Janus, Zrínyi, Babits cí-
mű kiállítása azt mutatta be eredeti doku men tu-
mok és másolatok segítségével, hogy miként táp lál-

ko zott költészetük Itália megéléséből. A Zene mű-
tár ban Liszt Dante-szonátájától a heavy metálig 
olyan zenéket is hallgathattunk, amelyeket a poko-
li-paradicsomi érzések ihlettek. Highway To Hell 
cím mel a Régi Nyomtatványok Tára Appo nyi ter-
mé ben az óvatlan betévedőket a Tár munka tár-
sai hátborzongató, misztikus, humoros és tanul sá-
gos történetekkel szórakoztatták. Pokol és para di
csom a színpadon címmel a Színháztörténeti Tár-
ban minikiállítás, a Kazimir Károly rendezte Isteni 
szín játék (1968, Körszínház), valamint a külön bö ző 
szín ház tör téneti korszakok pokol, illetve Para dicsom-



25

ábrázolásainak (pl. díszletképeinek, jelmez raj zainak 
és színpadtechnikai megoldásainak) doku men tu mai-
ból, valamint tárlatvezetés várta az érdeklődőket a 
papírszínház-építés és kvízjáték mellett egész éjszaka.

Mivel az ördög a részletekben rejlik, egészen más 
megközelítésben is bemutattuk a poklot és a para di-
cso mot: egy divattervezőt kértünk meg, fogalmazza 
ruhákba ezt a két fogalmat: az Inferno e Paradiso kol-
lek ció fekete-vörös ruháinak látványa várta a belé pő-
ket, egy szinttel feljebb pedig a mennyei kollekció az 
ártatlanságtól a kígyón át a tudás aranykoráig, a mai 
nő ruhatáráig vezetett. Négy alkalommal divatsétákat 
is tehettünk a tervezővel pokol és menny között.

Gondoltunk természetesen a gyerekekre és a játé- 
 kos kedvű felnőttekre is: a Térképtárban a Széché-
nyi Ferenc gyűjteményét bemutató kiállítás mel lett 
„Mivel az igaz utat nem lelém…” címmel ren dez-
tünk foglalkozást, amelynek keretében a láto ga tók 
földgömböt, térképet készíthettek, illetve a res tau rá to-
ra ink angyali ötletekkel és ördögi prak ti kák kal várták 
az érdeklődőket: saját kis könyvet, csodás pa pír vi rá-
go kat alkothattak.

Hagyomány, hogy ezen az éjszakán a könyvtár 
olyan részeibe is elvisszük a látogatókat, ahol olvasó 
még nem járt: idén az olvasók elől általában elzárt, 
nem látogatószinten, a IV. emeleten rendeztek kor ha-
táros kamarakiállítást a Tudományos Titkárság mun-
ka társai. Pokoli könyvek között vezettük óránként 
egész éjjel a látogatókat, akik megismerkedhettek az 
egykori zárolt könyvek gyűjteményéből, a rém iro da-
lom ból, a test ördögének cselekedeteiből összeállított 
válogatással, mindennel, amely valaha is kivívta az 
in dexre kerülés jogát. Természetesen most is volt nagy 
könyv tári körséta: meg lehetett nézni a raktárakat és a 
könyv kötő műhelyt is.

Idén először nagy sikerű mini könyvaukciót is ren-
dez tünk: régi és új mesekönyvek, ponyvák, térképek 
és sok minden más került árverezésre. Az érdeklődők 

megtapasztalhatták a licitálás izgalmát, és hogy mi-
lyen érzés, ha nekik koppan a kis kalapács – baráti 
ára kon.

Az ördögi és mennyei élményekhez gasztronómiai 
élvezeteket is kínáltunk: kézműves csokoládéval, mi-
nő ségi borokkal, marcipánnal, és a város egyik leg-
jobb fagyizója által nekünk alkotott külön le ges sé gek-
kel vártuk a látogatókat, akik itáliai hétvégét is nyer-
het tek nálunk.

Ezen az éjszakára közöttünk járt az életre kelt 
Dante is, hátán a pokol különböző textilekből meg-
ál modott köreivel. A programot a Budapesti Olasz 
Kul túr intézettel együttműködve szerveztük, tőlük 
érke zett a Metszetek Boccaccio születésének 700. év for
dulójára című érdekes ex libris kiállítás, amely az auk-
ci  ós tér falain volt látható.

Az estet – egyedülálló kuriózumként – Gina Gia-
no tti, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója és 
Szkárosi Endre költő nyitotta meg az Isteni szín já ték 
néhány sorának felolvasásával olaszul, illetve ma gya-
rul, Nádasdy Ádám most készülő friss for dí tá sá ban.

Sághi Ilona
saghi.ilona.at.oszk.hu

Könyvaukció
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Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Papír 
és Vízjeltörténeti Társaság közös szervezésében Rejtélyes 
vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége 
(1613–2013) címmel megrendezett kiállítás 2013. szep
tem ber 3tól november 16ig fogadta a látogatókat az 
Ereklyetérben. 

A tízéves filigranológiai kutatási program ered-
mé nyeit bemutató papír- vízjel- és ipartörténeti 
anyag a felvidéki TEPLIC papírmalom alapí tá sá-
nak 400. évfordulója alkalmából került össze állí-
tásra. Magyarországon eddig nem volt még lát ha tó 
egyetlen magyar papírmalom történetét fel dol go-
zó, a rekonstrukciós vízjelrajzokat az ere deti pa pír-
emlékekkel együtt bemutató kiállítás. Célunk azon-
ban a jubileumi időszaki kiállítás létre ho zá sá val nem 
csupán egy – sok szempontból tipi kus, ugyanakkor 
szá mos vonatkozásban egyedi és különleges – magyar 
papír malom bemutatása volt, hanem a 200 történelmi 

magyar papírmalom jelleg ze tes filigranológiai ke-
reszt metszetét kívántuk felvil lan tani TEPLIC tör té-
ne tén és vízjelein keresztül. 

A hazai folyók és patakok mentén egykor működött 
papírmalmok között számos nevezetes akad, de ezek 
közül is kiemelkedik ez a régi gabonamalomból át-
ala kított, a maga korában rendkívül korszerűnek szá-
mí tó felvidéki manufaktúra, mely a félezer évet át í ve-
lő hazai papírmalmok történetében több szem pont-
ból is méltó a megemlékezésre. A magán ala pí tá sú 
pa pír malmok közül TEPLIC volt az első 17. szá za-
di – egy új, színvonalasabb minőséget kép vi se lő kor-
sza kot megnyitó – és a leghosszabban ered mé nye sen 
működő: 272 évig állt fenn 1613–tól 1885. évi leé gé-
séig. A teplici papírkészítőmesterek és papír ké szí tő-
legények az egyik legnagyobb és leg vál to za to sabb 
vízjelörökséget hagyták ránk. Ebből évekre, sőt hó na-
pok ra lebontva nyomon követhető a teplici víz jel hasz-
nálat módja, változása és páratlanul gazdag motí-
vum kincse. A sokrétű szimbólumvilág és a magas 
tech ni kai színvonal méltán emeli Teplicet nemcsak 
a ma gyar, hanem a nevezetes európai papírmalmok 
sorá ba is. 

Eddig mintegy 1000 vízjelet sikerült rekonstruálni 
a különféle típusú teplici merített papírokból. Eb-
ből, a Magyar Vízjel Adatbankban őrzött víz jel-
gyűj te mény ből válogattuk ki a legjellegzetesebb tep-
lici motívumokat és jelenítettük meg a kiállítás fali 
tablóin, merített papíríveken, színes, méret- és lát-
vány hű vízjelrajzok formájában. A papírmalom tör té-
ne tét összefoglaló tábla mellett látható volt az alapító 
Spillenberg Sámuel 16. századi olajfestményen meg-
örö kí tett félalakos portréja, az egymást követő pa-
pír készítő generációk időrendi táblája, a teplici víz jel 
szimbólumokat összefoglaló ikonok, a kive tí tőn pedig 
a teplici vízjelek folyamatosan vetített pre zen tá ció ja. 
A gyen gén látók részére világító és kitapintható víz-
je le ket állítottunk ki a Titok szobában, ahol nemcsak 
ők, hanem bármelyik érdeklődő kitapinthatta a leg-
jel leg ze te sebb teplici vízjelmotívumokat.

A tárlókban tematikus csoportokban elhelyezett, 
eredeti papíralapú emlékeket, merített papírra ké-
szült kalendáriumokat, díszes kötésű könyveket, 
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– úJABB PAPÍR- ÉS VÍZJELTöRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
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kiált ványokat, nyomtatványokat, iratokat, hivatalos és 
magán leveleket, fejedelmi parancsokat, okleveleket 
és szomorú leveleket az Országos Széchényi Könyv-
tár különféle táraiból válogattuk össze: a Régi Nyom-
tat vá nyok Tára, a Kézirattár, a Plakát- és Kis nyom tat-
vány tár teplici papírra nyomtatott ritkaságaiból. Min-
den eredeti papír mellé behelyeztük az adott papír-
ívből rekonstruált vízjelek és vízjelpárok mérethű, 
szí nes rajzát.

A négyszintes, háromkerekes, 25 kalapácsos vízi-
ma lom Szepes vármegyében, Lőcse város zálog bir-
to ká hoz tartozó Szepesteplic (Szepestapolca) vad re-
gé nyes vidékén, a Teplic-patak völgyében mű kö dött, 
ne vét is a meleg vizű patakról kapta. A papír mal mot 
a messzeföldön híres-neves – királyok, feje del mek 
udvari orvosa – a lőcsei Spillenberg Sámuel or vos dok- 
tor, filozófus és városi szenátor alapí tot ta 1613-ban 
és működéséhez 1615-ben királyi privi lé giu mot is 
kapott. Jelenleg ez az egyetlen ismert ma gyar pa pír-
ipari királyi kiváltságlevél. TEPLIC már a 17. szá-
zad ban a Magyar Királyság egyik leg je len tősebb pa-
pír malmává fejlődött. A soha be nem fagyó, ki nem 
apadó, bőhozamú Teplic-patak lehe tővé tette az egész 
éves, folyamatos termelést. A tep lici merített papírokat 
használták a vármegyék, váro sok, kamarák hivatalai 
és a hazai nyomdák, de a környező országokba is jutott 
belőlük bálaszámra. Néha rejtélyesnek tűnő vízjelei 
megjelennek Thököly, Rákóczi fejedelem, I. Lipót ki-
rály okleveleiben, a lőcsei és a debreceni nyomdászok 
könyv ritkaságaiban egyaránt. Tiszta átnézetű, szé pen 
ívelt, finoman kidolgozott vízjelábráikat meg fi gyel-
het jük Thököly Imre titkos írású leveleiben, a Rákóczi-
szabadságharc levelezésében, a fejedelem ká rom ko- 
dás elleni pátensében, I. Lipót saját aláírású ren de le-
tei ben és a Thaly Kálmán-gyűjtemény egyéb érde kes 
kuruc kori irataiban is. 

A rekonstruált teplici vízjelek között számtalan 
méret- és alakváltozatban feltűnő postakürt-, bárka-, 
zarán dokkagyló-, kürtölő angyal-, lóhere-, kürtölő 
lovas postás-, egyszarvú-, oroszlán-, griff-, medve-, 
vág tató szarvas-, nap-hold-, holdarc-, Szentlélek-, baj-
el hárító, IHS-, krisztogram-, tulipán-, rózsa-, szív-, 
dáma-, házaspár-, kettős kereszt-, magyar címer-, két-
fe jű sas-, monogram-, név- és papíralak-vízjelek soka-
sá ga jelzi TEPLIC papírkészítő-mestereinek magas 
szin tű technikai tudását, találékonyságát és szor gal-
mát. Immár 400 éves örökségük a magyar vízjelkincs 
rit ka és értékes részét képezi.

Az eddig feltárt és azonosított teplici vízjelanyag 
nem zeti és európai motívumokban egyaránt rend-
kí vül gazdag. Kiemelkedően magas közöttük az 
egye di felfogásban elkészített ligatúrás, szalagos, 
kere tes, díszkeretes papírkészítő monogram. Sok-

fé le alaktípussal szerepelnek kettős keresztes váro-
si címerek, kétfejű sasos, koronás és korona nél kü li 
magyar állami címerek, koszorúba foglalt, nagy mé-
re tű, angyalos címerek, griff-telamonos pajzsok, óriás 
papír ma lom név-vízjelek, teljes papírkészítő nevek, 
külö nös alakú, díszes ruházatú, kürtölő lovaspostások. 
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A teplici papírkészítők vízjelpárjainak formavilága 
gaz dag, üzenete kortalan, érdekes, megfejthető, jelen-
té sük megismerhető. A különféle összeállítású víz jel-
pá rok kal, az idővel egyre sokasodó merített papír faj-
tá kat, papíralakokat és papírminőséget jelölték. 

Az egykori papírmalom tárgyi emlékei közül lát-
ha tó volt a kiállításon egy vízjeles, klasszikus és egy 
rekonstruált teplici merítőszita, a műszakkezdést jelző 
bronz harang, a papírpépet oszlató hétlyukú keverőfa 
és eredeti méretben rekonstruált rizsmajeggyel ellá-
tott rizsmák. A látogatók egy méretarányos, korhű 
mó don berendezett papírmalom makett segítségével 
ismer ked het tek meg a teplici manufaktúra kora-
beli műhelyeivel, berendezési tárgyaival, tech ni kai 
eszközeivel és a kézműves papírkészítés hagyo má nyos 
munkaműveleteivel. Látható volt, hogy a rongy vá lo-
gató műhelyben hogyan válogatták szét az asszonyok 
a begyűjtött rongyanyagot a négyféle korabeli minő-
ség szerint: finom fehér, közepes, csomagoló és itatós 
papír készítéséhez, és mi célt szolgáltak a rosták, rá-
csos állványok és kádak; a tisztító és foszlató műhely-
ben hogyan darabolták fel, hogyan vágták szét a ron-
gyokat az inasok. A vízjelkészítő műhelyben hogyan 
készítette és javította a vízjelkészítőmester a merí tő szi-
tákat. Az enyvkonyhában miként főzték a rézüstökben 
az enyvet és hogyan mártották be az enyves vízbe a 
felületkezelés művelete során az írópapírnak szánt 
íveket. Az osztályozó műhelyben hogyan válogatták 
szét, hogyan számlálták meg és hajtották össze a 
kész íveket a minőségellenőrző asszonyok. Milyen 
beren de zé se volt a mester és a legények lakrészének. 
Hogyan tárolták a készárut, a lecsomagolt rizsmákat 
és a szállításra kész papírbálákat, stb.stb.

A teplici nagymúltú papírkészítésnek az egyetemes 
és magyar papírtörténetben, valamint nemzeti kultú-
ránk ban betöltött jelentős szerepe előtt tisztelegve a 
Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság a jubileumi 
2013-as évet TEPLIC emlékévnek nyilvánította. Eb-
ből az alkalomból az OSZK ereklyetéri kiállítással 
egyi dő ben kiadásra került a papírmalom történetét 

és víz jeleit ismertető könyv is TEPLIC papírmalom 
vízjel világa címmel, amelyet a kiállítás megnyitója 
után tartott könyvbemutatón ismertettünk. 

A kiállítás kellemes hangulatú megnyitójának nagy-
szá mú résztvevőit az OSZK részéről dr. Szemerei 
Péter mb. főigazgató köszöntötte. Ezen a napon a 
jelenlévő közönség még egy család- és papírtörténeti 
szempontból egyaránt nagyon ritka eseménynek is 
részese lehetett. A magyar papírtörténetben eddig 
példa nélküli módon a XVII. századi papírmalom-
alapító ma élő rokona nyitotta meg az elődeiről szóló 
kiállítást: a megnyitó beszédet TEPLIC papírmalom 
alapítójának, Spillenberg Sá mu el nek leszármazottja, 
dr. Diószegi György Antal genea ló gus tartotta.

Pelbárt Jenő
mapavit.at.gmail.com



29

Ez is lehetett volna a kiállításunk alcíme, a tárlók-
ban látható cikkek, levelek, naplók és egy Felső-Tisza 
vidé ki kirándulás alkalmi napilapja alapján. Mi itt 
azonban szeret tük volna bemutatni, hogy köz tünk 
volt egy, és közü lünk volt egy ember, aki az élet 
nagy kihívásait, az idő kérlelhetetlen múlását pró-
bál ta a maga egyszerű eszközeivel kicselezni, feled-
tet ni. Gyűjtőszenvedélye közismert volt, polcain 
ott hon ra találtak a mások által nem sokra becsült, 
még feltáratlan hírlapok porosodó példányai. Ő eze-
ket rendszerezte, igazi könyvtáros mód já ra az olva-
só számára hozzáférhetővé tette, köt tet te, ápol ta, 
óvta, mert tudta, hogy ezek a sárguló la pok a kor 
pótol ha tat lan dokumentumai. Hangya szor gal ma, 
precizitása vezette át a mindennapok gond jain, nap-
ló ja évtizedeken át írt apró betűs sorai közt meg ta-
lál ható minden, ami a mindennapi élet ré sze, és 
jegy zetei közt megtalálható minden, ami a ma  gyar 
írók életére, munkáira vonatkozott. Ahogy Schöpf in 
Aladár írja róla a Nyugatban, a Szinnyei bácsi halálára 
című cikkében: „Az az aprólékos adat gyűj tő munka, 
amely másnak száraz, lélek nélkül való, neki az egész 
élete volt. Repertóriumokat összeállítani, köny vek ből, 
újságcikkekből, kézírásokból adatokat kijegyezni kis 
cédu lák ra, ezeket a cédulákat pedáns rendben tartani, 
hogy bármelyiket bármikor meg lehessen találni, – ez 
is be tud tölteni egy életet. Szinnyei bácsi ezt szépnek 
talál ta és ezért szép volt neki az élet is.”

Pontossága annyira közismert volt, hogy a Múzeum 
Kávéház óráját is hozzáigazította a főpin cér, mert 
akkor van öt óra, amikor Szinnyei úr érke zik. Főbb 
munkái, a Hazai és külföldi folyóiratok magyar tu do
má nyos repertóriuma, Magyarország termé szet tudo má
nyi és matematikai könyvészete, és persze a Magyar írók 
éle te és munkái szinte csak melléktermékei annak a 
nyolcvanhárom termékeny évnek, amikor volt köz-

tünk egy ember, és közülünk volt egy ember, aki nek 
ta lán sikerült az élet nagy kihívásait, az idő kér lel he-
tet len múlását a maga és munkálkodása javá ra for dí-
tani. 

Szeretnénk azt remélni, hogy ezzel a megem lé-
ke zésünkkel, ha csak jelképesen is, a „Gőzhangya” 
haza tért megpihenni, kedvenc hírlapjai közé….

Elhangzott 2013. szeptember 11-én, az OSZK 
Szinnyei-termének avatásakor.

Borsos attila
borsos.attila.at.oszk.hu
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Szinnyei József portréja
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2013 ünnepi megemlékezésekben gazdag éve volt a 
magyar kulturális életnek. Gárdonyi, Jékely és Weöres
évfordulókat ünnepelhettünk, de mint az várható volt, a 
100 éve született Weöres Sándor munkásságára irányult 
a legnagyobb figyelem. Elindult a Weöresmozdony, be
jár ta az egész országot, sőt a határon túlra is eljutott.  
A Ma gyar Posta emlékbélyeget bocsátott ki, konferenciák 
és kiállítások igyekeztek tiszteletadással vagy újabb ered
mé nyek felmutatásával megemlékezni a költőről. 

A Széchényi Könyvtár abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy az ország közgyűjteményei között a leg gaz-
da gabb Weöres-anyagot tudhatja magáénak, köszön-

hetően a Kézirattár tudós munkatársainak, akik év ti-
ze deken át szisztematikusan gyűjtötték az auk ció kon 
felbukkant, magántulajdonban lévő kéziratait a hal-
ha tat lan mesternek. Közülük is elsősorban Nemes-
kéri Erikának, aki irodalomtörténeti kutatásait is erre 
a szer ző re fókuszálta egykoron, és megjelentette, Bata 
Imré vel, ugyancsak a Kézirattár akkori mun ka tár sá-
val, a Weöres-levelek fellelhető korpuszát. Ma ez a 
kor pusz jelenti a Weöres-kutatások egyik kiin du ló-
pontját. 

A könyvtár páratlan kincshez jutott a költő festő ba-
rátja, Illés Árpád hagyatékának bekerülésével, tudni-
illik a sok évtizedes barátság emlékeit Illés gondosan 
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megőrizte, a dedikált köteteket, a leveleket éppúgy, 
mint Weöresnek egy-egy ügyetlen vagy éppen ügyes, 
de mindenképpen sajátos rajzát. Ennek a rendkívül 
gaz dag anyagnak megléte szinte követelte, hogy a 
Széchényi Könyvtár az évfordulón ezt a barátságot 
mu tas sa meg központi kiállításán, mint Weöres éle-
té nek egy kevésbé vizsgált szegmensét. A kiállítást 
2013. szeptember 17-én Tolnai Ottó nyitotta meg, aki 
a kortárs költők közül a legérzékenyebben mo zog, 
szakértőként is, a képzőművészet terén, és mind két 
alkotó munkáit behatóan ismeri, Illés Árpád mű ter-
mét már évtizedekkel ezelőtt felkereste. 

A könyvtár központi kiállítótermeit betöltő tárlat két 
nagy forrásanyagra támaszkodott, az említett kézirat-
gyűjteményre, emellett pedig Illés festményeire, gra-
fi káira. utóbbiak több közgyűjteményből, a Magyar 
Nemzeti Galériából, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, 
vala mint magángyűjtőktől kerültek ideiglenesen a 
Várba, de mindenekelőtt a festő családjának kell kö-
szö ne tet mondanunk nagyvonalú és a rendezők min-
den kívánságát messzemenően támogató kölcsön zé-
sü kért. A két termet megtöltő anyagok, versek, köny-
vek, festmények és a gondosan válogatott, Illés Árpád 
nyi lat kozataiból gondosan válogatott zenei háttér 
nem gyakran tapasztalt sajátos játékot terem tett a tér-

ben. A kiállítás kurátorának, Nemeskéri Eriká nak 
ugyanis az volt a koncepciója, hogy egy rövi debb pár-
hu zamos életrajzi áttekintést követően a két alkotó 
inter ferenciáit, kapcsolódási pontjait teszi vizs gá lat 
tár gyává, kiemelt figyelmet fordítva a közös mun kák-
ra, valamint azokra a művekre, melyek a festő-, illetve 
köl tő ba rát hatását tükrözik, vagy éppen ahol a két 
művész egymás munkáira refektál. 

Kevésbé ismert, hogy a nagy Weöres-kötetek, a 
Medusa, A teljesség felé, a Bolond Istók, a kései Tűzkút 
és Merülő Saturnus könyvdíszei, címlapjai, borítói 
mind Illés Árpád keze alól kerültek ki. Nem kevésbé 
iz gal mas, sőt talán egyik legizgalmasabb fejezete volt 
a tár lat nak azon festményeknek bemutatása, amelyek 
Weöres-szövegektől indíttatva készültek, és azoknak 
a verseknek bemutatása, melyeket Illés-festmények 
in spi rál tak. Ezeknek a párosoknak egyes darabjainál 
kö zeli refexiókat, más daraboknál nem kevésbé izgal-
mas, de távolibb analógiákat, vagy éppen elágazásokat 
ész lel he tett a látogató. 

A személyesség emlékei az egész kiállítást át ha tot-
ták, az Illés Árpád műterméből bemutatott bútorok, 
fes tő állvány, ecsetek csakúgy, mint a kiállítás egyik 
köz pon ti exponátuma, A kék könyv, vagy ahogy Weö res 
nevezte, A véletlen könyve. A festő 1941-ben egy 

Az első terem
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beíratlan könyvvel ajándékozta meg Weörest, arra 
kér vén, hogy teljesen szabadon írja tele. A költő, saját 
beval lása szerint, az üres lapok láttán elragadtatott 
álla pot ban fogott tollat, és valóban teleírta, a leg kü-
lön bö zőbb műfajú és súlyú szövegekkel. A Weöres-
filo ló gia szép feladata lesz a jövőben a kötet beható 
vizs gá lata.

A kiállításhoz pódiumbeszélgetés-sorozat kap cso-
ló dott, három alkalommal ültünk le jeles tudósokkal 
és művészekkel beszélgetni a kiállítás fölvetette kér-
dé sek ről, műfajok és társművészetek határáról, va ló-
ság és varázslat viszonyáról, az archaikum kér dé séről 
a 20. század magyar művészetében. A kiál lí tás kí sé-
rő tárlataként a termek előterében a Képző mű  vé sze-
ti Egyetem harmadéves grafikus hallgatói mu tat  ták 

be Weöres-szövegekre készült munkáikat. A könyv-
tár munkatársainak sikerült azt is meg való sí ta nia, 
hogy a rendezvényekhez kapcsolódó honlap (weores
illes.oszk.hu) már a kiállítás megnyitásának nap ján 
elérhetővé vált a közönség számára. 

A kiállítás a Kézirattár rendezésében, a Tudományos 
Igazgatóság támogatásával valósult meg, Földesi 
Ferenc vezetésével. Kurátora Nemeskéri Erika, a gra-
fi ka és a látványterv Imre Olga (Stábstúdió) munkáját 
dicsérte. A beszélgetéseken Cserjés Katalin, Lajta 
Gábor, Lábass Endre, Szántó F. István és Várnagy 
Tior vettek részt.

Földesi Ferenc
foldesi.ferenc.at.oszk.hu

Részlet a tárlatból
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Immár évtizedes hagyomány, hogy az OSZK Zene
mű tára kamarakiállítással emlékezik meg a leg fon
to sabb zenei évfordulókról. Így tett 2013ban is, ami
kor az elmúlt évek Dohnányi, Haydn, Erkel, Liszt
emlékkiállításai folytatásaként ez alkalommal egy 
„tiszteletbeli” zeneszerző, a szavak és rímek kom po  nis 
tá ja Weöres Sándor születésének századik év for du ló ja 
előtt hajtott fejet. 

Nem szorul bővebb magya rá zat ra, miért e választás, 
hiszen ismeretes, Weöres szá mos „zenei” műfajban 
al ko tott. Írt szvitet, szoná tát, szimfóniát, fúgát, fug-
het tát és prelúdiumot, áriát, can zo nét, etűdöt, nép-
dalt, madrigált, bagatellt, im prom  tut, variációt, ron-
dót, sőt rumbát, rock and rollt és dob ze nét is. ugyan-
ak kor – Kodály szavaival – egyike volt annak a ke vés 
ma gyar költőnek, aki meg sej tet te: a magyar vers nek 
nem szabad elszakítani azo kat a szá la kat, ame lyek a 
magyar muzsikához kötik. Nyilván ez az oka év ti-
ze dek óta tartó hihetetlen nép sze rű sé gek, és an nak 
a rend kívüli bőségnek, mely meg ze né sí tett ver sei nek 
szá mát és műfaji vál to za tos sá gát jellemzi, oly annyi ra, 
hogy napjainkra ő lett a magyar irodalom egyik leg-
gyak rabban megzenésített köl tője. 

A 2013 október 16-án nyílt tárlaton (a központi 
nagykiállítás társaként) az életpálya több fontos zenei 
„áthallásával” (személyes és művészi kap cso lat rend-
sze ré vel) ismerkedhettek meg a látogatók. Különös 
tekin tet tel Kodály Zoltán és Weöres Sándor több 
év ti ze des együttműködésére, amelynek kezdetekor 
Kodály a költő két fiatalkori versét zenésítette meg: az 
öre gek re 1934-ben nagyszabású vegyeskart, a Norvég 
leá nyok ra pedig nőikari művet komponált, amit 1940. 
június 28-án fejezett be. utóbbi kórusmű (szerzői 
autográfja kiállításunk egyik legbecsesebb darabja) a 
mester tiltakozásának, együttérzésének kifejezése, s 
egyszersmind zenei rokonszenvtüntetése is a né met 
csapatok által 1940 júniusában kapitulációra kény-
sze rí tett norvég nép mellett. A tárlat további külön-
le ges sége két, ezidáig ismeretlen Weöres műfordítás-
vari áns, melyeket a közelmúltban találtunk meg 
Maros Rudolf zeneszerző gyűjteményünkben őr zött 
életmű-hagyatékában. Kettejük közel három év ti-
ze des barátsága alatt számos kompozíció szüle tett, 

ezek  ből állítottunk ki néhányat, köztük az emlí tett 
szö veg variánsra készült két kórusművet, a Csere-
misz népdalokat. De egy másik, ugyancsak fontos 
baráti-művészi kapcsolat dokumentumaiból is válo-
gat tunk: látogatóink megtekinthették Takács Jenő: 
Ének a teremtésről, Weöres Sándor azonos című ver-
sé re készült kantátájának karpartitúráját is. A kom-
po zí ció filozofikus mondandóját Takács mű vé sze té-
nek méltatói Joseph Haydn Teremtés-ora tó riu má val 
állítják párhuzamba, zenei megoldásai: dal lam ke ze-
lése, témafeldolgozása harmóniavilága viszont Kodály 
Zoltán Psalmus Hungaricus-ához teszi hasonlóvá. 

Takács Jenő személye, illetőleg munkásságának 
bemu ta tá sa az egyik mozzanat azokból a kapcsolódási 
pon tok ból, mely kamaratárlatunkat a könyvtár nagy-
sza bá sú, A teremtés dicsérete – Illés Árpád és Weöres 
Sán dor emlékkiállításához rokonítja: ugyanis Weö-
res el ső színpadi művéhez, A holdbeli csónakoshoz – 
melynek díszleteit Illés Árpád tervezte – ő írta a kísé-
rő ze nét. (Bár a főváros ostroma alatt a mű eredeti kéz-
i ra ta elkallódott, a népzenei ihletésű játék lényegét a 
zene  szer ző Miniatűrök címmel egy nyolctételes zene-
ka ri szvitbe sűrítette, s 1945 késő tavaszán Pécsett be 
is mutatta azt.) A másik ilyen kapcsolódási pon tunk: 
Szer vánszky Jenő festőművész költőről ké szült port-
ré  ja, amely először nálunk volt látható nyil vá no san. 
A ceruzarajz a hozzátartozók elmondása sze rint az 
1940-es évek végén készült, amikor a festő test vé re, 
Szervánszky Endre zeneszerző és Weöres a víg ope rá-
nak tervezett Tyunkankurun dolgoztak, e darabhoz a 
jelmezterveket ugyancsak Illés Árpád készítette. 

Bár a 20. század második felében elsősorban a Weö-
res-versek lírai hangulatképei és játékossága ra gad ta 
meg a zeneszerzőket, a népszerű vers meg ze né sí té sek, 
könnyedebb dalocskák, rövidebb-hosszabb kó rus da-
ra bok mellett számos nagyobb szabású, faj sú lyo sabb 
vokális alkotás is született. Látogatóink ezek ből az 
alkotásokból is láthattak néhányat. 

Az olvasóterem két tárlójában a Weöres-recepció 
továb bi két érdekes aspektusára utaltunk. Az egyik 
vit  rin  ben bemutattuk Farkas Ferenc és tanít vá nya 
Lige ti György néhány kompozícióját, vala mint Ligeti 
Magyar etűdjeit. A két zeneszerző alko tó mű vé sze-
té nek egybecsengő, különleges mozzanata, hogy 

ÁTHallÁSoK 

– WEöRES SÁNDOR MEGZENÉSÍTETT VERSEI –
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mind ket te jük legkorábbi kompozícióinak egyike, sőt 
utol  só (kéziratban maradt, befejezetlen) alkotásuk is 
Weöres-szövegre készült. A másik vitrinben Bárdos 
Lajos Kodály Zoltán 75. születésnapja tiszteletére 
kom po nált kórusművének változatai voltak meg te -
kint  he  tők. A komponista Weöres Kodály Zoltán 70. 
születésnapjára (Köszöntő gyermekhangra) című ver- 
 sét felhasználva három különböző cím mel három féle 
hangzás-variást (kórusletétet) készí tett: a Bérc a rónán 
négyszólamú nagyobb egy ne mű kar ra, Csodát mesé-
lek háromszólamú kisebb egy ne mű kar ra, a Kodály 
köszöntése vegyeskarra íródott. Bárdos – feltehetően 
a költő tudtával – a szöveget is aktua li zál ta. Átírásban 
az utolsó versszak a követ ke ző kép pen alakult: Nagy 
Kodály Zoltánnak híre fényes! / Daloknak mestere 

sokáig élhess, / hiszen egy hegy orom az égnek a vál-
lán / oly ifjú, mint egy fénylő szi vár vány.

A vitrinek oldalfalán látható volt nyolc, rész ben 
dedikált lemezborító, melyek Illés Árpád fest mé nyei-
nek felhasználásával készültek, mintegy keretbe fog-
lal va a két alkotó-barát művészetében egyaránt jelen 
lévő zene értelmező kapcsolatát, éltető erejét. Szán-
dé kunk szerint ezt a művészi erőt tükrözte az olva-
só te remben meghallgatható zenei válogatás is, amely 
a vokális művek (versmegzenésítések) mellett néhány 
különleges kompozíciót is bemutatott…

Kelemen Éva 
kelemene.at.oszk.hu 
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A Nyugat harmadik nemzedékének kiemelkedő egyé
ni sége, Jékely Zoltán születése centenáriumának évé
ben a költő, prózaíró, fordító és szerkesztő alak ját vala
mint gazdag életművét kívánta megidézni az OSZK 
Kézirattárának kiállítóterében, 2013. október 30án 
nyílt interaktív kamaratárlat, mely Jékely iro dal mi 
hagyatékának gondozói és a korszakkal, vala mint az 
életművel foglalkozó irodalomtörténészek kö zös kurá
tori munkájának eredményeképpen jött létre. A kiál lí
tás ötlete jelen sorok írójától származott, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy az OSZK méltó emlé ket állítson 
a centenáriumi évben a nemzeti könyv tár egykori 
munkatársának is, hiszen kevesen tud ják, hogy Jékely 
két szakaszban is, hosszú évekig (elő ször a har min cas 
években, majd 1946 után) az Országos Széchényi Könyv
tár hírlaptárosaként is dol go zott. A nemzeti könyv tár 
munkatársaként uta zott Kolozs vár ra, diákévei hely szí
né re is 1940ben, fel mér ni a visszacsatolt ÉszakErdély 

könyvtári állo má nyá nak állapotát. Az akkor már elis
mert, Baumgartendíjas köl tő és prózaíró életének zsú
folt, ter mé keny kolozs vá ri évei következtek ekkor, mind 
a magán életét, mind szakmai előmenetelét illetően. 
Mikor 1946 novem be ré ben (immáron feleségével és 
két gyer me ké vel) kényszerűen úgy dönt, visszaköltözik 
Buda pest re, ismét az OSZKban talál menedéket, hiszen 
ekko ri ban tíz éves szilenciumra ítélik, s az Író szö vet ség
ből is kizárják.

A Baumgarten-díj mellett kétszeres József Attila-
díjas, majd posztumusz Kossuth-díjas költő hagyatéka 
a család jóvoltából az OSZK Kézirattárában, tárgyi 
hagya téka pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban talál-
ha tó, evidens volt tehát, hogy e két intézmény össze-
fo gá sá val, e két forrásból táplálkozva alakul ki a tárlat 
gazdag anyaga, a kiállítás társkurátora, Péterfy Sarolt 
irodalomtörténész, a hagyaték gondozója révén pedig 
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olyan családi ereklyékkel is gazdagodik (például a 
Jékely-Áprily levelezéssel), melyek jószerével most 
elő  ször kerülnek a nagyközönség elé.

A kurátorok (Péterfy Sarolt és Boka László) az em-
be ri és művészi sokszínűséget, az egész pályát igye-
kez tek átfogóan megmutatni. Költészetének, írás-
mű  vé sze tének mélységeit egy ilyen tárlat amúgy sem 
érzé kel tetheti, azt inkább olvasva, kitartóan bele fe-
led kez ve lehet csak felfedezni, szavainak mámo rí tó 
rit mu sában valami ősi, titkos örömre, testi vágyra és 
só vár gásra, természetszeretetre, har mó niá ra s disz-
har mó niára, szükségszerű elmúlásra egyszerre rá-
cso dál kozni. A Psalmus kezdő sorából válasz tott kiál-
lí tás címmel is ezt a sejtelmes, álomteli, elmú lás tól 
átita tott, s abban is burjánzó erotikát sugal ló, el mél-
ke dés re hangolt tónusát, rezignált, mégis fel zak la tó 
jel le gét igyekeztünk megidézi, egy centenáriumi kiál-
lítás azonban a szerzői gazdagságra, a sokszínű egyé-
ni ség re, az irodalomtörténeti kuriózumokra enged 
in kább rácsodálkozni. A plakátra Jékely szemé lyes 
tár  gyai közül egy olyan veretes vasszeget, pon to sab-
ban e szeggel átszúrt kéziratot választottunk, amelyet 
„a ’60-as évek végén egy milánói kolostornak, a Santa 
Maria delle Grazie kolostornak kertjében sétál va, 
mint egy az égből aláhullva, talált meg. Az erek lye 
kézi ra tán Jékely meg is jegyzi: pár pillanattal azelőtt 
épp a híres Az utolsó vacsorát nézte meg, illetve és 
Mon tor fano: Croceffissione című művét látta, tehát 
„az asszo ciá ció elkerülhetetlen volt”. 

A költő és a prózaíró életstációi mellett a szerkesztő 
és a fordító is hangsúlyosan megjelent a tárlaton, hisz 

kevesen tudják, hogy Jékelytől származik az ős-Faust 
fordítása, vagy Széchenyi István eredetileg németül 
írott naplórészleteinek magyar változata is. Emellett a 
mániákus naplóíróval és a horgásszal, a lelkes termé-
szet járóval, a gyűjtögetővel is megismerkedhetett a 
nagyközönség, de persze a könyvtáros sem marad ha-
tott ki a teljes portréból. A tárlat több mint két száz 
eredeti tárgyi dokumentumot vonultatott fel: kézi-
ra tok, fotók, naplók, festmények, bútorok és egyéb 
műtár gyak szerepeltek a kiállított gyűjteményben, 
mely nek ünnepi megnyitóját október végén Kovács 
András Ferenc költő vállalta. Az eseményen más ne-
ves művészek (Szabó T. Anna költő, Jánossy Lajos 
író) is közreműködtek, s egy kerekasztal-beszélgetés 
keretében a kurátorokkal közösen mutatták be a Hol-
nap Kiadó által az idei Könyvhétre megjelentetett 
Jékely 100 című kötetet, mely 10 kortárs költő 10 vá-
lasz tott Jékely-versét és egy-egy miniesszét is tar tal-
maz. A tárlat idején a Petőfi Irodalmi Múzeum tu-
do má nyos konferenciát szervezett. A kiállítás zárá-
sa ként 2014. január 22-én, a magyar kultúra nap ján 
Jékely Erdélyben és Magyarországon betöltött iroda-
lom tör té neti szerepét, helyét és mai hatását mérlegelő 
pódium beszélgetésnek is otthont adott a Könyvtár, 
melyen neves irodalomtörténészek (Lator László, 
Várady Szabolcs, Vallasek Júlia, Péterfy Sarolt, 
Nemes kéri Erika) értékelték Jékely életművét s a tár-
lat eredményeit.

Boka lászló
boka.at.oszk.hu

Kovács András Ferenc megnyitóbeszéde



„Indiában sokan még ma is a mesék országát lát ják. 
Az útleírások a legtöbb művelt emberbe már ifjú sá gá
ban beoltották a vágyódást India tündérországa után. 
De csak keveseknek jut osztályrészül, hogy el is érhessék 
vágyuk teljesültét” – ezekkel a szavakkal kez dő dik 
Baktay Ervin India című munkája, amelyet rövid del 
Indiából való hazatérése után, 1932ben je len te tett meg

.
Több utazó valóban azt írta könyve bevezetőjében, 

hogy gyermekkori álma vált valóra, amikor eljutott 
Indiá ba, és voltak, akik korábbi olvasmányélményeik 
hatá sá ra indultak felfedezőútra. Hiszen a maga szá-
má ra mindenki újból és újból felfedezte Indiát, min-
de nek előtt az ország egzotikumát, amire az útleírások 

címe is utal. A rejtelmes, titokzatos Keletről, mesés, 
ezer arcú, napsütéses Indiáról, a csodák országáról 
szól tak a művek, és szólnak ma is. Az egzotikus fel-
szín mögötti Indiát meglátni és megérteni azonban 
nem mindenkinek sikerült, az úti beszámolókban 
gyak ran találkozunk olyan közhelyekkel, amelyek 
a nyugatról érkező, a nyugati kultúra felől közelítő 
szer zők meglepetését, vagy megdöbbenését fejezik ki 
a számukra gyökeresen más kultúrával, életmóddal 
szem ben.

Balázs Ferenc, unitárius lelkész és költő szerint 
ahhoz, hogy az igazi Indiához eljusson, a nyugati em-
ber által épített kapun kellett belépnie. Baktay Ervint 
a keleti kultúra és világnézet terén évekig folytatott 
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komoly előtanulmányai segítették a „falakon belüli” 
megismeréshez, valamint a szerencsés körülményeken 
kívül a személyes összeköttetései is. India alapos 
ismeretéhez szerinte elsősorban időre van szüksége 
az utazónak, de a helyes tapasztalatszerzéshez ezen 
kívül fontos az is, hogy minden népréteggel érint-
kez zen az ember, és ne csak a felsőbb körökben for-
go lód jon. Az utazók egy része Indiában csodálattal 
adó zott a britek kormányzati módszereinek, amiben 
a nyugati gyakorlat felsőbbségét látták beigazolódni. 
Az Indiához nagyobb empátiával közelítő utazók 
viszont a keleti kultúra értékeire hívták fel a nyugat 
figyel mét. Baktay Ervin Kelet és Nyugat címmel 
indí totta útjára a Magyar Keleti Társaság folyóiratát, 
azzal a céllal, hogy „megbízható útmutató legyen a 
Kelet világnézeteinek, kultúráinak, vallásainak, böl-
cse le teinek, művészetének, irodalmának, fejlődési 
útjainak – röviden: egész életének – területén”.

Az első magyar India-utazó, a 16. században élt 
Raszinyai Huszti György még nem önszántából, ha-
nem a török fotta kötelékében lépett India földjére és 
írta le Diu várának ostromát. Az 1700-as években arra 

járó Krausz Jakab sem saját elhatározásából került 
ilyen távolra hazájától, hanem a Kelet-Indiai Társa-
ság toborzói tették fel egy Batáviába tartó vitorlás 
gályá ra. Az őket követő utazók azonban már saját 
elha tá ro zásból, konkrét tervekkel, vagy csak álmaikat 
követ ve indultak „a mesék országába”, Indiába. Más-
ként közelített, mást keresett és mást látott meg Indiá-
ból a filológus, és mást a természettudós, mást a mű-
vész vagy a műgyűjtő, a teológus, vagy egy vadász, és 
megint mást az alkalmi utazó. Voltak, akik hosszú 
időt, több évet töltöttek Indiában, mint Baktay Ervin, 
vagy Germanus Gyuláék, és voltak, akik életük végé ig 
ott is maradtak, mint Kőrösi Csoma Sándor, Brun ner 
Erzsébet és édesanyja Sass Brunner Erzsébet festő-
mű vé szek, vagy Fábri Károly Lajos nyelvész, művé-
szet történész és Schwaiger Imre műgyűjtő. 

Kamarakiállításunk a 16. század közepétől az 
1940-es évek elejéig nyújtott válogatást a magyar 
India-utazók útleírásaiból, színes riportjaiból, és mű-
vé szi alkotásaiból.

Pap Ágnes
pap.agnes.at.oszk.hu
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2013. október 17.én bensőséges ünnepségen köszön töt
ték munkatársai „szűk körben” Borsa Gedeont 90. szüle
tés napja alkalmából. Az egyetemes és a hazai könyv tör
té neti kutatás világszerte elismert szakértője, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár bibliothecarius emeritusa több 
mint öt és fél évtizeden keresztül dolgozott a nem ze ti 
könyvtárban. 

Neki köszönhető a retrospektív nemzeti bibliográfia 
rendszerének kialakítása, a napjainkban is tovább foly-
tatódó Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) 
elnevezésű bibliográfiai munkálatok meg szer ve zé-
se és kiteljesítése. Legkedvesebb kutatási terü lete a 
ma gyar országi ősnyomdászat kezdete: Andreas Hess 
budai működése, amelynek során 540 esztendővel ez-
e lőtt, 1473. június 5én jelent meg Budán első hazai 
nyom tatványunk, a Chronica Hungarorum.

E kettős évfordulónak az alkalmából jelentette meg 
Borsa Gedeon Andreas Hessről szóló összefoglaló 
mun ká ját az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Könyv-
szemle. A témáról Fitz József monográfiája óta (Buda-
pest, 1932) hasonló összefoglalás nem született. Borsa 
Gedeon is Fitz József irányításával kezdte kutatásait. 
A tudós könyvtárigazgató mestere és egyben atyai jó 
barátja volt. Ő nevelte jeles ősnyomtatvány-kutatóvá 
és a régi nyomtatványok értő bibliográfusává. Később, 

1973-ban, a magyarországi könyvnyomtatás 500 éves 
évfordulója adott számára újabb lökést a Hess budai 
nyomdájához és nyomtatványaihoz kapcsolódó kér-
dé sek tisztázásához. Majd a 80-as években – amikor 
alkal ma nyílt külföldi utazásai során eredetiben is 
meg vizs gálni a magyarországi ősnyomtatványok pél-
dá nyait – megfigyeléseit tanulmánysorozatban fog lal-
ta össze a Magyar Könyvszemle hasábjain. Ezek az 
1988 és 1991 között kiadott tanulmányok aztán újra 
megjelentek 1996-ban a Könyvtörténeti írások című 
tanulmánykötete – mára már hiánycikknek számító – 
első részében. 

Borsa Gedeon jelen könyvét, amelyben nem csupán 
összegzi, hanem ki is egészíti, és több vonatkozásban 
újra gondolja saját korábbi megállapításait, nem szánta 
monográfiának. Azt szeretné, hogyha az Olvasó „mű-
hely forgács”-ként venné kezébe munkáját.

Az Ünnepeltnek innen sem kívánhatunk mást, mint 
hogy még sokáig legyen ereje továbbkamatoztatni tu-
dá sát és mérhetetlen tapasztalatát, vagyis hogy műhe-
lyé ben, amelyből ilyen értékes „forgácsok’ kerül nek 
elő, még sokáig folytathassa tovább munkáját töret le-
nül és jó egészségben. Ad multos annos!

Pojjákné Vásárhelyi Judit
pvj.at.oszk.hu

a 90 ESZTENDőS BoRSa GEDEoN KÖSZÖNTÉSE
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Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) a 
mor va országi és közép-európai (egyúttal magyar or-
szá gi) humanizmus egyik legfontosabb alakja. Krak-
kói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. ulászló 
magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett 
a cseh kancellária szolgálatában. A halálának 500. 
év for dulója alkalmából megrendezett nemzetközi tu - 
do má nyos ülés az Országos Széchényi Könyvtár, az 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Iroda lom - 
tu do mányi Intézete és az Eötvös Loránd Tudo mány-
egyetem együttműködésének keretében jött létre.

A nagy műveltségű személyiség életét és irodalmi 
tevékenységét elemző, vizsgáló konferenciát Kiss 
Far  kas Gábor és Ekler Péter szervezte Boka László 
(tudo má nyos igazgató, OSZK) szakmai közre mű-
kö dé sé vel, támogatásával. A szimpóziumot Helena 
Bam  ba sová, a Cseh Köztársaság budapesti nagy kö-
ve te, Kecskeméti Gábor (igazgató, MTA BTK ITI) 
és Szemerei Péter (főigazgató, OSZK) nyitották meg.

Anna Rose, Matyáš Franciszek Bajger és Jana 
Kolárová – Augustinus korát és kortársait, az itáliai, 
közép-európai, morvaországi tudományos, kulturális 
és egyházi hátteret, körülményeket bemutató – elő-
adá sai hasznos kiindulási pontnak bizonyultak a 
továb bi előadások megértéséhez. Szilágyi Emőke 
Rita az Augustinus Moravus és Johannes Roth közöt-
ti kapcsolat jellegét pontosította, árnyalta. Christian 
Gast geber a híres humanista, Conrad Celtis és 
Augus  tinus, általában pedig az Alpokon túli (nem 
itá liai) humanisták ógörög nyelvbéli jártasságát, 
mű velt ségét elemezte. Srmcz Ádám egy Celtis által 
írt epódoszban (Ad Bassareum medicum), illetve az 
Augus tinus által írt Dialogus in defensionem poeti ces
ben szereplő Bassareus nevű szereplőket és szere pü-
ket hasonlította össze. Kiss Farkas Gábor Augustinus 
említett művét, a Dialogus in defensionem poeticest 

vizs gálta, és a mű antik, középkori és humanista 
for rá sait ismertette. Csehy Zoltán jóvoltából nem-
rég elkészült két, Augustinus Moravus által írt latin 
vers magyar műfordítása; az előadó most a Bohus-
lav Hasištejnský z Lobkovic költészetében „meg fog-
ható” Augustinus-képről és -személyiségről beszélt. 
Zsupán Edina a Strassburgban megjelent (1513) 
Bésszarión-művek keletkezésének eszmei-ideo ló gi-
ai hátterét elemezte. Ekler Péter Augustinus eddig 
alig vizsgált értekezésére (De modo epistolandi) hív ta 
fel a figyelmet a műben található két levél, a Filippo 
Bero aldónak és a Cassandra Fedelének írt epistolák 
elem zésével. Augustinus a Dunai Tudós Tár sa ság-
nak mívesen kidolgozott arany paterát aján dé ko zott. 
Marosi Ernő hangsúlyozta a műtárgy jelen tő sé gét, és 
a rajta/benne található antik érmék iko no lógiai vizs-
gá la ta után fontos új javaslatokat tett a patera ren del-
te té sét illetően. Az előadók sorát záró Lucie Storchová 
ismer tette az Augustinusra vonat ko zó 19–20. századi 
cseh/csehszlovák kutatások és szak iro da lom főbb 
súly pontjait, és bemutatta az Augustinus műve lő dés-
tör té neti szerepét megítélő különböző állás pon to kat, 
irány zatokat.

A baráti hangulatú szimpózium moderátori tisztét 
Békés Enikő, Marosi Ernő, Kiss Farkas Gábor és 
Ekler Péter látták el. Kiss Farkas Gábor és Boka 
Lász ló záró szavai egyrészt felhívták a figyelmet 
azok ra a témákra, irányokra, amelyek mentén tovább 
lehet folytatni a megkezdett vizsgálatokat, másrészt 
üdvö zöl ték az évforduló alkalmából létrejött közép-
euró pai tudományos együttműködési fórumot. Az 
elő adá sok szerkesztett változatait tartalmazó kötet 
ter vek szerint 2014 végén fog megjelenni. 

Ekler Péter
ekler.at.oszk.hu

NEMZETKÖZI TUDoMÁNYoS SZIMPóZIUM  
aUGUSTINUS MoRaVUS oloMUCENSIS HalÁlÁNaK 

500. ÉVFoRDUlóJa alKalMÁBól

– ORSZÁGOS SZÉCHÉNyI KöNyVTÁR, 2013. NOVEMBER 13. –
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Híven a hagyományokhoz, idén is az OSZK mun
ka társainak belső ünnepségével kezdődtek az év for du
lós nap eseményei. Reggel 9 órai kezdettel a VI. emeleti 
díszteremben került sor a Széchényi Ferencemlékérem 
átadására és a törzsgárdaju tal mak kiosztására. 

Dr. Sze me rei Péter mb. főigazgató meg nyitó 
beszéde után ünne pé lye sen közölte, hogy az OSZK 
dolgozói számára igen fon tos szak mai elis me rést 
jelentő kitüntetést ebben az évben Rácz Ágnes főigaz-
ga tói tanácsadó nyerte el. A díj át adást követő lau dá-
ció ban Hegyközi Ilona, a Könyv tár tu do mányi Szak-
könyv tár osztályvezetője elmondta, hogy a díjazott 
1976-ban kezdte meg pályafutását a Könyv tár tu-
do mányi és Módszertani Központban, a Könyv tári 
Inté zet 1959-ben létesült jogelődjében. Véré vé vált a 
könyv tári feldolgozó munka, a szab vá nyok alkal ma-
zá sa és a szabványosítás. Bereczki Éva ösz tö nöz te, 
hogy váljék a legjobb szakemberek egyi ké vé. 2005-
ben lett az OSZK gyűjteményfejlesztési és fel dol go-
zási igazgatója. Szakmai, vezetői attitűdjét kie mel-
ke dő munkabírás, kor rekt ség, szerénység, ha tá rozott 

elvá rá sok jellemzik. Nevé hez ma már szá mos rangos 
publikáció fűződik, mint pél dául a Könyv tárosok 
Kézi könyve 2. kötet 3. fejezete a kata lo gi zá  lás ról 
(2001), vagy a magyar nyilvános könyv tá rak első jegy-
zéke több mint 1200 intézmény adataival (Kul tu rá lis 
Közlöny, 2000/10). 2004-ben a Magyar Kul túra Nap-
ján Bibliotéka Emlékérmet kapott. 

Rácz Ágnes emlékező és köszönetnyilvánító szavai 
után a tavalyi kitüntetett, Kónyáné Csúcs Dalma tar -
tott előadást, amely az időszaki kiadványok defi ní-
ció já val és az időszaki sajtó magyarországi előz mé-
nyei nek rövid áttekintésével kezdődött. Ezt követte 
A perio di ku mok feltárása az AMICUSban című rész, 
amely bemutatta az adatbázis-készítés kezdeteit a 
nyolc vanas években, szólt az IKB Magyar Periodika 
Adat bázis és a Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) 
kia la  kí  tá sá ról, a 2003-ban megkezdett retrospektív 
kon ver zió ról, az EPA adatbázisban archivált időszaki 
kiad  vá nyok feltüntetéséről a katalógus-rekordokban 
(2008-tól), az elektronikus, digitalizált folyóiratok 
leí rá  sá ról az AMICuS katalógusban és egyéb fontos 
mun ka fo lyamatokról, amelyek A periodikum útja az 

SZÉCHÉNYI EMlÉKNaP 2013
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OSZKban cím alatt foglalhatók össze. Az előadó a 
beve ze tés és az összegzés során is idézte Dezsényi 
Béla klasszikus értékű megállapítását: „A könyv bib-
lio grá fiai címfelvétele személyleírás, a hírlapé élet-
rajz.”

Az előadást követően Győrffy Szabolcs SZB-elnök-
ségi tag közreműködésével adta át a főigazgató az idei 
törzsgárda-jutalmakat. 10 éves törzsgárda-ju tal mat 
kapott Ackermann Ádám, Csillag Katalin, Dom-
bo vári Emil, Elbéné Mester Magdolna, Fucsik Rita, 
Hantik Erika, Hobay Istvánné, Horváth Pet ra Júlia, 
Ipacs Eszter, Kürti Afrodité, Merczel Gá bor, Solymosi 
Ákos, Szilárdi Edina, Tóth Máté és Völ fin ger Kata 
Réka. 20 éves törzsgárda-jutalmat vehe tett át Ákos 
Ildikó, Baráth Bálint, Berkes Katalin, Beyer László, 
Horváth Diána, Lendvay Krisztina, Mezey László 
Miklós, Molnár István és Veress Kata  lin. 25 éves 
törzsgárda-jutalomban részesült Bog lá  ri né Soponyai 
Andrea, Dobó Kocsis Zoltán, Gyoro ki Lászlóné, 
Kocsisné Szakács Marianna, Koós Balázs, Lenhardt 
Katalin és Rohács Iván. 30 éves törzs gár da-jutalmat 
érdemelt ki ebben az évben Dan ku György, Takács 
Ferenc és Zichy Mihály. Az ünnep sé get követően 
Szemerei Péter és Hidasi István meg  ko szo rúzta a 
díszlépcsőházban álló Széchényi Ferenc-mellszobrot.

Fél 12-kor szintén a díszteremben kezdődött az 

MKE Bibliográfiai Szekció és az OSZK közös szer-
ve zé sében megtartott Nemzedékek kézfogása című 
ren dez vény is, Szőnyi Éva elnökletével. A rendezvény 
közép pontjában a nemrég elhunyt Somkuti Gabri ella 
egyénisége állt. Mezey László Miklós, a kötet szer kesz-
tő je mutatta be részletesen Somkuti Gabriella saját 
kiadásában idén közreadott, Mindennapok lépcsőfokain 
című ver ses kö tetét, majd Sudár Annamária adott elő 
né há  nyat a versekből. A rendezvény második részében 
egy riportfilm részletein keresztül láthattuk viszont 
Som kuti Gabriellát, idézhettük fel közösen a Hírlap-
tár ban töltött éveit, szakmai álláspontját szá mos kér-
dést illetően, és az OSZK közösségében töl tött évei-
nek személyes emlékeit. Az emlékezést a film rész letet 
köve tő en Szőnyi Éva folytatta az 1956. októ ber 23-án 
zaj lott egyetemi diákfelvonulásról és egyéb érdekes, 
vagy éppen sorsdöntő eseményekről szóló tör té ne tek 
feli dé zé sé vel.

Fél 2-kor kezdődött ugyanitt az OSZK Tudo má-
nyos Ülésszaka Források és hagyományképek címmel. 
Boka László tudományos igazgató megnyitó szavai 
után a plenáris előadást Margócsy István tartotta A 
ma gyar nyelv térnyerése a 18. században címmel. Azt az 
igen sokrétű társadalomtörténeti, irodalom- és mű ve-
lő déstörténeti folyamatot vázolta, amely a 18. század 
végéig töretlenül virágzó aulikus, hiva ta los latinság, 

Tokody Ilona és Vásáry Tamás a kiállítás megnyitóján
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illetve az oktatási intézményekben és a történelmi 
egy há zak ban fennálló deákos kul tú ra, az ebben gyö-
ke re ző „archaikus nyelvi béke” magyarországi ural-
má tól elvezetett a 19. szá zad közepén uralkodóvá vált 
„nyelvnemzeti elkép ze lés hez” és az abból szár ma zó 
nyelvi, etnikai kon fik tu sok hoz. Berkes Kata lin elő-
adá sa Enyedi György egyetlen kéziratban fenn ma-
radt Aithiopika-fordí tá sá ról azt vizsgálta, mi lehetett 
Enyedi célja a for dí tás sal. Következtetése, hogy nem 
pusz tán kedv te lés ből készítette; valószínűleg tan-
könyv ként is szolgált az öt hónap alatt elkészült ma-
gyar szö veg a kolozsvári unitárius kollégiumban.

 Nagy Györgyi előadása az Apponyi-gyűjtemény 
ala pos átvizs gá lá sa után az egyes dokumentumokban 
föl fe de zett könyvkereskedői, antikváriumi vignetták 
segít sé gé vel Apponyi Sándor európai antikváriumi 
kap cso la tai nak kiterjedt hálózatát mutatta be. Terbe 
Erika tudományos eszmefuttatása (Lábjegyzet egy 
tol da lék hoz: kezeslevél Révai Miklós Antiquitatesában) 
igazi filológiai aprómunka eredményeit összegezte: 
egy, a Révai fentebb említett művébe bekerült, fel te-
he tően középkori, örökösödési perből származó irat 
szövegének olvasati, értelmezési problémáival fog lal-
ko zott. Hasonló tematikát dolgozott fel Vladár Zsuzsa 
A Halotti Beszéd kétféle latin fordítása Sajnovics János 
Demonstratiójában és Révai Miklós Antiquitatesában 
cí mű előadása. Következtetése szerint Révai fordítása 
„szó szerinti” abban az értelemben, hogy a magyar 
nyelv tani fordulatokat mindenáron tükröztetni akar -
ta, akkor is, ha az így keletkezett latin szöveg né hány 
helyen nem egyezik a latin nyelv szabályaival. Az ülés-
szakot az elnök, Stemler Ágnes okfejtése zárta, szin tén 

a Halotti Beszéd értelmezésével kapcsolatban (Mátyás 
Flórián tanulmánya a Halotti Beszédről). Mátyás éle-
sen bírálta elődei, így Döbrentei Gábor és Tol dy Fe-
renc olvasatát is. Érvelésében különös figyel met szen-
telt a „történeti múlt” és az „értesítő múlt” (-t je les 
múlt) igeidőnek.

17 órakor nyílt meg a VI. szinti kiállítótermekben 
Mészá ros Géza festőművész retrospektív kiállítása 
A tekin tet érintése címmel, Lipták Dorottya kiváló 
mun ká já nak eredményeként. A művész munkásságát 
mes teri zongorajáték kíséretében Vásáry Tamás Kos-
suth-díjas zongoraművész, karmester méltatta. A 
meg nyi tón vendégelőadóként Tokody Ilona Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő is részt vett. Este 
fél hétkor az V. szinti Ereklyetérben Szemerei Péter és 
Beke László művészettörténész nyitotta meg Benkő 
Imre fotóművész kiállítását AcélMű. Ózd 1987–2012. 
cím mel. A kiállítás kurátorai, Csillag Katalin és Nagy 
Ferenc külön köszönetet mondtak a Magyar Művészeti 
Aka dé miá nak az új nagyítások elkészítésének lehetővé 
tételéért, az installáció és a katalógus elkészítésében 
nyújtott segítségért. Időközben a könyvtárban tár-
lat ve zeté sek, könyvtári séták zajlottak, a 8. eme-
le ti társalgóban pedig Farkas Gábor Farkas, a Régi 
Nyom tat ványok Tárának vezetője tartott tudo mány-
tör té ne ti, művelődéstörténeti előadásokat szép számú 
hall ga tó ság előtt, déli 12 órától egészen éjfélig.

Köszönet és megbecsülés illeti mindazokat, akik e 
szép ünnepnap megszervezésében és lebonyolításában 
részt vettek.

Csobán Endre attila
acsoban.at.oszk.hu

Benkő Imre fotóművész kiállításának megnyitója
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A nagyszombati egyetemi nyomda a 17–18. szá zad ban 
különleges helyet foglalt el a hazai nyomdák között, mint 
ahogy ebben az időben maga a város is kiemelt szerepet 
töltött be a magyarországi katolikus műve lő désben. 
Nagyszombat a magyarországi kato li kus ság végvára, 
Szent István országa egyházi fővá ro sá nak, Esztergomnak, 
a Magyar Sionnak mene dék he lye, és főtemploma három 
évszázadon át Esz ter gom székesegyháza volt. Pázmány 
Péter által ala pí tott egyeteme és 1648ban alapított 
nyomdája a ka to li kus kultúra szellemi központjává tette. 

Ez a kul tú ra szívesen használta a nemzeti nyelveket 
is, őrizte a rendi hagyományokat, ápolta Mária és a 
hazai szentek tiszteletét, dicsőítette az ország ősi jog-
rend jét, történelmi múltját, mindenekelőtt a hun ga-
rus patriotizmust. A nyomda 1777-ben Budára köl-
tö zött, és ott működött tovább. Nagyszombati idő- 
 sza ká ban több mint 5000 kiadványt nyomtattak itt, 

komoly tudományos műveket, tankönyveket, és kisebb 
jelentőségű ismeretterjesztő, jámborsági kiad vá nyo-
kat, vizsgatéziseket egyaránt.

Ezt a különösen gazdag örökséget tárja elénk a 
nagy szom bati egyetemi nyomda kiadványainak bib-
lio grá fiája, amely tudományos igénnyel gyűj töt te 
össze mindazt a szellemi kincset, amely a nagy-
szom bati századok alatt született. Ez a feltárás pe-
dig a mai magyar és szlovák tudományosság, az Or-
szá gos Széchényi Könyvtár, a nagyszombati egye- 
 tem (Trnav ská univerzita v Trnave), az Esz ter go- 
 mi Hit tu do mányi Főiskola és a Szent Adalbert Kö-
zép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány együtt- 
 működésével történt a mai Esztergomi főegy ház me-
gye támogatásával. Ezért a kötetet bemutató ren dez-
vényt a Széchényi Könyvtár vezetősége és a Nagy-
szom ba ti Egyetem képviselői mellett Erdő Péter bí bo-
ros, prímás, esztergom-budapesti érsek is meg tisz tel te 
jelenlétével.

A kötet (Käfer Isván – Kovács Eszter, Ave Tyrnavia! 
A nagyszombati Akadémiai Nyomda kiadványai 1648–

44

aVE TYRNaVIa! 

– EGy HIÁNyPóTLó BIBLIOGRÁFIA ÉS KöNyVBEMuTATóJA –
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1777, Budapest–Esztergom–Nagyszombat, 2013, 285, 
[3].) magyarországi bemutatója december máso  dik 
napján zajlott az Országos Széchényi Könyv tár-
ban kerekasztal-beszélgetés formában, ame lyen a 
kötet szerzői mellett Szelestei Nagy Lász ló, egye- 
 te mi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egye tem-
ről, Szörényi László, egyetemi tanár, tudo má nyos 
tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Iro-
da lom tudományi Intézetéből, és Szögi László, a 
bu da pesti Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igaz-
ga tó ja vettek részt. Szelestei Nagy László a köte-
tet bibliográfiai módszertani szempontból mutatta 
be, amelynek kapcsán érdekes vita alakult ki a 
kötet szokatlan névhasználati gyakorlatáról, amely 
kísérlet kívánt lenni arra, hogyan lehet tudo má nyos 
alapon szlovák és magyar szemszögből is elfo gad-
ha tó bibliográfiát létrehozni. Szögi László egye tem-
történeti vonatkozásokkal egészítette ki, hiszen a 
nyomda szorosan kötődött a nagyszombati egye tem-
hez. Szörényi László művelődéstörténeti szem pont-
ból mutatta be a kötetet, érdekes példákkal bizo nyít-
va, hogy a nagyszombati nyomda nem csak egy volt a 
tipográfiáink közül, és a nyomdakatalógus vizs gá la-
tá val az egész hazai katolikus művelődéstörténetről 
képet kaphatunk. Előadásából kiderült, milyen külön-
leges és gazdag kulturális örökséget köszönhetünk 
a jezsuita rendnek, a nagyszombati egyetemnek és 
nyom dá jának, amelynek tárháza a frissen megjelent 
kötet.

A bemutatót fogadás követte, ahol kötetlen formában 
folytatódtak a megkezdett beszélgetések.

Kovács Eszter
kovacs.eszter.at.oszk.hu
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NÉVVÁlToZTaTÁS

A zirci műemlékkönyvtár 1953-ban került az Or-
szá gos Széchényi Könyvtár gondozásába, miután a 
cisz terci rend működését betiltotta az akkori állam-
ha ta lom. Az OSZK az állományát revideálta, és a 
ren de zési munkálatok befejeztével 1955-ben nyi-
tot ta meg a nagyközönség előtt. Ekkor nevezték el 
Reguly Antalról, Zirc legismertebb szülöttéről, aki-
nek tiszteletére egy, a munkásságát bemutató állan dó 
kiállítást is létrehoztak. A Nemzeti Könyvtár ki he-
lye zett fiókjaként a könyvtár Zircen elsőként viselte a 
település leghíresebb szülöttjének a nevét, amely akkor 
még nagyközség volt. A névadásnál figyelembe vették 
az adott politikai helyzetet, így a könyvtár szerzetesi 
jellegét igyekeztek elfedni. A mai kutatások szerint 
Reguly Antal nem járt a könyvtárban, s megmaradt 
írásait is a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára 
őrzi. Az elkövetkező időkben Zircen több intézményt 
is elneveztek Reguly Antalról, így az általános iskolát, 
a szakképző iskolát, valamint a városi fenntartásban 
működő múzeumot és népművészeti alkotóházat.

A ciszterci rend 1993-ban visszakapta az apátság 
tu laj donjogát, a műemlékkönyvtárral együtt, ám az 
tovább ra is az OSZK fenntartásában maradt. 2013-ra 

a tu laj donos és a fenntartó OSZK együttműködésével 
le he tő ség nyílt arra, hogy az egykori ciszterci könyvtár 
a gyökereit, helyzetét jobban jellemző elnevezést kap - 
jon. Ennek értelmében az Országos Széchényi Könyv- 
tár Alapító Okiratának 2013-as módosításában már 
az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műem lék
könyv tárként szerepel.

MEGÚJUlT KÖRNYEZET

A 2012-ben megkezdett „Zirc, a Bakony fővárosa  
Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a 
Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén” elnevezésű 
projekt zárása 2013. május 15-én megtörtént. Ennek 
keretében az apátság főhomlokzata, díszudvara tel je-
sen megújult, kialakításra került egy a ciszterci rend 
zirci és magyarországi történetét bemutató kiál lí tás, 
így összességében elmondható, hogy az érdek lő dők 
kulturált és nyugodt körülmények között ma ra dan -
dó élményekkel gyarapodhatnak. A láto ga tó köz  pon - 
  tot Orbán Viktor miniszterelnök adta át a nagy kö -
zön  ségnek, ugyanitt bejelentette, hogy a zir ci arbo-
ré tu mot – a kormány döntése értelmében – vissza-
kap ja az apátság. A turisztikai fejlesztések ked ve zően 
hathatnak a műemlékkönyvtár forgalmára, ami nek 
jobb kiszolgálása érdekében szorosabb együtt mű kö-
dés re törekszünk az apátsággal.

ElőaDÁSSoRoZaT

2013-ban is folytatódott a Barokk termi előadások 
című ismeretterjesztő sorozatunk. Az idei tematikát a 
középkori egyháztörténelem adta, benne kimondottan 
a Veszprémi Egyházmegyére fókuszálva. Így Koszta 
László a bencés, Valter Ilona a ciszterci, Vida Beáta 
a karthauzi szerzetesek középkori történetét mutatta 
be, kitérve a megyei szerepükre; C. Tóth Norbert és 
Fedeles Tamás pedig a világi papság rétegződését 
és történetét vette górcső alá, s illusztrálta egy-egy 
veszprémi példával a jelentős számú érdeklődőnek. 
A rendezvénysorozat megvalósítását a Tudományos 
Igazgatóságnak a Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert 
pályázata tette lehetővé.

Németh Gábor
nemeth.gabor.at.oszk.hu
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ZIRCEN TÖRTÉNT

A felújított zirci apátsági templom díszkivilágításban
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KRlEŽa HaRMaDSZoR
Krleža kamarakiállításunk a Veszprémi Petőfi 

Színház előcsarnokában

Az OSZK Nemzeti Ereklyeterében 2011-ben meg-
ren de zett Krleža-kiállítás 2012 nyarán a balatonfüre-
di Kis faludy Galériában vendégeskedett, majd 2013 
őszén a Veszprémi Petőfi Színházban az Agónia című 
előadáshoz kapcsolódva mutatta be Krleža élet mű vé-
nek magyar vonatkozásait és magyarországi fogad-
ta tá sát, különös tekintettel a Glembaydrámatrilógia 
(Glem bay Ltd, Agónia, Léda) nagy sikerű korábbi ma-
gyar előadásaira.

A 2013. szeptember 20-án megnyílt, Miroslav Krleža 
életművének magyar recepcióját bemutató össze ál-
lí tást a Veszprémi Petőfi Színház elő csar no kához 
al kal mazkodva adaptálták az OSZK mun ka társai 
– Mann Jolán, a kiállítás kurátora és Sudár Anna-
mária, a kiállítás szerkesztője. Az eredeti kiál lí tás a 
tisz te let be li magyar írónak is nevezett Krleža halá lá-
nak harmincadik évfordulójára készült, az ideivel pe-
dig születésének 120. évfordulóját ünnepeljük. Rész - 
ben ehhez az évfordulóhoz kapcsolódva a kiál lí tás-
sal egy időben tekinthették meg a nézők a szín ház 
Lati no vits-Bujtor Játékszínében az Agónia című drá-
mát, melynek parádés szereposztású és nagy sikerű 
ma gyar országi ősbemutatója 49 évvel ezelőtt volt a 
Madách Színház Kamaraszínházában. 

Az ünnepi megnyitón Oberfrank Pál színigazgató 
és Némedi Lajos, Veszprém alpolgármestere, továbbá 
Gordan Grlić Radman Horvátország nagykövete, 
az OSZK nevében pedig Boka László tudományos 
igaz ga tó köszöntötte az egybegyűlteket. A kiállítást 
Dömöl ky János kiváló és érdemes művész, Balázs 
Béla-díjas filmrendező nyitotta meg, aki a Glembay-
tri ló gia 70-es évek második felében forgatott tévé-
film vál to za tai után most a veszprémi Agónia-előadást 
ren dez te meg. Az ünnepség után Mann Jolán és Sudár 
Anna mária mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. 
Könyvtárunk A magyarul tudó horvát klasszikus – 
Miroslav Krleža című kiállítását 2013. október 13-ig 
te kint hették meg az érdeklődők a Veszprémi Petőfi 
Szín ház előcsarnokban.

Mann Jolán
mann.jolan.at.oszk.hu

CSoKoNaI: ElFElEJTHETETlEN 
aNGYaloM

– kiállított könyvritkaság –

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2013. ok-
tó ber 4-től november 25-ig lehetett megtekinteni a 
könyv  tár főbejáratnál A Szépség’ Ereje a Bajnoki Szí
venn című könyvritkaságot, amelyet Csokonai Vitéz 
Mihály múzsájának, Lillának (Vajda Juliannának) 
de di kált. A 240 éve, 1773. november 17-én született 
Cso ko  nai 1797 nyarán Komáromban ismerkedett meg 
Vajda Juliannával, aki rövid ideig tartó boldog kap-
cso la tuk Lillájaként a magyar szerelmi költészet ver-
sei nek egyik ihletője lett. Boldogságuknak Lilla apja 
ve tett véget, aki a bizonytalan egzisztenciájú poé ta 
he  lyett egy dunaalmási kereskedőhöz adta férj hez lá-
nyát. Bár Csokonai és Lilla nem lehettek egy má séi, 
reménytelen szerelmük a sírig tartott. Vajda Juli anna 
két boldogtalan, és gyermekáldást nélkülöző házas sá-
ga után 1855-ben halt meg Dunaalmáson. Sír kö vé re 
második férje, polgári asszonyneve helyett csak ennyit 
vésetett: LILLA. 

A fent említett könyvecske tu laj don képpen egy alkal- 
 mi költemény, amelyet Cso ko nai Borbély Gábor kapi-
tány és Vay Zsanetta menyeg ző jére írt. A Deb re cen-
ben 1800-ban kiadott kötet előzéklapján ez olvas ható:

„Elfelejthetetlen angyalom 
Vedd ezt a kis könyvet azzal a szívvel, 
amilyennel ajánlom, s emlékezz meg Írójáról, 
aki miattad siet a halálhoz, 
akit Te hidegebben fogadsz, 
mint sem érdemelné. Élj vígan! 
Csokonay”

A költő 1802 februárjában Komáromban tar tóz-
ko dott, és feltételezések szerint ebben az időben fel-
ke res te Lillát Dunaalmáson. Ennek az utolsó, fáj-
dal mas találkozásnak az emlékét őrzi e könyvecske. 
A kiállított példány egyediségét – a Csokonai-dedi-
ká ción túl – az is növeli, hogy később Jókai Mór 
tulaj donába került, aki 1859. II. 5-én „A Széchényi-
Országos könyvtárnak szentelé”. (Az adományozó 
sorok és – Csokonai kézjegyén kívül – a könyvben 
ta lál ható többi bejegyzés is feltehetően egy korabeli 
könyv tá rostól származnak.)

Elbe István
elbe.istvan.at.oszk.hu



Hungarnet-díj: 2013. március 26-án, a Network-
shop-konferencia nyitóülésén Moldován István az 
OSZK E-könyvtári Szolgáltatások osztályvezetője a 
tartalmi fejlesztés terén elért sokéves kimagasló mun-
ká jáért érdemelte ki a díjat.

Fitz József-könyvdíj: 2013. július 18-án Egerben, 
a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén a Levélben 
érte sít sen engem! – Kortársak Széchényi Ferenc könyv
tár ala pításáról című kötetünk (szerk. Deák Eszter és 
Zvara Edina, Bp., OSZK–Kossuth, 2012.) nyerte el.

Szinnyei József-díj: 2013. augusztus 20-án, az 
Államalapítás ünnepén Fehér Miklós István, az Or-
szá gos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Ku ta -
tá si és Szervezetfejlesztési Osztályának munka tár sa 
kapta a díjat.

Széchényi Ferenc-emlékérem: 2013. november 25-
én, a Széchényi Emléknapon vehette át Rácz Ágnes, 
az OSZK főtanácsadója, a Gyűjteményszervezési 
Igaz ga tó ság korábbi vezetője.

Dr. Madas Edit irodalomtörténészt, az OSZK-MTA 
Res Libraria Hungariae Kutatócsoport vezetőjét, az 
OSZK osztályvezetőjét a Magyar Tudományos Aka-
dé mia levelező tagjai közé választották a 2013. május 
6-i közgyűlésen.

Botkáné lakatos Éva, sajtóbibliográfus az Or szá-
gos Széchényi Könyvtár Bibliothecaria Emerita ki-
tün te tő címében részesült a könyvtár alapításának 
211. évfordulóján, 2013. novemberében.

Borsa Gedeon könyv- és művelődéstörténész, az 
egye te mes és a hazai könyvtörténeti kutatás elismert 
szak ér tője, az OSZK Bibliothecarius Emeritusa 90 
esz tendős. Születésnapja alkalmából adta közre 
könyv  tá runk a szerző Andreas Hessről szóló össze fog-
la ló mun káját a Magyar Könyvszemle és a MOK KA-R 
egye sület füzetei sorozat keretében. 

Bíró Csilla Szemlélődés és misztika Andreas Pan no
nius Énekek énekekommentárjában című PhD-ér te-
ke zését (Szegedi Tudományegyetem BTK Iroda lom-
tu dományi Doktori Iskola Neolatin Irodalom al prog-
ram) sikerrel megvédte.

Varga Bernadett „Én pedig mint a szív nélkül való tsak 
bolygok” Keresztúri Bíró Pál és a mennyei társalkodás 
című PhD-értekezését (Miskolci Egyetem BTK Iro-
da lom tudományi Doktori iskola Szövegtudomány 
prog ram) sikerrel megvédte.
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PERSZoNÁlIa 2013

Dr. György Béla bibliográfus, tudományos kutató, egykori történész munkatársunk 
2013. április 26-án, 57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dr. Somkuti Gabriella, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője, Bibliothecaria Emerita, 
2013. október 4-én elhunyt. Búcsúztatása és temetése 2013. október 29-én volt a Farkasréti temetőben.
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