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KÖNYVTÁR laT

– AZ OSZK IRODALMI ÉS KuLTúRTöRTÉNETI PROGRAMSOROZATA –
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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-
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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.
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Szalay Károly és ungvári Tamás, a Karinthy kéziratok előtt


