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A Könyvtár jubileumáról 
  

2001 jeles év volt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára történetében.  
1826. március 17-én gróf Teleki József - az első elnök - atyjától örökölt 30 000 kö-
tetes könyvtárát elidegeníthetetlen adományként felajánlotta a Tudós Társaság 
számára.  

A 175 éves évforduló méltó megünneplését a már egy évvel korábban meg-
alakult ad hoc bizottság készítette elő Domsa Károlyné, vezetésével. Tagjai: Apor 
Éva, Bánhegyi Zsolt, Czeglédi Katalin, Fekete Gézáné, Murányi Lajos, Prőhle Éva, 
Rozsondai Marianne.  

Az események középpontjában a 2001. március 19-i ünnepi megemlékezés 
állott, amelyet az Akadémia II. emeleti zsúfolásig megtelt nagytermében Rockenbauer 
Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere és Glatz Ferenc akadémikus, az MTA 
elnöke nyitottak meg. Előadást tartottak: Jakó Zsigmond akadémikus, történész 
(Kolozsvár), Robert W. Evans akadémikus, történész (Oxford) és Rozsondai Marianne 
kandidátus, az MTAK osztályvezetője. Zalainé Dr. Kovács Éva, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség elnöke a hazai könyvtáros társadalom nevében köszöntötte az 
ünneplő intézményt. Mácsai Pál Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban c. 
költeményét szavalta el és a rendezvény kamarazenei műsorral zárult. 

A Könyvtár a sziráki kripta falán emléktáblát helyezett el Az emléktábla fel-
avatására és megkoszorúzására március 20-án került sor. Az avató ünnepségen a 
MTAK munkatársai és a helyi lakosok képviselői jelenlétében Meskó Attila akadé-
mikus, az MTA főtitkárhelyettese mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepi héten Könyvek, levelek, ritkaságok címmel kamarakiállítás nyílt a 
Vasarely-teremben, ahol bemutatásra kerültek az utóbbi évek ritka könyv- és kézirat-
szerzeményei, melyek megvásárlását, illetve restaurálását jórészt a NKÖM és az NKA 
támogatása tette lehetővé. A kiállítást Ecsedy István, a NKÖM helyettes államtitkára 
nyitotta meg. 

Örökségünk, élő múltunk. Gyűjtemények az MTA Könyvtárában címmel Fekete 
Gézáné szerkesztésében jubileumi kötet jelent meg, melyben 14 tanulmány ad válo-
gatást az évszázadok kultúráját felölelő gyűjteményekből. Szerzői F. Csanak Dóra, 
Rozsondai Marianne, Abaffy Csilla, Vekerdi László, Körmendy Kinga, Mázi Béla, 
Rozsondai Béla, Marth Hildegard, Ormos István, Apor Éva, Huszághné Kelecsényi 
Ágnes, Vitályos László, Horányi Károly és Babus Antal. A kötetet elismerő kritikák 
sora fogadta. 

A Magyar Tudomány 2001. júniusi száma - megemlékezve a 175 éves 
könyvtárról - közreadta Jakó Zsigmond professzornak az ünnepi ülésen elhangzott 
beszédét, valamint Murányi Lajosnak a könyvtár történetéről írt tanulmányát. Ugyan-
ebben a számban Gondolatok a könyvtárban címmel a könyvtár néhány régi munka-
társának és olvasójának (Apor Éva, Bánhegyi Zsolt, Borzsák István, F.Csanak Dóra, 
Fekete Gézáné, Heller Ágnes, Lozsádi Károly, Ludassy Mária és Szenthe János) 
gondolataiból készített összeállítás jelent meg. 
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A Magyar Posta első napi bélyegzővel és Teleki Józsefet ábrázoló bélyeggel 
ellátott képeslapot bocsátott ki. 

A jubileumi év eseményeként a márciusi Internet Fiesta rendezvényén 
Rozsondai Marianne mutatta be a Könyvtár első digitalizált, a világhálón közzétett 
gyűjteményét, Thomas Ender felvidéki akvarelljeit. A jelentős alkotást a NKÖM 
milleniumi támogatása tette lehetővé, elkészítésében a Könyvtár Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye munkatársai, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Rozsondai Béla és 
Láng Klára vettek részt.  

A jubileumi évben készült el a Könyvtár történetét a kezdetektől napjainkig 
bemutató 25 perces videofilm Fekete Gézáné szerkesztésében.  

Köszönet illet minden közreműködőt és támogatót, aki hozzájárult a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára jubileumának méltó megünnepléséhez.  
 
 


