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Nyugat-ünnep
az OSZK-ban
és a nyugat.oszk.hu

„Nem az énekes szüli a dalt:
a dal szüli énekesét.”

(Babits Mihály)

2007. november 26-án, Babits Mihály születés-
napján, egész napos, több részbõl álló rendezvé-
nyen köszöntötte a száz esztendõvel ezelõtt in-
dult (1908. január) Nyugat folyóiratot az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. A sajtó nyilvánossága
elõtt zajló ünnepi rendezvény keretében került
sor a Nyugat tiszteletére meghirdetett országos
középiskolai szavalóverseny döntõjére, a Nyu-
gat-honlap sajtótájékoztatóval egybekötött bemu-
tatójára, valamint a Kaláka együttes és a Misztrál
együttes közös ünnepi koncertjére. A nap két
kísérõ rendezvénye az OSZK gyûjteményeiben õr-
zött kéziratokból, fotókból, elsõ kiadásokból készí-
tett kamarakiállítás és a több kiadó közremûködé-
sével megrendezett ünnepi könyvvásár volt.

A szavalóversenyt 2007. augusztus végén hir-
dettük meg. A verseny társkiírói az MTA Iroda-
lomtudományi Intézete, a
Petõfi Irodalmi Múzeum,
a Magyartanárok Egyesü-
lete, a Magyar Olvasástár-
saság és a Budavári Ön-
kormányzat voltak. A ver-
senyen kb. háromezer 9–
12/13. évfolyamos diák –
gimnazista, szakközépis-
kolás és szakiskolás – in-
dult. A versenyzõknek
két verssel kellett készül-
niük: egyet az elsõ lis-
tán megadott nyolc vers
közül, egyet pedig a má-
sodik listán szereplõ
szerzõktõl, szabadon le-
hetett választani. Minden
középiskola egy-egy ta-
nulót nevezhetett.

 Hét területi döntõ után – amelyet 2007. no-
vember 5. és 17. között Békéscsabán, Budapes-
ten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pannonhalmán,
Pécsett és Vácott rendeztek meg1 – került sor az
országos döntõre 2007. november 26-án.

A döntõben huszonhat diák szavalata hang-
zott el. A verseny megkezdése elõtt köszöntõt
mondott Sediánszky János rádiós, a Budavári Ön-
kormányzat alpolgármestere. A szavalóverseny öt-
tagú zsûrijének elnöke Jordán Tamás színmûvész,
a Nemzeti Színház
igazgatója volt,2

aki a versenyt kö-
vetõ értékelõ sza-
vaiban dicsérte az
elhangzott szavala-
tok kimagasló
színvonalát és a
jól szervezett dön-
tõt. Az országos
döntõ elsõ helye-
zettje Nagyhe-

gyesi Zoltán , a
kecskeméti Bolyai
János Gimnázium
tanulója lett.
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Az országos verseny megszervezésében jelen-
tõs szerepet vállalt Fenyõ D. György középisko-
lai tanár, irodalomtörténész, a Magyartanárok
Egyesületének alelnöke. Ezúton is köszönjük ál-
dozatos munkáját. Köszönjük a területi döntõknek
helyet adó intézményvezetõknek, a versenyeket
megszervezõ tanároknak és könyvtárosoknak,
valamint a diákokat felkészítõ pedagógusoknak,
hogy közremûködtek a Nyugat indulásának mél-
tó megünneplésében.

A szavalóverseny tiszteletére Rózsafalvi Zsu-

zsanna, az OSZK Tájékoztató Szolgálatának
munkatársa a nemzeti könyvtár gyûjteményei-
ben õrzött kéziratokból, fotókból, elsõ kiadá-
sokból készített kamarakiállítást. A kibõvített
kiállítás 2008. március közepéig megtekinthetõ
az OSZK olvasótermi szintjén.

A szavalóverseny eredményhirdetése után saj-
tótájékoztató keretében mutattuk be a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár (MEK) munkatársai által készí-
tett Nyugat-honlapot (http://nyugat.oszk.hu),3 és az
OSZK történetét bemutató szolgáltatást (http://
tortenet.oszk.hu).4

A Nyugat-honlap több mint száz nyugatos al-
kotó életrajza mellett a szerzõk eddig digitalizált
életmûvét teszi új, közös felületen elérhetõvé.
Az összegyûjtött tartalmak és a MEK irodalmi
szerkesztõségében folyamatosan kiegészülõ bib-
liográfiák felmutatják a digitálisan még el nem
érhetõ tartalmakat is (primer és szekunder iroda-
lom); az ún. mutatványoldalak (Galériák menü-

pont) felhívják a figyelmet az OSZK-ban és más
közgyûjteményekben õrzött egyedi dokumentu-
mokra is (kéziratok, elsõ kiadások, fotók). A mul-
timédiás elemekkel – versfelvételek, megzenésí-
tett versek, költõk, írók hangjai – folyamatosan
gazdagodó honlap célja, hogy korszerû oktatási
segédanyag és a nagyközönség számára is érde-
kes felület legyen. Az év során kiteljesedõ szol-
gáltatás hírt ad a Nyugat századik születésnapja
alkalmából megvalósuló programokról, esemé-
nyekrõl is. 2008 januárjában az RSS szolgáltatást
is útjára indítottunk.

A 2007. november 26-ai ünnepi rendezvény
méltó zárásaként a Kaláka együttes és a Misztrál

együttes elsõ közös, egész estét betöltõ ünnepi

koncertjére került sor az OSZK dísztermében.
Professzionális hangosítás és világítás tette még
ünnepélyesebbé a több mint kétórás, nagy sikerû
koncertet.

A több részbõl álló Nyugat-ünnep a 2008-as
esztendõ számos, a Nyugat megünnepléséhez
kapcsolódó eseményének is méltó nyitánya volt.

Sudár Annamária

1 A területi helyet adó intézmények:
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató
Centrum (Békéscsaba); Bencés Gimnázium és
Kollégium (Pannonhalma); Földes Ferenc Gim-
názium (Miskolc); Madách Imre Gimnázium
(Vác); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és
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Képzési Intézete és az Arany János Gimnázium
és Általános Iskola (Nyíregyháza); Szent Mór
Katolikus Általános Iskola, Mûvészeti Iskola és
Gimnázium (Pécs); Városmajori Gimnázium
(Budapest).
2 A zsûri tagjai: Havas Judit elõadómûvész, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa; Kiss
Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium
dráma-olasz szakos tanára; Fenyõ D. György
középiskolai tanár, irodalomtörténész, a Magyar-
tanárok Egyesületének alelnöke; Jankovics József
irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének igazgatóhelyettese.
3 A Nyugat-honlap létrehozói: Mann Jolán, Ró-
zsafalvi Zsuzsanna, Sudár Annamária és Török
Máté.
4 November 25. a nemzeti könyvtár alapításának
ünnepe. A MEK által készített könyvtártörténeti
honlap bemutatója ezért kapott helyet a Nyugat-
ünnep egész napos rendezvényén.

Örmény napok
a Méliusz Könyvtárban

Velünk élõ kisebbségek
– egy rendezvénysorozat kezdete

A Velünk élõ kisebbségek címû programsoroza-
tunk keretében elõször az örmény kisebbség
mutatkozott be az új könyvtárépületben. A ki-
sebbségi napoknak már volt hagyománya könyv-
tárunkban. Elõször 2007-ben, még a Monti ezre-
des utcai épületben, szûkös vi-
szonyok között, de sokak által
látogatott „örmény estet” szervez-
tünk Síró Judit kolléganõnk irá-
nyításával, könyv- és folyóirat-ki-
állítással egybekötve. A Debre-
cenben 1995-ben alakult örmény
kisebbségi önkormányzat vezetõ-
ivel, képviselõivel jó kapcsolato-
kat ápolhattunk. Õk ajándékoz-
ták könyvtárunknak a kétnyelvû
Ararát címû folyóiratot is.

Ilyen elõzmények után került
sor 2008. január 18. és 25. kö-
zött az örmény napokra. A Ve-
lünk élõ kisebbségek nemzetisé-
gi napjai keretében a Hajdú-Bi-
har megyében élõ kisebbségek

kultúráját szeretnénk bemutatni az érdeklõdõknek,
természetesen úgy, hogy az adott kisebbség anya-
országát is megismertessük.

Az örmény napok ünnepélyes megnyitójára
2008. január 18-án, pénteken késõ délután került
sor. Elõször Nyakas István, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat Mûvelõdési, Sport és Civil
Kapcsolatok Bizottságának tagja köszöntötte a
közönséget, majd Pénzes Ferenc, a Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökhelyettese mondott megnyitó be-
szédet.

Aznap egy képzõmûvészeti tárlat megnyitására
is sor került: Deák Nonna örmény származású fes-
tõmûvésznõ tájképeit, csendéleteit, grafikáit és új-
szerû, meseszép lóábrázolásait láthatták az érdeklõ-
dõk. A mûvésznõ munkásságát Vitéz Ferenc fõis-
kolai docens, mûvészeti író méltatta, kiemelve, hogy
Deák Nonna legkedvesebb témája a ló, amely nála
egyúttal szabadságszimbólum is.

A kiállítás megtekintése után ki-ki átadhatta
magát az örmény gasztronómia élvezetének. Egy
nép kultúráját az ételein, étkezési kultúráján ke-
resztül megmutatni mindig szerencsés dolog.
Nem csoda, hogy vendégeinknek ízlett az ör-
mény töltött káposzta, a speciális örmény fû-
szerrel, a huruttal ízesített, laktató húsétel és a
sütemények. Az édességek Deák Nonna kony-
hájából kerültek az asztalokra, továbbá a többi
fogást is az örmény hagyományokat még õrzõ
családok készítették. Vacsora (hivatalosan: fo-
gadás) közben élénk tervezgetés folyt: milyen
programokra, mikor, kik szeretnének majd el-
jönni.




