
di forrást sikerült azonosítani. Mint Tóth
Gergely kifejtette, mindkét megyeleírás gaz-
dag néprajzi és gazdaságföldrajzi anyagot
tartalmaz, de törzsanyagukat a történeti rész
képviseli: Árva esetében a Thurzók család-
története, Trencsén esetében a városé. A kö-
zölt oklevelek között nóvumok éppúgy akad-
nak, mint a korábban publikáltaknál jobb 
minõségû másolatok. Ezekben a fejezetekben
megmutatkoznak az eddig inkább forráski-
adóként ismert Bél Mátyás történetírói eré-
nyei. A mû tehát nemcsak pótolhatatlan adat-
tár, hanem kiváló olvasmány is egyben.

A kötet tipográfiája igazodik Bél instruk-
cióihoz és a tizennyolcadik századi kiadáso-
kéhoz. Kéziratvariánst csak tartalmi eltérés
esetén közöl. A tárgyi jegyzetek a legfonto-
sabb problémákra koncentrálnak.

A sorozat következõ – Sopron, Vas,
Veszprém és Zala jellemzését nyújtó – köte-
téhez rövid megyeleírásokat és a települése-
ket, utakat, nemzetiségi és vallási adatokat
feltüntetõ térképeket csatolnak majd.

Zárszavában Reisz T. Csaba levéltári fõ-
igazgató kifejezte abbéli reményét, hogy a
Notitia kritikai kiadása után a mû egyszer
magyarul is hozzáférhetõvé válik az érdeklõ-
dõk számára. Tervezik jelen kötet szlovákiai
és bécsi bemutatását, a folytatásra pedig a ki-
adók biztosítani kívánják a kedvezményes
elõfizetés lehetõségét. ■
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A Rákóczi-induló
Kamarakiállítás 
az Országos Széchényi 
Könyvtár Zenemûtárának 
folyosóján és olvasótermében 
(2011. június 14–2011. december 22.)

A Rákóczi-szabadságharc 300 éves, il-
letve Liszt Ferenc születése 200 éves év-
fordulójához kapcsolódva a kiállítás a
XIX. század egyik szimbolikus nemzeti
dallama, a Rákóczi-induló történetét te-
kinti át. 

Látogatóink megtudhatják, mi kap-
csolja éppen Rákóczi nevéhez ezt az in-
dulót, kit tekinthetünk a dallam szerzõ-
jének, miért kellett Liszt Ferenc elsõ Rá-
kóczi-feldolgozásának Erkel Ferenc le-
jegyzésében megjelennie, s milyen úton
került Berlioz nevezetes hangszerelésé-
nek eredeti partitúrája éppen az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár gyûjteményé-
be.

Kuriózumként pedig figyelmükbe
ajánljuk a hangszeres indulódallamra
utólag „ráhúzott” hét különféle szöve-
get, amelyek az olvasótermi vitrinekben
láthatók, és híven tükrözik a politikai
helyzet mindenkori változásait is.
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