
✒✒  Supka Géza halálának hatvanadik év-

fordulója alkalmából, a nyolcvanhetedik

ünnepi könyvhét egyik programjaként 

a könyvnapok „atyjára” emlékeztünk a

Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) ol-

vasótermében rendezett kiállítással.

Kiállításunk elsõ része felidézte az

utolsó magyar polihisztor életét, mun-

kásságát, második része pedig a párat-

lanul értékes Supka-féle lapkivágat-

gyûjteményt mutatta be, továbbá a

helyismereti gyûjtemény székesfehérvá-

ri könyvnapokhoz kapcsolódó fényké-

peibõl adott ízelítõt.

Supka Géza 1883. április 8-án szüle-

tett Budapesten, középosztályból szár-

mazott. Az elemi iskolát, a gimnáziumot

Szatmárnémetiben végezte. Egyetemi

tanulmányait a budapesti tudomány-

egyetem német–történelem szakán

kezdte el, majd Grazban és Bécsben ta-

nult régészet–mûvészettörténet szakon,

végül Kolozsváron szerzett diplomát.

1904-ben a Magyar Nemzeti Múzeum

régiségtárában kezdte szakmai pályafu-

tását. Hamarosan külföldön is elismer-

ték munkásságát, több figyelemre méltó

szakmai írást publikált, és régészeti,

mûvészettörténeti elõadásokat tartott

európai egyetemeken. 1918 õszétõl a

Károlyi-kormány követe és meghatal-

mazott minisztere volt Prágában.

A kommün bukását követõen Ausztriá-

ba költözött. 1921-ben elbocsátották

múzeumi állásából, így az újságírás és

az irodalom felé fordult. 1926-ban meg-

alapította a Literatúra címû, új típusú,

magazinszerû irodalmi, kritikai folyóira-

tot, amelyet 1938-as betiltásáig szer-

kesztett. Számos könyve és tanulmánya

jelent meg. A Polgári Demokrata Párt

egyik vezetõje volt, és fõszerkesztõje a

párt által alapított, Világ címû napilap-

nak. 1945-tõl nemzetgyûlési, majd 1945

és 1949 között országgyûlési képviselõ

volt, az MTA levelezõ tagja és a magyar-

országi szabadkõmûves Symbolikus

Nagypáholy nagymestere. Az Írók Gaz-

dasági Egyesületének megalapítója.

1929-ben az õ kezdeményezése nyo-

mán rendezték meg az elsõ magyaror-

szági könyvnapot. 1945-ben a Magyar

Nemzeti Múzeum elnökeként rehabili-

tálták. Közírói mûködése elismerése-

képpen 1948-ban a Magyar Újságírók

Szövetségének egyik alelnökévé válasz-

tották. Az MTA átszervezése során 

elvesztette tagságát, 1989-ben rehabili-

tálták. 1949-ben a közéletbõl és az iro-

dalmi életbõl is visszavonult. 

A kiállításon az életútjának ezekhez a

legfontosabb mozzanataihoz kapcsoló-
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dó fényképek, cikkek közül válogattunk.

Unokájától, Bényi Eszter textilmûvésztõl

a családi hagyatékban õrzött dokumen-

tumok másolatai, vagy a Literatúrában

és másutt megjelent írások a könyvna-

pokról, az Írók Gazdasági Egyesületérõl

egészen Supka Géza publikációinak sa-

ját maga által összeállított bibliográfiájá-

ig. A kiállított tablókon híres emberek,

köztük Márai Sándor, Bartók Béla, Ká-

rolyi Mihály vagy Csinszka Supkának írt

leveleit is olvashattuk, de láthatók vol-

tak a hagyatékából rendelkezésünkre

bocsátott eredeti dokumentumok, köz-

tük a Világ címû napilap egyik példá-

nya és Supka-karikatúrák.

A Supka-gyûjteményt 1995 óta õriz-

zük könyvtárunkban, Supka Géza lánya,

Supka Magdolna adományozta intézmé-

nyünknek édesapja hazai és külföldi la-

pokból kivágott cikkeit. A magyar, an-

gol, német, francia, olasz újságokból az

1920-as évektõl kezdõdõen egészen

1948-ig készültek a kivágatok vallási,

politikai, természettudományos, techni-

kai és mûvészettörténeti témában, ösz-

szesen több mint százezer. Ezek egy ré-

széhez az Új Világ, a Magyar Hírlap, a

Pester Lloyd és a Literatúra szerkesztõ-

ségében jutott hozzá, ahol központi saj-

tófigyelõ szolgáltatásra fizettek elõ. 

A gyûjtemény jelentõsebb részét viszont

õ maga vágta ki és látta el jegyzeteivel.

A júniusi emlékkiállításunk keretében

bemutatott, többségében eredeti lapki-

vágatok nagyobb része az elsõ világhá-

borús évforduló révén a nagy háború

idõszakához kötõdik, illetve egy-egy

tablón Székesfehérvárhoz, Aba-Novák

Vilmoshoz és a könyvnapokhoz kap-

csolódó kivágatokat állítottunk ki.

A kiállítás megnyitóján mutatta be

Bényi Eszter Supka Gézának a könyv-

hétre megjelent, Egy elforgácsolt tudós

élet címû, 1952-ben írt naplóját, amelyet

õ fedezett fel a hagyatékban (szerk.

Féja Endre, Nap Kiadó, 2016. 149 lap.).

A napló – számos anekdotikus, ám igaz

történetet felelevenítve – élvezetes be-

tekintést nyújtott Supka Gézának a 

Magyar Nemzeti Múzeumban eltöltött

éveibe.

A kiállítást rendezték: Arató Antal és

a VMK helyismereti csoportjának mun-

katársai, Farkas Edit, Hajdu Hajnalka,

Szõnyegi Hajnalka. ■
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