
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nos, Kedves Hölgyek és Urak, Diákok! 
* Ezek után beszéljünk arról, hogy mit is láthatnak ezen a Kedves Kollégák, Érdeklődők!

kiállításon, ezekben a tárlókban. Vegyük a sorban előre a 
latin nyelvű könyveket.A mai „Ünnepi Könyvnap”-on, avagy a Könyv Ünnepén 
Visszatérek könyvtárosi mivoltomhoz és megpróbálom tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.
ebből a szempontból értelmezni, értékelni az itt kiállított Köszönöm a szervezőknek, hogy bennünket, fiatal, tanult 
dokumentumokat.kollégámat és engem kértek fel arra, hogy megnyissuk a 
Megvallom őszintén, nem irigyeltem az ötlet gazdáját, tatai városi könyvtár „Muzeális érdekességek könyvtárunkban” 
amikor azzal állt elő, hogy most akkor állítsuk ki a könyvtár című kiállítást. Miért is kell két ember, hogy egy szerény, de 
muzeális érdekességeit. És nem irigyeltem volna Önöket annál gazdagabb kiállítást megnyisson? Ennek nagyon 
akkor sem, amikor a kollégák szinte válogatás nélkül egyszerű magyarázata van. A mellettem álló fiatal szakem-
akarták volna az összes értéket megmutatni, hiszen akkor ber, aki a tatai Kuny Domokos Múzeum régész- történész-
az igazgatói irodában kellene most szoronganunk és több muzeológusa, bírja a latin nyelvet annyira, hogy el tudja 
méternyi polcon elhelyezett könyveket nézegetni, vagy mondani mindazon érdekességeket, melyeket az itt 
éppen a falon elhelyezett metszeteket mustrálgatni.kiállított latin nyelvű könyvek rejtenek. Jómagam pedig 
De mivel a korábbi években egy-egy tematikus kiállítással azokról szeretnék majd röviden szólni, amelyek számomra, 
igyekeztünk Önöknek a könyvtár érdekességei közül már könyvtáros, vagy kibővítve: helytörténettel foglalkozó 
megmutatni kisebb részleteket, így ez a mai alkalom csupán könyvtáros számára érdekes lehet. Bár ebből az utóbbi 
egy kiegészítése az előzőeknek.megközelítésből ez egy kicsit nehézkes lesz, hiszen több 
Ha egy könyvtárvezető szemével is nézzük a kitett, az mint 30 évig ezek között a könyvek között (is) dolgoztam, 
Önök elé tárt könyveket, akkor pár szót arról is szólnék, mozogtam.
hogy a muzeális értékeket miként is védik, tartják nyilván De vegyük sorra a meghívóban szereplő szavak értelmét. 
nem csak itt, hanem országos szinten is.(Volt egy gimnáziumi tanárom, aki azzal kezdte a 
A muzeális értékű dokumentumok kezelésére, nyilvántar-fakultációs történelemórát, hogy addig, amíg nem tudjuk, 
tására szigorú előírások vonatkoznak a könyvtárak nem ismerjük a fogalmakat, addig ne használjuk.)
esetében is. Hiszen mint látják, azért egy nem túl nagy 
városi könyvtárban is felhalmozódnak értékek, érdekes-Nézzük sorra:
ségek. Arról, hogy miként, egy kicsit később.1. Muzeális: múzeumba való tárgy; ilyen szempontból 

tekintett érték.
Van egyrészt a „nagy”, a kulturális örökség védelméről Pejoratív értelemben – de ezt mi nem használjuk – ósdi, 
szóló 2001. évi LXIV. tv.; ezen kívül és ezzel összhangban a ócska, idejétmúlt.
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári 2. Érdekesség: érdeklődést, figyelmet lekötő, vagy éppen 
dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsola-felkeltő; valamilyen érdekes dolog.
tos szabályokról. És még hatályban van a 7/1985. (IV. 26.) 3. Könyvtár: (Ezt mindnyájan jól tudjuk.) Nagyobb 
MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről. Nem mennyiségű könyvnek rendszerezett, közhasználatra 
tisztem és nem is akarom most Önöket a jogszabályok szánt gyűjteménye.

*
 Elhangzott 2012. március 28-án a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban,
 a „Tata kincsei” rendezvénysorozat keretében tartott „Muzeális érdekességek
könyvtárunkban” című kiállítás megnyitása alkalmából.

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

13



száraz szövegével untatni, de mint láthatják, jogszabályok- Révai Miklós (nyelvész ; egyetemi tanár ; Tatán elemi 
kal eléggé védve van a muzeális érték a könyvtárakban. iskolai tanító 1771-72-ben, 1796-1799 az esztergomi 
Hogy egyébként miként védik a könyvtárosok ezeket a gimnázium költői osztályának tanára, 1799-1800 között 
muzeális értékeket, az a vezetőn, a fenntartón is múlik. No Komáromban él ; 1750-1807)
meg azokon az embereken, akik nem csak a muzeális Révai Miklós elegyes versei, és néhány apróbb köttet-
értékek védelmében, hanem általában akár a könyvtárat, len írásai : függelékül hozzájuk adatnak másoknak is 
akár a múzeumot felszerelik biztonsági berendezésekkel. némelyly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régisé-
Neveket itt most nem mondok. gek is. - 1. kiad. Pozsony : Loewe Antal Könyvnyomdája, 
Ígértem, szólok arról, miként kerülhetnek muzeális 1787. - [12], 325 p. ; 18 cm
érdekességek a könyvtár gyűjteményébe. Nos, először is 
kell egy jó, a helytörténet iránt elkötelezett igazgatónő. Ez Az 1836-dik Esztendei Úrbéri Törévny Czikkelyek = 
volt az 1970-es évek elején Kocsis Lászlóné, Marika (néni). Urbarial Gesetz Artikel von Jahr 1836. - Posony : Ország-
A könyvtár helytörténeti gyűjteményének létrehozója, gyűlési nyomtatványok Kiadói, [1836]. - 40 p. ; 42 cm
megalapozója ő volt. Antikváriumos ismeretségei révén 
elkezdte a város történetével foglalkozó könyvek, Fényes Elek (statisztikus ; földrajztudós ; 1807-1876)
dokumentumok gyűjtését. Az egyik ilyen antikváriumos és A magyar birodalom statisticai, geographiai és törté-
magángyűjtő Pastinszky Miklós volt. (Lánya ma is vezet egy neti tekintetben : részletes és kimerítő leirása Magyar 
antikváriumot Szentendrén.) A későbbiekben a város és Erdélyországnak, melly külön füzetben terjeszt elő 
idősebb embereitől is kapott a könyvtár értékes könyveket, minden magyar és erdélyországi vármegyét, kerüle-
volt lehetőségünk vásárlásra, hiszen az akkori tanács is tet, vidéket, széket; s ezekben járások szerint ismét 
fontosnak tartotta ezt a fajta munkát a könyvtár részéről. betürendben iratik le minden királyi és mezőváros, 
Később a nagyon jó alapokat jómagam is igyekeztem falu és puszta; s minden egyes helynek nemcsak 
tovább erősíteni, a gyűjteményt gyarapítani antikváriumok- fekvése, népessége, nyelv s vallás szerint, termékeny-
ból, aukciókon (Győr, Esztergom, Budapest), ismert, vagy sége, földesura; hanem hol csak lehetett, határkiterje-
kevésbé ismert tataiaktól. És persze nem hagyhatjuk dése (mennyi belőle úrbéri, s mennyi allodialis, 
figyelmen kívül az adományozóktól kapott helytörténeti mennyi szántóföld, rét, erdő, szőlő sat.) sőt a neveze-
érdekességeket sem. tesebb helységek története is előadatik / kiadja Fényes 
Szinte lehetetlen és most nem is kívánom Önöknek Elek. - Pest : Beimel József  Könyvnyomdája, 1848-. - 24 cm
egyenként és részletesen elmondani, hogy mit látnak. Időm 
és az Önök ideje is most csak arra elegendő, hogy Kocsi Csergő Bálint (református tanár, született Kocson ;
ízelítőként hívjam fel egy-két érdekességre a figyelmet. 1647-1698 vagy 1711 után)
Hogy máskor visszatéve nyugodtabban nézhessék a Kősziklán épült ház ostroma / Kocsi Csergő Bálint ; 
tárlókban az Önök elé tárt „muzeális érdekességeket”. latin munkája után ford. Felső-Csernátoni Bod Péter. - 
Csak néhányat emelnék ki ebből az erős válogatásból, Lipcse : Köhler, 1866. - 6, 163 p. ; 23 cm
hiszen mint előbb utaltam rá… szoronghatnánk az 
igazgatói irodában is… Tata-Tóváros írásban és képekben : kalauz a kirándulók 
Azt hiszem, a szervezőknek is csak annyi volt a céljuk, hogy számára 29 képpel. - Tata : Özv. Kopasz Józsefné Nyom-
a sok-sok kiadvány közül emeljenek ki néhányat és így dája, 1888. - 50 p., [3] t. : ill. ; 15 cm
hívják fel – no nem a rossz akaratú emberek – a figyelmet.
És nem is szeretném tovább húzni az időt, hanem inkább 
néhány érdekesebb kiadványra hívnám fel a figyelmet… És 
remélem bocsánatos bűn, ha ezek közt olyanok 
szerepelnek, amelyek a szívemhez közelebb állók:

Gyüszi László (könyvtáros – helytörténész)
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Vaszary Kolos (bíboros-hercegprímás, 1891-1912 között Rohrbacher Miklós (rendőrfőkapitány, író, helytörténész 
esztergomi érsek, történész ; Vaszary János festőművész ; 1868-1931)
nagybátyja ; 1832-1915) Tata története / Rohrbacher Miklós / A szerző kiadása. - 
Történelmi életrajzok az ifjúság számára / írta Vaszary Tata : Engländer Könyvnyomdája : Rohrbacher Miklós, 
Kolos. - 2. kiad. / Vaszary János képeivel. - Budapest : 1888. - 242 p. ; 22 cm
Lampel Róbert Császári és Királyi Udvari Könyvkereske- Gyulai Rudolf (bencés rendi magyar-görög tanár, 
dése, [1892]. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Hazai festőművészek Komárom jeles helytörténésze ; Komáromvármegyei és 
által illusztrált Ifjúsági Iratok ; 3.) Komáromvárosi történelmi és régészeti egylet egyik 

alapítója és titkára ; 1848-1906)
Kazinczy Ferenc (magyar író, költő, nyelvújító, iroda- Törökvilág Komárom megyében / írta Gyulai Rudolf. - 
lomszervező ; Tatán tartózkodott néhány napot 1803 má- Komárom : Stark Jenő Könyvnyomdája, 1894. - 133,
jus 21-től és 1831 április 13-án ; 1759-1831) VIII p. ; 23 cm
Kazinczy Ferencz utazásai. - B. Eötvös József  Kazin-
czy Ferencz fölött tartott emlékbeszédével bőv. kiad. - Eszterházy János (1824-1898)
Budapest : Ráth Mór, 1885. - XXI, 261 p. ; 18 cm. - Az Eszterházy család és oldalágainak leirása / irta 
(A magyar nemzet családi könyvtára ; 28. [!99-100.].) Gróf  Eszterházy János ; kézirat gyanánt kiadja herczeg 

Eszterházy Miklós. - Budapest : Atheneum R. Társulat : 
Wenzel Gusztáv (jogtudós, egyetemi tanár, történetíró ; Eszterházy Miklós Pál, 1901. - XI, 281 p., 9 t. : ill., színes ;
1812-1891), kövesdi 25 cm. 
Tata fénykora, 1412-1542 / Wenzel Gusztáv. - Budapest : -  a tatai ág p. 160-168.
Magyar Tudományos Akadémia. Könyvkiadó Hivatal, 
1879. - 64 p. ; 23 cm. - (Értekezések a történeti tudományok Mohl Adolf (tatai plébános 1902-1916 között ; 1855-1939)
köréből, ISSN 0071-1233 ; 8. köt. 9. sz.) Tata plébánia története / írta Mohl Adolf. - Győr : Győr-
Olvastatott a II. osztály 1879. ápr. 7. ülésén. - Bibliogr. a egyházmegye könyvsajtója, 1909. - 260 p. ; 21 cm
lábjegyzetekben Bibliográfia az előszóban: p. 3-5.
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