
S ha valaki a földszinti galériából egy éjszakai
könyvtártúrára vágyott, annak sem volt akadá-
lya. A séta során megismerkedhetett a hangula-
tos olvasói terekkel és a könyvtári szolgáltatások
sokszínûségével.
A túra egyébként is számos meglepetést tarto-

gatott. Mód nyílt újságok, könyvek olvasgatásá-
ra, internetezésre, adatbázisokban való keresgé-
lésre, és aki e késõ éji órán a látottak nyomán
késztetést érzett a könyvtárral való közelebbi
kapcsolat kialakítására, térítés nélkül beiratkoz-
hatott. Sokakat felvillanyozott ez az ünnepi le-
hetõség, s az éjszaka közel négyszáz látogatója
közül minden harmadik élt is a kedvezõ alka-
lommal. Boldogan vették át a Múzeumok éjsza-
kája aprócska logójával díszített új olvasójegyü-
ket, melynek felavatása az elsõ kölcsönzésekkel
többnyire meg is történt.
Fantasztikusan gyorsan elszaladó, eseménydús,

hangulatos, emlékezetes éjszaka volt! Óriási
igény fogalmazódott meg a látogatókban a sze-
mélyes kommunikációra, a meghitt beszélgeté-
sekre, a többletinformáció befogadására. Jó ér-
zés volt eleget tenni a mindent megismerni, tud-
ni vágyók kíváncsiságának, de – mi tagadás – jó
érzés volt látni az emberek arcán az örömet, az
elismerést is.
Ez volt az elsõ múzeumok éjszakája intézmé-

nyünkben, de korántsem az elsõ könyvtári éjsza-
ka, rendhagyó nyitva tartás, rendhagyó program.
Noha most a középpontban muzeális értékeink
álltak, de a könyvtári szolgáltatások megmutatá-
sa tette teljessé a kínálatot, s a hihetetlenül for-
galmas éjszaka sikeréhez, úgy gondolom, hozzá-
járultak az elõzõ éjszakák és nappalok sikeres
eseményei is. ■
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A modern magyar kereskedelmi 
plakát legjobbjai a spanyolországi

Valenciában

Június 4-én A modern magyar kereskedelmi
plakát, 1924–1942 címmel kiállítás nyílt a va-
lenciai MuVim-ban (Felvilágosodás és Mo-
dernség Múzeumában). A tárlat 102 mûvészi
plakátot mutat be az Országos Széchényi
Könyvtár gyûjteményébõl. A két világháború
közötti magyar plakátmûvészet alkotásait eddig
nem látott nagy számban mutatja be a reprezen-
tatív válogatás.
A húszas, harmincas évek kiemelkedõ magyar

plakátjait felsorakoztató tárlat a 2001-ben létre-
hozott MuVim-nak ahhoz a kiállítási sorozatá-
hoz csatlakozik, mely a közép-európai országok
szellemi-mûvészeti mûhelyeit térképezi fel a ter-
vezõgrafika tükrében. 
A cseh és a lengyel alkalmazott grafika, dizájn

és plakátmûvészet bemutatása után került sor a
két világháború közötti magyar plakátra. Ma-
gyarországra elsõsorban a külföldön világhírre
szert tett Moholy-Nagy László és Kassák Lajos
hívja fel a figyelmet, s most lehetõvé válik annak
bemutatása, hogy a két nagy mester és a nemzet-
közi konstruktivizmus más ismert magyar sze-
replõi – mint Bortnyik Sándor és Molnár Farkas
– tevékenysége nyomán milyen robbanásszerû
átalakuláson ment át a magyar vizuális kultúra.
A kiállítás nyomán újabb fontos alkotók kerül-
hetnek be a köztudatba, mint Berény Róbert,
Irsai István, Csemiczky Tihamér, Radó György
és a Macskássy-testvérek. Kiderül, hogy
Vasarely Vásárhelyi Gyõzõ néven Bortnyik Sán-
dor tanítványa volt a Mûhely nevû grafikai ma-
gániskolában. 
A kiállítást háromnyelvû – spanyol, magyar és

angol – katalógus kíséri, Bakos Katalin tanulmá-
nyával és magyar mûvészek és kritikusok kora-
beli, emblematikus írásaiból összeállított do-
kumentumválogatással, továbbá valamennyi 
kiállított mû egész oldalas reprodukciójával. 
A Spanyolországban megjelent katalógus Ma-
gyarországon is megvásárolható lesz.
A további komoly érdeklõdésnek köszönhetõen

2009 õszén a plakátokat Sevillában mutatják be.
A magyar közönség a reprezentatív kiállítást
2010 õszén tekintheti meg Budapesten. ■


