
Sokat beszélünk arról, hogy változik a
könyvtár, néha gyorsabban, mint szeret-
nénk. Az Internet elhódítja az olvasókat,
mert könnyebb otthon vagy a munkahelyi
számítógépen megkeresni a kívánt doku-
mentumot, mint villamosra, netán autóba ül-
ni és bejönni érte az Arany János utcába. Ha
ez így megy tovább, gépies informatikai
szolgáltatóvá válunk, elillan a személyesség
varázsa, kiürülnek a szentélyként tisztelt ol-
vasótermek, és ismét elveszítünk valamit,
ami korábban kitöltötte az életünket. 

Nem akarunk ebbe belenyugodni, nem
hagyjuk szétszéledni kedves olvasóinkat,
ezért elhatároztuk, hogy felélesztjük a régi
görögök találkozóhelyét, az agorát, a meg-
szentelt központi teret, ahol találkozhat, cse-
veghet, vitatkozhat és barátkozhat egymás-
sal a mûvelt polgár. Ehhez nyilván kell egy
jó elõadás, ami vonzza a hallgatókat, egy
megfelelõ elõadóterem, ahol összejöhetünk,
némi pogácsa és ásványvíz, ami elõadás
után ott marasztja a beszélgetõket. Kihasz-
nálva a második emeleten nemrég megnyi-
tott tágas és tetszetõs elõadótermünket 
(l. képünkön), rendszeressé tettük korábban
inkább esetlegesen szervezett rendezvénye-
inket. Ezek célja, hogy életre keltsék a gyûj-
teményt, minél szélesebb körben megismer-
tessék a nyilvánossággal a nemzeti kulturá-
lis örökség itt õrzött darabjait, munkatársa-
ink tudományos tevékenységét, mindenek-

elõtt pedig az, hogy kiváló elõadók megszó-
laltatásával erõsítsék az intézmény kulturá-
lis közösségi tér szerepét.

Az elsõ eseményre 2010. december 1-jén
került sor, amikor Keleti Gyûjteményünk
egyik megalapítója, Kégl Sándor (1862–
1920) emléke elõtt tisztelegtünk egy tudo-
mányos emlékülés keretében (http://mtak.hu
/index.php?name=h_1_4_2010). Ezt követte
a hivatalos megnyitó, Pálinkás József MTA
elnök részvételével, amikor beszámoltunk
Athenaeum az Interneten c. TÁMOP pályá-
zatunk célkitûzéseirõl és eddig elért ered-
ményeirõl. Csépe Valéria és Kopp Mária
professzor asszonyok a többéves hagyo-
mányt követve könyveket fogadtak örökbe,
a délutánt Hegedûs Endre zongorajátéka
emelte ünneppé (http://www.mtak.hu
/index.php?name=fotoalbum_2010_12_07_
athenaeum). 

Különösen érdekes elõadást tartott febru-
ár 2-án Gazda István tudománytörténész
Kuriózumok a tudományok magyarországi
történetébõl címmel, amely igazi különle-
gességeket emelt ki a magyar mûvelõdéstör-
ténet egyes korszakaiból. Elõadását XVI.
századi lengyel szerzõk kalendáriumai alap-
ján összeállított magyar naptárakról tartott
ismertetõvel indította, majd Martinovics Já-
nosnak, a híres Algebrakönyv szerzõjének
kilétére derített fényt. A könyv címlapján
szereplõ „I” betû félreolvasása következté-
ben válhatott „J” betûvé a keresztnév kezdõ-
betûje, ezért az ismeretlen Martinovics J.-t
tartották a könyv írójának. A titokzatos Mar-
tinovics János nem más, mint maga Marti-
novics Ignác – a jakobinus mozgalom veze-
tõje –, aki matematikával is foglalkozott éle-
te során. Nem véletlen tehát, hogy a lexiko-
nok Martinovics Jánosról csak röviden nyi-
latkoznak, az említett könyvet leszámítva.
Az életrajzi adatok is árulkodóak, hiszen
azok megegyeznek Martinovics Ignácéival. 

2011 a kémia éve, errõl megemlékezett
Gazda István is: a magyar nyelvû kémiákat,
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vagyis az elsõ magyar nyelven kiadott kémi-
ai tárgyú könyveket mutatta be a hallgató-
ságnak, melyek az 1800-as évek fordulóján
jelentek meg. Kováts Mihály, Rácz Sámuel
és Klemann József nevéhez fûzõdnek ezek a
munkák, akik mint fordítók mûködtek közre
ezek magyar nyelven való terjesztésében.
Persze saját kútfõbõl írt munkák is megje-
lentek ebben az idõszakban: Nyulas Ferentz,
Kitaibel Pál, Oesterreicher Manes József
írásait adták közre. A legjelentõsebb hazai
szerzõ által, magyar nyelven írt munka pe-
dig Irinyi János nevéhez fûzõdik. 

Landerer Lajos alakjáról lebbentette fel a
fátylat az elõadó, és meggyõzõen érvelt
amellett, hogy Landerer nem volt a bécsi
rendõrminisztérium besúgója. Ezt csupán
Heckenast Gusztáv terjesztette róla, aki vi-
szont valóban „vállalt” besúgói tevékenysé-
get.

Gazda megfejtette Hartleben Konrád
Adolf állandóan költözködõ váci utcai
könyvkereskedésének rejtélyét is. Nem a ke-
reskedés költözött Hartlebennel együtt, ha-
nem a kereskedés hirdetéseit elkészítõ
nyomdászok által hibásan szedett házszá-
moknak köszönhetõen „vándorolt” a hely-
szín, az elírásokból lehetett hibásan követ-
keztetni az állandó „költözésre”.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban,
Széchenyi István lehetséges betegségét ele-
mezte Gazda István. Széchenyi naplófel-
jegyzései alapján elõadónk arra a megállapí-
tásra jutott, hogy õt súlyosan félrekezelték,
amikor 1848. szeptember 5-én idegbeteg-
séggel a döblingi Goergen-féle elmegyógy-
intézetbe szállították, beleértve a félrekeze-
lõi közé háziorvosát, Almási Balogh Pált is. 

Sokkal valószínûbb, hogy malária kínozta
õt, amivel al-dunai utazásai során fertõzõ-
dött meg többször is. Ép elméjére utalnak a
döblingi évek alatt írt munkái, valamint töb-
bek között Szõgyén-Marich László jellem-
zése az idõs Széchenyirõl, 1857-ben:
„Ugyanazon éles ész, gondolatmenet, be-
szédmód volt nála most is tapasztalható,
mint midõn õt legfényesebb korszakában is-
mertem, úgyhogy én erõsen hiszem, hogy
Széchenyi soha megtébolyodva nem volt.”

Február 9-én Balázsi József Attila Jobb
egyszer látni, mint százszor hallani. Kína
közmondásai és kultúrája c. elõadása követ-
kezett, e témáról egyúttal fotókiállítás is
nyílt a Vasarely-teremben.

A félév során érdekes elõadások várnak
ránk. Benkõ Samu Erdély és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kapcsolatáról, Németh
Tamás MTA fõtitkár a vörösiszap-tragédiá-
ról, Vizi E. Szilveszter volt MTA elnök az
emberi gondolkodás fejlõdésérõl fog beszél-
ni, õket követik Ritoók Zsigmond, Romsics
Ignác és mások. Kialakulhat a könyvtár ba-
rátainak köre, bibliofil beállítottságú látoga-
tókra számítunk, akik szívesen jönnek ide,
szívesen vesznek részt az õ gyönyörködteté-
sükre szervezett rendezvényen, és nosztalgi-
ával gondolnak a karácsony elõtti megnyitó-
ra, amikor az ünnepi eseményt borkóstoló is
kísérte… ■
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