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Könyvheti Újság

Idén zárul a Lévay József Centenáriumi 
Emlékprogram, amely a költő, műfordító, gimná-
ziumi tanár, főjegyző halálának 100. évfordulóját 
kívánja méltó módon megünnepelni. 

2015-ben négy miskolci intézmény fogott össze 
annak érdekében, hogy felmérjék és közzétegyék 
mindazt a miskolci közgyűjteményekben fellelhető 
anyagot, ami Lévay személyéhez és munkássághoz 
kötődik. 2018. június 11-én az emlékprogram záró 
rendezvényén a Miskolci Egyetem BTK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Herman Ottó 
Múzeum és a MNL Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltára közös munkájuk eredményéről 
számolnak be: a megjelent monográfiáról és tudo-
mányos szövegkiadásról, az emlékprogram honlap-
ján elérhető Lévay-adattárról és az elmúlt években 
megvalósult rendezvényekről.

A Lévay József Centenáriumi Emlékprogram 2015 
őszén az intézmények közös sajtótájékoztatójával 
és egy Lévay-kiállítással vette kezdetét. Az elmúlt 
években a közgyűjteményi anyag felmérése, Lévay 
József könyvtárának kutatása, könyvgyűjteménye 
címoldalainak és dedikációinak digitalizálása, illetve 
tudományos kutatás valósult meg.

Dr. Porkoláb Tibor irodalomtörténész Kultusz és 
felejtés. Lévay József irodalmi és társadalmi státusza 
című kötete 2017-ben jelent meg. Az idei könyvhét-
re pedig sajtó alá rendezésében jelenik meg a Lévay 
József emlékódáit és emlékbeszédeit tartalmazó tu-
dományos szövegkiadás.

LéVAy-AdATTáR

Az együttműködő intézmények közös honlapon mu-
tatják be a miskolci gyűjteményekben fellelhető Lévay-
hoz kapcsolódó dokumentumokat, tárgyi hagyatékot. 
A Lévay-adattár összegyűjti, rendszerezi és publikálja 
Lévay szerzői köteteit, autográf kéziratait – többek 
között a Kónya Paulinához írt több mint száz levelét –, a 
Lévay által szerkesztett vagy fordított köteteket, a költő 
tárgyi hagyatékát, a róla szóló szakirodalmat. A hon-
lapon a könyvészeti és leíró adatok mellett digitalizált 
formában is publikálásra kerül Lévay József verseskö-
teteinek és kéziratainak egy része. Ugyanitt böngész-
hetővé válik Lévay József több mint 700 tételből 
álló könyvtárának jegyzéke. Az adattár elsősorban 
lelőhelyjegyzékként funkcionál, de a későbbiekben 
– megfelelő kapacitás esetén – valamennyi feldolgo-
zott dokumentum elektronikus példányainak publi-
kálására is sor kerülhet. 
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TudOMáNyOs sZöVEgKIAdás

Lévay József nem szónokként rögzült a közösségi 
emlékezetben. A kortársak elsősorban a költőt látták 
benne, az irodalomtörténet-írás – egészen a közelmúl-
tig – kizárólag lírikusként tartotta számon. Szónoklatai 
nemigen kaptak szakmai figyelmet, pedig ez a jelen-
tős szövegkorpusz életművének egyik súlyponti részét 
képezi. Lévay kiváló szónok volt: fölényes birtoklója 
mind a beszéd megalkotásával, mind a beszéd előadá-
sával kapcsolatos retorikai képességeknek. Így nagyon 
is érthető, hogy gyakran lépett fel emlékbeszédekkel 
és „verses emlékbeszédeknek” tekinthető emlékódák-
kal a haza „nagy embereinek” és az irodalom jeleseinek 
az emlékezetét felújító eseményeken. Már Miskolcon 
tartott nagy szónoklatai (Kazinczy Ferencről, Szé-
chenyi Istvánról, Palóczy Lászlóról, Szemere Ber-
talanról, Deák Ferencről, a báró Vay főispánokról) 
országos elismertséget hoztak neki. Borsod vármegyei 
főtisztviselői karrierjének sikeressége is összefüggés-
be hozható ez irányú tehetségével. A nagytekintélyű 

tudományos és irodalmi 
testületek (a Magyar Tu-
dományos Akadémia és 
a Kisfaludy Társaság) is 
szívesen bízták meg őt 
szónoki képviseletükkel: 
a legkülönfélébb komme-
morációs ceremóniákon 
tisztelgett ódákkal és be-
szédekkel többek között 
Kazinczy Gábor, Tompa 
Mihály, Arany János és 
Toldy Ferenc emléke előtt.

Míg költeményei – ha nem is könnyen, de – hoz-
záférhetőek gyűjteményes kötetekben, addig szó-
noklatai legfeljebb korabeli, olykor csupán néhány 
példányban fennmaradt periodikákban, kisnyom-
tatványokban lelhetőek fel. 1925-ben, születésének 
centenáriumára készülve ugyan felvetődött „politikai 
és ünnepi beszédeinek” kiadása, ám ez az elképzelés 
végül nem valósult meg. Emlékódáinak és emlékbe-
szédeinek most megjelent gyűjteménye kilencven-
három év elteltével, halálának századik évfordulóján 
– a Lévay József Centenáriumi Emlékprogram kere-
tében – igyekszik törleszteni ezt az adósságot. 

A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Intézetében készült és a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által kiadott kötet 
négy fő fejezetből áll. A Bevezetés két tanulmánya 
összegző igénnyel tárgyalja Lévay dicsszónoki tevé-
kenységét, valamint részletesen ismerteti a tudomá-
nyos szövegkiadás módszertani elveit. Szövegek cím 
alatt olvashatóak Lévay összegyűjtött emlékódáinak 
és emlékbeszédeinek szövegkritikai szempontból 
gondozott szövegei. A terjedelmes – csaknem a szö-
vegkiadás felét kitevő – textológiai és filológiai jegy-
zetapparátus (Jegyzetek) két részből áll: a betűrendes 
szómagyarázatokból, valamint az egyes szövegekhez 
kapcsolódó jegyzetekből (amelyek nem csupán a 
szövegforrásokat és a szövegek ceremoniális kon-
textusát képező kommemorációs eseményeket 
tárják fel, de a szövegek minél teljesebb megértésében 
is segítenek). A szövegkiadás hatékony használatát a 
Mutatók (a rövidítésjegyzék és a személynévmutató) 
teszik lehetővé.

Porkoláb Tibor

IsMERETTERJEsZTő ELőAdásOK

A Lévay József Centenáriumi Emlékprogram indu-
lása után merült fel az igény arra, hogy a monográfia, a 
tudományos szövegkiadás, valamint a közgyűjteményi 
adatbázis mellett egy ismeretterjesztő előadássorozat 
is kerüljön megrendezésre a történettudomány, iroda-
lomtudomány képviselői, történészek, irodalomtör-
ténészek, muzeológusok közreműködésével. A havi 
rendszerességgel megtartott előadások célja volt, hogy 
a miskolciak jobban megismerjék Lévay József életét, 
irodalmi, tanári, politikai munkásságát, ezáltal pedig 
bepillantást nyerjenek a 19. századi Miskolc és Borsod 
vármegye politikai, társadalmi, oktatási, irodalmi és 
felekezeti életébe. A 2017 szeptemberében induló 
program előadói voltak dr. Ugrai János, dr. Fazekas 
Csaba, dr. Gyulai Éva, dr. Porkoláb Tibor, dr. Prokai 
Margit, dr. Dienes Dénes.     

Varga gábor

Az emlékprogram záró rendezvénye a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épüle-
tében (Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) június 11-én, 
hétfőn délután fél 5-kor kezdődik. 
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