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+ Esterházy Péter 70. születésnapján került bejelentésre: az 
Esterházy-család a Magyarországi Evangélikus Egyháznak 
ajándékozta az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat.

A 2016ban elhunyt Kossuthdíjas író felesége, Esterházy 
Gitta szerette volna egyben tartani férjével közös könyv
tárát, ezért kereste meg Fabiny Tamás evangélikus elnök 
püspököt 2019ben azzal, hogy hol lehetne azt elhelyezni. 
„Nincsen az evangélikus egyháznak erre lehetősége?” – tette 
fel a kérdést.

Az előkészítést követően 2019. októ
ber 29én írta alá a család és az evangéli
kus egyház az ajándékozási szerződést, 
és a körülbelül tizenötezer kötet kezelő
je az Evangélikus Országos Gyűj temény 
– Evangélikus Országos Könyv tár lett. A 
tél folyamán megtörtént a mintegy négy
száz könyvfolyóméternyi kötet bedobo
zolása. A könyvtár ideiglenesen az Északi 
Evangélikus Egyházkerület székházába 
került a feldolgozási munkálatok idejére. 
A tervek szerint 2022 második felében ke
rülhet végleges helyére, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház székházába, az Üllői út 
24be.
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BALOGH KRISZTA, HUBERT GABRIELLA
Evangélikus Országos Gyűjtemény

BESZÁMOLÓA Az Evangélikus Egyházhoz került  
az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár

Fotó: Martin Vukovits
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HÍREK, BESZÁMOLÓKA

De az Esterházycsalád és az Evangélikus 
Országos Könyvtár kapcsolata nem merül 
ki a meglévő kötetek átadásában. A család 
ugyanis vállalta, hogy összegyűjti, és a gyűj
teménynek adja Esterházy Péter eddig meg
jelent könyveinek összes kiadását, mely az 
idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. A család
nak és a könyvtárnak is az a célja, hogy az ösz
szes Esterházymű és műfordítása is ebben a 
gyűjteményben meglegyen. Ez összefügg az 
evangélikus gyűjtemény stratégiai céljaival 
is, hiszen a gyűjtemény évek óta törekszik a 
kortárs művészeti gyűjteményének gyarapí
tására is. 
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A tervek szerint több lépésben lesz elérhető a gyűj
temény, de nemcsak a könyvtár, hanem egyes szemé
lyes tárgyak is bemutatásra kerülnek majd.

A feldolgozás áprilisban kezdődött volna, de a jár
vány miatt – a tervek szerint – június közepétől indul
hat. Várhatóan két évig most virtuálisan tudnak talál
kozni a könyvekkel az olvasók. 

Az Evangélikus Országos Könyvtár honlapján elkészült 
egy külön oldal, az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár 
részére „EPG” néven, 9  ahol tájékozódni lehet majd a 
gyűjteménnyel kapcsolatos munkákról, kapcsolódó tu
dományos és kulturális eseményekről. Például nyomon 
lehet követni a katalogizálást, s az adatbázisban majd 
egyre gyarapodó számban fellelhető könyveket, továbbá 
megtekinthetők lesznek a tervezett virtuális kiállítások.

„Az olvasókat is szeretnénk bevonni a gyűjtemény 
bővítésébe. Várunk történeteket az íróval való szemé
lyes találkozásokról, fotókat a magántulajdonban lévő 
Esterházykötetek dedikációiról. Olyan kulturális teret 
szeretnénk létrehozni, amely a kutatók, az olvasók 
és az egyetemi ifjúság számára is egyformán nyitott 
és találkozási helyszín is lehet. A hagyaték könyveit a 
gyűjteményi olvasóterembe ki tudjuk vinni, szervezünk 
majd heti rendszerességgel látogatásokat, középisko
lások számára magyarórákat, kamarakiállításokat.

Az Evangélikus Országos Könyvtár feladata, hogy 
megőrizze, egyben tartsa és szolgáltassa ezt a cso
dálatos örökséget, amelyet a család az Evangélikus 
Országos Gyűjteményre bízott. Valójában nem vagyo
ni, hanem erkölcsi és felbecsülhetetlen szellemi ér
ték a társadalom számára az Esterházy Péter és Gitta 
Könyvtár.” (Hubert Gabriella) 
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