
„Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. 

Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is.” 

(Hatvany Lajos) 

BRÓDY 150 

RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT  

BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívására 
több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó vándorkiállításokra, 

valamint a 
hozzá kapcsolódó kiadványokra és pedagógiai programra 

(altéma: 3561) 
vissza nem térítendő támogatására benyújtott pályázat 

szakmai beszámolója 
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A pályázat célja megvalósult 

 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár névadójának, Eger szülöttének születése 150. 
évfordulója alkalmából a nagy író életét és munkásságát megismertette a közönséggel széles 
körben és több helyen: Egerben, Kolozsváron, Debrecenben, Gyulán és Budapesten. 
A kiállítás a tervezetteken túl további helyszínre is eljutott a pályázat megvalósítása idején 
(Nemzeti Színház, Budapest), és a pályázati idő után is tovább vándorol – jelenleg az 
Esztergomi Várszínházban, szeptembertől pedig Hatvanban lesz látható. Ez után Heves 
megye több településén kívánjuk bemutatni. 

 A „Bródy 150” című kiállítás-sorozat egyes tárlatai azokban a városokban voltak láthatók, 
amelyekhez az írónak kötődése volt, fontos állomásai voltak életének, munkásságának. A 
kiállítás rendhagyó volt, mivel a „törzsanyag” (élete, munkássága) vándorolt helyszínről-
helyszínre, s minden helyszínen az adott városhoz kapcsolódó Bródy-emlékekkel egészült 
ki, és valamennyi helyszínen szerveztek kísérő rendezvényeket is. 

 A kiállítás anyagát széles szakmai együttműködéssel állítottuk össze, melyben 
együttműködő partnereink voltak: 34. Kaláka Fesztivál, Kaláka Alapítvány, Alexander Brody, 
Bródy Alapítvány, Dobó István Vármúzeum (Eger), Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum, Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula), Kolozsvári 
Magyar Állami Színház Dokumentációs Tára. Szintén széles intézményi együttműködéssel 
sikerült megoldanunk a kiállítás vándoroltatását is: Sapientia Erdélyi Magyar Egyetemen 
(Kolozsvár), 4. Kolozsvári Magyar Napok, Nemzeti Színház (Budapest), Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár (Debrecen), Gyulai Várszínház, Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet (Budapest), Magyar Nemzeti Galéria Esztergomi Vármúzeuma, Esztergomi 
Várszínház. 

A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult program részletes 
leírása, eredményessége, szakmai hatásai 

A kiállítás főbb egységei: 

20 db 100x70 cm-es tabló 

 „Születtem Egerben…” 

 Egri évek 

 Család, asszonyok 

 Szerelem – színház – Kolozsvár 

 Az Ezüst kecske 

 Fehér könyv 

 A jó szemű újságíró 

 A színházi szerző 

 Rembandt 

 Bródy és Gárdonyi barátsága – 2 tabló 

 A kortársak Bródyról – 9 tabló 
Hanganyag (szövegek a hangoszlopokban) 

  Bródy Sándor 1913-ból származó eredeti hangfelvétele, melyen részletet olvas fel Ádám 
Anna című, torzóban maradt regényéből 

 Részletek Bródy Sándor műveiből (Egri diákok, Az arckép vallomásai, A sas Pesten, 
Rembrandt) 

 Bródy Sándor levele Gárdonyi Gézához - részlet 
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Multimédia (vetítés a televíziókon) 

 Színműveiből készült színházi előadásokon készült fotók, színlapok, díszlet- és 
jelmeztervek (A tanítónő, A dada, Hófehérke, A medikus, Lyon Lea, A szerető, 
Királyidillek, Orgonavirág) 

 Eger ábrázolások korabeli képeslapokon 

A kiállítás helyszínei, időpontjai: 

 Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (2013.06.15. - 2013.08.16.) 

„Születtem Egerben, amire büszke vagyok” 
2013-ban Eger városa Bródy Sándor író, publicista születésének 150. évfordulója alkalmából 
rendezvénysorozattal tisztelgett az irodalmár előtt. E megemlékezés méltó momentuma volt a 
34. Kaláka Fesztivál rendezvényeihez is kapcsolódó Bródy 150 című kiállítás a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár Galériájában. Az ünnepélyes megnyitó díszvendége volt az író 
unokája, Alexander Brody és dédunokája, Thyra Brody. A kiállítást dr. Kusper Judit főiskolai 
docens (Eszterházy Károly Főiskola) és Varró Dániel Bródy Sándor különdíjas író nyitotta meg, 
köszöntő beszédet mondott Habis László, Eger MJV polgármestere. 
A megnyitó napjának délelőttjén a Bródy Sándor emléknap résztvevői megkoszorúzták az író 
szülőházát, majd irodalmi előadások hangzottak el a könyvtárban rendezett "Bródy Sándor 
öröksége és az egri irodalmi hagyomány" című emlékkonferencián, melyen neves 
irodalomtörténészek előadásaival emlékeztünk névadónkra, s különlegessége volt a dr. Kusper 
Judit által moderált beszélgetés Bródy Sándor unokája, Alexander Brody és Gárdonyi Géza 
dédunokája, Keller Péter között. 
Eger közönsége mellett a Kaláka Fesztiválra a városba érkező vendégek is megismerhették 
Bródy Sándor életét, munkásságát, hiszen amellett, hogy a fesztiválprogramok között is 
szerepelt a kiállítás, az Eger-regE című városismereti kvíz-játék kérdései között is szerepelt 
néhány, a kiállítás anyagából megválaszolható kérdés. Ugyancsak a Bródy emléknapon az 
Érsekkert Múzsák Ligetében – a Bródy-Gárdonyi szoborcsoportnál került sor az Eszterházy 
Károly Főiskola szervezésében az „Olvassunk együtt!” című programra, melyen Bródy Sándor: 
Rembrandt című művét olvasták közösen az emléknap résztvevői a Bródy unokával és 
dédunokával, akik itt találkoztak a Bródy Sándor Könyvtár Könyvcsinálók könyves-táborának 
kis olvasóival. Június 30-án, vasárnap 15 órától szintén a Bródy-Gárdonyi szoborcsoportnál 
került sor a „Gárdonyi, a költő”- dalnokverseny győztes produkcióinak bemutatására is. 
Egerben összesen 959 fő látogatta meg a Bródy 150 kiállítást, a kísérő programokon még közel 
200 fő vett részt. 

 Kolozsvár (2013.08.19. - 2013.08.25.) 

Bródy és a Hunyadyk 
A Sapientia Erdélyi Magyar Egyetemen partnerségével a 4. Kolozsvári Magyar Napok idején 
szerepelt a kiállítás Kolozsváron. Az egri törzsanyagot Bródy Sándor műveinek kolozsvári 
színházi előadásaihoz készült színlapokkal egészítettük ki. 
A megnyitóra 2013. augusztus 19-én 4 órakor került sor a Ferences rendi kolostor 
refektóriumában. Az önmagában is csodás helyszínen gyönyörűen mutatott kiállításunk. 
A Kolozsvári Magyar Napok részéről Szabó Lilla programigazgató és Szántai János író, a 
kiállításokért felelős főszervező, a Sapientia Egyetem részéről Keresztes Sarolta PR felelős 
mondott köszöntőt, majd a kiállítás kurátora, H. Szilasi Ágota tárlatvezetést tartott. 
Kolozsváron összesen 443 látogatónk volt a kiállítás 7 napja alatt. 
Itt tekintette meg kiállításunkat az Országos Színháztörténeti Múzeum munkatársa, Szebeni 
Zsuzsa, akitől azt a felkérést kaptuk, hogy az ő Bródy Sándor kiállításukkal együtt 
mutatkozzunk be a Nemzeti Színházban. 
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 Budapest, Nemzeti Színház (2013. szeptember 21. – 2014. október 19.) 
Az eredetileg tervezett helyszíneken kívül a Nemzeti Színházban állítottuk ki a tárlatot, az 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által összeállított anyaggal együtt. A kiállítást 
Balatoni Monika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára nyitotta meg, 2013. szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján, a Nemzeti 
Színház nyílt napján, s egy hónapig tekinthette meg a színházlátogató közönség. 

 Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár (2013.11.08. - 2014.01.08.) 

„Jövendő” 
A kiállítást a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban már az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet által összeállított – Bródy Sándor színházi szerepét, a színdarabírásra tett 
hatását, hagyományteremtését bemutató – anyaggal együtt láthatta a közönség. Helyet kapott 
a tárlaton Bródy barátjának, szerkesztőtársának, Ambrus Zoltánnak, Debrecen szülöttének 
műveit bemutató vitrin is. A kiállítás megnyitójának napja egybeesett a debreceni Márton napi 
hétvége megnyitójával, így a városunkat képviselő Rázsi Botond alpolgármester is köszöntötte 
a tárlaton megjelent vendégeket. A megnyitón megjelent közönségnek beszédet mondott és 
tárlatbemutatót tartott Dr. Imre Zoltán professzor emeritus, s a későbbiekben a kiállítás kísérő 
rendezvényeként nagy érdeklődés mellett „Bródy Sándor, a magyar próza megújítója” címmel 
tartott előadást. 
A látogatók száma 340 fő, az előadás hallgatóinak száma 25 fő volt. 

 Gyula, Várszínház (2014.01.08. – 2014.03.10.) 

„Bródy Sándor: Nyomor” 
Az író életének, munkásságának Gyulához köthető momentumaival, a gyulai lapban írt 
cikkeinek, a „Nyomor” című műve születésének bemutatásával egészült ki a kiállítás 
törzsanyaga. Gedeon József igazgató szeretettel fogadta intézményében a kiállítást, a levéltár 
igazgatója, dr. Erdész Ádám mondott megnyitó beszédet. Elhangzott az Ádám című novella, 
amely egykor a Békés című lapban jelent meg. A tárlatot a gyulai közönség 2 hónapig 
élvezhette, s a helyi pedagógusok rendhagyó irodalomórán mutatták be a tanulóknak Bródy 
Sándor életét, munkásságát és a gyulai éveit. 
A látogatók száma 450 fő, a kiállításban tartott rendhagyó irodalomórák résztvevőinek 
létszáma 40 fő volt. 

 Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (2014.03.20. - 2014.06.30.) 

Élete, munkássága, színdarabjai, műveiből készült filmek 
Gajdó Tamás színháztörténész a magyar stíluson nyomot hagyó Bródy Sándort és azt a 
színházi embert köszöntötte az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet megnyitóján, 
aki sikereit elsősorban annak köszönhette, hogy a színházban élte mindennapjait. Közös 
tárlatunk, amely ekkorra már harmadik helyszínén jelent meg az eredetileg 2 hónapra 
tervezettnél tovább, 3 hónapig volt látogatható a múzeum Körtermében.  
A két intézmény két különböző szemszögből elkészített kiállítási anyaga – melyek önállóan is 
megállják a helyüket – tökéletesen kiegészítik egymást, s ennek köszönhető az az érdeklődés, 
amely a közös tárlatot övezi, s amely az együttműködés eredményeként a Bródy 150 
kiállításnak további bemutatási lehetőségeket biztosít. 
A kiállítás ideje alatt került bemutatásra a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban a 
„Születtem Egerben, amire büszke vagyok” című Bródy Sándor Emlékkönyv, melyet a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság részéről Dr. Fráter Zoltán, Dr. Gintli Tibor, Dr. Bengi László, Dr. 
Cs. Varga István és Dr. Kusper Judit irodalomtörténészek mutattak be a közönségnek.
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A Bródy 150 rendhagyó vándorkiállítás további „élete” 

Az OSZMI és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár két önálló Bródy Sándor kiállítása 
jelenleg is egy közös tárlaton látható az Esztergomi Vármúzeumban.  
Szeptember 15-től 1 hónapon keresztül a hatvani Ady Endre Könyvtárban kap helyet, s a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiállításának további Heves megyei helyszínei is szervezés 
alatt vannak. 

Őszintén hisszük, hogy a Bródy 150 című kiállításunk – Hatvany Lajos szavait idézve –  
„… éppen elég lesz, hogy tanuságot tegyen a tollnak arról a nagyhatalmasságáról, aki valaha 
Bródy volt, s hogy az utókor előtt is igazolja a múltszázadvég és e századelő íróit és 
publikumát, amiért ennek a hatalomnak ellenállás nélkül behódoltak.” 
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Kiadvány, nyomtatványok 

 
  
100x70 cm-es kétoldalas, összehajtható kiadvány 
 

  

Plakát-Eger 
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Meghívó_Esztergom 
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Sajtóvisszhang 

Thyra is Egerben emlékezett : kiállítás is nyílt Bródy Sándorról a könyvtárban / P. A. ; fotó 
Nemes Róbert . - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 24.évf. 153.sz. (2013. júl. 3.), p. 3. 
ill., fotó 

Az irodalom és a zene határán : Gárdonyi Gézára és Bródy Sándorra emlékezik a Kaláka 
fesztivál Egerben / R. Kiss. - In: Magyar nemzet, ISSN 0237-3793. - 76. évf. 174. sz. (2013. június 
28.), p. 15. ill., ff., fotó 

Konferencia kezdődött az egri írók tiszteletére / S. B. S.. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 24.évf. 226.sz. (2013. szept. 27.), p. 3. 

Bemutakozás : Bródy 150 - Bródy Sándor (1863-1924) munkásságát bemutató kiállítás / Oroszi 
Katalin. - In: Egri magazin, ISSN 2060-3738. - 6. évf. 10. sz. (2013. október.), p. 24. 

Világot lát a vándorkiállítás / [riporter] Sz. E. ; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, 
ISSN 0865-9109. - 24.évf. 264.sz. (2013. nov. 13.), p. 2. ill., fotó 

"Születtem Egerben, amire büszke vagyok". - In: Néző pont, ISSN 1788-8034. - 9. évf. 56. kötet ; 
42. megjelenés (2014. március), p. 132-149. ill., ff., fotó 

Büszke arra, hogy Egerben született : a könyvtárban tartották a Bródy Sándorról készült könyv 
bemutatóját / Sz. E. ; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25.évf. 
75.sz. (2014. márc. 31.), p. 3. ill., fotó 

http://www.kalakafesztival.hu/brody-150-kiallitas 

http://hangtarnok.hu/2013/06/24/brody-150/ 

http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/251458/date/211.html?print=1&tmpl=comp
onent 

http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7451 

http://www.egrihir.hu/vizual/brody_sandor_emlekkiallitas/22153 

http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/159063/brody-emlekek-a-kincses-varosban 

http://kronika.ro/kultura/brody-emlekek-a-kincses-varosban 

http://nepszava.hu/cikk/678871-brody-sandor-kiallitas-a-nemzeti-szinhazban 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/186728/Brody_Sandor_elete_a_Nemzeti_Szinhazban 

http://www.haon.hu/nemcsak-az-olvasok-az-irok-is-unnepeltek/2405988 

http://kulter.hu/events/brody-150/ 

Gyulai Hírlap 

http://itthonadelalfoldon.blog.hu/2014/01/08/brody_657 

http://gyulaivarszinhaz.hu/?p=3537 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636527543084956&id=123931711010193 

http://www.esztergom.hu/wps/portal/aktualis?folder=aktualis&menuid=ADMR-
6WPCRV&docid=BSZS-9LPEHC 

http://www.szeretgom.hu/content/76038-eddig-nem-latott-anyagok-a-brody-150-kiallitason 

https://www.youtube.com/watch?v=R7P4DCvl1H8 

http://www.hidlap.hu/cikk/835-brody-esztergomban/ 

http://www.kalakafesztival.hu/brody-150-kiallitas
http://hangtarnok.hu/2013/06/24/brody-150/
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/251458/date/211.html?print=1&tmpl=component
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenyek/view/251458/date/211.html?print=1&tmpl=component
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7451
http://www.egrihir.hu/vizual/brody_sandor_emlekkiallitas/22153
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/159063/brody-emlekek-a-kincses-varosban
http://kronika.ro/kultura/brody-emlekek-a-kincses-varosban
http://nepszava.hu/cikk/678871-brody-sandor-kiallitas-a-nemzeti-szinhazban
http://www.ma.hu/kulturport.hu/186728/Brody_Sandor_elete_a_Nemzeti_Szinhazban
http://www.haon.hu/nemcsak-az-olvasok-az-irok-is-unnepeltek/2405988
http://kulter.hu/events/brody-150/
http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx&nyelv=hu&stype=1&stype2&menuparam_28=102797&mtitle=Az+egykor+Gyul%E1n+is+%E9l%F5+%EDr%F3ra%2C+Br%F3dy+S%E1ndorra+eml%E9keztek+a+Kamaragal%E9ri%E1ban
http://itthonadelalfoldon.blog.hu/2014/01/08/brody_657
http://gyulaivarszinhaz.hu/?p=3537
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636527543084956&id=123931711010193
http://www.esztergom.hu/wps/portal/aktualis?folder=aktualis&menuid=ADMR-6WPCRV&docid=BSZS-9LPEHC
http://www.esztergom.hu/wps/portal/aktualis?folder=aktualis&menuid=ADMR-6WPCRV&docid=BSZS-9LPEHC
http://www.szeretgom.hu/content/76038-eddig-nem-latott-anyagok-a-brody-150-kiallitason
https://www.youtube.com/watch?v=R7P4DCvl1H8
http://www.hidlap.hu/cikk/835-brody-esztergomban/


14 

 

Fotódokumentáció 
Pillanatképek az egyes helyszínekről 

 

Eger 

 
Kolozsvár 
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Nemzeti Színház, Budapest 

 
Debrecen 
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Gyula 

 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest 
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MNG Esztergomi Vármúzeuma, Esztergomi Várszínház 


