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Kétszáz éve... - 1817 öröksége 

 

Az idei témánkról, csak röviden: 

 

Talán közhelynek tűnik, hogy a múltból, a tapasztalatokból, a történelemből, a régi történésekből és 
történetekből mindig sokat tanulhatunk, akár 200 év elteltével is, de igaz. Ráadásul a régebbi korok 
nagyon gyakran tartogatnak számunkra érdekességeket, meglepetéseket, különlegességeket, nota 
bene: szépségeket vagy akár szörnyűségeket is. 

Ki gondolta volna, hogy már akkor? Ki gondolta volna, hogy éppen akkor? Hogy már abban az évben… 
Hogy éppen abban az évben… 

Az ember alapvetően kíváncsi természet, ennek köszönheti jórészt fejlődését is. Mi most ezt nem 
fojtjuk el, sőt, arra buzdítunk mindenkit, legyen kíváncsi arra, mi történt mondjuk például pont 200 
évvel ezelőtt az emberiség történetében. Mert valami biztos történt… És nem csak Magyarországon, 
és nem csak Európában. A Naprendszerről már nem is beszélve! (Mi már tudjuk, mi minden...) 

Hogy mi a pontos kérdés? Az, hogy mit/kit/miket/kiket adott nekünk az 1817. év? Vagy éppen 
ellenkezőleg: mit/kit/miket/kiket vett el…? Hogy voltak-e fontos, máig ható emberek, felfedezések, 
találmányok, elméletek? Mik épültek ebben az évben? Esetleg el is pusztult valami? Mozogtak, utaztak 
ebben az évben az emberek? Ha igen, mivel, hogyan, s mi célból? Honnan, hová? 

Elnökcsere, jobbágyfelszabadítás, a Mengyelejev-féle periódusos rendszer bővülése? Nem súgunk 
tovább! Tessék kutatni, tessék keresni, tessék felfedezni ezt az 1817-es évet. Azt gondoljuk, érdemes. 

És nem kivételezünk sem az irodalommal – bár nyílt titok, hogy 2017 nem véletlenül lesz államilag is 
támogatott Arany-év –, sem a történelemmel, sem egyetlen tudományággal, művészeti ággal sem. 
Minden fontos, ami értékes. Minden fontos, ami örökség, ezért használjuk témánk címében is ezt a 
szót. 

Keressünk hiteles forrásokat, találjuk meg a „visszamerengés” legjobb eszközeit, mert megéri. És 
éppen azért, hogy a messze múlttal is komolyan össze tudjuk vetni a jelenkort, s ezzel hatni, alkotni, 
gyarapítani tudjunk. Kölcsey után – s vele kicsit polemizálva is – szabadon. 

Jó forrásokat, szerencsés találatokat, kreatív megoldásokat, kellemes könyvtárhasználatot, édes illatú 
könyveket, gyors, akadozásmentes netet és sikeres felkészítést/felkészülést kívánunk! 
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