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Kacsoh Pongrác 

  

„Óriások közt is nagy és dicső légyen” címmel Kacsoh Pongrác (1873–1923) 
pályáját felidéző kiállítás nyílt a zeneszerző születésének 145. évfordulója 

alkalmából 2018. november 28-án az  Zeneműtárban. 
Az életmű keresztmetszetét nyújtó tárlaton a nagyközönség első ízben tekintheti 
meg a zenei gyűjteményben őrzött gazdag szerzői hagyaték számos, eddig 
ismeretlen dokumentumát, közte Kacsoh néhány matematikai és zenei tárgyú 
írását. A János vitéz népszerű komponistájának zeneművészi, zeneírói és 
zenepedagógiai munkásságát bemutató vitrinekben néhány személyes 
vonatkozású különlegesség is helyet kapott: így az a toll is, melyet a 
szájhagyomány szerint a zeneszerző egykor a János vitéz megírásakor használt. 

 

Megnyitó előadást tartott: Kelemen Éva, a kiállítás kurátora 

 

Helyszín: a Zeneműtár folyosója és olvasóterme 
A tárlat 2019. március 13-ig látogatható, a Tár nyitvatartási idejében (kedd–péntek: 

10–17 óra, szombat: 10–14 óra között). 

Olvasójeggyel nem rendelkező látogatóink az időszaki kamara kiállításokat 

egységesen 400 Ft-os jegy ellenében látogathatják. 



Megközelítés 
 

Az Országos Széchényi Könyvtár a főváros I. kerületében, a Budavári Palota F épületében 

található. 

Hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 

Főbejárata a Nemzeti Galéria és az OSZK közötti Oroszlános udvarból nyílik. A főbejárat 4 

útvonalon közelíthető meg: 

•  a Dísz térről gyalogosan, 
• a Dózsa György térről gyalogosan majd a Palota úton található gyorsliftet használva, 
• a Várkert Bazár felől, gyalogosan és lifttel, 
• a Clark Ádám térről gyalogosan, illetve a Sikló segítségével érhető el. 

A gyorsliftet az olvasók ingyenesen, a látogatók 200 Ft-ért vehetik igénybe. 
A gyorslift nyitvatartása: 

• Hétfő: 6 és 18.30 óra között 
• Keddtől szombatig: 6 és 20.30 óra között 
• Vasárnap 9 és 18.30 óra között 
• A Múzeumok Éjszakáján éjjel 2-ig 

Tömegközlekedés  
A könyvtárat az alábbi tömegközlekedési eszközökkel lehet megközelíteni: 

 

 BKK 

Dózsa 
György tér 

Clark 
Ádám tér 

Dísz tér Palota út 

 Busz 5, 178 105 16,16A,116 
16 

a Széll Kálmán térről 

 Villamos 56, 56A 19, 41 - - 

 


