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Tu d j o n  r ó l a !
Közlemény
A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté
Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok
támogatását, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk
egy százalékát a 2009. év elején az alapítvány adószá-
mára utalták át. A felajánlott összeget – 17 580 Ft – a
kuratórium a Fülöp Géza születésének nyolcvanadik,
halálának tizedik évfordulója alkalmából készülõ kötet
kiadási költségeinek kiegészítésére fordítja.
A korábbi évben az alapítvány javára felajánlott ösz-
szeget a kuratórium a 2009-es évre meghirdetett és be-
érkezett oktatói és hallgató pályázatok jutalmazására
használja fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Metafora-estek az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban
A Metafora-estek keretében, az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtárral együttmûködésben, 2009 õszén új
sorozatot indít útjára a Magyar Mûfordító Egyesület.
A programsorozat címe Mulandóság és halhatatlan-
ság – A világirodalom klasszikusai és újrafordításaik.
Kéthavonta, kedden kora este, az OIK kiállítótermébe
várjuk az irodalom és a mûfordítás iránt érdeklõdõket.
Meghívott elõadóink klasszikus világirodalmi mûvek
újra- meg újrafordításáról beszélnek. A változó nyelv
és ízlés, az újabb és újabb fordítói iskolák diktálta új-
rafordítások csodálatos módon nem összezavarják, in-
kább gazdagítják az eredeti mûrõl alkotott képünket.
Meghívott elõadóink errõl a jelenségrõl és egyes, min-
denki által ismert klasszikus mûvek újrafordításairól
beszélnek majd.

További információ: www.oik.hu

Az írás mûvészete – 
mûvészi írások
Válogatás az ELTE Egyetemi
Könyvtár és az Egyetemi Le-
véltár oklevélgyûjteményébõl
Kiállítás az ELTE Egyetemi
Könyvtár Dísztermében

Az egyetem patinás könyvtárának
kézirattára és az egyetemi szaklevéltár
jelentõs történeti értékû és nagy szá-
mú középkori és kora újkori oklevél-
lel rendelkezik, amelyek eredetiben
vagy másolatban maradtak fenn. Tu-
dományos forrásértéküket jelzi, hogy
az oklevelek egy része egyedi pél-
dány, az ország más közgyûjteménye-

iben nem lelhetõ fel, így megismeré-
sük nélkül nemzeti történelmünknek
nem egy kérdése maradt volna ho-
mályban. Az ország elsõ egyeteme
oklevélgyûjteményének létrehozására
a XVIII. század utolsó negyedében
került sor tudományos és oktatási cél-
ból, alapját Pray György gyûjteménye
képezte, aki az oklevéltan elsõ oktató-
ja volt az egyetemen. Jelen kiállí-
tásban a gyûjtemények legszebb 
darabjait válogattuk ki és tesszük köz-
szemlére, elsõsorban középkori és ko-
ra újkori okleveleket a XIII–XVII.
századból. A kiállítás érdekessége,
hogy az okleveleket kiadójuk szerint
csoportosítottuk, vagyis láthatóak ki-
rályi és királynéi oklevelek, egyházi
testületek (káptalanok, konventek,
hiteleshelyek) által kibocsátott okle-

velek, pápai bullák, közjegyzõi iratok
és közigazgatási testületek oklevelei.
Nyomon követhetõ az oklevélkiadás
módjának századokon átívelõ fejlõdé-
se és az írásformák változása. Egyes
oklevelek tartalmuk mellett mûvészi
megjelenítésükkel is komoly értéket
képviselnek.

A kiállítást Varga Júlia fõlevéltáros és
Kassa Melinda muzeológus rendezte.

Megtekinthetõ: 2009. december 31-éig,
hétköznaponként 10 és18 óra között. 
Helyszín: Budapest, Ferenciek tere 6.
További információ: 
Varga Júlia, tel.: (06-1) 313-3296, 
e-mail: info@leveltar.elte.hu
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