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Kukkonka Judit

SZEGED 7SZER
KATASZTRÓFÁK NYOMÁBAN 
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN



✒✒  A Somogyi-könyvtár 2007 óta vesz

részt a Múzeumok Éjszakája programso-

rozaton. A régi, ritka és értékes külön-

gyûjtemények mellett ilyenkor a gyer-

mekkönyvtár, a könyvkötészet és az 

olvasószolgálat részlegei is kiállítások-

kal, bemutatókkal készülnek. A múzeu-

mok „könyvtári” éjszakáján minden év-

ben helyt adunk külsõ partnereknek is.

Az elõzõ évek divatbemutatója és vér-

adása után idén a szegedi tûzoltóság

mutatkozott be, és várta a Dóm téren, a

könyvtár épülete elõtt az érdeklõdõ

szegedieket interaktív sátrával.

A helyismereti gyûjtemény munka-

társait a kezdetektõl az az elv vezérelte,

hogy minél sokszínûbben mutassák be

a gyûjtemény anyagát. A tárlókban, az

asztalokon üveglapok alatt a legszebb,

legritkább fotók, aprónyomtatványok,

kéziratok, oklevelek voltak megtekint-

hetõk. A szegediek és az idelátogatók

számára minden évben bemutatjuk az

1879-es szegedi nagy árvíz pusztítását,

majd az azt követõ újjáépítést ábrázoló

képsorozatokat.

(1879. március 12-én Szeged hatezer

házából csak közel háromszáz maradt

éppen. A lakosság – köszönhetõen az

elõzetes tájékoztatásnak – el tudott me-

nekülni. A város újjáépítése közel öt

éven át tartott. Az eredményét megte-

kintette I. Ferenc József osztrák császár

és magyar király, és egyben avatta fel a

közintézményeket, köztük a Somogyi-

könyvtárt 1883-ban.)

A felvételek minden évben nagy si-

kert aratnak látogatóink körében, hosz-

szasan elidõznek a képek elõtt és be-

szélgetnek az eseményekrõl. Néhány
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éven át próbálkoztunk tematikus tárla-

tok készítésével, amikor csak egy évti-

zedet, esetleg egy évszázadot és annak

gyûjteményünkben megtalálható doku-

mentumait emeltük ki. 

Legnépszerûbb tárlatunk a Monar-

chia idõszakát megidézõ Boldog béke-

idõk címet viselte. Az éjszakákon, ami-

kor lehetõség adódott, igyekeztünk 

tárgyakkal is színesíti papír alapú doku-

mentumainkat. Segítségünkre volt Babik

Barna szegedi orvos, magángyûjtõ, aki

felbecsülhetetlen értékû és megszámlál-

hatatlan mennyiségû tárggyal rendelke-

zik Szegedrõl és Európából. Nem tud-

tunk olyat kérni, amit ne tudott volna

teljesíteni. A Somogyi-könyvtár több

tárlatát támogatta már régiségeinek érté-

kes darabjaival.

Az idei év Szegeden az ókor, a gla-

diátorok és Pompei körül forog. Mivel a

helyismereti gyûjtemény nem rendelke-

zik az ókorból származó dokumentu-

mokkal, így meg sem próbáltunk csatla-

kozni a város központi témájához. 

Lehetõségeinket mérlegelve inkább újra

a tematikus megoldást választottuk,

ezért a katasztrófák és megrendítõ ese-

mények bemutatását vállaltuk, így még-

is sikerült csatlakoznunk Pompei világá-

hoz. Szeged város történetében olyan

eseményeket kerestünk, amelyek a la-

kosságból nagy visszhangot és érzelme-

ket váltottak ki. Mindezt hétszer. Így lett

az ez évi tárlatunk címe: Szeged 7szer.

Június 25-én éjszaka, a helyismereti

gyûjtemény bemutatóján hét, 1879 és

2006 között történt szegedi eseménnyel

ismerkedtek meg azon látogatóink, akik

nem a foci-Eb meccseit választották es-

ti programul. A fent említett, 1879-es

szegedi nagy árvízzel induló tárlatot a
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2006-os tiszai árvíz képei zárták. Az idõ-

rendben elhelyezett, színkódokkal jelölt

témákat fõként eredeti felvételek, sajtó-

másolatok és kötetek segítségével mu-

tattuk be. Megfáradt olvasóinkat külön-

bözõ játékokkal, puzzle-lal és „felnõtt

színezõs” foglalkoztatóval vártuk. 

Az egyestés kiállításon az alábbi ka-

tasztrófákat mutattuk be:

• Az 1879. márciusi nagy árvíz (fotó-

kon).

• Az 1907-es dorozsmai vonatszeren-

csétlenség (a Vasárnapi Újságban meg-

jelent korabeli sajtóhíradások segítségé-

vel).

• Przemysl ostroma az elsõ világhá-

ború idején (a Móra Ferenc egykori

igazgatónk és lapszerkesztõ közremû-

ködésével összegyûjtött levélgyûjte-

mény, amelyet az erõdítményt védõ

szegedi katonáknak küldtek volna egy

külön lapszámban). A vár elestével a

szegedi katonák fogságba kerültek, és

ezeket a leveleket nem olvashatták.

Szeged és környéke lakosait folyamato-

san tájékoztatta a sajtó szeretteik hely-

zetérõl. A Móra által beszolgáltatott,

száztizenöt darabból álló levélgyûjte-

mény szépen illusztrálja, hogy nagy elõ-

dünk milyen fontosnak érezte már a há-

ború ideje alatt a kordokumentumok

megõrzését.

• A következõ esemény már a máso-

dik világháború légi rombolása. A kiál-

lított fotók az 1944 nyarán Szegedet

érintõ bombázásokat mutatják be. Meg-

rázó képsorozatokon látható a várost

ért pusztítás. Az eredeti fotókat üveg-

lapokkal fedtük le, állományvédelmi

okokból.

• Az 1956-os forradalom, melynek a

szegedi eseményeit ábrázoló képgyûjte-

mény egy megrázó, a késõbbi megtor-

lást bemutató propagandaplakáttal egé-

szült ki.

• 1968-ban a Szegedhez közeli –

majd késõbb a városhoz csatolt – Al-

gyõn gázkitörés történt, melyet csak
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több hetes küzdelemmel sikerült elolta-

ni. A látványos kitörést és oltási-men-

tési munkálatokat az MTI és a helyi 

napilap, a Délmagyarország fotósai

örökítették meg. Az esemény bemutatá-

sához felhasználtuk az európai digitális

archívumokat is;

• Végül egyéjszakás tárlatunkat az

1970-es és a 2006-os tiszai árvizeket be-

mutató képsorozatunk zárta.

A helyismereti gyûjtemény olvasóöb-

lét – a kötészeti és mûszaki munkatár-

sak segítségével – a korszak plakátjaival

díszítettük. A plakátok az 1950-es évek

munkabiztonsági és balesetvédelmi ok-

tatásáról szólnak.

A bemutatott szegedi események

mellett a témáról szóló olvasnivalót,

kölcsönözhetõ köteteket és online el-

érési lehetõségeket is bemutattunk az

érdeklõdõknek.

Múzeumi éjszakánkon számos visz-

szatérõ látogatónk van, aki már elõre

érdeklõdik afelõl, hogy mivel várjuk az

adott évben, illetve lelkünkre köti, hogy

ugye megint lesz az 1879-es szegedi

nagy árvíz képbemutatója.

A Somogyi-könyvtár évrõl évre szí-

nes programkavalkáddal várja a hozzá

betérõket. Egyre nagyobb a verseny a

városban. Egyre több intézmény csatla-

kozik a programsorozathoz. Ahogy a

helyismereti gyûjtemény, úgy az egész

könyvtár igyekszik megújulni minden

évben. Új és új programokkal, játékok-

kal, kiállításokkal várjuk a látogatókat.

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy siker-

rel tesszük mindezt. A látogatók száma

a nagy konkurenciaharc ellenére sem

csökken.

2016-ban a rendezvény sikeres volt,

készülünk a 2017-es év éjszakájára. ■
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