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Könyvtárunk új megjelenése elegáns, esztéti-
kus. Bükk színû fa jellemzi a berendezést, ilye-
nek az állványok, a pult, a gyerekek válogatólá-
dái, az új könyvek forgóállványa, az internetasztal
és az olvasói asztalok is. Ehhez a visszafogott,
szép környezethez illeszkedik a fal színe, vala-
mint a székek kárpitja is. A könyvtár világítása
is modern. Ehhez az új köntöshöz az eddig is
meglévõ tartalom kapcsolódik.

A tatarozás elõtt is mindent kölcsönöztünk,
ami ma egy modern könyvtártól elvárható, tehát
a könyveken kívül a folyóiratokat, hangkazettá-
kat, CD-t, CD-ROM-ot, videót, DVD-t is. Az
internetezés is több mint két esztendeje áll olva-
sóink rendelkezésére.

Ami új, az a két gépen elérhetõ számítógépes
katalógus, a régi cédulákat tartalmazó szekré-
nyek ideje lejárt. Új még a kölcsönzés admi-
nisztrációja, amit ezután mi is számítógéppel
végzünk.

Könyvtárunkban 1998 óta egy galéria is mû-
ködik, ahol havonta rendezzük meg zuglói mû-
vészek kamarakiállításait, ez a rekontstrukció
jóvoltából háromszorosára nõtt. A nyitó rendez-
vényünk Kutas Rudolf fotómûvész Virág-varázs
címû kiállítása.

E teremben került sor a megnyitóra is, ahol
Halász Iván, Zugló alpolgármestere a kerület
lakosainak nevében megköszönte, hogy a fõvá-
rosi könyvtár igyekszik mind színvonalasabban
kiszolgálni Zugló irodalomkedvelõit, s amint
mondta, „a Kassák Könyvtár a kerület kulturális
életének az irodalmi ismeretek terjesztésén túl is
sokoldalúan szerves része lett, mert nem keveset
tesz a képzõmûvészeti kultúra propagálásáért”.

Fodor Péter fõigazgató néhány mondatban
elmondta, hogy lehetõségeikhez képest és az
önkormányzatok segítségével nagy gondot for-
dítanak arra, hogy a kerületi könyvtárak mind
méltóbb környezetben szolgálhassák ki az iroda-
lomkedvelõket. Ez történt most a Kassák Könyv-
tár esetében is, remélhetõleg a zuglói könyvba-
rátok örömmel fogadják a szép új környezetet.

Ezután a Kossuth Rádió hullámain egyenes
adásban folytatódott a megnyitó, amit Gózon
Ákos szerkesztõ vezetett le. Kérdéseit a díszven-
dégekhez intézte a könyvtárak szerepérõl. Koncz
Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma (NKÖM) helyettes államtitkára egy a könyv-
tár állományából származó kötetbõl való felol-
vasással válaszolt. A könyv Márai Sándor Fü-

veskönyve volt, ebben a könyvtárak fontosságá-
ról és szerepérõl szól szép szavakkal az író, s
tette ezt az államtitkár asszony is, hozzáfûzve
azokat a konkrét elképzeléseket, amelyeken a
minisztérium dolgozik. Megszólíttatott Schiffer
János, Budapest fõpolgármester-helyettese is, aki
a fõváros terveit, valamint a megvalósult elkép-
zeléseket tárta a megnyitó résztvevõi és a hall-
gatók elé. Skaliczki Judit, az NKÖM fõosztály-
vezetõje a riporteri kérdésre az esélyegyenlõség
megteremtésérõl szólt.

A rádióközvetítés keretében került sor az Év
Könyvtára nevet viselõ kitüntetés átadására, amit
Koncz Erika helyettes államtitkár nyújtott át
Fodor Péter fõigazgatónak, ugyanis 2004-ben a
díjat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár nyerte el.
Ezzel az ünnepélyes aktussal nyílt meg a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára,
hogy hétfõtõl a szokásos nyitvatartási rendben
fogadja a látogatókat, olvasókat.

Hucskóné Kovács Mária

„Nekem szülõhazám...”

Barokk emléknap az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium pályázatot hirdetett helytörténeti év-
fordulós programok támogatására. A pályamun-
káknak kapcsolódniuk kellett a település életé-
ben megemlékezésre méltó olyan személyekhez,
akiknek 2004-ben jubileumi (huszonöttel oszt-
ható) évfordulója van.

Neves elõdeinkrõl méltón megemlékezni min-
den helyismereti könyvtáros álma. Életrajzi adat-
tárainkat átpörgetve esett választásom két alko-
tóra, aki jelentõsen hozzájárult a város pompá-
zatos barokk jellegének kialakulásához: Fazola
Henrikre (1730–1779), a kovácsoltvas mûvészé-
re, valamint Kracker János Lukácsra (1719–
1779), a barokk festészet kiválóságára. Haláluk
jubileumi évfordulója mellett mindketten meg-
feleltek annak a pályázási kritériumnak, hogy az
adott város, település meghatározott történelmi
korszakában jelentõs szerepet töltöttek be. A
XVIII. század e jeles mesterei Eger város ba-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. október • 27

rokk arculatának kialakításához alapvetõ mûvé-
szi alkotásokkal járultak hozzá.

Eger, ez a több mint ezeréves kisváros dicsõ
történelmi múltjával, értékes mûemlékeivel, bo-
raival és gyógyvizeivel Magyarország leghíre-
sebb városainak egyike. A barokk gyöngysze-
meként, máskor barokk ékszerdobozként emle-
getett város már elsõ királyunk, Szent István
uralkodása alatt püspöki székhely volt.

A városban a török uralom alól való felszaba-
dulása után, a XVIII. század elején indult meg
az a fejlõdés, melynek meghatározó szellemi
irányvonala a barokk volt. Eger püspökei – fõ-
ként Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly –
alakították ki a ma is látható barokk városképet.
Az építkezések számos iparost, kézmûvest, ke-
reskedõt, mûvészt vonzottak a városba, köztük
olyan nagyságokat, mint Kracker János Lukács,
Anton Maulberts, Franz Sigrist, Josef Gerl,
Fellner Jakab, Fazola Henrik.

Fazola Henrik mûvészi kovácsoltvas kapui-
val, vasrácsos ablakaival lépten-nyomon talál-
kozhatunk a városban. A megyeháza épületének
világkiállítást is megjárt, csodálatosan megmun-
kált, címerekkel, szõlõfürtökkel díszített mûvé-
szi kovácsoltvas kapui ma már Eger egyik jel-
képévé is váltak. Turisták ezrei csodálják õket
napjainkban. Kracker János oltárképeiben (a
Minorita templom fõoltárképe, Szent Anna képe;
a székesegyház Szent Istvánt és Szent Lászlót
ábrázoló oltárképe, a ferences rendház refektóri-
umának képei), valamint a líceum (ma Fõegy-
házmegyei Könyvtár) könyvtártermének Zách Jó-
zseffel együtt megfestett híres mennyezetfreskó-
jában ma is sokan gyönyörködünk.

A két mûvész halálának 225 éves évfordulója
alkalmából 2004. szeptember 16-án a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Barokk em-
léknap címmel tudományos emlékülést tartott.

Engel Tibor könyvtárigazgató köszöntõjében
kiemelte, a könyvtár hagyományt kíván teremte-
ni ezen évfordulók apropóján. Hiszen a város-
szépítõ alkotásoknak jelentõs szellemi kisugár-
zásuk van arra a közösségre, amelynek értékeit
gazdagítják.

Ezután Lengyel László fõmuzeológus, a Szép-
mûvészeti Múzeum osztályvezetõje tartott elõ-
adást Mûvészetformáló erõk a XVIII. századi
Egerben címmel, Jávor Anna mûvészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményi igazga-
tója Kracker János Lukácsról, dr. Csiffáry Ger-

gely fõlevéltáros, a történettudomány kandidátu-
sa Fazola Henrikrõl értekezett.

Az emlékülés szünetében lehetõség nyílt a
könyvtárban megrendezett, Eger a barokk
gyöngyszeme címû, a könyvtár helyismereti gyûj-
teményének régi képeslapjaiból válogatott kiál-
lítás megtekintésére.

A programot délután Kracker János Lukács
síremlékének koszorúzásával fejeztük be az egri
Hatvani temetõben. Síremlékének gondozására
felhívást is intéztünk a város iskoláihoz. Ezt a
szép feladatot a Deák Ferenc Katolikus Általá-
nos Iskola kisdiákjai vállalták.

Ennek a tartalmas, gazdag rendezvénynek a
megvalósulását az NKÖM pályázatán nyert öt-
venezer forint és Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata százezer forintos támogatása tette
lehetõvé.

Az emlékülés hozadékának tekinthetõ Jávor
Anna mûvészettörténész ígérete, hogy a 2004
karácsonyára elkészülõ, Kracker János Lukács-
ról írt könyvének bemutató helyszínéül a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtárat választja.

Guszmanné Nagy Ágnes

Historia Litteraria
az Egyetemi Könyvtárban

Historia litteraria címen még nem volt kiállítás,
annak ellenére, hogy intenzív kutatások folynak
e témakörben. A historia litteraria a magyaror-
szági tudományok történetének egy szeletét, je-
len esetben a XVIII. század vonatkozó magyar
irodalomtörténeti forrásait tekinti át. Historia
Litteraria néven ma Magyarországon mûködik
egy kiadó, ezt a nevet viseli egy alapítvány,
valamint az Universitas kiadó könyvsorozata. E
vállalkozások közül szellemében a kiállítás a ki-
adó könyvsorozatához áll közel. A tárlat anyagá-
nak válogatásakor az elsõdleges cél az volt, hogy
közelebb kerülhessünk a pontosan meg nem hatá-
rozható fogalom tartalmához, mely definíció ma
sem egzaktabb, mint az 1960-as évek elején, ami-
kor Tarnai Andor és Szentmihályi János ezzel fog-
lalkozó cikkei megjelentek.

A kiállítás válogatás a XVIII. századi historia
litteraria történetébõl. Az érdeklõdõk a magyar
irodalomtörténet-írás kialakulására, az irodalom-
elméleti és kritikai törekvésekre, valamint a szá-
zad végén elkülönülõ irodalomtudomány és a


