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Kiállítják a bezúzásra ítélt könyveket

1964-ben a szentesi múzeum könyvtárának legrégebbi kiadványait, közel ezerkétszáz könyvet
vittek el ismeretlen helyre. A Szentesrõl elhurcolt könyveket a hódmezõvásárhelyi könyvtár
pincéjében helyezték el, de különös módon a bezúzásról döntõ illetékesek megfeledkeztek a
régi kötetetekrõl.

A munkatársakat akkoriban arról tájékoztatták, hogy az ódon köteteket bezúzásra ítélték. Több
száz éves tudományos és bölcseleti kiadványokat, illetve kézzel írt könyveket fenyegetett a pusz-
tulás réme. A késõbbiekben, amikor már elmúltak a „bezúzásos idõk”, a könyvtár rendszerezte és
megmentette az értékes könyvritkaságokat. Most a szentesi Koszta József Múzeum ligeti kiállító-
helyén, a „Múzeum a múzeumban” címû kiállításon a legrégebbi 102 darab könyvet, köztük Szenci
Molnár Albert 1600-ban kiadott Bibliáját is megtekinthetik a látogatók. A kiállítás másik szenzá-
ciósnak mondható válogatása László Gyula nemzetközi hírû régészprofesszor szentesi múzeumhoz
kapcsolódó tevékenységét mutatja be. Még a muzeológus szakma elõtt sem ismeretes, hogy a
professzor mellõzöttsége éveiben, az 1950-es évek elején magas színvonalú régészeti kiállítást
rendezett Szentesen. A bemutatott tárgyi emlékanyagot falra festett képekkel illusztrálta. A késõbb
ismertté vált régészeti rekonstrukciós képei a Kurca-parti városban születtek meg. A kelta kor
hétköznapi életét ábrázoló mûalkotását most eredeti szépségében csodálhatják meg az érdeklõdõk.
A kiállításon a tárlat rendezõi, dr. Fári Irén és Richter Éva önálló tárlóban hívják fel a látogatók
figyelmét dr. Csalog József régész, egykori múzeumigazgató munkásságára. Csalog nemcsak a
világhírû Szegvár-tûzkövesi Sarlós isten felfedezõje volt, hanem a magyar õskor régészeti kutatá-
sában új utakon járva, a magyarországi kísérleti régészet egyik megalapozója. A tárlat részét képe-
zik a napjainkra több mint háromszázezer dararabot számláló szentesi gyûjtemény legszebb tárgyai,
48-as relikviái, illetve a múzeumalapító Csallány Gábor munkássága révén világhírnévre szert tett
régészeti ásatások leletei, köztük a speyeri „Attila és a hunok” címû európai hírû kiállítás szentesi
mûtárgyai is. A „Múzeum a múzeumban” címû kiállítás a Koszta József Múzeum Széchenyi ligeti
épületében március 13-án, csütörtökön délután 15 órakor nyílik. (Forrás: Múlt-kor történelmi portál)

Kolozsvári kiállítás

Mátyás király egykori könyvtárából, a Bibliotheca Corvinianából származó, fakszimiléket tartalmazó
vándorkiállítás nyílt Kolozsváron, a tárlat anyaga más romániai városokban is megtekinthetõ lesz.

Az erdélyi Krónika és Szabadság címû napilapok hétfõi tudósítása szerint a Kolozsváron évente
– idén 16. alkalommal – megrendezett Mátyás-napok keretében megnyitott tárlat olyan sok érdek-
lõdõt vonzott a kolozsvári Szépmûvészeti Múzeumnak otthont adó Bánffy-palotába, hogy Kelemen
Eörs, a Phyteas Kiadó igazgatója megjegyezte: nem biztos, hogy Budapesten ennyien érdeklõdné-
nek egy ilyen esemény iránt.

A nagyfokú figyelmet magyarázhatja, hogy az erdélyi közönség elõször tekintheti meg a tizen-
kilenc kódexbõl származó, kéttucatnyi fakszimilét. A kolozsvári Amaryllis Társaság és a budapesti
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által rendezett kiállítás része a Mátyás király trónra lépésé-
nek 550. évfordulóját megünnepelni hivatott Reneszánsz évnek.

A tizenötödik századi relikviák között teológiai értekezéseket és retorikai kommentárokat tartal-
mazó kódexek lapjainak pazar másolata látható – írja a Krónika. Megcsodálható a Cicero beszéde-
ihez írt antik kommentárok egyik legértékesebbje, az Asconius Pedianus retorikai magyarázatait
tartalmazó könyv egy lapjának hasonmása, akárcsak Regimontarus Mátyás királynak dedikált aszt-
ronómiai munkája, valamint Beatrix királyné könyvtárából Agathias egyik munkája is.

A tárlat anyagát az OSZK az Amaryllis Társaságnak adományozta, amely a tervek szerint kö-
zönség elé kerül egyebek között Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszent-
györgyön és Brassóban is. Ezt követõen a szervezõk a fakszimiléket Mátyás király kolozsvári
szülõházában szeretnék elhelyezni állandó tárlat keretében. (Forrás: MTI)


