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Középkori piactér
– középkori könyvtár

Városunk nagyon népszerû úti cél mind a hazai,
mind a külföldi emberek számára. A nevezetes tör-
ténelmi emlékek, a szép
táj, a jó borok, a hagyo-
mányok ápolása és a vál-
tozatos idegenforgalmi
rendezvények egyre több
látogatót vonzanak évrõl
évre.  Az egyik ilyen nyá-
ri esemény volt a július
17. és 20. között máso-
dik alkalommal megren-
dezett Középkori Piac-

tér, ahol egy vidám „idõutazás” részesei lehet-
tünk. Közép-Európa egyik legszebb barokk köz-
terén, a Dobó téren négy napig korhû díszletek
között idézték meg a középkort.

Megelevenedtek a kor jellegzetes szereplõi.
A díszes ruhába öltözött udvarhölgyek és urak
tánca, a vásári komédiák és a pajkos humorú
pórnép életének pillanatait megidézõ jelenetek
igazi középkori hangulatot teremtettek. Vitézek,
zászlóforgatók, jósnõk és korabeli hangszereken
játszó zenészek szórakoztatták a látogatókat, de
nem hiányoztak a kézmûves mesterek sem, akik
bemutatókat, foglalkozásokat tartottak és míves
portékáikat árulták.

Meglepetésként hatott a látogatókra, hogy az
idei rendezvényen jelen volt egy „középkori könyv-
tár” is. S mindez hogyan történt? Amikor tudomá-
sunkra jutott, hogy idén újra lesz Középkori Piac-
tér, gondoltunk egy merészet: a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárnak is ott kell lennie!

Megkerestük a projektvezetõt az ötletünkkel,
aki nyitott és fogadóképes volt, bár abban a pil-
lanatban még nem volt konkrét megvalósítási
tervünk. A jelenléten és a könyvtárunk népsze-
rûsítésén kívül célunk volt az is, hogy a színes
középkori hangulatban elfogyasztott finom étkek
és nemes nedûk mellé desszertként kínáljuk a
kor könyvtártörténetének egy-egy szeletét.

A téren felállított díszlet egyik faházában iga-
zi középkori könyvtári miliõt alakítottunk ki.

Kódexekkel és a humanista könyvkultúrát kép-
viselõ könyvekkel teltek meg a polcok. A belsõ
falfelületet színes kódexlap-másolatokkal és dí-
szes iniciálékkal dekoráltuk. A szerzeteseket
megidézõ marionett bábfigurák mellett mi ma-
gunk is szerzetesnek öltözve fogadtuk az érdek-
lõdõket.

A korabeli könyvtártörténetre, kódexmásolás-
ra, a Corvinákra stb. vonatkozó érdekes, hasz-
nos információkat tartalmazó szórólapot készí-
tettünk. Ez segítségül szolgált azoknak, akik az
újonnan szerzett vagy már meglévõ ismeretek
birtokában szerencsét próbáltak, és a kortörténe-
ti kérdéseket tartalmazó feladatlapot helyesen
kitöltötték. Jutalmul a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárba szóló egyéves könyvtári tag-
ságot, képeslapot, merített papírból készült
könyvjelzõt és más apróbb ajándékot kaptak.

Nagy érdeklõdés kísérte a jelen lévõ „szerze-
tes testvérünk” scriptori munkáját is, aki gyö-
nyörû míves betûket rajzolva „hiteles írást” ké-
szített annak, aki ellátogatott a Középkori Piac-
térre és felkereste a középkori könyvtárat.

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a
könyvtár részvétele a középkori piactéren igen
nagy sikert aratott, mind a szervezõk, mind a
látogatók körében. A négy nap alatt közel kétez-
ren kerestek fel bennünket.

Számunkra is igazi élmény volt ez az idõ-
utazás, amelynek sikerétõl átitatva készülünk
egy újabb városi eseményre, az országosan is
példát adó, társadalmi összefogást sürgetõ
„Eger Ünnepére”!

Pataki M. Zsuzsa


