
2009. október 1-je és november 15-e között
került sor idén negyedik alkalommal az
MMP Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyûjteményi Fõosztálya szervezésében, a
megyei múzeumi koordinátori hálózat közre-
mûködésével, a Múzeumok õszi fesztiváljára,
mely a múzeumpedagógia ünnepének is szá-
mít. Az ország összes megyéjébõl százhat-
van intézmény közel nyolcszáz programmal
vett részt az ez évi fesztiválon, melynek
utolsó estéjén idén elsõ alkalommal rendez-
ték meg – a Márton-naphoz kapcsolódva, a
már hagyományosnak számító június végi
Szent Iván-napi rendezvény sikeressége ál-

tal inspirálva – a Múzeumok õszi éjszakáját,
melyhez közel nyolcvan intézmény csatla-
kozott.

Az Egyetemi Könyvtár 2009-ben elõször
kapcsolódott be az õszi fesztivál rendez-
vénysorozatába. A megadott témáknak meg-
felelõen négyfajta programot kínáltunk az
érdeklõdõknek. A Pincétõl a padlásig tema-
tikán belül kerítettünk sort a Könyvtári ba-
rangolások c. rendezvénysorozatunkra,
melynek keretében kapott helyet a könyvtár
reprezentatív helyiségein végigkalauzoló
Könyvtári séta, a XVII–XVIII. századi
könyvtári ritkaságokat felvonultató Kincse-
ink lakóhelye, és a restaurátormûhely min-
dennapi életébe betekintést nyújtó Egy
könyv újjászületésének útja c. programunk.

Rendezvényeinkkel elsõsorban a téma
iránt érdeklõdõ felnõtt korosztályt, ill. az is-
kolás csoportokat céloztuk meg, de családok-
ra is számítottunk. A Könyvtári barangolások
bármely eseményére elõzetes – telefonos
vagy internetes – jelentkezést kértünk. Erre
az esetleges túlzott résztvevõszám miatt volt
szükség, ami pl. a restaurátormûhely eseté-
ben problémát okozhatott volna. A progra-
mokra viszonylag alacsony árú – száz és öt-
száz forint között mozgó – belépõjegyet kel-
lett váltani.

A százharminc éves könyvtárépületen vé-
gigkalauzoló könyvtártörténeti sétáinkat
pénteki napokra idõzítettük, amikor Ecserné
Kazimír Edit vezetésével fedezhették fel a
vállalkozó szellemûek az intézmény rejtel-
meit. Ezen felül két alkalommal szombaton
vártuk e rendezvényre az érdeklõdõket, ek-
kor a könyvtár fõigazgatója, Szögi László
mutatta meg a látogatóknak az épületet.

Számosan voltak kíváncsiak a Skalniczky
Antal által tervezett, 1876-ban megnyitott
eklektikus könyvtárpalota reprezentatív ter-
meire. A séta során elsõként a könyvtár ala-
pításáról és az épületbe való költözést meg-
elõzõ idõszakról esett szó, majd következett
az elõcsarnok sgraffitóinak rövid bemutatá-
sa. Ezután a fõlépcsõn át juthattak a látoga-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. január28

Múzeumok õszi fesztiválja az Egyetemi Könyvtárban

✒✒ Kassa Melinda



tók az elsõ emeletre, ismerkedhettek meg a
könyvtár életében jelentõs XIX–XX. száza-
di eseményekkel – mint pl. a Corvinák
1877-es, a török állam által történt vissza-
szolgáltatásával – és a falai között több-ke-
vesebb ideig dolgozó neves tudósok mun-
kásságával. (Közöttük találhatjuk Pray
György történetírót, a Budára költöztetett
könyvtár elsõ igazgatóját, Toldy Ferenc ne-
ves irodalomtörténészt és könyvtárigazga-
tót, az intézményben 1951 és 1956 között
számûzetésben dolgozó Bibó Istvánt, és az
’56-os forradalomban vállalt szerepe miatt
egyetemi tanári állásából eltávolított Bor-
zsák Istvánt is.) Majd az épület legreprezen-
tatívabb részének, a díszteremnek a megte-
kintése következett. A több mint kétszáz
négyzetméter alapterületû helyiség üvegte-
tõn keresztül kapja a fényt, falait és mennye-
zetét pedig Lotz Károly által festett, a tudo-
mányokat és a mûvészeteket szimbolizáló
nõalakok díszítik. Innen a résztvevõk a mel-
léklépcsõházban felgyalogolva vagy a sajá-
tos élményt nyújtó mûemléklifttel utazva
juthattak el a XVIII. századi mûemlékrak-
tárhoz. Végül – a program utolsó állomása-
ként – az érdeklõdõknek lehetõségük nyílt
arra, hogy bepillantsanak a könyvtár kupo-
lája alatt elhelyezett fõigazgatói szobába. 

A kifejezetten a XVIII. századi mûemlék-
raktárt, ill. néhány itt õrzött mûvet bemutató
programunkat összesen hat alkalommal,
hétfõi napokon bonyolítottuk le. Ennek so-
rán a könyvtár Kéziratok és Régi Nyomtat-
ványok Osztályának munkatársai (Knapp
Éva, Klimes-Szmik Katalin, Beregszászi
Magdolna, Bibor Máté és Schumann Kor-
nél) vezették be a látogatókat az egyébként a
közönségtõl elzárt mûemlékraktárba, ahol 
a könyvek autentikus õrzési helyén kívül je-
lentõs XVII–XVIII. századi nyomtatvá-
nyokkal ismertették meg õket. A programot
minden egyes alkalommal az osztály más-
más munkatársa tartotta, ezáltal mindig kü-
lönbözõ nyomtatványok kerültek elõtérbe.
Találkozhattak így a látogatók XV–XVII.
századi földrajzi és történeti munkákkal (pl.
Georg Matthäus Vischer osztrák kartográfus
és topográfus 1672-es Topographia Archi-
ducatus Austriae Inf- Modernae címû mûvé-
vel; Herman Hugo 1629-ben Antwerpenben

megjelent, Breda ostromát leíró könyvével;
Quintus Curtius Rufus Beatrix királyné
könyvtárából származó, Nagy Sándor viselt
dolgairól szóló Res gestae Alaxandri Magni,
az 1470-es közepén, Nápolyban készült
munkájával), ill. magyar szerzõk mûveivel
(pl. Sylvester János Újtestamentumával,
mely az elsõ Magyarországon, magyar nyel-
ven nyomtatott könyv, Székely István
Krónika ez világnak jeles dolgairól címû, el-
sõ magyar nyelvû világtörténetével, vagy
Zsámboki János Emblemata címû munkájá-
val). A program során nemcsak a könyvek-
kel ismerkedhettek, de az Egyetemi Könyv-
tár történetére és állományára vonatkozó 
rövid áttekintést is kaptak a résztvevõk.

Legnépszerûbbnek kétségkívül a kéthe-
tente szerdánként lezajló félórás progra-
munk, a restaurátormûhely megtekintése bi-
zonyult. Erre folyamatos volt a jelentkezés,
sõt a nagy érdeklõdésre való tekintettel egy
tervezetten felüli csoportot is be kellett ik-
tatnunk. A könyvtár restaurátora, Szalaváry
Miklós ismertette meg a résztvevõkkel egy
könyv újjászületésének útját, a különbözõ
munkafázisokat. Fény derült arra, hogyan
oldják meg a szakemberek, ha egy mû egy
lapja hiányos, ha a borítója sérült, ha újrakö-
tésre szorul. Megismerkedhettek a látogatók
a restaurálás során használt anyagokkal,
eszközökkel is; emellett rövid könyvtörténe-
ti áttekintést kaptak, és felfedezhették a kü-
lönbözõ korokra, stílusokra jellemzõ kötési
és díszítési módokat.
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Még egy tematikával, a Múzeumi tanös-
vénnyel kapcsolódtunk az õszi fesztiválhoz.
Az ELTE Levéltára ez évi idõszaki kiállításá-
nak megnyitását október 8-ára idõzítette. Az
írás mûvészete – Mûvészi írások. Kis magyar
oklevéltan címû rendezvény középkori és ko-
ra újkori okleveleket vonultat fel. A szoká-
sostól talán kissé eltérõ a rendezõi koncepció,
amennyiben az oklevelek nem tematikusan,
hanem kiadójuk szerint csoportosítva látha-
tók. Így kerülnek egymás mellé királyi és ki-
rálynéi oklevelek, egyházi testületek (kápta-
lanok, konventek, hiteleshelyek) oklevelei,
pápai bullák, közjegyzõi és közigazgatási tes-
tületek diplomái. A kiállított darabokon nyo-
mon követhetõ az oklevélkiadás módjának és
az íráskép változásának alakulása, ill. némely
munka ezen felül mûvészi értékével is felhív-
ja magára a figyelmet.

A kiállítást az õszi fesztivál végeztével
nem bontották el. December végéig, hétköz-
naponként, még folyamatosan látogatható
volt.

Összességében az Egyetemi Könyvtár be-
kapcsolódása és elsõ részvétele a múzeumok
õszi fesztiválján sikeresnek mondható. 

A Könyvtári barangolásokra tizennyolc al-
kalommal kerítettünk sort, melyek során
százharmincöten vettek részt különbözõ
programjainkon. Bár a kezdeti idõszakban a
rendezvények alacsony résztvevõszám mel-
lett zajlottak, a késõbbiekben felfelé ívelõ
tendencia mutatkozott. Sõt, az õszi fesztivál
lezárultát követõen is akadtak még jelentke-
zõk. 

A fesztivál, melynek alapvetõ célja, hogy a
közmûvelõdési intézményeket – múzeumo-
kat, kiállítóhelyeket, levéltárakat, könyvtára-
kat – emberközelibbé tegye, a látogatókat,
mind a gyermek, mind a felnõtt korosztályt, a
felkínált színes programokkal bevonzza az
intézményekbe, megmutatva nekik, hogy
mennyi értéket rejtenek falaik között, évrõl-
évre egyre népszerûbb. Ilyenkor minden köz-
mûvelõdéssel foglalkozó szervezetnek lehe-
tõsége nyílik rá, hogy a megszokottól eltérõ
módon mutassa meg magát és váljon ismert-
té szélesebb közönség számára. Az Egyetemi
Könyvtár ezért tartotta fontosnak, hogy részt
vegyen a múzeumok 2009-es õszi fesztivál-
ján, melyen, az elsõ tapasztalatokkal felvér-
tezve, feltehetõleg jövõre is ott lesz. ■

A magyar nyelv „szava-borsa”
Szomszédoló olvasótábor Aranyosapátiban
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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár módszertani osztálya 1977-ben
szervezett elõször gyermek-olvasótábort,
amely 1987-tõl vált nemzetközivé, s attól
kezdve a Szomszédoló nevet viseli. 1999-tõl
a gyermekkönyvtár feladata az olvasótábo-
rok szervezése és lebonyolítása. A kezdetben
tíz, majd nyolc, de legalább hat napra terve-
zett tábornak nyaranta 20–25 résztvevõje
van. A vendégek Kárpátalja megyébõl és a
romániai Szatmár megye területeirõl, vala-
mint megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg kis-
településeirõl érkeznek; mindannyian szoci-
ális szempontból hátrányos helyzetû szülõk
tehetséges gyermekei. 

Tudatosan vállalt és vallott elv a táborok
létezése óta, hogy a legszegényebb vidékek
gyermekeinek biztosítsunk ingyenes táboro-
zási lehetõséget. 

Alapvetõ célunk gazdag ismeret- és él-
ményanyaggal segíteni a három országból 
érkezõ és eltérõ kulturális körülmények kö-
zött élõ gyerekeket a mûvelõdési lehetõségek
hátrányainak kiegyenlítésében, az emberi ér-
tékek gazdagításában. A tábor a kezdetektõl
követi a hagyományos olvasótábori elveket
és gyakorlatot, de az utóbbi években új mód-
szerek (pl. drámapedagógia) meghonosításá-
val is sikeresen próbálkoztunk. Együtt-
gondolkodásra, közös cselekvésre épített
programjaink erõsítik a gyerekekben – iden-
titásuk megõrzése mellett – a közösségi
együttlét, az összetartozás élményét; azt,
hogy noha a határok más-más oldalán élünk,
ez nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. 

2009 nyarán, június 29. és július 4. között,
újból lehetõség nyílt a tábor megszervezésé-
re, ha kicsit kisebb létszámmal is. A Móricz
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