
42 fõs csapat indult Olaszország és fõként
Szicília szépségeinek felfedezésére 2010.
július 17-én a KSH Könyvtár fõigazgatója,
Nemes Erzsébet szervezésében. 

Hosszú volt az út, de senki nem bánta, hi-
szen egy rövid firenzei városnézés után más-
nap Rómában is megállt az autóbusz, majd
Nápoly, Capri szigete és Pompei követke-
zett. Róma különleges volt a könyvtárosok
számára, hiszen hetünket a még mindig zaj-
ló felújítás ellenére, különleges ajándék-
ként, a kézirattár vezetõje kalauzolt körbe a
Vatikán könyvtárában. 

Nem éppen egyszerû procedúra után, ha-
talmas állványok között léptünk be az épü-
letbe. A termek még így, félig elkészült álla-
potban is lenyûgözõek, de hát mi mást is 

várhatnánk a Vatikánban. Vezetõnk rendkí-
vül kedvesen közölte, hogy fotókat sajnos
nem készíthetünk, ezért igyekeztünk a fe-
jünkben elraktározni mindent, amit láttunk. 

A könyvtár 1580-ig jóval kisebb terüle-
ten, a hatalmas belsõ udvar másik oldalán
mûködött, V. Sixtus pápa helyeztette át mai
helyére, a volt kocsiszínbe, istállóba és
fegyverraktárba. Mikor ez is kicsinek bizo-

nyult, V. Sixtus parancsára új szárny épült,
arra terjeszkedhetett tovább a könyvtár. Per-
sze nem csupán a könyvtárnak akart a pápa
ezzel tágasabb helyet biztosítani, az elsõdle-
ges cél inkább az volt, hogy véget vessenek
az addig még tágasabb udvarban tartott vilá-
gi mulatságoknak, lovagi tornáknak, színhá-
zi elõadásoknak.

Az állományról csak nagyon felületes ké-
pet kaphattunk, hiszen szinte minden dobo-
zokban van még, de betekinthettünk az
egyik hatalmas raktárba, és megszemlélhet-
tük a magyar nyelvû anyagot. Láttuk a gra-
fikai gyûjtemény néhány csodálatos darab-
ját, a 400 ezres éremgyûjtemény egy részét,
Aquinói Szent Tamás szobrát és szinte ol-
vashatatlan kézírással írt önéletrajzát. 

Kalauzunk elmondta, hogy most digitali-
zálják a kézirat-katalógust, a távolabbi cél a
teljes kéziratgyûjtemény elektronikus fel-
dolgozása. A restaurálás ott sem halad olyan
tempóban, ahogy szeretnék, de 1890-tõl fo-
lyamatos, és a mostani felújítás újabb lendü-
letet adott a munkálatoknak.

Ezúton is köszönjük a vatikáni magyar
nagykövetség munkatársának közbenjárását, 
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akinek segítségével végül az elsõ elutasító
válasz ellenére mégis bejuthattunk a könyv-
tárba.

Könyvtáros szervezte utazáson természe-
tesen egy könyvtár nem könyvtár, hosszas
levélváltás után mi végül a messinai regio-
nális könyvtárat (Biblioteca regionale di
Messina – http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/BRUM/index.htm), annak is

fõként a muzeális gyûjteményét (Fondi
Antichi) tekintettük meg. Kísérõnk itt Maria
Teresa Rodriquez, a muzeális gyûjtemény
(Fondi Antichi) vezetõje volt, aki nagy szak-
értelemmel beszélt a könyvtár mûködésérõl,
de különösen az igazgatása alatt álló terület-
rõl. A regionális könyvtár tulajdonképpen
Szicília „központi könyvtára”, afféle szere-
pet tölt be, mint nálunk a megyei könyvtá-
rak, csak nagyobb területen. Az intézmény a
jól szervezett olasz könyvtári rendszer fon-
tos eleme. A feldolgozást a közös katalogi-
zálási rendszerben végzik, tehát a másutt
már elkészült rekordokat egyszerûen átve-
szik és kiegészítik saját adataikkal, a náluk
feltárt dokumentumok rekordját pedig õk
szolgáltatják a rendszerben. Muzeális gyûj-
teményük nagyon gazdag, ez nem kis rész-
ben annak köszönhetõ, hogy hozzájuk került
a messinai San Salvador kolostor teljes
könyvtára. Vannak X–XVII. századi görög
és latin nyelvû kézirataik megtalálható ná-
luk Szent Márk és Szent Jakab liturgiája,
vagy az elsõ Messinában nyomtatott könyv 
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1607-bõl. Van olyan kódexük, melynek ini-
ciáléi valamiféle „megszemélyesített” kez-
dõbetûk, azaz a betût különbözõ testtartású,
más-más eszközöket használó, tartó ember-
alakok rajzolják ki. Csak A betûbõl három-
száz különbözõ van ebben a kötetben.

Míg mi szinte áhítattal csodáltuk az érté-
kes dokumentumokat, a kolléganõ laza nyu-
galommal adta õket a kezünkbe, lapozgatott
bennük. Egymás közt meg is jegyeztük,
hogy otthon ilyet csak nagyon kivételes al-
kalommal, akkor is fehér cérnakesztyûben
érinthetnénk meg.

A tíznapos utazás élményekben olyan
gazdag volt, hogy azt nem is lehet egy rövid
beszámolóban leírni. Szicílián Palermótól
Taormináig és az Etnáig rengeteg csodálatos
helyet láttunk, de még sokkal több lenne,
amit szívesen megnéznénk egy következõ
alkalommal. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. július 27


