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Fotó: Kállai Anita és Franyó Borbála



✒✒  Rendkívüli sikert könyvelhetett el a

Kulturális Örökség Napjai (KÖN) prog-

ramsorozat az ELTE Egyetemi Könyvtár-

ban. Az Ezerarcú mûemlék címet viselõ

rendezvény keretében a könyvtár rend-

hagyó nyitvatartási idõben, szombaton

is várta az érdeklõdõket, akik szakértõk

vezetése mellett olyan helyszínekre is

bepillanthattak, amelyek a hétközna-

pokon rejtve maradnak a kíváncsi sze-

mek elõl. 

Az Örökség és közösség témakörhöz

illeszkedõen az Egyetemi Könyvtár kü-

lönleges fotókiállítással készülve mutat-

ta be a mûemléképület egykori és mai

arcát. A kiállítás megtekintõi egy virtuá-

lis idõutazáson keresztül ízelítõt kaphat-

tak a letûnt korok hangulatából, és

megcsodálhatták a hajdani díszterem

páratlan szépségû bútorait. A kiállítás-

megnyitó során tanácstermünk zsúfolá-

sig megtelt az érdeklõdõkkel, akik kö-

zül sokan vidékrõl tették meg az utat,

hogy bekapcsolódhassanak program-

jainkba. Cséka György, a kiállítás szer-

vezõje nyitóbeszédében röviden is-

mertette a képek történetét, a kiállítás

koncepcióját, és beavatta a közönséget

a falon látható fotográfiák értõ, kutató

szemmel való megfigyelésébe.

Könyvtártúráinkon az ELTE Egyetemi

Könyvtár történetének legérdekesebb

idõszakairól hallhattak tájékoztatást

vendégeink. A Skalnitzky Antal tervei

alapján épült eklektikus könyvtárpalota

kivitelezésénél a XIX. század legkorsze-

rûbb szellõztetési, fûtési és világítási

megoldásait alkalmazták. Könyvtár-

épületünk már a bejáratnál izgalmas

mûvészettörténeti csemegével fogadja a

látogatókat. A homlokzatot uraló timpa-

nonban a Lotz Károly tervei alapján

Sommer Ágost által faragott címer és

géniuszok láthatók. Az épület karakte-

res jellegét adó saroktorony és kupola

egykori díszeként az egyetem négy fa-

kultását ábrázoló szobrot azonban hiá-

ba is keresnénk, állagukat az idõjárás

viszontagságai annyira kikezdték, hogy

a szintén Lotz Károly nyomán készített

KLL • 2016/10

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 11



négy mûremeket már 1910-ben el kel-

lett távolítani. A korábban lencsevégre

kapott, kiállított fotóinkon azonban

még megcsodálhatók. 

A könyvtári kalauzolás során fény

derült az aula oszlopcsarnokában látha-

tó sgraffitóknak és a díszterem tudomá-

nyokat és mûvészeteket ábrázoló nõ-

alakjainak rejtélyeire, valamint Than

Mór a középkorú Ferenc Józsefet hu-

száruniformisban ábrázoló portréjának

a történelem viharait is átvészelõ sorsá-

ra. Látogatóink bejárhatták az egykori

fõigazgatói lakosztály termeit, és bete-

kinthettek a mûemlékraktár titkos szo-

bájába. 

Restaurátorunk vezetésével feltárul-

tak a régi kínai papíröntés és a könyv-

fûzés technikájának rejtelmei. Megis-

merkedhettünk a restaurátori munka

szempontjából legnagyobb kihívást je-

lentõ könyvvel, a könyvfertõtlenítés fo-

lyamatával és a régi könyvkötészeti el-

járásokkal. Egy furcsán szõrösödõ kötet

pedig rámutatott a restaurálási doku-

mentáció és a pontos szakértelem fon-

tosságára. 

Elõadásainkon többek között a Pan-

nóniai ének, a Dante-kódex és a jezsu-

ita tudósok gyûjteményeinek kéziratai-

ba pillanthattak be látogatóink. Bibor

Máté a Pannóniai ének kapcsán Pray

György kéziratáról és a korai kiadások-

ról beszélt. Mátyás Melinda a nem a

Corvina-gyûjteménybe tartozó latin

(Cod. Lat. 15.) és olasz nyelvû (Cod.

Ital. 1. és 3.) kódexekrõl szólva érde-

kességként megemlítette, hogy mindhá-

rom kézirat 1877-ben, II. Abdul Hamid

török szultán jóvoltából került vissza az

Egyetemi Könyvtárba. A Cod. Ital. 1. jel-

zetû tartalmazza Dante Isteni színjá-

tékának illusztrált kéziratát kilenc-

vennégy színes miniatúrával és díszes
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iniciálékkal. A Cod. Ital. 3. kódexbe

„belelapozva” egy Justinianus császár

lovas szobráról készült tollrajzra buk-

kanhattak a látogatók. Az eredeti em-

lékmû kicsit több mint száz évvel az 

illusztráció készítését követõen meg-

semmisült, így egyedül a kódexábrázo-

lás alapján alkothatunk képet az 543-

ban készített egykori mûremekrõl. 

Abulcasis Chirurgia címû latin nyel-

vû kódexe a kor gyógyászati eljárásaiba

enged bepillantani. Az egyik legrégebbi

Magyarországon õrzött sebészeti kézi-

könyvként számon tartott kiadvány

több mint kétszáz orvosi eszközt ábrá-

zoló, gazdagon díszített miniatúrával és

gyógyításhoz kapcsolódó jelenetekkel

kápráztatja el a régi könyvek szerelme-

seit. A bemutatott görög nyelvû kézirat

a gyûjtemény legrégebbi kódexeként

feltehetõleg a II. József-kori abolíció so-

rán került a könyvtár gyûjteményébe,

és az Újszövetség evangéliumainak szö-

vege mellett az egyházatyák kommen-

tárjait is tartalmazza. Különlegessége,

hogy egész oldalas arany lapra festett

ábrázolásokat is találunk benne az

evangélistákról. 

Széles Ágnes prezentációjában né-

hány olyan magyar jezsuita misszionári-

usról hallhattunk, aki Dél-Amerikában

végzett térítõ munkát. A missziójuk so-

rán papírra vetett tapasztalataikat az

Egyetemi Könyvtár kézirattára õrzi.

Éder Ferenc Xavér, Zakarjás János és

Orosz László feljegyzései forrásértékkel

bírnak mind az odautazás körülménye-

it, mind a rend missziós tevékenységét,

mind pedig az amerikai õslakosok éle-

tét tekintve. Nem véletlen, hogy ezen

rendkívüli emberek élménybeszámolói

idõrõl idõre magukra irányítják a kuta-

tók és a könyvtárunkba látogatók fi-

gyelmét. Ráday Mihály népszerû és tö-
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megeket vonzó vezetésével a közönség

történelmi, mûvészettörténeti elõadá-

son, illetve sétán vehetett részt, meg-

csodálva a könyvtárban õrzött kulturális

örökségeinket, amelyeket – reményeink

szerint – unokáink is látni fognak. 

A Kulturális Örökség Napjai rendez-

vény központi témáját az idei évben bá-

ró Forster Gyulának (1846–1932), a Mû-

emlékek Országos Bizottsága egykori

elnökének tevékenysége képezte, aki

életmûvével hozzájárult ahhoz, hogy

sok mûemléki épületet ma örökségünk-

ként tarthatunk számon. Szeptember

harmadik hétvégéjén számos olyan in-

tézmény is nyitva állt, amely év közben

nem vagy csupán részlegesen látogat-

ható. A rendezvénysorozat megvalósítá-

sa sok ezer önkéntes munkájának kö-

szönhetõ, aki ingyenes programokat 

kínált minden érdeklõdõ számára. Mun-

kájukat Puskás Imre kulturális örökség-

védelemért felelõs helyettes államtitkár

a KÖN idei országos megnyitóján mél-

tatta, amelynek keretében kihirdették a

szellemi kulturális örökség nemzeti

jegyzékére felvett új elemeket, többek

között a remélés és a Krisztus-katona-

ság hagyományát, a magyar cirkusz-

mûvészetet, a dudahagyományt, jó gya-

korlatként pedig a Rajkó-módszert.

Múltunk leletanyaga szintén újabb régé-

szeti lelõhellyel és értékes lelettel gaz-

dagodott, a bejelentõ miniszteri elisme-

résben részesült. A Kulturális Örökség

Napjai program legaktívabb önkéntes

résztvevõinek munkáját elismerõ okle-

véllel jutalmazták. A kulturális örökség-

védelemért felelõs helyettes államtitkár

ugyanakkor beszédében kiemelte, kul-

turális örökségünk védelme közös fele-

lõsségünk. 

Reméljük, ünnepi rendezvénysoroza-

tunkkal hozzájárulhattunk ahhoz, hogy

minél többekben felébredjen a felelõs-

ségérzet, hiszen – amint azt a Forster

Központ jelmondata is hirdeti – „a mes-

terek nemcsak a jelennek, hanem a jö-

võ generációinak is szánták alkotásai-

kat”. ■
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