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Közgyûjteményi
tudományos nap

Az idén már negyedszer rendezte meg a köz-
gyûjteményi tudományos napot az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK), március 25-én.

Monok István, az OSZK fõigazgatója megnyi-
tó beszédében köszöntötte az Eger városában
található gyûjteményekbõl (Dobó István Vármú-
zeum, Érseki Gyûjteményi Központ, Heves Me-
gyei Levéltár) és az Eszterházy Károly Fõiskolá-
ról érkezõ elõadókat és a hallgatóságot. Bevezetõ
elõadásában felhívta a figyelmet a helytörténeti
kutatások fontosságára. Mint elmondta, minden
kutatónak érdeke, hogy megfelelõ forráskiadvá-
nyok álljanak rendelkezésre.

Petercsák Tivadar, a Dobó István Vármúze-
um igazgatója „Tradíció és továbbélés”. Heves

megye népmûvészetének kutatása címû elõadásá-
ban a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok
2002. évi pályázata keretében megkezdett átfogó
tudományos vállalkozásról számolt be. Az elvég-
zett komoly munka a tradíció és a továbbélés
komplex vizsgálatát, a hagyományos népmûvé-
szet Heves megyei emlékeinek teljes feltárását, a
legteljesebb formában való dokumentálását, köz-
zétételét és megismertetését tûzte ki célul.

Löffler Erzsébet, az Érseki Gyûjteményi Köz-
pont igazgatója Kutatási eredmények az Egri

Fõegyházmegye gyûjteményeiben címû elõadásá-
ban az 1980-as évektõl kiindulva és az 1990-es
évekre fókuszálva a fõegyházmegye történetét
vizsgáló kutatások eredményeit ismertette. Mint
elmondta, jelentõs feltáratlan területek vannak még
hátra, hiszen nagy idõbeli távolságról és kiterjedt
egyházmegyérõl van szó. A késõbbi vizsgálatok
szempontjai a következõk lehetnek: az egyház-
megye történetének mint egyházkormányzati egy-
ségnek vizsgálata; az egyházmegye mint gazda-
sági egység; az egyházmegye fõpapjainak kutatá-
sa; a kisebb egységek (fõesperességek, esperes-
ségek, plébániák vizsgálata); a szerzetesrendek
története.

Domboróczki László, a Dobó István Vármú-
zeum munkatársa A neolitikum kutatása Heves

megyében – új eredmények címmel tartott elõ-
adást. A kutatásokat összefoglalva a következõ-
ket lehet megállapítani: Heves megyében az el-
múlt évtizedben – elsõsorban a nagyberuházások-
hoz kötõdõ leletmentések során – az újkõkor

középsõ korszakának (Kr. e. VI. évezred) szá-
mos lelõhelyét tárták fel, amelyekbõl fõleg a te-
lepülésszerkezeti eredmények a legfontosabbak.
Ezen kívül sikerült megtalálni Heves megye déli
részén a mezolitikus korszak elsõ lelõhelyeit, to-
vábbá a Közép-Tisza mentén az újkõkor korai
szakaszának (= Körös-kultúra) legészakibb lelõ-
helyét. Ezen lelõhelyek segítéségével sikerült
pontosabb képet kapni a neolitizációról alkotott
elképzelésekrõl, így új teóriák megalkotására nyílik
lehetõség.

Gebei Sándor, az Eszterházy Károly Fõiskola
tanszékvezetõ tanára II. Rákóczi Ferenc és a len-

gyel trón címû elõadásában a szabadságharc egy
nevezetes külpolitikai eseményét és annak elõz-
ményeit ismertette. Mint ismeretes, I. Péter cár
biztatására a lengyelek sandomierzi konföderáci-
ója, illetve szenátusa is felajánlotta június 9-én
Rákóczinak a lengyel koronát. A szövetségkötés
mögött a következõ politikai elképzelések álltak:
I. Péter a Rákóczi és XIV. Lajos közötti jó kap-
csolatokat felhasználva szövetségre lépne a fran-
ciákkal, és XIV. Lajos közbenjárására békét köt-
ne a svédekkel. Az így kialakuló helyzet kedve-
zõ alkalmat nyújthatna a cárnak, hogy hathatós
lépéseket tegyen a magyarországi konföderáltak
céljainak megvalósítása érdekében.

Szabó Jolán, a Heves Megyei Levéltár mun-
katársa A magyarországi mezõvárosi önkormány-

zatok tipizálásának problémái címmel a Gyön-
gyös város esetében végzett vizsgálatokról (1687–
1848) számolt be. Megállapítható, hogy Gyön-
gyös önkormányzata a magyar mezõvárosok
XVIII–XIX. századi fõbb irányváltozásait tükrö-
zi, de specifikumai révén szinte egy sajátos vá-
rostípust képvisel. Gyöngyös önkormányzati in-
tézményrendszerének fejlõdése nem tekinthetõ
egyenes vonalúnak. A lesüllyedést, a jelentékte-
len oppidumok sorsát sikerült elkerülnie. Bár jogi
autonómiáját földesurai többször korlátozták, ta-
nácsa és magisztrátusa megmaradt, differenciáló-
dott, funkcionálásában követte a polgárosodás
folyamatát.

Csiffáry Gergely – szintén a Heves Megyei
Levéltár munkatársa – A régi Magyarország va-

daskertjei és azok jelentõsége címû elõadását a
vadasparkokban található állatfajok eredetének,
meghonosításának ismertetésével kezdte. A kö-
zépkori Magyarország legkiemelkedõbb vadas-
kertjei Szepes, Zólyom, Gömör és Borsod vár-
megyékben voltak. Mátyás reneszánsz vadaskert-
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jei madárházaikkal és egzotikus állataikkal új fe-
jezetet jelentettek a magyarországi vadaskertek tör-
ténetében. Bonfini Mátyás budai, Oláh Miklós
Mátyás nyéki vadaskertjérõl tájékoztat minket,
ezek mellett Hunyadinak Visegrádon is volt park-
ja. Az Esterházy grófok Kismartonban és
Lakompak mellett létesített parkjaikban hódolhat-
tak vadászszenvedélyüknek. Az elõadás Körmend,
Pozsonyivánka, Salgótarján és Eger vadaskertjeit
is bemutatta.

Ekler Péter

Országos Széchényi Könyvtár

Tanácskozás
a nagytelepüléses térségek
ellátásáról

Gyulán 2004. március 25–26-án a nagytelepülé-
ses térségek könyvtári ellátásáról cseréltek gon-
dolatot Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Szolnok
és Hajdú-Bihar megye városi könyvtárosai. A
tanácskozásra, amelynek pontos címe A városi

könyvtárak térségi szerepe és együttmûködési le-

hetõségei a változó világban volt, Békés megyé-
bõl nagyobb községi könyvtárakat is meghívtunk,
mintegy kontrollcsoportként.

A két nap folyamán elõadást tartott Fodor

Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigaz-
gatója a változásmenedzselés témájában, Nagy

Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia regio-
nális kutatóközpontjának tudományos fõmunka-
társa a területfejlesztés rendszerérõl és támogatási
prioritásairól, Tormássy Zsuzsannának, a Minisz-
terelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációs
Központja munkatársának elõadását pedig a köz-
könyvtárak és az Európai Unió kapcsolatáról –
betegsége miatt – felolvastuk.

A két nagy, feldolgozást igénylõ s egyben
összefüggõ témában, a könyvtárak helye és ellátó
szerepük(?) változása a kialakuló, új közigazga-
tási rendszerben (Ramháb Mária, a Katona Jó-
zsef Könyvtár igazgatója), illetve a könyvtári
együttmûködés tartalma a mai körülmények kö-
zött (Papp István, a FSZEK nyugalmazot fõigaz-
gató-helyettese és Ambrus Zoltán, a Békés Me-
gyei Könyvtár igazgatója), érdemi vitát folytat-
tunk sok hozzászólással, interaktív módon. Az
elsõben, több más mellett, vita alakult ki arról,
hogy szükséges-e körzetközpontonként kijelölni

egy könyvtárat, amely lényegében szolgáltató köz-
pontja lesz a térségnek. Többek szerint ez vissza-
lépés az együttmûködési körök, illetve a termé-
szetesen kialakuló, szolgáltatásalapú vonzáskör-
zetek demokratikus modelljétõl, illetve részben
már kialakult gyakorlatától. Külön problémát je-
lent ez olyan, nagytelepüléses térségekben, ahol
kettõ vagy több hasonló „képességû” könyvtár
van. Abban mindenki egyetértett, hogy célszerû
minden városi könyvtárnak számba vennie szol-
gáltatásait a tekintetben, hogy mi az, ami valóban
„piacképes”, közvetíthetõ kisebb településeknek,
illetve mi az, amit praktikusabb magának is vala-
honnan megrendelnie, mert nem rentábilis saját
„mûhelyében” elõállítania.

A másik témakörben az alábbi fõ vonalak
vetõdtek föl: mi a lehetséges és mi a valóságos az
igényekben, a technikában, a szolgáltatásokban;
miért fontos, hogy a könyvtár tudja, van különb-
ség a kettõ között; kell-e szolgálnia a nagyobb
könyvtárnak a kisebb könyvtárat; s egy örökzöld
gyûjteményszervezési kérdés: azt vesszük-e, amit
leginkább visznek, vagy „kincstárat” építünk.

Végül az együttmûködés irányairól is szó volt
(kétirányú-e vagy térbeli, és hogyan mûködik). A
jelenlévõk egyetértettek abban, hogy bárhogyan
van, a többirányú együttmûködést hatókörükben
a városi könyvtáraknak kell generálniuk. (kr)

XVI–XVIII. századi
nyomtatott térképek
és metszetek

Kiállítás nyílt az Egyetemi Könyvtár földrajzi
gyûjteményébõl április 20-án. Anyagát Farkas

Gábor Farkas, a Régi nyomtatványok osztályá-
nak vezetõje válogatta. A kiállítás május 14-ig
látogatható. Nyitva: hétfõ-péntek, 9-17 óráig.
Internetes képek: http://www.konyvtar. elte.hu/
hirek/rendezvenyek/2004/digit15_18/kepek.htm


