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rokk arculatának kialakításához alapvetõ mûvé-
szi alkotásokkal járultak hozzá.

Eger, ez a több mint ezeréves kisváros dicsõ
történelmi múltjával, értékes mûemlékeivel, bo-
raival és gyógyvizeivel Magyarország leghíre-
sebb városainak egyike. A barokk gyöngysze-
meként, máskor barokk ékszerdobozként emle-
getett város már elsõ királyunk, Szent István
uralkodása alatt püspöki székhely volt.

A városban a török uralom alól való felszaba-
dulása után, a XVIII. század elején indult meg
az a fejlõdés, melynek meghatározó szellemi
irányvonala a barokk volt. Eger püspökei – fõ-
ként Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly –
alakították ki a ma is látható barokk városképet.
Az építkezések számos iparost, kézmûvest, ke-
reskedõt, mûvészt vonzottak a városba, köztük
olyan nagyságokat, mint Kracker János Lukács,
Anton Maulberts, Franz Sigrist, Josef Gerl,
Fellner Jakab, Fazola Henrik.

Fazola Henrik mûvészi kovácsoltvas kapui-
val, vasrácsos ablakaival lépten-nyomon talál-
kozhatunk a városban. A megyeháza épületének
világkiállítást is megjárt, csodálatosan megmun-
kált, címerekkel, szõlõfürtökkel díszített mûvé-
szi kovácsoltvas kapui ma már Eger egyik jel-
képévé is váltak. Turisták ezrei csodálják õket
napjainkban. Kracker János oltárképeiben (a
Minorita templom fõoltárképe, Szent Anna képe;
a székesegyház Szent Istvánt és Szent Lászlót
ábrázoló oltárképe, a ferences rendház refektóri-
umának képei), valamint a líceum (ma Fõegy-
házmegyei Könyvtár) könyvtártermének Zách Jó-
zseffel együtt megfestett híres mennyezetfreskó-
jában ma is sokan gyönyörködünk.

A két mûvész halálának 225 éves évfordulója
alkalmából 2004. szeptember 16-án a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Barokk em-
léknap címmel tudományos emlékülést tartott.

Engel Tibor könyvtárigazgató köszöntõjében
kiemelte, a könyvtár hagyományt kíván teremte-
ni ezen évfordulók apropóján. Hiszen a város-
szépítõ alkotásoknak jelentõs szellemi kisugár-
zásuk van arra a közösségre, amelynek értékeit
gazdagítják.

Ezután Lengyel László fõmuzeológus, a Szép-
mûvészeti Múzeum osztályvezetõje tartott elõ-
adást Mûvészetformáló erõk a XVIII. századi
Egerben címmel, Jávor Anna mûvészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményi igazga-
tója Kracker János Lukácsról, dr. Csiffáry Ger-

gely fõlevéltáros, a történettudomány kandidátu-
sa Fazola Henrikrõl értekezett.

Az emlékülés szünetében lehetõség nyílt a
könyvtárban megrendezett, Eger a barokk
gyöngyszeme címû, a könyvtár helyismereti gyûj-
teményének régi képeslapjaiból válogatott kiál-
lítás megtekintésére.

A programot délután Kracker János Lukács
síremlékének koszorúzásával fejeztük be az egri
Hatvani temetõben. Síremlékének gondozására
felhívást is intéztünk a város iskoláihoz. Ezt a
szép feladatot a Deák Ferenc Katolikus Általá-
nos Iskola kisdiákjai vállalták.

Ennek a tartalmas, gazdag rendezvénynek a
megvalósulását az NKÖM pályázatán nyert öt-
venezer forint és Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata százezer forintos támogatása tette
lehetõvé.

Az emlékülés hozadékának tekinthetõ Jávor
Anna mûvészettörténész ígérete, hogy a 2004
karácsonyára elkészülõ, Kracker János Lukács-
ról írt könyvének bemutató helyszínéül a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtárat választja.

Guszmanné Nagy Ágnes

Historia Litteraria
az Egyetemi Könyvtárban

Historia litteraria címen még nem volt kiállítás,
annak ellenére, hogy intenzív kutatások folynak
e témakörben. A historia litteraria a magyaror-
szági tudományok történetének egy szeletét, je-
len esetben a XVIII. század vonatkozó magyar
irodalomtörténeti forrásait tekinti át. Historia
Litteraria néven ma Magyarországon mûködik
egy kiadó, ezt a nevet viseli egy alapítvány,
valamint az Universitas kiadó könyvsorozata. E
vállalkozások közül szellemében a kiállítás a ki-
adó könyvsorozatához áll közel. A tárlat anyagá-
nak válogatásakor az elsõdleges cél az volt, hogy
közelebb kerülhessünk a pontosan meg nem hatá-
rozható fogalom tartalmához, mely definíció ma
sem egzaktabb, mint az 1960-as évek elején, ami-
kor Tarnai Andor és Szentmihályi János ezzel fog-
lalkozó cikkei megjelentek.

A kiállítás válogatás a XVIII. századi historia
litteraria történetébõl. Az érdeklõdõk a magyar
irodalomtörténet-írás kialakulására, az irodalom-
elméleti és kritikai törekvésekre, valamint a szá-
zad végén elkülönülõ irodalomtudomány és a



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. október

közönség kapcsolatára vonatkozó kéziratokkal és
nyomtatványokkal ismerkedhetnek meg.

A három témakörön belül a dokumentumokat
idõrendben, illetve logikai rendben helyeztük el,
célunk ezzel a historia litterarián belüli folyama-
tok idõbeli alakulásának bemutatása volt. Az elsõ
témakörben külön figyelmet érdemelnek azok a
kötetek, melyek megelõzték Czvittinger Dávid
Specimenjét (1711). A kiállítás további különle-
gessége például Sajnovics János Demons-
tratiójának nagyszombati kiadása, melyben Faludi
Ferenc átiratában és értelmezésében olvasható a
Halotti Beszéd.

A tárlaton látható közel százötven kéziratot,
nyomtatványt és az ezeket kísérõ képi ábrázolá-
sokat a 2004. október 12. és 14. között zajló,
azonos címû konferencia szerkezetével összhang-
ban rendeztük el.

A kiállítás anyaga a budapesti Egyetemi
Könyvtár állományán ala-
pul, ezért sok minden hi-
ányozhat a tárlókból,
ugyanakkor – reményeink
szerint – sok meglepetést
is okozhat.

Az Egyetemi Könyvtár
XVIII. századi állománya
mintegy százezer bibliog-
ráfiai egységbõl áll. A ki-
állítás december 23-áig lá-
togatható, a kiállított do-
kumentumok viszont az
Egyetemi Könyvtár nyitva-
tartási idejében ezt köve-
tõen is kutathatók.

Dr. Knapp Éva


