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Városi élet
– humanista kultúra

A XV–XVI. század emlékei
Budapesten

Elég csak egy pillantást vetni a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár honlapjára, hogy lássuk, a könyv-
tár számos és sokszínû programmal gazdagította
a reneszánsz év szegényesnek amúgy sem mond-
ható kínálatát. Ebbe a sorba illeszkedett a fenti
címmel november 6-án rendezett konferencia és
könyvkiállítás is. A szervezõk a Mátyás emlék-
év fõbb tudományos eseményeinek szereplõi,
kiállításainak kurátorai, kiadványainak szerzõi
közül kértek fel elõadókat, abban a reményben,
hogy tõlük a hallgatóság a téma legfrissebb ku-
tatási eredményeirõl is értesülhet majd. E vára-
kozásban nem kellett csalatkozniuk.

Az elnöklõ Szörényi László irodalomtörténész
a középkori magyar irodalom és a humanizmus
viszonyának „mindenekelõtt Horváth János tu-
dományos örökségeként továbbélõ” kulcskérdé-
sére kereste a választ. Arra, hogy vajon a huma-
nista kultúra Mátyás-kori hirtelen virágzása egy
tartalmában és nyelvileg is elszigetelt, kérész-
életû elitkultúra volt-e csupán, „délibáb a Horto-
bágy felett”, vagy ellenkezõleg, felismerhetõk a
kapcsolódások a hagyományokkal, és az udvari
kultúra a magyar nyelvû mûvekben is kimutat-
ható hatást gyakorolt irodalmi tudatunk bõvülé-

sére. Az elõadó a töredékes források elemzése,
de a Mátyás-emlékév friss tapasztalatai alapján
is az utóbbi álláspont mellett érvelt.

Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum
régésze történelmi idegenvezetésre vállalkozott,
végigkalauzolt a Mátyás-kori Buda városfalai,
egyházi és világi épületei között, élményszerûen
idézve meg a piacokon, kereskedésekben és a
mûhelyekben forgolódó polgárok világát is. Egy
elsüllyedt, jóformán csak alapfalaiban rekonst-
ruálható város helyrajzát adta, amelyre a mai
Várnegyed, még ha a fõváros legpatinásabb he-
lye is, csak nyomokban, leginkább az utcaszer-
kezetében emlékeztet. E régi város még mindig
rejteget titkokat. Újabban sikerült ugyanis feltár-
ni számos, eddig csak írott emlékekbõl ismert
objektumot: a budaszentlõrinci pálosok házát a
Fortuna utca egyik sarkán, a karmelita rendházat
a Vizivárosban, a ferences kolostort a Sándor-
palotánál, valamint az ágostonosok klastromát a
temetõjükkel a Fõ utca feletti domboldalon.

Kis Péter fõlevéltáros (Budapest Fõváros
Levéltára) a XV. századi városi hatóságok irat-
anyagán keresztül nyújtott betekintést a korabeli
városi jog- és szokásrendbe, miközben néhány
ügyes-bajos eset ismertetésével életképeket vil-
lantott fel Budapest elõdtelepüléseinek minden-
napjaiból. Nem volt könnyû dolga, hiszen job-
bára csak itt-ott elszórtan fennmaradt okleveles
forrásokra támaszkodhatott, minthogy a korszak
hivatalos irattárai „valószínûleg már 1526-ban”
csaknem teljesen elpusztultak. Kivételt csak a
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német mészárosok céhének anyaga jelent, me-
lyet épp az idén sikerült végre méltó formában,
tanulmányok kíséretében közreadni.

Zsupán Edina egyetlen kódexnek, Vitéz Já-
nos leveleskönyvének szentelte elõadását. Hála
a reneszánsz év nagyszabású kiállításainak, a
kölcsönzések révén kutatóink közelebbrõl is ta-
nulmányozhattak több, amúgy csak körülménye-
sen hozzáférhetõ kiadványt. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár Vitéz János-kiállítása például
páratlan lehetõséget biztosított a Kézirattár tu-
dományos munkatársának a „magyar humaniz-
mus atyjának” episztoláriumával kapcsolatos,
még nyitott kérdések tisztázására. A Bécsben
õrzött példány magyarázatainak, margóbejegy-
zéseinek, beszúrásainak gondos analízise alap-
ján nemcsak arra sikerült meggyõzõ bizonyíté-
kokkal szolgálnia, hogy ez a kézirat volt a Vá-
radon készült eredeti példány, hanem pontosíta-
ni tudta a kódex keletkezésének és valószínûsí-
teni a könyv vándorlásának a történetét is.

Mikó Árpád elõadása a mûvészettörténet ol-
daláról erõsítette meg a reneszánsz kultúra Má-
tyás utáni továbbélésének a bevezetõben érintett
tézisét. A Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar
Gyûjteményének vezetõje a Jagelló-korból fenn-
maradt építészeti maradványok, kõfaragványok
és dísztárgyak gazdag példatárával szemléltette
a reneszánsz kultúrjavak elterjedését a püspöki
székhelyeken szerte az országban. Újabban fel-
színre került leletek sorával cáfolta azt a régen
megdõlt, mégis makacsul továbbélõ közhelyt,
hogy a reneszánsz afféle üvegházi növény ma-
radt, ami Mátyás halálával el is enyészett.

Kiss Erika muzeológus (Magyar Nemzeti
Múzeum) – a konferencia vezérmotívumává váló
kontinuitás-gondolatot folytatva – a reneszánsz stí-
luselemek szétszivárgásának és a gótika egyidejû
továbbélésének a XVI–XVII. századig áthúzódó
jeleit vette számba nagy mennyiségben fennma-
radt ötvösmûvészeti tárgycsoport vizsgálatával.

Az elõadók sorát a házigazdák muzeális
könyvritkaságainak õre, Szabó Ágnes zárta. A
könyvtár legbecsesebb ritkaságáról, a Zichy-kó-
dex névén ismertté vált, a XV–XVI. század for-
dulóján keletkezett velencei kéziratról beszélt. A
szerelmi és politikai költeményeket és számos an-
tik emlék rajzát tartalmazó kötetben fennmaradt
Francesco di Giorgio Martini (1439–1502) építé-
szetelméleti traktátusának egy változata is. A refe-
rátum elsõsorban e festõként, szobrászként és ka-

tonai mérnökként is jelentõs, igazi reneszánsz egyé-
niség életmûvét állította elõtérbe.

A Budapest Gyûjtemény olvasótermében egyi-
dejûleg megnyílt kiállításon a könyvtár XV–XVI.
századi nyomtatványaiból és kézirataiból tekinthet-
tek meg egy válogatást a látogatók. Köztük több
olyat, amelyet az elõadások is idéztek. Így Had-
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nagy Bálintnak a pálosok kapcsán emlegetett, 1511-
ben megjelent mûvét Remete Szent Pál életérõl
vagy a Budai Jogkönyvet, a középkori várostörté-
net egyik legfontosabb kéziratos forrását. A tárlók
másik részében Mátyás király kultuszának XIX–
XX. századi továbbélését tükrözõ népszerû kiad-
ványok, elsõsorban rajzos ponyvák voltak látha-
tók. Ez utóbbiak közül néhány „a közönség bizta-
tására” digitalizált változatban rövidesen elérhetõ
lesz a könyvtár portálján keresztül.

Sándor P. Tibor

Változó igények –
megújuló könyvtár:
fejlesztési modellek
itthon és külföldön

Tíz évvel ezelõtt Szentes Városi Képviselõ-tes-
tülete úgy döntött, hogy a város központjában
található, meglehetõsen romos állapotú zsinagó-
ga épületét könyvtári célokra alakítja át. Az át-
adás tízéves évfordulójára szakmai konferenciá-
val emlékezett a könyvtár.

Szirbik Imre polgármester köszöntõjében jó
és korszerû döntésnek nevezte a képviselõ-testü-
let 1997-es állásfoglalását, amit az igazol, hogy a
mai napig sokan keresik fel az intézményt. A láto-
gatók, használók és a munkatársak együttesen ad-
nak életet a köveknek és a falaknak, ténylegesen is
a kultúra templomává téve az épületet.

Ezt követõen Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter elõadását hallgathatták meg a
résztvevõk. Iránymutatónak nevezte a szentesi

képviselõk döntését, mellyel megfelelõ, modern
funkciót találtak egy hosszú idõre funkciótlanná
vált épületnek.

2008 a magyar reneszánsz éve, azé a reneszán-
szé, mely emlékezetes és ebbõl adódóan legendás
lett. A reneszánsz egyfajta mentalitás – az ember
szabadságának, a szabad gondolkodásnak az ünne-
pe. A reneszánsz évének egyik legerõsebb pillére a
magyar könyvtárügy, melynek kiemelkedõ teljesít-
ménye, hogy az év során létrejött és 2009 január-
jától mûködik a harmincezer digitális képet tartal-
mazó Magyar Digitális Képkönyvtár, mely az
Europeanához (az Európai Unió összefogásos di-
gitális könyvtárához) kapcsolható.

A könyvtári rendszer és szakma (ahogy azt a
statisztikai számok is tükrözik) képes a változás-
ra: 2001 és 2007 között például 29%-kal nõtt a
könyvtári beiratkozások és regisztrációk száma,
több mint kétszeresére nõtt a számítógépet haszná-
lók, háromszorosára az internethasználók száma.
A könyvtárosok nemcsak haladtak a nemzetközi
trenddel, hanem alakították is azt. Éppúgy, ahogy
Magyarország feladata az Európai Unióban az al-
kalmazkodás mellett annak alakítása is.

Az unió kulturális szempontból különálló
galaxisok egymás mellett élését jelenti. Ez az a
nemzedék, mely egyszerre él a Gutenberg- és a
Google-galaxisban. A Gutenberg-galaxis azt a
korszakot jelenti, melyben még apáink, nagyapá-
ink elsõsorban könyvekbõl szerezték meg a tu-
dást, és fel kell ismerni, hogy tudásunk meg-
szerzésének módja jobban hasonlít ehhez, mint
ahhoz a módszerhez, melyet gyermekeink hasz-
nálnak. A Google-galaxis legfontosabb jellem-
zõje, hogy spontán, rövid életû, akár földrésze-

ken átívelõ közösségek jönnek lét-
re. Nagyon fontos tudatosítani azt,
hogy a Google-galaxis nem sem-
misíti meg a Gutenberg-galaxist,
hanem az elõzõ mellett élve ki-
egészíti azt.

A miniszter kitért a pénzügyi,
gazdasági válság Magyarország-
ra, a magyar kultúrára gyakorolt
hatására is. Véleménye szerint
azok az országok, melyek képe-
sek idõben strukturális változást
végrehajtani, a válságból elõnyt
tudnak faragni. Ehhez az szüksé-
ges, hogy a döntéshozók (Finnor-
szághoz hasonlóan) belássák: az ok-


