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Az Egyetemi
Könyvtár gyûjtemé-
nyében már a XIII.
századból találhatók
pápai iratok és függõ-
pecsétek. A kiállításon
III. Miklós pápa, IV.

Miklós pápa, VIII. Bonifác pápa, VI. Kelemen
pápa, VI. Ince pápa, XI. Gergely pápa parancso-
lataiból, kiváltságleveleibõl láthatnak válogatást az
érdeklõdõk. A kollekció különleges értékét adják
az okleveleken található eredeti pápai aláírások
és pecsétek. A legrégebbi irat III. Miklós pápa
megerõsítõ oklevele (1280), mellyel Pest város-
vámjáról szóló privilégiumát átengedi a Duna
szigeti Szûz Mária monostornak.

A pápa állandó képviselõjét egy adott ország-
ban nunciusnak hívják, eseti küldöttét pedig legá-
tusnak. Ezen oklevelekbõl is látható néhány da-
rab. Az egyházi oklevelek jellegzetes ovális vagy
cipó alakú pecséttel voltak ellátva.

Az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár
közel háromszáz darabból álló Árpád kori és XIV–
XVI. században keletkezett középkori oklevelei-
bõl összeállított kiállítás márciusban nyílt.

Magyarország legrégebbi egyetemén az egye-
temi közgyûjtemények, a közel 450 éves Egyete-
mi Könyvtár és a nemsokára 50 éves Egyetemi
Levéltár olyan értékes dokumentumokat õriznek,
amelyek a nemzeti kulturális örökség kiemelt ér-
tékét jelentik.

A kiállítás anyagát dr. Szögi László válogatta.

Négy szín, két kiállítás,
egy helyszín

Kovács Eszter – Hétköznapok a tudatalattiban és
Máhr Péter – Tusrajzok címmel kettõs kiállítás nyílt
április 11-én az Egyetemi Könyvtár aulájában.

Helyszín: Budapest V., Ferenciek tere 6.,
Egyetemi Könyvtár földszint, aula. Megtekinthe-
tõ: 2005. május 6-áig.

Kovács Eszter nem tekinti magát profi grafi-
kusnak, kedvelt területe az animációk készítése.
Hétköznapok a tudatalattiban címû sorozata egy
novelláskötet illusztrációiból áll, tollal és színes
ceruzával készült grafikákat, valamint akvarelle-
ket sorakoztat fel.

Máhr Péter mûvészeti képzésben nem vett
részt, Szalay Lajos Genezis címû munkájának

hatására – autodi-
dakta módon –
négy éve foglalko-
zik képek készíté-
sével. Tusrajzok
címû kiállítása fe-
kete-fehér tusraj-
zokon emberi ala-
kokat ábrázol. A
képek közötti
összefüggést az
expresszionizmus
irányába mutató, a
különbözõ érzelmi
állapotokat nyers, lendületes tollvonásokkal be-
mutató ábrázolásmód teremti meg.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak biztosít ingyenesen lehetõséget munkáinak be-
mutatására. Négyhetes váltásokkal december vé-
géig számos képzõmûvészeti stílusban készült
alkotást láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb
számítógépes grafika és a klasszikus olajfestmény
egyaránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyv-
tár kiállítás-sorozatában. A kiállítások megrende-
zését Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V.
kerületi Önkormányzat támogatta.

Minden kiállítás ingyenesen látogatható.
Bõvebb információ: ELTE Egyetemi Könyv-

tár szervezési és titkársági osztály. Mail:
dtoth_peter@ludens.elte.hu. Tel: (1) 411-6500/
3419. Fax: (1) 411-6737

Kitüntetések

Március 15. alkalmából a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tüntették ki Praznovszky

Mihályt, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatóját (irodalomtudományi munkásságáért) és
Villangó Istvánt, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum nyugalmazott címzetes igazgató-
ját. Mindkettõjüknek gratulálunk!
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