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ÓRIÁSI KINCSEK FOLTOKBAN

Virágné Nagy Emília nõi szabómester, a tiszafüredi Vízfolt Klub vezetõje a
’80-as évek közepén kis textildarabokból alkotott elõször foltmunkákat akkori
diákjaival. Késõbb kiderült, ezt a technikát patchworknek hívják. 1998-ban
alakította csoportját, a Vízfolt Klubot.

„Célom, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a foltvarrást. Sokszor
járok táborokba és csoportokhoz egy-egy technikát megtanítani. A tanításban
másodlagos célom a precizitás, inkább a technika menetének egyszerû elsajátítása
az elsõdleges. Nekem az az alkotás, amikor az anyukám 60 évvel ezelõtt készített
keresztszemes négyzeteit beledolgozom a lányomnak készített köténybe és
kenyereszsákba.”

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
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A kiállítás ingyenesen látogatható.

KÖNYVGYÛJTÕK ÉS KÖNYVHERDÁLÓK

TILTOTT MÛVEK A HAZAI TUDOMÁNYOSSÁGBAN

A Toldy Ferenc Könyvtár gyûjteményének egyik legféltettebb kincse Temesvári Pelbárt
1511-ben nyomtatott kötete. A könyvtár egykori anyaintézete, a Pázmány Péter
Tudományegyetem elõtt is tiszteleg egy-két nagyszombati kiadvánnyal. A ritkaságok jól
mutatják azt a szellemi irányultságot, amely alapítását és mûködésének kezdeti századait
jellemezte. A kiállítás harmadik nagyobb egysége a hazai tudományosság kibontakozását
illusztrálja.

Kiemelt helyre kerültek az anyanyelvvel kapcsolatos dokumentumok, párhuzamosan a
tiltott mûvek jegyzékének néhány kiadásával. Önálló egységet alkotnak az egyetemi oktatást
kísérõ jeligés záró dolgozatok az 1870-es és 1880-as évekbõl, s egy kezdetleges
sokszorosítással készített egyetemi jegyzet. Ugyancsak hangsúlyosan szerepel a kiállításon
Toldy Ferenc néhány mûve. A változatos könyvtári állomány illusztrálásaként látható két
kéziratos gyûjtemény, valamint a XIX. és XX. század bibliofil kiadványait tartalmazó
blokk. Tanulságos az utolsó elõtti rész, amely tulajdonosok és dedikációk idõrendjében,
az egykori birtokosok bármilyen megkülönböztetése nélkül, az egyes kiadványok
idõrendjében ad válogatást az állományról. Legvégül két könyvtári konferenciát és egy
hozzájuk kapcsolódó helyi kiállítást idézünk fel.

Ezt a Toldy Ferenc Könyvtár állományából készült áttekintést kiegészíti egy 1848. március
15-ére és következményeire utaló összeállítás.

Az anyaggyûjtésben segítséget nyújtott: Boros Klára, Sárközi Éva.
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