
HÍREK, BESZÁMOLÓKA

A Főegyházmegyei Könyvtár különleges elhelyezkedé-
sének köszönhetően évről évre rendez egy közös kiállítást 
a vele egy épületben működő Eszterházy Károly Egyetem 
könyvtárával. Ebben az évben Hell Miksa jezsuita csilla-
gászra emlékeztünk.

A sokoldalú tudós születésének 300. évfordulója adta 
az apropóját annak a tárlatnak, amelyet a Líceum 2. eme-
letén kilenc tárlóban és hat tablón tártunk az érdeklődők 
elé. A karantén okozta sajátos helyzetben e-mailes egyez-
tetéseket követően véglegesítettük a szövegeket, az üres 
folyosókon járva gyűjtöttük össze és rendeztük be a tárlók 
anyagát. A kiállítás – valódi születésnapi ajándékként – az 
évforduló napjára, május 15-ére vált teljessé. 

Az egyetem Tittel Pál Könyvtárának részlege előtt 
elhelyezett tablók bemutatják a jezsuita 
szerzetes életét, sokoldalúságát, külön ki-
emelve természettudósként tett vardói 
útját. Hangsúlyos az Egri Csillagda létrejöt-
tében játszott szerepe, a Líceumban vég-
zett munkája, mivel a cél Hell Miksa alakjá-
nak és egri kötődésének bemutatása volt. 
A kiállítás sajátosságát éppen a helyben fel-
lelhető dokumentumok és tárgyak adják, 
ezért arra törekedtünk, hogy szemléltessük 
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Hell Miksa Eszterházy Károly püs-
pökkel folytatott levelezését és a 
Főegyházmegyei Könyvtár Csilla-
gászati Különgyűjteményének kiala-
kításában játszott szerepét is.

A tárlókban a két könyvtár vo-
natkozó köteteit helyeztük el. 
Eredetiben látható – a gyűjtemé-
nyünkből származó – Hell által szer-
kesztett Ephemerides csillagászati 
évkönyv, valamint a 200. évforduló-
ra kiadott méltató művek sokasága.

Fontos számunkra, hogy a két 
könyv tár kiváló partnerségét egy 
ilyen kiállítás létrehozásával is ki-
fejezzük. A Főegyházmegyei Könyv-
tár műemlék-könyvtári részén – a Hell 
kiállításhoz kapcsolódóan – csillagá-
szati kötetekből rendeztünk tárlatot, 
amely a Bibliotecha Esterhazyana 
termében látogatható.

A Hell kiállítás anyaga a Tittel Pál 
Könyvtár honlapján 14  virtuálisan 
meg tekinthető.  

2322 2322

https://bit.ly/3bqJJOQ
https://photos.app.goo.gl/5h83hovGJ1HHHiae9
https://photos.app.goo.gl/5h83hovGJ1HHHiae9
https://photos.app.goo.gl/5h83hovGJ1HHHiae9
https://photos.app.goo.gl/5h83hovGJ1HHHiae9

