
1896-ban, a millennium évében az ak-
kori Magyar királyi Állatorvosi Akadémia 
hallgatósága egy zászlót készíttetett, 
amely sajnos nem maradt fenn nap-
jainkra. A zászlóanya, Hutÿra Ferenc 
felesége maga helyezte fel a zászlóra 
a ma is az egyetem tulajdonában álló 
szalagot. 

A Hutÿra Ferencné Hajós Magda ál-
tal készíttetett szalag a korabeli leírások 
alapján világoskék volt, azonban év-
százados kora okán napjainkra nagyon 
rossz állapotba került. A szalag felira-
ta: „Hutÿra Ferenczné – Hajós Magda. 
BUDAPEST 1896”, illetve a „Hazáért 
és Tudományért. DECEMBER 19.”. A 
masniszárak találkozására egy pásztor-
botra tekeredő kígyót hímeztek. 

2017 tavaszán múzeumban őrzött, 
jelentős értéket képviselő tárgyak res
taurálására hirdetett az NKA pályáza-
tot, amelyre az ismételt önállóvá válási 
ünnepségek miatt újra reflektorfénybe 
került, majd a múzeumban őrzött Hutÿ-

ra-szalag restauráltatására készített ter-
vet nyújtottuk be.

A támogatást sikerült elnyerni, így az 
NKA-pályázat keretében, pályázati és 
könyvtári közös finanszírozásban 2017 

őszétől egy textilrestaurátor vette keze-
lésbe az értékes emléktárgyat. 

Azt az avatatlan szemlélő is láthatta, 
hogy az egykor tartással rendelkező ne-
hézselyem anyag mára elvesztette ko-
rabeli fényét, sőt bármely mozgatása az 
egész anyag szétesésével fenyegetett. 

A textilrestaurátor vizsgálatából meg-
tudtuk, hogy a selyemszalag napjainkra 
anyagában töredezett lett, sőt néhol hi-
ányos is volt. Az alaposabb vizsgálatból 
kiderült, hogy a hímzés jobb állapotban 
volt, mint a selyem maga, amelyen ko-
rábban apróbb javításokat is végeztek 
már, hogy állagát megóvják. 

A restaurátor a részletes állapotfel-
mérés után tisztítást végzett, majd res-
taurálta és megerősítette a szalagot. Az 
egykor világoskék selyem és a hímzés 
az idő és a korrodálódás miatt sajnos 
már nem nyerhette vissza korabeli fé-
nyét és színét, azonban a munka el-
készültével bizonyossá vált, hogy az 
egyetem belátható időn belül nem ve-
szíti el ezt a relikviáját.

Az aula karzatán található, állatorvos-
lással és egyetemtörténettel foglalkozó 
kiállítás, amelyet majd mindenki ismer, 
már több mint 30 esztendeje volt láto-
gatható. Néhány évvel ezelőtt felmerült 
az ötlet, hogy létesíteni kellene egy ön-
álló egyetemtörténeti kiállítást. 

Hosszú előkészítés után Bozó Ben-
ce, Orbán Éva és Váradi Adél munkája 
nyomán összeállt egy új egyetemtörté-
neti kiállítás forgatókönyve. Az elkészült 
közel 50 oldalas írás magában foglalta 
a kiállítandó tárgyakat éppúgy, mint a 
kikerülő feliratokat. A kiállítás létesítésé-
hez 2016 őszétől a helyszín is rendel-
kezésre állt, hiszen az aula földszintjén 
kialakított egyik kiállítótér erre a célra 
lett berendezve. 

Kiállítástervezésben gyakorlatlan szem-

N O C T U A

Kamarai Állatorvos 2018/170

NOCTUA
SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA
Kiadja az Állatorvostudományi Egyetem, Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

22. évfolyam
(2018)
1. szám

A Hutÿra-szalag restaurálása

Új egyetemtörténeti kiállítás



mel az ember azt gondolhatta, hogy ha 
elkészült a forgatókönyv, akkor innen 
már a feladat könnyebbik része kö-
vetkezik. Azonban a forgatókönyvből 
újabb előkészítő lépések után még bő 
fél év kitartó munkája nyomán valósult 
meg a ma látható kiállítás. 

A látogatók az Állatgyógyászati Tan-
szék 1787-es alapításától 2016 júliusig, 
az ismételten önállóvá vált Állatorvostu-
dományi Egyetemig sétálhatnak át időn 
és téren a magyar állatorvosi oktatás és 
az egyetem fejlődését követve.

A kiállítás fő rendezőelve az időrendi-
ség. A látogató a XVIII. század végének 
szájfeszítőitől, könyveitől a jelenleg is 
használt campus épülésén át az ezer-
éves kiállítás díjnyertes emlékein ke-
resztül juthat el a XX. század közepéig, 
majd a modern állatorvosi oktatás pil-
lanataiig.  

A tárgyakat és az írásos emlékeket a 
kiállított számtalan fotó teszi még kife-
jezőbbé. Az arcképek, campusképek 
mellett életképek, könyvek, folyóiratok, 
levelek, meghívók fotói kerültek kiállí-
tásra, hogy az egyetem fejlődésének 
emberi aspektusát is bemutathassuk. 
A magyar állatorvosi oktatás a múltban 
számtalan formában működött (tan-
szék, tanintézet, akadémia, főiskola, 
egyetem, kar stb.), de mint a kiállításban 
is látható, mindegyiknek megvoltak a 
maga kiemelkedő oktatói, illetve minde-
gyik korszak alakított valamit, hogy a ma 
is ismert egyetem létrejöhessen.

A kiállítás végén elhelyezett tablón 
már a jelen és az önálló egyetemi pilla-
natok köszönnek rá a látogatókra, egy-
fajta hidat képezve a múltból a jövő felé.

2018. március 7-én, szerdán délután 
dr. Sótonyi Péter rektor, a kiállítás fő-

védnöke nyitotta meg hivatalosan az új 
egyetemtörténeti kiállítást. A megnyitó-
ról a Noctua következő számában fo-
gunk beszámolni. 

A tárlat előzetes egyeztetéssel láto-
gatható és vezetés is kérhető hozzá. 
Bejelentkezés Váradi Adélnál a +361
4784226-os telefonszámon vagy a va-
radi.adel@univet.hu email címen.

Az aula melletti, 2017 őszén megnyitott 
kiállítótérben 2018. március 7től Jakab 
Flóra harmadéves állatorvostan-hallga-
tó természetfotó-kiállítását tekinthetik 
meg az érdeklődők. A képek az élővilág 
varázslatos pillanataiba engednek be-
pillantást a látogatónak. 

A kiállítás előzetes egyeztetéssel láto-
gatható. Bejelentkezés Váradi Adélnál a 
+3614784226os telefonszámon.

A könyvtárakról napjainkban is szinte 
mindenki a könyvekre asszociál első-
ként. Azonban a következőkben leírtak-
kal szeretnénk ismét bemutatni néhány 
olyan területet, amelyekkel segítjük a 
használókat.

Szakadatbázisok – az egyetem által 
az EISZ keretében előfizetett élettu-
dományi adatbázis elérhetővé tétele a 
könyvtárlátogatók számára.

E-könyvek – az évek alatt a könyvtár 
ekönyvállománya 65 címre nőtt, ame-
lyek kiegészülnek az adatbáziselőfi-
zetésekkel előfizetett címekkel. http://
konyvtar.univet.hu – Források / Eköny-
vek menüpont. 

Irodalomkutatás – a könyvtár felké-
résre végez irodalomkutatást, illetve 
honlapján és képzésein keresztül segíti 
az önálló szakirodalomkeresést. Le-
írásokkal, videóval (jelenleg épp angol 
nyelven) igyekszik támogatni az érdek-
lődőket. http://konyvtar.univet.hu – Az 
Oktatás menüpontban a Keresési se-
gédletek menü. 

Cikkmásolat-szolgáltatás – az állat-
orvosi szakfolyóiratok széles köréhez 
nyújt hozzáférést a könyvtár, és a cik-
keket szükség esetén másolatban is 
el tudja juttatni az érdeklődőkhöz, így 
segítve elő, hogy az ország távolabbi 
csücskében lakó állatorvos és az egye-
tem melletti utcában praktizáló elfoglalt 
kolléga egyaránt hozzájuthasson minél 
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több, számára fontos szakirodalomhoz.
Kölcsönzés más könyvtárból – ameny-

nyiben nálunk nincs meg a keresett 
könyv, cikk stb., megpróbáljuk besze-
rezni másik magyarországi könyvtárból 
olvasóinknak, sőt igény esetén akár 
külföldről is. Ebben segít minket, hogy 
tagjai vagyunk az ODR – Országos Do-
kumentumellátó Rendszernek. http://
www.odrportal.hu/

MTMT – a Magyar Tudományos Mű-
vek Tára egy olyan országos kezdemé-
nyezés, amelyben igyekeznek a magyar 
szerzők tudományos publikációinak 
adatait minél teljesebben összegyűjteni. 
https://www.mtmt.hu/

Oktatás – igény és felkérés esetén 
a könyvtár munkatársa szakirodalma-
zás, publikálás, MTMT stb. témában 
tart előadásokat, illetve gyakorlatokat 
továbbképzések és tantervben szerep-
lő tárgyak keretében. http://konyvtar.
univet.hu – Az Oktatás / Tanfolyamok 
menüpontban. 

A könyvtár a felsoroltakon túl sokféle 
kérdésben segíti a látogatókat/távhasz-
nálókat, de kérjük, ha ötlete, igénye 
van, azt jelezze felénk, mert szeretnénk 
folyamatosan fejlődni és ehhez a legna-
gyobb segítség a külső visszajelzések, 
ötletek küldése. 

Az egyetem könyvei már 231 éve 
az olvasókért és a magyar állatorvosi 
tudomány fejlődéséért vannak. A XXI. 
században az elvárások drasztikusan 
megváltoznak, azonban a releváns és 
megbízható információkhoz való hoz-
zájutás és ennek segítése talán fonto-
sabb, mint valaha.

Könyvtárosként hiszek az élethosszig 
tartó tanulásban, legyen az iskolarend-
szerű, önképzés vagy egy konferencia 
meglátogatása. 2018 januárjában Lett
országban, Rigában jártam a BOB-
CATSSS 2018 konferencián, amely a 
könyvtáros hallgatók éves nemzetközi 
seregszemléje. 

Riga gazdag kultúrával rendelkezik, 
és ahogy néhányan mondták: ott min-
denki énekel. A Daugava két partján el-
terülő város az óvárossal, a XX. század 
második felének szovjet építészetével 
és az ultramodern épületekkel együtt 
egyfajta kellemes, otthonos érzést kel-
tett bennem. 

A város borús képét mutatta abban 
a néhány napban, amit ott töltöttem, 
de az egyik kedves beszélgetőtársam 
szerint ez nem meglepő, hiszen az el-
múlt 1,5 évben csupán háromszor volt 
napsütés. Az ország nagy része erdős 
és nagyon zöld, de az emberek, ha 
tehetik, a szüneteket/szabadságokat 
napfényesebb vidékeken, elsősorban 
kül földön töltik.

A konferencia első napjának esemé-
nyei a lett nemzeti könyvtár épületében 
zajlottak, a következő két napban pedig 
a Latvijas Universitat egyik karán foly-
tatódott a program. Én, aki már jó né-
hány éve dolgozom könyvtárban, nagy 
várakozásokkal néztem a konferencia 
elébe, hiszen az itt előadók többsége 
egyetemi hallgató vagy doktorandusz, 
ami a könyvtárosoknak, illetve a könyv-
tárak szerepének egy másik nézőpont-
ját jelenti. 

A fő téma az olvasás volt, kezdve az 
olvasásra neveléstől egészen a mit csi-
nálnak a hallgatók az egyetemi könyv-
tárban kérdésig, sőt egyes speciális 

csoportok, például a börtönök lakói 
számára elérhető könyvtári szolgáltatá-
sokig. (WB)

Winkler Bea könyvtárigazgató – szerve-
zés, könyvtárügy, tudománymetria
E-mail: winkler.bea@univet.hu

Bikádi Katalin könyvtáros – MTMT, oktatás
E-mail: bikadi.katalin@univet.hu

Bozó Bence levéltáros – levéltári iratok
E-mail: bozo.bence@univet.hu

Kiss Józsefné Oláh Edit könyvtáros – 
könyvtárközi kölcsönzés, tájékozta-
tás folyóiratokról
E-mail: olah.edit@univet.hu

Knoll Petra könyvtáros – olvasószolgá-
lat, MATARKA
E-mail: knoll.petra@univet.hu

Mudri Diána könyvtáros – titkári teen-
dők, MTMT
E-mail: mudri.diana@univet.hu

Pálfyné Varga Orsolya könyvtáros – 
könyvbeszerzés, feldolgozás
E-mail: varga.orsolya@univet.hu

Sárkány Laura könyvtári asszisztens – 
másolatkérések, feldolgozás
E-mail: sarkany.laura@univet.hu

Váradi Adél muzeológus – múzeumi kér-
dések
E-mail: varadi.adel@univet.hu

Görbe Attiláné Anikó ruhatáros
Könyvekkel, kölcsönzéssel, hosszab-
bítással, tájékoztatással kapcsolatban, 
illetve az olvasószolgálatot érintő kér-
désekben bármelyik könyvtáros kolléga 
tud segítséget nyújtani.
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Lettország, Riga

Ki miben segít?
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