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A workshopot követõen tizenöt könyvtáros
egy kétnapos tréningen vett részt, amelyet dr.

Billédi Katalin pszichológus, fõiskolai docens
vezetett Esélyek és hátrányok a könyvtári ellá-

tásban címmel. Dr. Bartos Éva bevezetõje után
a tréningen részt vevõk a megkezdett gondolat-
tal folytatták, és a hátrányos helyzetû felhaszná-

lókkal való kapcsolat pszichológiai aspektusait

járták körbe.
A Jonathermál Rt. impozáns konferenciater-

me kellemes atmoszférát teremtett a kétnapos,
igen intenzív szakmai munkához.

Ezúton mondunk köszönetet a rendezvény fõ
támogatóinak: a Nemzeti Kulturális Alapprogram-
nak,  a Publika Magyar Könyvtári Körnek, vala-
mint a kiskunmajsai Jonathermál Rt.-nek, a Goessler
Kuverts Kft.-nek és a Turinform Irodának.

Balogh Katalin – Zadravecz Istvánné

Csapodi Csaba
(1910–2004)

Neve mára összeforrt a corvinák kutatásával, pedig
a XX. századot átívelõ élete folyamán sok minden-
nel foglalkozott. Csapodi Csaba 1910-ben szüle-
tett, a neves szemészprofesszor, dr. Csapodi István

gyermekeként. Csapody[!] Vera volt az elsõ, Csa-
ba a nyolcadik gyermek a családban. A budapesti
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti karán 1933-ban történelem–földrajz sza-
kon középiskolai tanári és bölcsészdoktori okleve-
let szerzett. A következõ évben Bécsben levéltári
kutatásokat folytatott ösztöndíjasként. 1934-ben
kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum Országos
(Széchényi) Könyvtárába, majd néhány évig az
Országos Magyar Történeti Múzeumban a fõigaz-
gató titkáraként mûködött.

1942-tõl, alapításától kezdve munkatársa volt
a Teleki Pál Tudományos Intézet Magyar Törté-
nettudományi Intézetének az 1949. év elejéig, az
intézet megszüntetéséig. Közben a budapesti
egyetem bölcsészeti karának magántanárává ha-
bilitálták 1946-ban. Kutatásait az újkori magyar
mûvelõdés- és gazdaságtörténet terén végezte.
1949 és 1951 között dolgozott az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, az Egyetemi Könyvtárban,
majd az Országos Könyvtári Központban, míg
végül a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárába került 1951-ben mint a Kézirattár helyet-

tes osztályvezetõje, 1957-tõl mint a Kézirattár
és Régi Könyvek Gyûjteménye vezetõje. 1975.
december 31-én innen vonult nyugdíjba.

A kandidátusi és a tudományok doktora fo-
kozatot 1974-ben (A Corvina Könyvtár története

és állománya), illetve 1978-ban (A Janus Pan-

nonius-szöveghagyomány) címû disszertációjával
nyerte el. Az Országos Könyvtárügyi Tanács és
a Magyar Tudományos Akadémia több munka-
bizottságának volt tagja, a Középkori Munkabi-
zottságnak társelnöke. Speciális kollégiumok
vezetõjeként foglalkozott könyvtár szakos hall-
gatókkal. Mint címzetes egyetemi tanár az 1980-
as évektõl kodikológiát adott elõ az ELTE Böl-
csészettudományi Karának Történeti Segédtudo-
mányok Tanszékén. A Kézirattárba kerülõ fiatal
munkatársakat igyekezett pályára állítani, kuta-
tómunkára ösztönözte õket, s még nyugdíjas
korában is figyelemmel kísérte tevékenységüket.

Széles körû munkásságot fejtett ki, számos or-
szágban folytatott könyvtörténeti kutatást. Munkás-
ságának teljes bibliográfiája megtalálható a Jubile-

umi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmá-

nyok. (Szerk. Rozsondai Marianne.) Bp. 2002, 405–
433. lapjain. Összesen mintegy 450 publikációja
jelent meg Magyarországon és külföldön. 1939 és
1947 között a Regnum Egyháztörténeti Évkönyv
társzerkesztõje volt. Legfontosabb munkái: Az Es-

terházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása

a XVIII. század elsõ felében, 1933. –  A magyar

barokk, 1942. – Eszterházy Miklós nádor, 1942. –
Világtörténelem a francia forradalomtól napjain-

kig, 1945. (Berlász Jenõvel közösen) – The Corvi-

nian Library. History and Stock, 1973. – A ’Ma-

gyar codexek’ elnevezésû gyûjtemény, 1973. – Az

Anonymus-kérdés története, 1978. – A Janus Pan-

nonius-szöveghagyomány, 1981. – Catalogus

collectionis codicum Latinorum et Graecorum,

1985. Csapodiné dr. Gárdonyi Klárával közös a
Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott

könyvek Magyarországon 1526 elõtt három kötete,
1988–1994. – Tóth Andrással és Vértesy Miklós-
sal közösen: Magyar könyvtártörténet, 1987. –
Számos publikációja jelent meg könyvtári szak-
kérdésekrõl. – A feleségével, Csapodiné dr. Gár-

donyi Klárával együtt összeállított Bibliotheca

Corviniana 1967-ben jelent meg elõször, aztán
1990-ig öt nyelven, tizennégy kiadásban. Szellemi
frissessége nem hagyta el élete utolsó napjáig, a
Magyar Könyvszemle legutóbbi, 2004/1. számá-
ba is írt még egy rövid közleményt.
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1944-ben neki ítélték a Baumgarten-díjat.
1976-ban feleségével közösen akadémiai elnöki
díjat kapott, 1993-ban – szintén feleségével együtt
– a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti ke-
resztjét. 1995-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Rozsondai Marianne

Futala Tibor
(1929–2004)

Látjátok feleim, egyszerre meghalt

és itt hagyott minket magunkra. ...

Jaj, összedõlt

a kincstár.

A XX. század második fele magyar könyv-
tárügyének egyik legmarkánsabb és legrokon-
szenvesebb személyisége hagyta el az árnyékvi-
lágot. Noha a gyászolók meggyõzõdése, hogy
Futala Tibor nevét, szellemét – mintegy a szak-
mai sajtó sok-sok oldalán bebalzsamozva – sok
ezer cikk, elaborátum, referátum, fordítás, inter-
jú õrzi meg az utókornak, emberi valójának vég-
leges hiánya mégis fájdalmasan sajog a szívünk-
ben, a tudatunkban.

Egyénisége ugyanis különlegesen sugárzott.
Súlyos és komoly valaki volt, akinek az ember-
ségét – szinte bájosan – színezte át a bölcsesség
és a kedves, önironikus humor, szakma- és ügy-
szeretetében nyoma sem volt a pátosznak, mégis
érezte az ember: ízig-vérig kollektív alkat õ;
citoyen volt – belsõleg vezérelt ember.

Nem élt belõle több és most sem él,

... a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.

... Mindenki tudta és hirdette: õ volt.

A felvidéken született – a csehszlovák Érsek-
újvár mellett. Körjegyzõ volt az édesapja. Ottani
magyar és szlovák iskolákba járt serdülõkoráig,
aztán a háború utáni lakosságcserékkel Mórra
került a Futala család. Budapesten és Székesfe-
hérváron fejezte be középiskoláit. A fordulat éve
után lett egyetemista, könyvtár szakos. Professzo-
ra, Varjas Béla felkeltette érdeklõdését a régi
magyar irodalom és könyvészet iránt.

A diploma megszerzése után maga kérte, hogy
Debrecenbe helyezzék, a második nemzeti könyv-
tár szerepkörét elnyert egyetemi könyvtárba. Kata-
logizált, szervezési tanulmányokat készített, másod-
állást vállalt a megyei könyvtárban – Kovács Máté

és Csüry István famulusaként és baráti pártfogolt-

jaként szerzett tekintélyt, és a cívis város szellemi
elitjének széles körébõl barátokat. Sebestyén Géza

hívta az Országos Széchényi Könyvtárba 1959-ben:
elõször a bibliográfiai osztályon a kurrens, aztán a
retrospektív csoportban, majd az akkor alapított
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
(KMK) könyvtári dokumentációs osztályán dolgo-
zott egy évig, késõbb a nemzeti könyvtár igazga-
tási osztályát vezette. Publikálni kezdett a Magyar
Könyvszemlében.

1963-ban a Mûvelõdési Minisztérium könyv-
tári osztályára hívták: elõször a tudományos és
szakkönyvtári ügyekkel, késõbb – közel másfél
évtizeden át – a közmûvelõdési könyvtárak ügye-
ivel foglalkozott. Jelentõs könyvtári konferenci-
ák, fejlesztési irányelvek, törvénytervezetek elõké-
szítése és türelmes „végigszervezése” fûzõdik a
nevéhez. Közben szakcikkeket írt és fordított cseh,
szlovák, lengyel, bolgár és orosz nyelvbõl. Közal-
kalmazotti pályafutásának utolsó évtizede megint a
szakkönyvtári világ praktikumához vezette vissza:
egykori KMK-s osztályvezetõje, Lázár Péter az
Országos Mûszaki Könyvtár igazgatóhelyettesének
hívta, késõbb pedig a könyvár igazgatója lett, és
onnan ment nyugállományba 1989-ben.

Az utolsó másfél évtizedben is aktív maradt.
Szlavista fordítóként, referátorként széles hori-
zonton látta a közép- és kelet-európai nagy tör-
ténelmi mozgásokat és a szakma „szent” dolga-
it... Otthonának apró munkamûhelyében hívei,
barátai látogatták örömmel. Nyomon követte a
szakma változásait, és az emlékeit idézte ízesen,
színesen. Nyugállományának éveiben még mes-
teri szakácsként is brillírozott delente, a családi
ebéd elkészítésekor...

...vagy bort ivott és boldogan meredt a

kezében égõ olcsó cigaretta

füstjére

... és szõtte álmát

... a homlokán feltündökölt a jegy,

hogy milliók közt az egyetlenegy.

Örülhet a könyvtári szakmai közösség, hogy
ilyen pályatársa akadt; ilyen okos, mûvelt, nagy-
szívû ember.

Szegény a forgandó tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse.

... Nem kelti fel se könny, se szó, se vegyszer.

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer

(A mottó-betétek Kosztolányi Dezsõ Halotti
beszédébõl valók.)

  Fogarassy Miklós


