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Célul az eddig nyomtatásban megjelent ma-
gyar ókortörténeti bibliográfiáknak egy – ellen-
tétben a külföldi adatbázisokkal – ingyenesen
használható gyûjteményben való összegyûjtését
és bevitelét tûzte ki. Az adatbázis már használ-
ható, és a http://luna.btk.ppke.hu internetcímen
tölthetõ le.

Ugyancsak érdekfeszítõ témát járt körül Tu-

sok Péter történész, egyetemi docens, aki A va-

tikáni magyar kutatások bibliográfiája – lehetõ-

ség és feladat címmel tartott elõadást. A vatiká-
ni levéltárakkal kapcsolatos irodalom a XX. szá-
zad elejére átláthatatlanná vált. Volt egy elkép-
zelés, hogy nemzetközi bibliográfia fog készül-
ni, de ez a projekt nem valósult meg. A Vatikáni
Levéltár fondjainak jegyzékét az 1960-as évek-
ben kezdték megjelentetni (Bibliografia dell’
archivio Vaticano), és 2001-ig nyolc kötetet adtak
ki. A vaskos kötetek nehezen használhatóak, nin-
csenek tematikus rendbe szedve. Magyar adat
csak elvétve szerepel bennük.

Elképzelése szerint a vatikáni magyar kuta-
tások bibliográfiája három korszakra lenne ta-
golva: 1. 1914-ig, 2. 1918–1944, 3. 1945–1997.
Fontos kiadványnak tartja, mivel így elkerül-
hetõ lenne a már elvégzett kutatások megis-
métlése.

A szakmai rész utolsó elõadója ismét Du-
dás Anikó volt, aki a tulajdonnévterek kérdé-
sérõl szólt Egy névjegyzék-projekt (ACOLIT)

ürügyén: a tulajdonnévterek kérdése. A bibli-

ográfusi feladat és a lehetõségek (WEB 2.0?)

címmel. Megtudhattuk, hogy az ACOLIT az
Olasz Egyházi Könyvtárosok Egyesülete kiad-
ványa, a Katolikus szerzõk és liturgikus mû-
vek jegyzéke az alcíme, és három kötetben
jelent meg 1998 és 2004 között. Az elõadás
számos példával illusztrálta a kötet tartalmát
és felépítését. Egyik feladat lenne a kötetek-
ben szereplõ adatok honosítása, kiegészítése.
A tulajdonnévterek kérdésének megoldásához
két bibliográfusi feladat adódik: 1. névtárak/
névterek igénybe vétele; 2. névtárak/névterek
építése. Létezik az Országos Széchényi Könyv-
tárban névindex több mint félmillió névvel. Az
elõadó szerint nagy szükség van a Nemzeti
Névtér felállítására és a meglévõ autonóm
rendszerek névállományának integrálására.
Ugyanígy fontosnak tarja a névtér szakértõi
mûködtetésére és a névterek W2-es technoló-
giákkal történõ gazdagítására.

A folytatásban a Stephaneum épület Audi-
torium Maximumjában Tusor Péter kari orgona-
felelõs rövid orgonakoncerttel kedveskedett a
jelenlevõknek. Ezt követte Nagyné Ladányi

Mária könyvtárvezetõ ismertetõje. Végezetül a
campus szebbnél szebb épületeivel ismerkedhet-
tek meg a résztvevõk.

Györe Géza

In memoriam Rády Ferenc
(1942–2007)

Rády Ferenc szenvedélyesen szerette az életet.
Ez az életszeretet adott erõt betegsége utolsó
szakaszának türelemmel történõ elviseléséhez is.
Életének 65. évében, 2007. május 16-án fejezte
be földi pályafutását.

Különleges és színes életutat járt be. Fiatal
korában vonzotta a mûvészet, különösen a balett
világa. Hasonlóan vonzódott a reáltudományok
iránt is. Felmerült annak a lehetõsége is, hogy
állatorvos lesz. Életpályája azonban más fordu-
latot vett. De ez a kettõs kötõdés a mûvészetek-
hez és a reáliákhoz egész életútján végigkísérte.
Érzékeny volt a szépre, és megõrizte különleges
érdeklõdését a zene iránt. Tudott szenvedélyes
és kirobbanó lenni. Vállalta és kimutatta tempe-
ramentumos természetét. De mindemellett meg-
õrizte az élet reális viszonyai iránti érdeklõdését
is, hatékonyan tudott bonyolult kérdések között
eligazodni és a problémákra megoldást találni.
Ez a tulajdonsága volt késõbbi szakmai sikerei-
nek egyik záloga.

Könyvtárosként a legkülönbözõbb beosztások-
ban dolgozott, és szinte minden lépcsõfokot
bejárva, végül az Országos Széchényi Könyvtár
általános fõigazgató-helyettese lett. Õszintén ér-
dekelte a könyvtárosi tevékenység minden vo-
natkozása. Különleges és gazdag szakmai életút-
jának csak fõbb állomásai villanthatók fel e meg-
emlékezés keretei között.

1966-tól 1985-ig az Országos Mûszaki In-
formációs Központ és Könyvtár (OMIKK)
munkatársaként, osztályvezetõjeként, majd
1985-tõl megbízott fõosztályvezetõjeként te-
vékenykedett. Rády Ferenc szívesen és nagy
hozzáértéssel foglalkozott igazgatási és szer-
vezési feladatokkal. Ezért kapott meghívást az
Országgyûlési Könyvtárba, ahol igazgatási osz-
tályvezetõ lett, amit 1986. januárjától 1994.
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márciusáig töltött be. Érkezése mindnyájunk
számára érezhetõ pezsgést hozott könyvtárunk-
ba. Számos olyan dologhoz értett és olyan
problémákat oldott meg nagy hozzáértéssel,
amelyek másoknak nyûgöt és tehertételt jelen-
tettek. Lelkesen foglakozott szervezéssel, a
munkaszervezet mûködési rendjének kidolgo-
zásával, különbözõ mûszaki, beruházási mun-
kák irányításával, technikai eszközök beszer-
zésének elõkészítésével és lebonyolításával.

Elsõként kell megemlíteni, hogy korábban
könyvtárunkban nem létezett igazgatási osztály,
tehát ennek kialakítása és mûködtetése úttörõ jel-
legû feladat volt. Jól jellemzi ennek a munkának
a sikerét, hogy az Országgyûlési Könyvtárban
töltött idõ alatt egymás után három fõigazgató is
elismerte tevékenységét, és igazgatási osztály-
vezetõként igényt tartott munkájára.

1988-ban az egyik fõ szervezõje volt a Jogi
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL) nagy
sikerû budapesti konferenciájának, melynek fõ
helyszíne könyvtárunk volt.

Az Országgyûlési Könyvtárban eltöltött éve-
inek legfontosabb jellemzõje azonban mégis az,
hogy ez az idõszak történelmi jelentõségû volt a
könyvtár életében. 1990. október 25-én Szabad
György házelnök és Andrásfalvy Bertalan mû-
velõdési és közoktatási miniszter megállapodást
kötött, hogy „helyreállítják az Országgyûlés és
az Országgyûlési Könyvtár történelmileg kiala-
kult szerves kapcsolatát”. Ez az egyszerû mon-
dat azonban hatalmas kihívást jelentett igazgatá-
si és szervezési szempontból is. A könyvtár át-
helyezése a Mûvelõdési és Közoktatási Minisz-
térium közgyûjteményei közül az Országgyûlés
intézményrendszerébe rendkívül bonyolult és
szerteágazó feladat volt. E folyamat végig-
vitelében Rády Ferencnek múlhatatlanul fontos
szerepe volt. Agilis, határozott fellépése, kon-
cepciózus gondolkodása és kitûnõ tárgyaló-
készsége számos nehézséget elhárított ennek az
unikális feladatnak a lebonyolítása során. Az
elõzõ ügy nagyságrendjéhez nem mérhetõ, de az
Országgyûlési Könyvtár raktározási gondjainak
megoldásában mégis jelentõs szerepet játszó új
könyvraktár kialakításának menedzselését is õ
végezte. A 120-130 ezer kötet befogadására al-
kalmas korszerû raktár átadására 1992-ben ke-
rült sor.

1994 áprilisa óta dolgozott az Országos Szé-
chényi Könyvtárban. Fõosztályvezetõként a

kötelespéldány-szolgálatot, a nemzetközi kiad-
ványcserét, a könyvtárközi központi szolgáltatá-
sokat (könyvtárközi kölcsönzés, központi kata-
lógusok, tárolókönyvtár), késõbb a nemzeti
könyvtár gyarapítási tevékenységét is magában
foglaló Dokumentumellátó Fõosztály munkáját
irányította, majd 2000. március 1-jétõl az OSZK
általános fõigazgató-helyettesévé nevezték ki.
2005-tõl õ volt a nemzeti könyvtár tájékoztatási
igazgatója is.

Az igazgatási tevékenység mellett örömmel
és szívesen tanított. Különösen foglalkoztatta az
olvasószolgálati munka, a tájékoztatási tevékeny-
ség. Ezt az érdeklõdését és szaktudását a
könyvtárosképzésben is kamatoztatta. Nagy sze-
retettel tanított 1980 óta. Tanítványai is kedvel-
ték, lelkesíteni tudta õket. Legendákat meséltek
óráiról, ahol kitûnõ hangulatban kalauzolta hall-
gatóit a tájékoztatási szakma legújabb ismerete-
inek birodalmába. Soha nem volt távolságtartó
„Tanár Uras”. Rendszeresen járt tanítványaival
sörözni.

Rády Ferenc országosan ismert könyvtáros
volt. Sokan megismerték a negyedszázados ok-
tatási tevékenysége révén, de ismerték a könyv-
tári közéletben betöltött rendkívül aktív sze-
repvállalása miatt is. Számos alkalommal vett
részt különféle könyvtári tárgyú jogszabályok
elõkészítésében. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületében különbözõ választott vezetõi
posztokat töltött be, és megannyi szakmai ren-
dezvényen szerepelt elõadóként az ország kü-
lönbözõ pontjain.

Szakmai munkássága elismeréseként 2003.
augusztus 20-a alkalmából Szinnyei József-díj-
ban részesítette Hiller István, a nemzeti kulturá-
lis örökség minisztere.

Rády Ferenc szenvedélyesen szerette az éle-
tet. Örömmel mesélt családjáról, három rajongá-
sig szeretett unokájáról, a csobánkai nyaralóban
végzett különféle házimunkákról, egy kiváló
opera-elõadásról, egy új selyem nyakkendõrõl,
de akár egy fogadáson felszolgált, delikát étel-
költeményrõl is.

Utolsó találkozásunkkor már nagybeteg volt.
Várbéli irodájában váltottunk néhány mondatot
az Országos Könyvtári Kuratórium elõtt álló
feladatokról, majd családjára terelte a szót: „Jön-
nek az unokáim, sütni fogok nekik!” Felragyo-
gott a szeme, és elmosolyodott.

Redl Károly




