
kegyéből a tenyerébe simult Kazinczy kézira
tos szövege a bibliáról - amit Biblia Kazinczy 
Ferenc szavaival címen //. János Pál pápa ma
gyarországi látogatása tiszteletére adott ki a 
Cserépfalvi Könyvkiadó. Szerkesztette, a szö
veget gondozta, a jegyzeteket és az utószót is 
ő írta. Amit az utószóban megfogalmazott a 
műről, híven tükrözi Busa Margit hitbéli meg
győződését és vallásos lelkületét: „Kazinczy 
Ferenc ökumenikus Bibliával tanít minket: fo
galmazta református hittel, teljesebbé tette a 
katolikus és evangélikus hit adataival, befejez
te katolikus imakönyv könyörgéseit kiegészít
ve a maga református lelkiségű imáival." 

1995 karácsonyára boldogan küldte el Kazin
czy Ferenc utazásai című könyvét, amelyben az 
ő gondos válogatása segítségével „Kazinczy 
Ferenc személyes élményeinek tükrében mint
egy csodálatos film pereg le szemünk előtt a 
messze évtizedek magyar kultúrtörténete" - ol
vasható az előszóban. 

Fogyatkozó fizikai erővel, de folyamatosan 
dolgozott, azzal a meggyőződéssel, hogy jó 
ügyet szolgál. Azt vallotta: ha csak egy ember
nek is segíthetett, már nem dolgozott hiába. 

Amikor munkáinak megjelentetése ügyében 
fáradozott, nem az egyéni hiúság vezette, ha
nem a segíteni akarás, munkájáért nem várt ju
talmat. 

Természetesen ő is örült az elismerésnek, s 
ilyet jószerével csak élete utolsó éveiben kapott. 
1998-ban Szinnyei József-díjban részesült, 
2005-ben boldogan újságolta: „munkásságom
mal az internetre kerültem!" A legnagyobb öröm 
akkor érte, amikor szeretett munkahelyétől, a 
Széchényi Könyvtártól 2006-ban a Bibliothe-
caria Emerita kitüntető címet kapta. 2009. márci
us 6-án a Teremtő különös kegyéből csendesen 
elszenderült. Eredményekben gazdag, áldozatos 
élete lezárult, öröksége reánk maradt. • 
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Busa Margit írógépe 

Az Országos Szé
chényi Könyvtár és 
az Osiris Kiadó kö
zös kiadásában, a 
Magyar Könyv Ala
pítvány támogatásá
val, Fogarassy Mik
lós szerkesztésében 
megjelent Az olva
só című kötet. 

A kiadvány úgy
nevezett Festschrift, 
olyan könyv, amel
lyel barátok, kollé
gák róják le tiszteletüket egy megbecsült és 
hozzájuk különösen közel álló pályatársuk 
előtt. Lakatos András, az OSZK nemrég nyuga
lomba vonult, ám mindannyiunk szerencséjére 
ma is köztünk dolgozó, a 65. születésnapját 
nemrég betöltött munkatársa - noha a kötethez 
csatolt bibliográfia értékes publikációiról is 
számot ad - mindenekelőtt afféle jó értelemben 
vett szürke eminenciása a magyar irodalomnak: 
rendkívüli tudását, empátiáját, műértését mint 
számos magyar író, költő, elméletíró és könyv
táros támasza és tanácsadója, értő olvasója és 
baráti kritikusa gyümölcsöztette. 

Az olvasó - ez volt a címe Spiró György ró
la mintázott kulcsnovellájának, s ugyanezt a 
címet viszi tovább a kötetben Kenedi János 
emlékezése is. Ugyancsak a Lakatos András
hoz fűződő emlékeit, életében, pályáján betöl
tött szerepét írja meg Boka László, Fogarassy 
Miklós, Nóvé Béla, Kőszeg Ferenc és Szilágyi 
Sándor. Köszöntőt írt Réz Pál. Verssel tiszte
leg Bertók László, Kukorelly Endre és Várady 
Szabolcs. A kötet számára írt esszét, tanul
mányt Csűrös Miklós, Dalos György, 
Gyurgyák János, Kis János, Radnóti Sándor, 
Tamás Attila, Vajda Kornél és Wilheim And
rás, novellát Spiró György. És ebben a kötet
ben olvasható Fodor Géza utolsó írása is, me
lyet váratlan halála szakasztott félbe. Az 
anyagot Tokaji Nagy Erzsébet életmű-bibliog
ráfiája egészíti ki. • 
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MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
nemzeti minőségpolitikai szakfolyóirat 

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) „Minőség és Megbízha
tóság" című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát kéthavonta, évente 6 füzetben közel 3000 
példányban az Iparfejlesztési Közalapítvány közreműködésével és feltüntetett jogi tagjainak tá
mogatásával adja ki. 
A 43. évfolyamába lépett és 2009-től elektronikus formában is megjelenő szakfolyóirat célja a ma
gyar minőség ügyének szolgálata, a minőséggel kapcsolatos korszerű ismeretek közlése, és lehető
ség biztosítása a magyar gazdaság és közszféra szereplőinek a hazai tapasztalatok bemutatására. 
A minőség tervszerű szabályozása ma már nem csak az ipari termeléshez kapcsolódó fogalom. 
A minőségirányítási rendszerek - az ISO 9000, a teljes körű minőségirányítás (TQM) stb. - alkalma
zása az ipari termelésen túl teret nyert a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban és 
az emberi tevékenység szinte minden területén. Ezen rendszerek ismereté ma már nélkülözhetet
len minden olyan szervezet, intézmény számára, amely tevékenységének, szolgáltatásának színvo
nalát a korszerű nemzetközi követelményekhez kívánja igazítani. 

A Minőség és Megbízhatóság 
tájékoztatja olvasóit a minőségügy fontos hazai és nemzetközi eseményeiről, és közli a minőséggel 

kapcsolatos korszerű ismereteket. Rendelje meg az alábbi megrendelőlap visszaküldésével: 

Megrendelés 
Postázási cím: 
Cégnév: Név : 
Ir. szám: Város: Utca: 
Elektronikus cím: @ 
Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől): Adószám: 
Cégnév: 
Ir. szám: Város: Utca: 
Ügyintéző: Telefon: Fax: e-mail: @ 

1. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat nyomtatott és elektronikus változatát, en
nek együttes ára 12 000 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 13 860 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: [ 
2. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" eddigiek szerinti nyomtatott füzeteinek postai megkül
dését, amelynek ára 7200 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 8 820 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: 
3. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" elektronikus változatát, amelynek ára 6000 Ft + 5% ÁFA 
(összesen: 6 300 Ft/év) 

igen 
Megrendelésem visszavonásig érvényes; tudomásul veszem, hogy a kiadó évente számláz, és fenntartja 
a jogot az előfizetési díj módosítására előzetes időbeni tájékoztatás mellett. 

Kelt: 

(P.H.) 

(cégszerű) aláírás 

A megrendelést a következő címre kérjük: EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21. 
Tel: (06 1) 212-8803 • Fax: (06 1) 212-7638 • E-mail: info@eoq.hu 
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