
ba." De nem ezért szerethető mesehős. E regény 
legfontosabb tanulsága már az első fejezet végén 
elhangzik, és később is többször megismétlik a 
szereplők: „Lajos, neked aztán aranykezed van!" 

Hogy ez tanulságnak kevés lenne? Kétségtelen, 
a szerző nem úgy tanít, ahogy azt a fabulák írói 
tették. Regényének legfőbb erénye nem a didakti
kusság. Ehelyett igényes, szellemes nyelvhaszná
lat, beszélő nevek, nyelvi játékok és sok humor 
jellemzik a szöveget. 

De ne feledkezzünk el a cselekményről sem. 
Versengésekről, sportversenyekről, ősi titkokról 
és nyomozásról is olvashatunk, s bár vér nem fo
lyik, néhány rejtői pofon is elcsattan. És a regény 
végén megjelenik a szerelem is, bár Sellő Zsófia 
vízilabdázó és Kövér Lajos amatőr súlyemelő ro
mánca vélhetően egy következő történetben telje
sedik majd ki. 

Lackfi János nem először kapja meg az Év 
Gyerekkönyve-díjat, s ami korábban még nem 
fordult elő: ugyanaz a szerző két különböző 
műnemben írt könyvvel lett díjazott. 2004-ben 
verseskötetével, ezúttal pedig egy regénnyel érde
melte ki az elismerést. 

Gombos Péter 

Pásztor Árpád: Muzi - Békés Rozi illusztrációi 
Mindig nagy érdeklődéssel veszem kezembe 

Békés Rozi új illusztrált könyveit. Vajon mit is tud 
hozzátenni már kialakult stílusához, szemléletéhez 
egy olyan illusztrátor, akinek már kialakult, úgy
mond lezárt stílusa van? Megújulása nem látvá
nyos, de annál átgondoltabb és szakmailag meg
alapozottabb. Munkáira jellemző az érett rajztudás, 
nagyvonalú, vázlatszerű frissességgel vet papírra, 
amit még a nyomdai munkálatok sem tudnak tönk
retenni, izgalmas frissességük megmarad. Jó látni 
ezt a laza, de az illusztrátor szakmát teljes bizton
sággal művelő stílust. Az ember szinte kedvet kap 
folytatni illusztrációit. Művei már-már befejezet
lennek tűnnek, de ez csak látszat, mert itt minden 
pontosan a helyén van, se több, se kevesebb, ennyi 
pont elég, és ettől jók illusztrációi. 

Sárkány Győző 

Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás, 
Pacskovszky Zsolt műfordítása 

Pacskovszky Zsoltnak több novellája jelent 
meg, az első a Fagy című a Holmi 1990. évi 12-es 
számában. Három önálló kötete a Záróra, az Intim 
és a Moribond. Hangjátékok, több filmforgató

könyv, szerkesztői munkák jellemzik írói mun
kásságát. 

Műfordításokkal már az 1990-es évek közepétől 
jelentkezik. A 2008. év fordításai: Boris Vian-no-
vellák, melyek a Blues egy fekete macskáért című 
kötetben jelentek meg a Cartaphilus Kiadónál. 

A díjat az Ágrólszakadt Tóbiás című gyermek
regény fordításáért kapja. 

„A regény főhőse másfél milliméter magas, ko
rához képest nem túl nagy. A fa lakói között él, 
akik ágakon és leveleken épített otthonukon túl 
nem ismernek más világot." S ezt a nagyon embe
ri világot beszédes nevekkel jellemzi a fordító: 
Borongó Bernát, Furkó Döme, Alsólombos, Csü
csöktáj, Csicsergő, Kis Fajáró, Zordon Odó. 

A könyv remek olvasmány, köszönhetően a 
fordítónak is, akinek saját honlapját is érdemes 
felkeresni. 

Kucska Zsuzsa 

Mosonyi Aliz életműve és munkássága 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény - így kezdő

dik a Szekrénymesék című, feledhetetlen kötet vala
mennyi története. És „van egyszer" egy Mosonyi 
Aliz nevű író, a Szekrénymesék és a Boltosmesék és 
még igen sokféle mesék mesélője, aki úgy szólt az 
olvasóhoz - gyerekhez és felnőtthöz egyaránt - , 
ahogyan előtte még senki. És az olvasók felütötték a 
fejüket és füleltek, és elkezdték keresni a könyveit, 
és azóta le sem teszik, hanem adják kézről kézre, 
apa a fiának és anya a lányának, sőt, talán a Mari 
nevű szekrények a boltosoknak és viszont. És ezt a 
máshoz nem hasonlítható hangot meghallották a 
színházak és bábszínházak is, és sorra kérik az írót, 
hogy dolgozzék nekik, mert az ő hangján akarják el
mondani nézőiknek nem csupán az eredeti Mosonyi 
Aliz-meséket, hanem a Varázsfuvolát, a Hamupipő
két, a Csipkerózsikát, de még az Illemtant is. 

Nemrégiben kerestem valamit egy web-áruház 
katalógus-oldalán, és ott, az online áruházban, 
ahol tudvalévőleg nem különböztetik meg a 
macskaeledelt a könyvtől és a kindertojást tojó, 
fröccsöntött húsvéti nyulat az írótól, hirtelen be
lebotlottam a „könyvterméklistába" - ahogyan a 
webvilágban az irodalmat nevezik - és ott ebbe a 
kifejezésbe: Márka: Mosonyi Aliz. És az első fel-
szisszenés után arra gondoltam: nem is rossz. Sőt. 
Mert Mosonyi Aliz valóban márka. A minőségé. 
A másokéhoz nem hasonlító derűé, a szelíd gro
teszké, mely rabul ejti az olvasót. 

Békés Pál 
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K ü l h o n b ó l j e l e n t j ü k 
Római vakáció(m) II. 

A Római Magyar Akadémia könyvtára 
- ahogyan a könyvtáros látja 

Balogh Mihály 

A Római Magyar Akadémia könyvtárának 
(közelmúltját a Könyvtári Levelező/lap előző 
számában az akadémia igazgatója, Kovács 
Péter segítségével ismerhették meg az olvasók. 
A könyvtár mai küldetéséről, szerepéről, fel
adatairól Ballá Orsolya könyvtárossal folyta
tom a beszélgetést. Kérem, kedves kollegina, 
mutassa be legalább nagy vonalakban ezt a 
gyűjteményt! 

esedékes átfogó leltározás kapcsán, eszerint az 
állomány most, 2009. február végén 15 ezer 
könyvet tartalmaz. Az egyéb dokumentumok
ról, így a folyóiratokról, kottákról, hangleme
zekről, videokazettákról egyelőre nincs meg
bízható pontosságú adatunk, de ezeknek az 
állományrészeknek a leltározására is sort kerí
tünk az idei év nyaráig. 

Gyűjteményünk „lelke" a közel kétezer kö
tetes kézikönyvtár, amelynek nagyobb része 
itt, az első emeleti, freskós mennyezetű olva
sóteremben, kisebb része pedig az én titká
ri/könyvtárosi dolgozószobámban található. 
Kézikönyvtárunk tulajdonképpen szabadpol
cos rendszerű, nagy üvegajtós szekrényekben 
tartjuk a könyveket, ezeket azonban a haszná-

Olasz restaurátortanulók 
a tanáruk segítségével kutatnak a könyvtárban 

A gyűjtőkörünket, mint ezt igazgató úr is em
lítette, szakmailag az intézmény jellege hatá
rozza meg: az alapot az olaszországi magyar és 
a magyarországi olasz kulturális, tudományos 
kapcsolatok világa jelenti. A humán szférán be
lül elsősorban az irodalom, a történelem, a ré
gészet és a művészettörténet tudományterületek 
egymásra vonatkozó szakirodalmát gyűjtjük, 
Magyarországról olaszul, illetve Olaszország
ról magyarul. 

A könyvtár állományának újabb, pontos föl
mérése ezekben a napokban zárult le az éppen 

lók szabadon kinyithatják. Kézikönyvtári állo
mányunknak mennyiségileg nagyjából a dup
lája a szépirodalom, a többi pedig tudományos 
szakmunka. A gyűjtemény zömét a három 
földszinti raktárhelyiségben tároljuk, numerus 
kurrens szerint. Könyveink mintegy kétharma
da magyar nyelvű, negyed része olasz, a többi 
leginkább angol, kevesebb a francia, német, 
spanyol, latin nyelvű munka. 

A dinamikusabb gyarapítás legfőbb akadá
lya a pénz, pontosabban a pénz szűkös volta. 
Az éves keretük 300 ezer forint. Ez ugyan a 
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legnagyobb a tizennyolc magyar intézet kö
zött, de például ebből kell megvennünk azokat 
a magyar filmeket is, amelyeket bemutatunk 
látogatóinknak, kölcsönzünk használóinknak, 
így azután éves átlagban száz kötet alatt marad 
általában a könyvvásárlásunk. Ehhez jön némi 
ajándék, bár ez rendszertelenebb: elsősorban a 
szerzőktől, főleg az olasz szerzőktől kapunk 
könyveket ajándékba, és itt tartjuk számon ter
mészetesen az igazgató úr által is említett, az 
olaszországi magyar családi könyvgyűjtemé
nyekből hozzánk kerülő hagyatékokat. (Ezek
ben persze sok minden van, de - ahogy erről 
már volt szó - mi már csak magyarságpolitikai 
okból sem utasíthatunk vissza semmit.) így 
együtt, éves átlagban százötven kötet körüli 
könyv a tényleges gyarapodásunk. 

Az állományunk feltártságáról annyit, hogy 
valamikor korábban, az OSZK-s (Országos 
Széchényi Könyvtár-beli) kollégák elkészítet
ték a betűrendes, szerző, cím, tárgyszó szerin
ti cédulakatalógust és a szakkatalógust is, 
azonban ezeket 2001-gyei lezártuk, azóta fo
lyamatosan épül a számítógépes katalógus. Az 
állomány gépi feltártsága most mintegy hatvan 
százalékos. Még ebben az évben tervezzük a 
teljes állományunk feltárását. Ehhez a SZIK
LA programot használjuk. 

Mi a helyzet a használói lehetőségekkel, igé
nyekkel és szokásokkal? 

Kezdjük talán azzal, hogy az akadémia 
könyvtára nyilvános és ingyenes, még késedel
mi díjat sem szedünk, és a nyitva tartásunk lé
nyegében megegyezik az én munkaidőmmel, 
vagyis hétfőtől péntekig reggel 8-tól 17 óráig 
fogadjuk a látogatókat. 

Ami a szolgáltatásaink és a használói igé
nyek viszonyát illeti, nagyjából fele-fele 

arányban oszlik meg a helyben használat és a 
kölcsönzés. Az előbbi értelemszerűen itt is in
kább a kézikönyvekre, kisebb részben a szak
irodalomra, míg az utóbbi elsősorban a szépiro
dalomra irányul. Ujabban mindinkább terjed a 
másolatszolgáltatás iránti igény, interneten is, 
viszont a könyvtárközi kölcsönzésre eddig nem 
mutatkozott különösebb kereslet. Van lehetőség 
az internet helyben használatára is, ehhez egy 
gép áll az olvasók, használók rendelkezésére. 
Ugyancsak megtekinthető helyben a könyvtár 
filmállománya is, akár a videokazettás, akár a 
DVD-s változat. Előfordult, mint speciális szol
gáltatási igény, hogy olyan olasz anyanyelvű 
kutatónak kellett segítenem eligazodni valame
lyik magyar könyvtár adatbázisában, aki nem 
értett eléggé magyarul. 

A használati gyakoriság meglehetősen hul
lámzó, a nyár különösképpen holtszezon Ró
mában. Egyébként meg van olyan, hogy egy hé
ten egy olvasó esik be, máskor meg egy nap 
alatt öt. Való igaz, hogy az állomány többségé
ben magyar nyelvű, a használók meg több
ségükben olaszok. De - ahogy ezt már az igaz
gató úr is említette - az ellentmondás csak 
látszólagos, hiszen miközben a magyar anya
nyelvű használók is keresik az olasz nyelvű 
munkákat, addig az olaszok elsősorban a ma
gyar nyelvűeket viszik. Ugyanis főként a 
magyar kultúra iránt nyelvi szinten is érdeklődő 
olaszokról, illetve zömmel tartósan kint élő, te
hát olaszul is beszélő magyarokról van szó. 

S hogy kik is a használóink? A hely szelle
ménél, természeténél fogva elsősorban értel
miségi foglalkozásúak, egyetemi hallgatók, 
tanárok, ösztöndíjasok, kutatók, művészek ta
lálnak meg minket. Közönségünk túlnyomó 
többsége felnőtt korú. Sajnos az olasz fiatalok, 
például a középiskolások nem járnak hozzánk, 
és itteni közoktatási intézményekkel sincs ér
demi kapcsolatunk. Az olaszok általában is ke
vesebbet olvasnak, mint a magyarok, s a fiata
lok még kevesebbet. 

Ez annál inkább érdekes adalék, mert hiszen 
nálunk odahaza ugyancsak kongatják az illeté
kes szakemberek az olvasáskultúra elsorvadá
sa miatti aggodalom vészharangjait. 

Pedig a magyar helyzet az itteninél még 
mindig sokkal jobb! Ez személyes tapasztala
tom, hiszen évek óta itt élek, a férjem ugyanis 
olasz. Ő statisztikus, és az itteni átlagnál lé-

3 0 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . m á j u s 

Ballá Orsolya intézeti titkár, könyvtáros munka közben 

nyegesen többet olvas, de az olasz ismerőse
inkre ez már egyáltalán nem jellemző. Hogy 
mást ne mondjak, egy magyar családban, ház
tartásban még azért akad legalább egy köny
vespolc, az olaszoknál ez a bútordarab már rég 
nem tartozéka a lakás berendezésének. A fiata
lok pedig jóformán csak zenét hallgatnak és 
neteznek. Ehhez az igényváltáshoz (igényte-
lenedéshez?) alakult, idomult az olasz könyv
tárak legtöbbje is. 

Valóban, a buszon, a villamoson, a metrón 
itt tényleg sokkal kevesebb olvasó embert lá
tok, mint otthon. Legfeljebb a járatokon szét
szórt ingyenes újságokba lapoznak bele. Az 
egyiknek a találó címe 24', és tényleg körülbe
lül annyi, vagyis huszonnégy perc elég is az át-
lapozásához. De váltsunk témát! Mi a helyzet 
a szakmai kapcsolataikkal? 

Elő kapcsolatunk van a minket szakmailag 
felügyelő OSZK-val, valamint a „SZIKLA-
család" tagkönyvtáraival. Már csak a szerve
zeti rendünk meg a hasonló szerepünk miatt is 
tartjuk a kapcsolatot a más külföldi városok
ban működő magyar intézetekkel, illetve 
könyvtáraikkal, meg persze a különböző nem
zetek itteni, római kulturális intézeti könyvtá
raival. Közvetlen szomszédunk, csak pár perc
nyire esik tőlünk s egy másik csodálatos rene
szánsz épületben, a Farnese-palotában „lakik", 
a franciák római intézete és könyvtára. Ápol
juk továbbá a kapcsolatot a római történeti in
tézetek könyvtáraival, illetve az itteni egyetem 
Sárközi Péter vezette magyar tanszékével, 
ahonnan számos, magyarul tanuló olasz anya
nyelvű hallgató keres meg minket. De van 
kapcsolatunk a többi egyetem magyar lektorá
tusaival is. 

Az igazgató úrtól tudom, hogy ön szervezi az 
akadémia kiadói tevékenységét. Mondana né
hány szót erről a munkájáról és az önökre vá
ró aktuális kiadói feladatokról is? 

Annál is szívesebben, mert ezt a területet af
féle „szívem csücske" feladatnak tartom, szí
vesen végzem. Évente nagyjából három könyv 
kiadását engedi meg a büdzsénk, s ezek közül 
az első kell, hogy legyen az évkönyvünk, az 
Annuario, amely eddig rendszertelenül jelent 
meg. Ezen a jövőben változtatni akarunk: egy 
évkönyv legyen valóban évkönyv! 

Működik itt, az akadémián, egy műfordító 
műhely. Legújabban főként a XX. századi ma
gyar irodalom olaszra fordítása megy. Most 
éppen Kosztolányi-novellákat fordítanak, ta
valy Szabó Lőrinctől adtunk ki egy vers válo
gatást. A Pódium Pannonicum sorozatban je
lent már meg Balassi, Csokonai, József Attila, 
Somlyó György, aztán egy színműantológia 
meg kortárs költők antológiája. Ezt a sorozatot 
a Lithos Kiadó gondozza. Ennek a sorozatnak 
egy-egy darabja lehet évente a második kiad
ványunk az évkönyv mellett. 

Végül van még nekem egy dédelgetett ter
vem: szeretnék fordítói pályázatot kiíratni az 
akadémián, természetesen pénzdíjakkal, hogy 
ne „hasra ütve" menjen a kiválasztás - sem a 
fordítandóké, sem a fordítóké. Az előbbiek kö
rét annyiban szűkíthetné a pályázati kiírás, 
hogy a rendszerváltás utáni magyar szépiroda
lomra szólna, műfaji megkötés nélkül. Az 
utóbbit pedig az igényes szakmai zsűri garan
tálná. Egy nagyobb olasz kiadót szeretnénk 
megnyerni támogatóul. 

Kedves Orsolya! A végére maradt egy sze
mélyesebb természetű, bár egyáltalán nem 
személyeskedőnek szánt kérdés: könyvtáros-e 
a Római Magyar Akadémia könyvtárosa? 

Erre a kérdésre csak összetett választ tudok 
adni, amelynek lényege talán így summázha
tó: igen is, meg nem is. Ha arra gondolok, 
hogy a munkaköri leírásom, az intézeti beosz
tásom szerint elsősorban nem is könyvtáros 
vagyok, hanem titkár, egyúttal az akadémia 
kiadói feladatkörében is szervezőmunkát vég
zek s e feladataim mellett látom el a könyvtá
rosi teendőket, akkor azt kell mondanom, 
hogy elsősorban nem könyvtáros vagyok. Ha 
viszont azt nézem, hogy a munkaidőm milyen 
jelentős részét fordítom a napi könyvtárosi 
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legnagyobb a tizennyolc magyar intézet kö
zött, de például ebből kell megvennünk azokat 
a magyar filmeket is, amelyeket bemutatunk 
látogatóinknak, kölcsönzünk használóinknak, 
így azután éves átlagban száz kötet alatt marad 
általában a könyvvásárlásunk. Ehhez jön némi 
ajándék, bár ez rendszertelenebb: elsősorban a 
szerzőktől, főleg az olasz szerzőktől kapunk 
könyveket ajándékba, és itt tartjuk számon ter
mészetesen az igazgató úr által is említett, az 
olaszországi magyar családi könyvgyűjtemé
nyekből hozzánk kerülő hagyatékokat. (Ezek
ben persze sok minden van, de - ahogy erről 
már volt szó - mi már csak magyarságpolitikai 
okból sem utasíthatunk vissza semmit.) így 
együtt, éves átlagban százötven kötet körüli 
könyv a tényleges gyarapodásunk. 

Az állományunk feltártságáról annyit, hogy 
valamikor korábban, az OSZK-s (Országos 
Széchényi Könyvtár-beli) kollégák elkészítet
ték a betűrendes, szerző, cím, tárgyszó szerin
ti cédulakatalógust és a szakkatalógust is, 
azonban ezeket 2001-gyei lezártuk, azóta fo
lyamatosan épül a számítógépes katalógus. Az 
állomány gépi feltártsága most mintegy hatvan 
százalékos. Még ebben az évben tervezzük a 
teljes állományunk feltárását. Ehhez a SZIK
LA programot használjuk. 

Mi a helyzet a használói lehetőségekkel, igé
nyekkel és szokásokkal? 

Kezdjük talán azzal, hogy az akadémia 
könyvtára nyilvános és ingyenes, még késedel
mi díjat sem szedünk, és a nyitva tartásunk lé
nyegében megegyezik az én munkaidőmmel, 
vagyis hétfőtől péntekig reggel 8-tól 17 óráig 
fogadjuk a látogatókat. 

Ami a szolgáltatásaink és a használói igé
nyek viszonyát illeti, nagyjából fele-fele 

arányban oszlik meg a helyben használat és a 
kölcsönzés. Az előbbi értelemszerűen itt is in
kább a kézikönyvekre, kisebb részben a szak
irodalomra, míg az utóbbi elsősorban a szépiro
dalomra irányul. Ujabban mindinkább terjed a 
másolatszolgáltatás iránti igény, interneten is, 
viszont a könyvtárközi kölcsönzésre eddig nem 
mutatkozott különösebb kereslet. Van lehetőség 
az internet helyben használatára is, ehhez egy 
gép áll az olvasók, használók rendelkezésére. 
Ugyancsak megtekinthető helyben a könyvtár 
filmállománya is, akár a videokazettás, akár a 
DVD-s változat. Előfordult, mint speciális szol
gáltatási igény, hogy olyan olasz anyanyelvű 
kutatónak kellett segítenem eligazodni valame
lyik magyar könyvtár adatbázisában, aki nem 
értett eléggé magyarul. 

A használati gyakoriság meglehetősen hul
lámzó, a nyár különösképpen holtszezon Ró
mában. Egyébként meg van olyan, hogy egy hé
ten egy olvasó esik be, máskor meg egy nap 
alatt öt. Való igaz, hogy az állomány többségé
ben magyar nyelvű, a használók meg több
ségükben olaszok. De - ahogy ezt már az igaz
gató úr is említette - az ellentmondás csak 
látszólagos, hiszen miközben a magyar anya
nyelvű használók is keresik az olasz nyelvű 
munkákat, addig az olaszok elsősorban a ma
gyar nyelvűeket viszik. Ugyanis főként a 
magyar kultúra iránt nyelvi szinten is érdeklődő 
olaszokról, illetve zömmel tartósan kint élő, te
hát olaszul is beszélő magyarokról van szó. 

S hogy kik is a használóink? A hely szelle
ménél, természeténél fogva elsősorban értel
miségi foglalkozásúak, egyetemi hallgatók, 
tanárok, ösztöndíjasok, kutatók, művészek ta
lálnak meg minket. Közönségünk túlnyomó 
többsége felnőtt korú. Sajnos az olasz fiatalok, 
például a középiskolások nem járnak hozzánk, 
és itteni közoktatási intézményekkel sincs ér
demi kapcsolatunk. Az olaszok általában is ke
vesebbet olvasnak, mint a magyarok, s a fiata
lok még kevesebbet. 

Ez annál inkább érdekes adalék, mert hiszen 
nálunk odahaza ugyancsak kongatják az illeté
kes szakemberek az olvasáskultúra elsorvadá
sa miatti aggodalom vészharangjait. 

Pedig a magyar helyzet az itteninél még 
mindig sokkal jobb! Ez személyes tapasztala
tom, hiszen évek óta itt élek, a férjem ugyanis 
olasz. Ő statisztikus, és az itteni átlagnál lé-
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Ballá Orsolya intézeti titkár, könyvtáros munka közben 

nyegesen többet olvas, de az olasz ismerőse
inkre ez már egyáltalán nem jellemző. Hogy 
mást ne mondjak, egy magyar családban, ház
tartásban még azért akad legalább egy köny
vespolc, az olaszoknál ez a bútordarab már rég 
nem tartozéka a lakás berendezésének. A fiata
lok pedig jóformán csak zenét hallgatnak és 
neteznek. Ehhez az igényváltáshoz (igényte-
lenedéshez?) alakult, idomult az olasz könyv
tárak legtöbbje is. 

Valóban, a buszon, a villamoson, a metrón 
itt tényleg sokkal kevesebb olvasó embert lá
tok, mint otthon. Legfeljebb a járatokon szét
szórt ingyenes újságokba lapoznak bele. Az 
egyiknek a találó címe 24', és tényleg körülbe
lül annyi, vagyis huszonnégy perc elég is az át-
lapozásához. De váltsunk témát! Mi a helyzet 
a szakmai kapcsolataikkal? 

Elő kapcsolatunk van a minket szakmailag 
felügyelő OSZK-val, valamint a „SZIKLA-
család" tagkönyvtáraival. Már csak a szerve
zeti rendünk meg a hasonló szerepünk miatt is 
tartjuk a kapcsolatot a más külföldi városok
ban működő magyar intézetekkel, illetve 
könyvtáraikkal, meg persze a különböző nem
zetek itteni, római kulturális intézeti könyvtá
raival. Közvetlen szomszédunk, csak pár perc
nyire esik tőlünk s egy másik csodálatos rene
szánsz épületben, a Farnese-palotában „lakik", 
a franciák római intézete és könyvtára. Ápol
juk továbbá a kapcsolatot a római történeti in
tézetek könyvtáraival, illetve az itteni egyetem 
Sárközi Péter vezette magyar tanszékével, 
ahonnan számos, magyarul tanuló olasz anya
nyelvű hallgató keres meg minket. De van 
kapcsolatunk a többi egyetem magyar lektorá
tusaival is. 

Az igazgató úrtól tudom, hogy ön szervezi az 
akadémia kiadói tevékenységét. Mondana né
hány szót erről a munkájáról és az önökre vá
ró aktuális kiadói feladatokról is? 

Annál is szívesebben, mert ezt a területet af
féle „szívem csücske" feladatnak tartom, szí
vesen végzem. Évente nagyjából három könyv 
kiadását engedi meg a büdzsénk, s ezek közül 
az első kell, hogy legyen az évkönyvünk, az 
Annuario, amely eddig rendszertelenül jelent 
meg. Ezen a jövőben változtatni akarunk: egy 
évkönyv legyen valóban évkönyv! 

Működik itt, az akadémián, egy műfordító 
műhely. Legújabban főként a XX. századi ma
gyar irodalom olaszra fordítása megy. Most 
éppen Kosztolányi-novellákat fordítanak, ta
valy Szabó Lőrinctől adtunk ki egy vers válo
gatást. A Pódium Pannonicum sorozatban je
lent már meg Balassi, Csokonai, József Attila, 
Somlyó György, aztán egy színműantológia 
meg kortárs költők antológiája. Ezt a sorozatot 
a Lithos Kiadó gondozza. Ennek a sorozatnak 
egy-egy darabja lehet évente a második kiad
ványunk az évkönyv mellett. 

Végül van még nekem egy dédelgetett ter
vem: szeretnék fordítói pályázatot kiíratni az 
akadémián, természetesen pénzdíjakkal, hogy 
ne „hasra ütve" menjen a kiválasztás - sem a 
fordítandóké, sem a fordítóké. Az előbbiek kö
rét annyiban szűkíthetné a pályázati kiírás, 
hogy a rendszerváltás utáni magyar szépiroda
lomra szólna, műfaji megkötés nélkül. Az 
utóbbit pedig az igényes szakmai zsűri garan
tálná. Egy nagyobb olasz kiadót szeretnénk 
megnyerni támogatóul. 

Kedves Orsolya! A végére maradt egy sze
mélyesebb természetű, bár egyáltalán nem 
személyeskedőnek szánt kérdés: könyvtáros-e 
a Római Magyar Akadémia könyvtárosa? 

Erre a kérdésre csak összetett választ tudok 
adni, amelynek lényege talán így summázha
tó: igen is, meg nem is. Ha arra gondolok, 
hogy a munkaköri leírásom, az intézeti beosz
tásom szerint elsősorban nem is könyvtáros 
vagyok, hanem titkár, egyúttal az akadémia 
kiadói feladatkörében is szervezőmunkát vég
zek s e feladataim mellett látom el a könyvtá
rosi teendőket, akkor azt kell mondanom, 
hogy elsősorban nem könyvtáros vagyok. Ha 
viszont azt nézem, hogy a munkaidőm milyen 
jelentős részét fordítom a napi könyvtárosi 
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teendők végzésére, akkor néha mégis azt kell 
gondolnom, hogy elsősorban könyvtáros va
gyok. Ha az kéretik rajtam számon, hogy mi
féle szakmai kompetenciával rendelkezem, 
akkor töredelmesen be kell vallanom, hogy 
„csak" olasz szakos nyelvtanári diplomám 
van. Innen nézve tehát megint csak nem va
gyok könyvtáros, de ha visszatekintek az itt 
töltött időszakomra, magam is meglepődve ál
lapítom meg, hogy mennyi mindent eltanul
tam már a szakmából, jórészt autodidakta mó
don, a magam kenyerén, s ha hozzáveszem, 
hogy szívesen végzem azt a munkát, megint 
csak oda lyukadok ki, hogy azért mégiscsak 
könyvtáros (is) vagyok. 

Kétségtelen, hogy ez a gyűjtemény „elbírna" 
egy szakképzett és csak a könyvtárral foglalko
zó szakembert. Az elődöm, aki 2005-től 2007-
ig volt az akadémia titkára, történetesen könyv
tár szakos volt, ez az eset azonban inkább vélet
len, mint rendszeres az intézmény múltjában. 
Magam úgy látom, hogy egy ilyen irányú szak
mai előrelépésnek objektív és szubjektív akadá
lyai is vannak itt. Az objektív, mint tudjuk, a 
pénz, illetve annak hiánya. Erről nincs mit be
szélni. A szubjektív az, hogy enyhén szólva is 
elég élénk a munkatársi forgalom az intézetben, 
mint a külföldi magyar kulturális intézetekben 
általában. Itt nem nagyon tervezhet az ember 
hosszú távra, négy-öt év adatik többnyire, és 
jobbára a politikai „vetésforgó" szabja meg az 
itt dolgozók idejét. Más kérdés, hogy szerény 
véleményem szerint egy olyan, „echte" szakmai 
feladatot, mint egy egyszemélyes intézeti 
könyvtár vezetése, talán mégsem kellene kiten
ni a forgandó politikának. • 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján az MKE 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ünnepi 
taggyűlést tartott. Ünnepelték magukat és kiemel
ten két kollégájukat, akik elsőként vehették át a me
gyei szervezet által alapított, könyvtárosi-közéleti 
munkát elismerő díjakat. Biczák Lászlóné a Csen
des János-életműdíj első kitüntetettje. Az életműdíj 
Csendes János képmását ábrázoló bronzplakett. 
Szivák Gábor Szabolcs Szatmár Bereg Megye 
Könyvtári Kultúrájáért kitüntetésben részesült, ami 
egy arany pecsétgyűrűvel jár. Mindkét díjhoz juta
lom is társul, ami a mindenkori minimálbér egy ha
vi összege. 

A fajok eredete első kiadása 
került kalapács alá Londonban 

A kétszázadik éve született Charles Darwin fő 
művének első kiadása került az érdeklődés kö
zéppontjába nemrégiben: A fajok eredete termé
szetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzde
lemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása 
című kötet. Az eredetileg orvosnak készülő, 
majd a természetrajz felé forduló, az evolúcióel
mélettel foglalkozó tudós könyve most egy nor-
folki aukción talált gazdára. 

A könyvkülönlegességből az első kiadásban 
csak ezerkétszáz példányt nyomtattak, ezeket 
rögtön el is kapkodták az érdeklődők. Ezért a mű 
minden létező első kiadású példánya óriási érté
ket képvisel. A Keys of Aylsham, a kötetet auk
cióra bocsátó cég szerint az említett példányt 
egy norfolki könyvkereskedő vette meg. 

Andrew Bullock, a Keys aukciós társaság 
könyvszakértője azt mondta: „Ez a legfontosabb 
valaha létezett biológiai szakkönyv, és ez most 
egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor fe
hér kesztyűt húz az ember, mielőtt tisztelettel 
kézbe venné ezt a kincset. Korszakos mű, amely
nek első kiadását, első nyomtatott változatát 
minden komoly bibliofil gyűjtő meg akarja sze
rezni, és ez volt a soha vissza nem térő alkalom. 
Ehhez hasonló kötet csak nagyon ritkán bukkan 
fel az árveréseken, és ha mégis így történik, 
olyan fontosnak tekinthető, hogy gyakran nem
zetközi intézményes könyvtárak akarják megvá
sárolni." • 

(Forrás: Magyar Hírlap) 

Kitüntetések 

Április 15-én adták át Szegeden a Network-sho-
pon a 2009. évi Hungarnet-díjat. Hungarnet-díjban 
részesült Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató
helyettese, a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Egyesület elnökségi tagja és Zombory László, a Bu
dapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
profeszszora, a Hungarnet Egyesület elnöke. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további jó 
munkát kívánunk! 
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S z e m e 
Egyetemi könyvtárak 

Magyarországon 

•*• Budaházy Ibolya 

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben! 

(Radnóti Miklós) 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
immár második alkalommal adja közre a ma
gyarországi egyetemi könyvtárak történetét és 
szolgáltatásait bemutató kiadványát. Az igé
nyes megjelenésű könyvet kellemes érzés kéz
be venni, a gazdagon illusztrált ismertetők 
érdekes betekintést nyújtanak a hazai felsőok
tatás múltjába és jelenébe. A tájékozott olvasó 
már első pillantásra láthatja, hogy az öt évvel 
ezelőtti munka újabb kiadását tartja a kezében. 
A múltat idéző borító megegyezik a 2003-as 
kiadáséval, csupán a szín és a cím alatti év
szám jelzi, hogy az eltelt évek változásairól is 
olvashatunk benne, ugyanakkor ez a változat
lanság utal a folytonosságra. 

Az első benyomás. Örömteli volt látni, hogy 
az egyetemi könyvtárak vezetői olyan könyv 
összeállítására vállalkoztak, melyben a múlt és 
a jelen kontextusában tűnnek fel a szolgáltatá
sok, miközben a történetiség hangsúlyosabban 
érvényesül. Az összeállítás valódi értéke ab
ban rejlik, hogy nem csupán a gyűjtemények 
históriáját, különlegességeit ismerhetjük meg 
belőle, hanem annak az oktatási intézménynek 
a történetét is, melynek szolgálatára a könyv
tárat létrehozták. A klebelsbergi gondolat, 
mely szerint „az egyetem csak akkor élet
képes, ha ott tudományos szellem él, ha ott tu
dományos munka folyik", lépten-nyomon 
visszatükröződik. Az egyes gyűjteményektől 
egy kicsit eltávolodva a magyarországi okta
táspolitika legfontosabb állomásaival is meg
ismerkedhetünk. A könyvtárak rövid, de átfo
gó bemutatása lehetőséget kínál arra, hogy az 
intézmények működését, gyűjtőköri sajátossá
gait jobban megérthessük. Különösen fontos 
ez mostanság, amikor a könyvtárosok képzé

sében egyre kevesebb idő jut a könyvtártörté
neti tanulmányokra, értékeink megismerésére 
és megismertetésére. Az Egyetemi könyvtárak 
Magyarországon című kötetet a közreadó elő
relátásának köszönhetően nem csak magyar 
nyelven, hanem angolul is kiadták, ezzel a ha
tárainkon kívül élők is közelebb kerülhetnek 
Közép-Európa eme kulturális kincsestárához. 

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha 
kebelében önálló kutatás folyik." A kutatás 
azonban nem létezhet könyvtárak nélkül. 
Klebelsberg újabb örök érvényű megállapítása 
mentén haladva nézzük meg a könyv szerkeze
ti felépítését! Első pillantásra látszik, hogy ol
dalról oldalra ugyanaz a szerkesztési elv érvé
nyesül mind a magyar, mind az angol nyelvű 
kiadásban. Az egyes fejezetek történeti beve
zetése minden esetben az egyetem életének 
legfontosabb állomásait mutatja be az alapí
tástól egészen napjainkig. Ezt követi a könyv
tártörténeti ismertető, melyben többnyire az 
utóbbi évszázad, illetve évtizedek eseményei 
dominálnak. Az utóbbi egy-két évtized szerve
zeti változásai, az integrációk olyan jelentős 
változásokat hoztak, melyek önállóan is meg-
töltenének egy-egy terjedelmesebb fejezetet. 
A historikus bevezetés után önvallomások kö
vetkeznek, melyekben eltérő hangsúllyal be
szélnek az egyes gyűjtemények értékeiről, 
különgyűjteményeikről, valamint sorra veszik 
szolgáltatásaikat, legújabb fejlesztéseiket. 
A bemutatkozások végén a könyvtár fontosabb 
szolgáltatási helyeit, elérhetőségeit találhat
juk. Úgy tűnik, a kötet szerkesztői arra is 
ügyeltek, hogy minden egyetem hasonló terje
delemben mutatkozhasson be, amely elv az 
angol nyelvű kiadásban is érvényesül. 
A University libraries in Hungary című kötet 
érdekessége, hogy nem követi szolgai módon 
a 2008-as magyar nyelvű változatot, hanem bi
zonyos esetekben a hangsúlyokat a célközön
séghez, illetve a magyar kiadás terjedelméhez 
igazítja. 

Kritikai észrevételek. A legjobb szándék és a 
szép megjelenés ellenére többször bosszantó 
„apróságok" terelik el a figyelmet az érdekes 
olvasmányról. A helyesírási hibák, a fogalma
zási bukfencek kapcsán több helyen felmerül a 
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