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Az év könyvtára, 2010

A könyvtár tevékenységérõl
a 2010. augusztusi lapszámunkban
olvashatnak.
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Mûhely
Rózsa György visszaemlékezéseibõl I.
✒ Rózsa Dávid

Amikor 2000 nyarán elhatároztam,
hogy életút-interjút
készítek nagyapámmal, Rózsa Györgygyel, az MTA
Könyvtára és a
genfi ENSZ-könyvtár akkor már
nyugdíjba vonult
fõigazgatójával,
tisztában voltam
azzal, hogy a feldolgozás több idõt
vesz majd igénybe,
mint a hanganyag
elõállítása, de nem
gondoltam, hogy tíz
év múlva publikálom az elsõ részleteket. A következõ hónapokban sorra emlékekkel teltek meg az eredetileg egynyári slágerek rögzítésére szánt
kazetták, és alig fél éven belül nagyapám teljes gyõzelmet aratott a világ popgyárai fölött. Jóllehet, a késõbbiekben felvettünk néhány kiegészítést, a nyersanyag java, több
mint nyolcszáz oldalnyi szöveg, 2001-re
Wordbe mentve állt elõttem. 2002 októberére, nagyapám nyolcvanadik születésnapjára
nagyjából elkészültem az interjúregény elsõ
felével. A folytatással azonban évekig adós
maradtam. Nagyapám úgy halt meg 2005.
december 17-én, hogy nem tudhatta, befejezem-e valaha közös munkánkat. Most, hogy a
csiszolgatásra, tökéletesítésre szolgáló horatiusi kilenc esztendõ is eltelt, ideje számot
adnom arról, mire jutottam vállalt feladatommal. A Könyvtári Levelezõ/lap olvasói
számára a levéltári dokumentumokkal, publikálatlan versekkel, levél- és cikkrészletekkel kiegészített, több mint hatszáz szereplõt
felvonultató szöveg két – némileg rövidített –
fejezetét nyújtom át.
R. D.
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„…ez elég az Akadémiának”

1
Néhány hete dolgoztam csak az Akadémiai
Könyvtárban,1 amikor Haraszthy Gyulától,
ettõl a demokratikus érzelmû, liberális, jóindulatú, kitûnõ szakembertõl megtudtam,
hogy nem kapta meg a feddhetetlenségi bizonyítványt, azaz nem tölthet be vezetõ
posztot kiemelt intézményekben. Haraszthy
elõbb Kovács Mátéval és Mátrai Lászlóval
triumvirátusban, 1954-tõl pedig egyedül
igazgatta a könyvtárat. 1956-ban szignálta a
Forradalmi Bizottság ENSZ-hez intézett táviratát, amelyben a testület szolidaritását fejezte ki a Nagy Imre-kormánnyal, és tiltakozott a szovjet intervenció ellen. Jellemzõ,
hogy valójában jelen sem volt azon a tanácskozáson, amelyen az iratot megfogalmazták,
és a neve csak azért került összefüggésbe vele, mert az intézet nevében õ vállalta a tetemes postaköltség kifizetését. A postáskisaszszony ugyanis a történelmi idõre tekintettel
sem kívánta ingyen átvenni a küldeményt.
’56 után Haraszthyt és a Forradalmi Bizottság titkárát, Szemrédi Jóskát vették elõ, amikor megkerült a postai számla, majd annak
nyomán a távirat, és mindkettõjüket kötelezték a könyvtárnak okozott „kár” megtérítésére. (Szemrédi ezt még akkor is nyögte, amikor a gazdasági igazgatóm lett.)
„Gyurkám, legalább megnyugvás az, hogy te
veszed át a könyvtárat” – mondta Haraszthy.
„Én úgy jöttem ide, hogy a te helyettesed vagyok. Veled szívesen dolgozom. Hogy tíz év
múlva miként lett volna, kit raktak volna ide,
más dolog, de így nem maradok itt. Beszélek
Friss2 elvtárssal, úgyis az intézetben vagyok
még félállásban, amíg nem ajánlok utódot.
Visszamegyek oda” – feleltem. Morális kételyeim végül eloszlottak, mert az Akadémia
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és a szakma nem hagyta magára Haraszthyt.
Hamarosan áthelyezték az Országgyûlési
Könyvtárba, majd a Széchényibe. Meggyõzött róla, hogy amennyiben elmegyek, biztosan nem a könyvtárból nevezik ki az új vezetõt, és újra elõállhat az a bizonytalan helyzet,
ami az õ véglegesítése elõtt volt. Ezt megerõsítette Friss, Erdei3 és Rusznyák István,
az Akadémia elnöke is. Maradtam, nyáron
kineveztek igazgatónak, de eleinte kényelmetlenül éreztem magam. Harmincnyolc
éves voltam, nem ismertem az Akadémiát, és
folyamatosan sugdolóztak a hátam mögött.
Féltek, hogy valami vad kommunista ült a
nyakukra. Állandóan kérdezgették az intézet
kézbesítõjét, Kártyás nénit, jó ember-e az új
fõnök. „Jó ember, jó ember” – válaszolta,
mégsem csendesedtek a kétkedõk. Az egyik
kolléganõ sírva állított be hozzám: „Miért
akar engem elküldeni?” A nõ férje régész
volt, tagja a debreceni Déri Múzeum Forradalmi Bizottságának, és valaki azt híresztelte, hogy emiatt útilaput fogok kötni a talpára. „Dehogy fogok, nem is ismerem magát.
Szó nem lehet róla.” Neki már azt is megmondták, melyik újpesti gyárban van új
helye. „Lehet, hogy magának helye van a
gyárban, de én arról nem tudok semmit.”
Természetesen nem esett bántódása; késõbb
az én segítségemmel lett a Régészeti Kutatóintézet könyvtárvezetõje.
A feddhetetlenséget vizsgáló bizottság osztályvezetõkre is kiterjesztette az átvilágítást.
Egyik beosztottamról kiderítették, hogy
1938-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott, részt vett az Eucharisztikus Kongresszus elõkészítésében, és
ezért kitüntetést kapott. A legfõbb vád az
volt ellene, hogy a bizottság kérdõívén e
tényt elmulasztotta közölni. Utasítottak,
hogy mentsem fel a munkavégzés alól. Egy
év volt már csak hátra a nyugdíjazásáig. „Kit
érdekel most ez? ’56-ban volt valami?” –
kérdeztem. „Nem.” Rusznyák és Erdei segítségét kértem, hiába. Akkorra már annyi akadémiai embert kellett mentesíteni, hogy
többre nem volt lehetõség. (Nemrég adtak
felmentést a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség egyik hajdani vezetõjének.) Végül rájöttem, mi a megoldás: az osztályvezetõt felmentettem, egyben megbíztam az osztály
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irányításával, így ugyanazért a fizetésért,
ugyanazon a helyen, ugyanazt a feladatkört
látta el, csak osztályvezetõi titulusa elé odakerült a megbízott jelzõ. Olyan eset is elõfordult, hogy valakit azért kellett volna elbocsátanom, mert egy kávéházban arról értekezett,
mi lesz, ha Erdélyt visszacsatolják Magyarországhoz. Õt sem hagytam kipenderíteni,
hanem megkértem, hogy otthon dolgozzon,
és ne legyen szem elõtt, mert elõbb-utóbb orvosolhatatlan helyzetbe kergeti magát.
A légkör néhány hónap alatt érezhetõen
megváltozott, és a következõ harmincöt esztendõben – eltekintve néhány kisebb konfliktustól – a nyugalom jellemezte a könyvtár
mindennapjait. Az áskálódást nem tûrtem;
meghagytam, hogy a vitás ügyeket lehetõleg
intézzék el egymás közt a felek, de ha valaki
mégis panaszt kíván tenni, azzal együtt jöhet
csak hozzám, akivel gondja van. Jóval késõbb értesültem róla, hogy a rendszerváltás
után egy kolléga felvetette: most, hogy a régi vezetõket mindenütt elzavarják, nálunk is
ezt kéne tenni. Összetrombitált nyolc-tíz embert, de csalódnia kellett. Senki nem volt vevõ az ötletére.

2
Elsõ említésre méltó fellépésem igazgatóként az akadémikusbibliográfia körül kialakult zavaros helyzethez köthetõ. A könyvtárban néhányan gyûjtötték az akadémikusok
megjelent írásainak adatait. Az idõk folyamán páratlan adatbázis jött létre, amelyet a
szakemberek folyamatosan bõvítettek.
A menetrend az volt, hogy amikor az anyag
kiegészült a legfrissebb munkákkal, a mindenkori igazgató levelet küldött a tudósoknak, hogy munkásságukról a könyvtár ezt és
ezt regisztrálta, egészítsék ki azzal, ami hiányzik belõle. (Számos külföldi folyóirat
nem járt hozzánk, az ezekben megjelent tanulmányokról csak így kaphattunk információt.) Rusznyák megbízott, készítsek elõterjesztést a következõ elnökségi ülésre,
hogyan lehetne ezt a bibliográfiát kiadni.
A javaslat korántsem okozott egyöntetû
lelkesedést akadémiai körökben. A kutatók
egy része pártolta: Jánossy Lajos (Lukács
5

György fogadott fia), az Írországból hazatért
fizikus például úgy gondolta, hogy nemzetközi reputációját és a tudós társaságon belüli pozícióját erõsítené, ha látnák, mennyit
publikál. A természettudománnyal foglalkozók többsége hasonlóan vélekedett. A társadalomtudósok java része azonban vehemensen ellenezte a bibliográfia megjelenését.
„Tudod, a gyõztes hadvezérek nem szívesen
látják viszont elvesztett csatáik nyomát” –
magyarázta Rusznyák. Ezzel azokra az akadémikusokra célzott, akik a harmincas években ontották az akkori hatalom ízlése szerint
való cikkeket, ’45 után meg az élenjáró szovjet tudományt dicsõítették. (Nem mellékesen, mindenkinek jogában áll megváltoztatnia a véleményét. Szabad mást gondolni
rendszerváltás után, mint annak elõtte. Baj
akkor van, ha a meggyõzõdés túl gyakran
változik, és véletlenül mindig egybeesik az
aktuális rezsimével.) A mûszakiak más okból nem rajongtak Rusznyák ötletéért: kevés
bibliográfiai nyom utal arra, hogy valaki hidat vagy házat tervezett.
Befejeztem az elõadást életem elsõ elnökségi ülésén, és megkezdõdött a vita. Olyan
indítvány is elhangzott, hogy válogatott bibliográfia jelenjen meg. Erre felhördültek
azok, akik tudományos tevékenységük mellett közéleti szerepet is vállaltak, különbözõ
társaságok vezetõi voltak. Viszontválasz:
rendben, jelenjen meg, de úgy, hogy az akadémikus maga rostálhassa meg a róla szóló
anyagot. Mire Gegesi Kiss Pál, a neves gyermekgyógyász (és, kevesen tudják, nagy képgyûjtõ, az Európai Iskola támogatója) szóhoz jutott, és a csorbítatlan bibliográfia
mellett érvelt, világossá vált, hogy nem alakulhat ki konszenzus. Többen is hallottuk,
ahogy a Gegesi Kisstõl valamivel távolabb
ülõ fizikus-alelnök ezt szûri ki a fogai között: „Érdekes, hogy a kolléga úr nem tudja,
hogy százszor nulla, az is nulla.” A szóváltás
kezdett durva személyeskedésbe átcsapni.
Rusznyák remekül kezelte az ilyen helyzeteket. „Most lezárjuk a vitát” – szólalt meg.
„Éppen eleget hallottuk a különbözõ nézeteket. Mi nem vagyunk ebben szakértõk, véleményünk van, de itt a könyvtár igazgatója.
Tegyen határozati javaslatot.” „Rövid határozatot javasolok. Bízza meg az elnökség az
6

Akadémiai Könyvtár igazgatóját, hogy vizsgálja tovább az akadémiai bibliográfia megjelenésének kérdését.” Megszavazták. Aki
akarta a bibliográfiát, azért, aki nem, azért,
mert legalább egy idõre lekerült a kérdés a
napirendrõl. Másnap Rusznyák ennyit mondott: „Fiam, most értettem meg igazán, hogy
te lettél a könyvtár igazgatója.”

3
Miután megismertem a könyvtár helyzetét,
úgy láttam, három területen van szükség elõrelépésre: elõször ki kell fejleszteni a könyvtári hálózati munkát; másodszor, mivel meggyõzõdésem volt (és maradt), hogy egy
közgyûjtemény akkor lehet komoly partner,
ha nemcsak állományánál, hanem szolgáltatásainál, publikációinál fogva is számít, magasabb színvonalra kell helyezni a tudományos tevékenységet; végül, korszerûsíteni a
tudományos tájékoztatást. Csak ezek megoldása után jöhetett szóba a legfontosabb, az
elhelyezés ügye. A könyvtár ugyanis egy
épületben mûködött az Akadémiával, és a
rendezés egyre sürgetõbbé vált. Elõdeim
minden korábbi kísérlete eredménytelen maradt, mert bár az elnökség becsülte a gyûjteményt, tudta, milyen értéket képvisel, az
építkezést túl költséges mulatságnak tartotta.
Egy akadémiai rendelkezés szerint a
könyvtár nemcsak önálló tudományos intézményként mûködött, hanem a harminc – jólrosszul fejlesztett – intézeti gyûjteménybõl
álló hálózat szakmai és módszertani központjaként is. Egyetlen könyvtáros nõ foglalkozott, mintegy mellékesen, az intézeti
könyvtárakkal; ezek ügyeibe az Akadémiai
Könyvtár korábban nem tudott és nem is
akart érdemben beleszólni. Elsõként áthoztam hálózati elõadónak a Pedagógiai Fõiskoláról egykori tanáromat, Simon Mária Annát.
Több nyelven beszélt, rendkívüli munkabírás, sokirányú érdeklõdés jellemezte, és jobb
könyvtáros volt, mint én. Évek múlva az õ
közvetlen irányításával jött létre a nemzetközileg is jelentõs könyvtári hálózat. Ennek
szabályzatát általános tiltakozás közepette
végül jóváhagyta az elnökség. Az Akadémiai
Könyvtár kapta meg az intézeti könyvtárak
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könyv- és folyóirat-igényét fedezõ teljes devizaösszeget, és tárgyalások után mi osztottuk szét a pénzt. (Sõt, azokon a neves akadémikusokon is segíthettünk, akik anyagi támogatás nélkül nem publikálhattak volna
külföldi folyóiratokban.) Beleszólhattunk a
könyvtárvezetõk kinevezésébe és leváltásába, a könyvtárak el- vagy áthelyezésébe.
E passzusok mind megkötötték az intézetvezetõk kezét, de ettõl kezdve legalább tudni
lehetett, ki felelõs a nekik nem tetszõ döntésekért – vagyis volt kire haragudni, miért
rendelhet egyik intézet többet, a másik kevesebbet.
A hatvanas évek elején a könyvtár még
nem rendelkezett saját nyomdával; jelentek
meg közleményei, de szinte kizárólag
könyvtár-technológiai vonatkozású munkák,
bibliográfiák, repertóriumok. Most – Magyarországon újdonságként – öt-hat mikrofilm-kiadványt jelentettünk meg. A publikációs tevékenység élénkítése érdekében külön
pénzt ígértem a szerzõknek. Erre korábban
sem volt fedezet a könyvtár büdzséjében,
most sem. A legegyszerûbb megoldáshoz folyamodtam tehát: egy-egy munkánk költségébe elõre belekalkuláltam a honoráriumot,
így a minket megjelentetõ Akadémiai Kiadó
a korábban ingyen publikáló könyvtárosoknak is – kénytelen-kelletlen, persze jelképes
összeget, de – fizetett.
Zavartalanul ment minden a maga útján,
amíg az Akadémia Titkárságának vezetõje és
a párttitkár úgy nem érezte, hogy túlságosan
függetlenedtem, és a könyvtárat az akadémiai apparátus fölé helyeztem. Annyi igaz is
volt ebbõl, hogy az intézetek közül a könyvtárat tartottam a legértékesebbnek; irányításába és – amit igazán nehezen nyeltek le –
személyi döntéseimbe nem engedtem
beleszólást. Engem már nem lehetett megszorongatni, mint Haraszthyt, aki ráadásul
nem is volt harcos alkat. A párttitkár gyakran
átjött hozzám beszélgetni: szemben ültünk
egymással, õ elõvett egy kockás füzetet, és
szorgosan jegyezte minden szavam. Sokáig
sikertelenül piszkálódtak Erdei Ferencnél, de
amikor az Akadémiai Kiadó igazgatója, akivel ugyancsak nem voltam jó viszonyban,
különféle beszámolókban, elszámolásokban
tételesen felsorolta, mennyi a könyvtári pubKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

likációk nyomdaköltsége, és mennyi a honorárium, a fõtitkár kénytelen volt vizsgálatot
indítani ellenem. Összehívott egy tanácskozást, ahol megjelent a párttitkár, a titkárságvezetõ, az Akadémiai Kiadó fõkönyvelõje,
valaki a pénzügyi fõosztályról és Ligeti Lajos, a világhírû orientalista, a Könyvtári
Bizottság4 elnöke. Utóbbival nagyon kedveltük egymást. A kihallgatás elõtt félrevont:
„Nem elég becsületesnek lenni, nagyon kell
vigyázni, hogy annak is látszódjék az ember.” A vádak elhangzása után figyelmeztetésben részesültem, amiért nem tartottam
meg a vonatkozó elõírásokat. Egyúttal elkülönítettek a könyvtárnak bizonyos összeget,
hogy szerzõinek honoráriumot fizethessen,
publikációs tevékenységük ugyanúgy különmunkának minõsüljön, mint az intézetek
esetében.
A könyvtár megítélésében a tudományos
tájékoztatás átszervezése hozott fordulatot.
Erdei ötlete volt, hogy hozzunk létre egy folyóiratot, amely bemutatja, mi történik a világ tudománypolitikájában; az egyes akadémiák, alapítványok (az amerikai National
Science Foundation és mások) miként finanszírozzák a tudományt. Erdei rögtön adott
erre pénzt, és megszületett a Tudományszervezési Tájékoztató, amit aztán mindenki
„akadémiai zöld füzetek” néven emlegetett.
A maga nemében ez is teljesen új vállalkozás
volt, de hiányzott hozzá egy szerkesztõ.
Ekkor került képbe Szalai Sándor, akit
1956 után hosszú ideig nem engedtek dolgozni. Remekül tudott nyelveket (a börtönben néhány társával az ország legjobb „fordítóirodáját” mûködtette), elképesztõen
mûvelt, egyébként túlfûtött, egzaltált ember
volt. Sokat járt Rusznyákhoz, Erdeihez,
hogy kerítsenek neki való munkát. Idõnként
nálam is megjelent. Nem várta, hogy bejelentsék, feltépte az ajtót: „Gyurikám, van
egy óriási ötletem!” – harsogta, és elárasztott
szellemes megjegyzésekkel. Nála megfelelõbbet nem találhattunk volna. Szintén a
folyóirat munkatársa lett Félix Pali, aki rehabilitációja után Mód Péter titkára volt a Külügyben, ekkoriban viszont épp normális
munkahelyet keresett. Miután ugyanis kirúgták a minisztériumból és „aktív ellenforradalmárnak” minõsítették, segédmunkásnak
7

szegõdött egy angyalföldi gyárba, emellett
Erdei gyerekeit tanította angolra. Mód közbenjárására viszonylag hamar törölték életrajzából a megbélyegzõ jelzõt, és behozhattam a könyvtárba.5 A Tudományszervezési
Tájékoztató elsõ számait Szalai – a bibliográfiai rész kivételével – gyakorlatilag egyedül
írta. Munkáját nem az Akadémián végezte,
mert, bár Rusznyák örült, hogy nekünk dolgozik, attól tartott, hogy a Roosevelt téren állandóan berontana hozzá, és zaklatná jobbnál jobb elgondolásaival. A folyóirat bevált,
Szalai szerkesztett, de házon kívül, az Akadémia vezetõi elégedettek voltak, a pártközpont illetékesei egyre sûrûbben fordultak
hozzánk friss információkért.
Én meg törni kezdtem a fejem, hol helyezhetném el végre a száznegyven éves
könyvtárat.

4
Az enyhülés idõszakában, 1961 elején az
Akadémiához levél érkezett a párizsi székhelyû Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottságtól,6 hogy szívesen
vennék, ha Magyarországról valaki megfigyelõként ott lenne a következõ, március végi ülésen Londonban. Ezt a – fõtitkára után –
Meyriat-bizottságnak becézett társaságot az
UNESCO hozta létre még 1950-ben, azzal a
céllal, hogy gondoskodjék a társadalomtudományi kutatásokban alapvetõ – kulturális antropológiai, szociológiai, politikatudományi és közgazdasági – bibliográfiai
sorozatok, dokumentációs munkaeszközök
megjelentetésérõl, és a hidegháború alatt elõsegítse a tudományos információk áramlását
Kelet és Nyugat között. Tevékenységében információs szakemberek, könyvtárosok, javarészt pedig a tekintélyes nemzetközi társadalomtudományi szövetségek képviselõi vettek
részt. Elnökei és értekezleteinek helyszínei
évente változtak, a tagok költségeit a szervezetet finanszírozó UNESCO állta.
„Mi a véleményed róla?” – kérdezte Szabó Imre fõtitkár-helyettes. Az általam ismert
kiadványok alapján az volt a véleményem,
hogy a szocialista országok képviselõi elég
alacsony színvonalú munkát végeznek ebben
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a bizottságban. Az Akadémián tudták, hogy
ez nem egy igazán fontos döntéshozó szervezet, mindenesetre úgy tekintették, lehetõség
nyílik kitörni az ’56 utáni elszigeteltségbõl.
„Ha kedved van, mehetsz.” Kedvem volt,
mentem. Az elõírásoknak megfelelõen jelentkeztem a nagykövetnél, Szilágyi Bélánál, aki
óvatosságra intett, nehogy provokáció áldozata legyek; vigyázzak, mert a Szabad Európa mindenféle hazai hírre vadászik. Másnap a
konferenciának helyet adó National Book
League7 vezetõje, Barbara Kyle; késõbbi
kedves barátom, Jean Meyriat és helyettese,
Jean Viet nagy örömmel fogadott. Kelet-Európából egy Zvorikin nevû szovjet professzor
és a Nemzetközi Jogász Szövetség által delegált lengyel Jerzy Ehrlich vett még részt a
rendezvényen – a béketábor többi országában
nem vették komolyan a felhívást.
Itthon megírtam tapasztalataimat a Magyar Tudományban. Részletesen kifejtettem,
milyen rosszat tesz az ország megítélésének,
ha olyan gyengén szerepel a nemzetközi
szakbibliográfiákban, ahogy addig. A cikk
francia változata eljutott külföldre. Attól
kezdve én tájékoztattam a bizottságot a magyar társadalomtudományi irodalom alakulásáról, és a minket képviselõ anyag színvonala jócskán megemelkedett. Hamarosan
levelezõ, majd rendes tag lettem. A következõ években Budapest és Moszkva is vendégül látta a bizottságot.
Szintén Kelet és Nyugat szóba elegyedésének egyik – politikai-közéleti szempontból
nem jelentõs, de nem is elhanyagolható –
fóruma volt a hágai Nemzetközi Dokumentációs Szövetség, a FID. E szervezet foglalkozott az ETO korszerûsítésével, C/3-as
osztálya a társadalomtudományi fogalmak
összehangolásával és bevezetésével az osztályozási rendszerbe. Itt egy (tárgyaló)asztalnál ültek kelet- és nyugatnémetek, franciák
és szovjetek, és alapjában véve barátságos,
kellemes légkörû összejöveteleken fejtették
ki álláspontjukat. Nem egyszer persze parázs
vita kerekedett. Ilyen eset volt, amikor a harcias, ideológiai csetepatéra mindig kész keletnémetek és az oroszok elõálltak azzal a lehetetlen ötlettel, hogy minden fogalomnak
hozzuk létre a marxista megfelelõjét, hogy a
számsorokból világosan látszódjék, az adott
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mûvek a szocialista vagy az imperialista tábor tevékenységét mutatják-e be. Cserébe a
nyugatiak sokáig kardoskodtak, hogy – bár
komoly szakirodalma természetesen nem
volt – külön jelzetet kapjon a csatornailleték.
Sok sikerrel egyébként egyik megbeszélés
sem járt: nem volt arra pénz és munkaerõ se
Keleten, se Nyugaton, hogy a könyvtárak
úgy alakítsák át katalógusaikat, ahogy azt mi
megálmodtuk, és karcsú füzeteinkben nyilvánosságra hoztuk. A FID C/3-at Helmut
Arntz-nak, a FID késõbbi elnökének leköszönése után – az Akadémia nagyvonalú
anyagi támogatásával – évekig én vezettem,
aztán meguntam a kevés eredménnyel járó
ülésezést, és átadtam a helyem más – a maguk területén nálam sokkal jobb – magyar
szakembereknek.
Útjaim igazi jelentõségét – nem elfeledkezve mégoly csekély szakmai, „tudományos” hozadékukról – az alábbi történetecske világítja meg. Éppen akkor jártam
Párizsban, amikor az elsõ nagy, reprezentatív
Picasso-kiállítást rendezték. Rusznyák rajongott a képzõmûvészetért. „Te, fiam, Párizsban voltál?” – kérdezte, amikor visszatérésem után elõször találkoztunk. „Igen.” „Te,
megnézted ezt a kiállítást?” (A könyvtár jól
mûködött, szakmai kérdések õt nem nagyon
érdekelték.) „Meg.” „És véletlenül nincs
meg a katalógusa?” „De, megvan, véletlenül
kiadtam érte azt a néhány frankot.” „Mi lenne, ha behoznád nekem egy idõre?” „Természetesen behozom.” Egy darabig még beszélgettünk a festészetrõl, aztán hirtelen ezt a
kérdést tette fel: „Én tudom, hogy te elég
szépen utazgatsz – tulajdonképpen mit csinálsz ezeken az utakon?” „Az elsõrendû feladat az, hogy világot lássak, minél több tapasztalattal jöjjek vissza, és segítsem az
Akadémiát” – válaszoltam. Rusznyák elégedetten bólintott. „Rendben, köszönöm, ez
elég az Akadémiának.”
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A hatvanas évek közepén történt. Kondor
Magda, a Mûvelõdésügyi Minisztérium
Könyvtárosztályának vezetõje felhívott,
hogy szeretne velem beszélni. Meg sem kérKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

deztem, mirõl; nagyon jóban voltunk, bementem hozzá. Alig tíz perce beszélgettünk,
amikor kinyílt az ajtó, és belépett Aczél
György, az elsõ miniszterhelyettes, vagy,
ahogy akkoriban nevezték, a „mindenkori
miniszter elsõ felettese”. Ismertük már egymást, de korábbi találkozásaink során nem
alakult ki közöttünk felhõtlenül jó viszony.
Ezzel együtt a rendszer – Kádár mellett –
egyetlen igazán nagyformátumú politikusának tartottam (és tartom).

Kondornéval tegezõdve üdvözölték
egymást,8 Aczél helyet foglalt a maga lezserségével, és közölte, csak öt percre jött be,
Magdával van valami elintéznivalója. Felálltam. „Addig odakint várok. Ha pedig Aczél
elvtárs úgy gondolja, hogy mégis hosszabb
ideig tart, megbeszélünk egy másik idõpontot.” „Maradjon csak, Rózsa elvtárs” – fordult felém Aczél. „Hogy megy a boltja,
Rózsa elvtárs?” „Jól. Egyre jobban.” „Igen,
hallok dolgokat, azért is kíváncsiskodom.”
Negyven percen keresztül diskuráltunk.
Kondor Magda egyszer-egyszer közbeszólt,
de a beszélgetés végig velem folyt. Úgy nézett ki, mintha káderezésre jöttem volna a
miniszterhelyettes elvtárshoz. Ahogy érkezett, bejelentés nélkül, olyan váratlanul
pattant fel a székrõl Aczél. „Örülök, hogy találkoztunk. Olyan régóta készültem már magával beszélni.” Ezzel jobbra el.
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Úgy meggörnyedtem a helyemen, mint
egy élõ kérdõjel. „Te Magda. Mi volt ez?”
„Hát… Semmi. Tudod, milyen a Gyuri.” „Én
nem tudom, milyen a Gyuri, de ilyen véletlent, hogy bejön hozzád, elnézést kér, hogy
valami ötperces dolgotok van, és utána itt ül
negyven percig, és folyamatosan beszéltet…
Az a véleményem, hogy nem hozzád jött. De
ha velem akart beszélni, miért nem hívatott
be?” Magda feszengett. „Hallgass ide. Te tudod, hogy amit nekem elmondasz, én nem
adom tovább. Légy szíves, mondd meg, minek szólt ez a látogatás.” „A Kiadói Fõigazgatóságnak nincs vezetõje. Aczél elvtárs kérdezte, nincs-e valami ötletem. Õ sok jót hall
rólad. Én ezt megerõsítettem, hozzátéve,
hogy Rózsa elvtárs olyan ember, akivel albérletben is szívesen laknék, viszont nem
fogja otthagyni az Akadémiai Könyvtárat
semmilyen állásért.”
Magdának ebben tökéletesen igaza volt.
Felületesen ugyan, de ismertem az egykori
erdélyi tanítóból megbízható pártfunkcionáriussá lett Cseterki Lajost, a tudományos és
kulturális ügyek felügyelõjét a pártközpontban. A hasonló beosztású tisztségviselõkhöz
nehéz volt bejutni; szerencsére titkára, Szántó Lajos jó barátom volt. (Amikor a Dokumentációs Központban dolgoztam, õ az Akadémia személyzeti osztályán volt.) Miután
Cseterki nem tudott nyelveket, viszont érdekelte, hogy mûködik a kultúrpolitika a nagyvilágban, Szántót bízta meg az anyaggyûjtéssel, õ meg tõlem kért segítséget, miután
elég munkát jelentett számára fõnöke beszédeinek megírása. Az õ segítségével könnyen
kaptam idõpontot, és másnap mehettem
Cseterki elvtárshoz. Kellemes, tágas szobája
volt, kávét hozatott, cukorpótlót adagolt bele. „Rózsa elvtárs, örülök, hogy látom. Maga
olyan sokat segít nekünk. Gondolom, ha
most maga akar velem beszélni, maga akar
valamilyen segítséget.” „Pontosan errõl van
szó. Az az érzésem, hogy lehetnek velem
kapcsolatban bizonyos elképzelések. Hogy
mást csináljak, mint most, valamit, ami politikailag esetleg fontosabb. Azért jöttem be
Cseterki elvtárshoz, hogy elmondjam, az
Akadémiai Könyvtáron kívül semmivel nem
akarok foglalkozni. Akármilyen nagy dologról van szó.” „Szóval vegyem ezt úgy, Rózsa
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elvtárs, hogy bejött a Központi Bizottságba,
hogy megfúrja magát?” Bólintottam.
’67–’68 táján megint a régi, kellemetlen
emlékeket idézõ találkozás részese voltam
Aczéllal. Felajánlottak a könyvtárnak egy
rendkívül értékes kéziratgyûjteményt. Pénzünk persze nem volt rá: egymagában többet
ért, mint teljes, vásárlásra fordítható keretünk. Jelentkeztem Rusznyáknál. Ott üldögélt mellette az új fõtitkár, a szigorú és takarékos Erdey-Grúz Tibor. Alkudoztunk.
„A felét megkapod akadémiai tartalékból, a
másik felét szerezd meg” – döntött rövid tanácskozás után az elnök. „Hogy szerezzem
meg?” „Beajánlunk Gyuri bácsinak. Keresd
fel, gyõzd meg ennek a vételnek a szükségességérõl.” Láttam, nincs más megoldás,
megint egyezkedhetem Aczéllal. A pártközpontba Szabolcsi Miklós, a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály elnöke kíséretében
érkeztem. Jelen volt még „Gyuri bácsi” helyettese, Garamvölgyi József, majdani varsói
nagykövet. „Foglaljatok helyet” – szólt szívélyesen Aczél, majd minden átmenet nélkül
hangnemet váltott. „Maga nem nyugszik.
Tudjuk, hogy maga piszkálja az elnököt és a
fõtitkárt az Akadémiai Könyvtár építése
ügyében. Hogy képzeli maga, hogy a kormány és a politbüró állásfoglalása ellenére
megcsinálja az Akadémiai Könyvtárat?”
„Aczél elvtárs, szereti Adyt?” – kérdeztem
szemrebbenés nélkül. „Hogy jön ide Ady?”
Az asztal alatt cibáltak, hogy hagyjam abba.
„Akarom, mert ez bús merészség, / Akarom,
mert világ csodája: / Valaki az Értõl indul el /
S befut a szent, nagy Oceánba.” Aczél megenyhült kissé. „Azt hittem eddig, hogy nekünk az Akadémián materialista igazgatóink
vannak, nem pedig ilyen XIX. századi romantikusok.” Gyorsan rátértem látogatásom
valódi céljára. Aczél megint elkomorult. „Miért akarnak maguk annyi pénzt adni ilyenekért? A Széchényinek is kell pénz, a Petõfi
Irodalmi Múzeumnak is – hát nem veszik
észre, hogy maguk fölverik az árakat a konkurenciával? Miért nem egy helyen gyûjtik?”
Így reagált a vezetõ kultúrpolitikus egy
nem akármilyen tradíciókkal büszkélkedõ
közgyûjtemény sirámaira. Végül mûveltebb
énje legyõzte a pártembert, és megszerezte
nekünk a pénzt.
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Az 1962-ben alapított Kubai Tudományos
Akadémia meghívására 1968 február–márciusában hat hetet töltöttem Havannában, hogy
részt vegyek egy tájékoztatás-politikai tervezet kidolgozásában és a tudományos tájékoztatási rendszer kiépítésében. Eredetileg három hónapra hívtak, de ilyen hosszú idõre
nem akartam egyedül hagyni a családomat.
Ráadásul éppen feszült volt a helyzet Kuba
és a Szovjetunió között; a követségen azt
mondták, ne is csomagoljunk ki, bármelyik
pillanatban kiutasíthatnak minket. Az utcán
meglettebb hazafiak maguk elé köpdöstek,
amikor megláttak minket. (Két vegyész társaságában utaztam, õk vezették be Kubában
az élelmiszer-vegyészeti ellenõrzést.) Mégis
elõkelõ helyen, a fõváros tengerparti sétánya, a Malecon egyik szállodájában helyeztek el, és a repülõjegyen kívül minden költségünket fedezték.
A szíves vendéglátást – ottani fogalmak
szerint – förtelmes otrombasággal viszonoztam. Kezdtem azzal, hogy nem voltam hajlandó részt venni az éves rendes cukornádbetakarításon, a zafrán. Ez ott nemzeti ügy;
az intézetek bezártak, a szerencsétlen kubai
értelmiséget elhurcolták aratni, és a külföldi
specialistáktól is elvárták, hogy egy hetet
mezõgazdasági munkával töltsenek. Én viszont azt gondoltam, nem ezért jöttem ebbe
az országba: ha már adódik egy szabad hetem a Karib-tengeren, nem aratással teszem
emlékezetessé.
Nagyobb baj volt, hogy úgy nézett ki, a
tudományos tájékoztatási rendszerbõl egyhamar semmi nem lesz. Nem találtam senkit,
aki alkalmas lett volna a feladatra. Hogy is
találhattam volna, amikor, paranoiás módon,
gondosan ügyeltek arra, hogy a külföldön
végzettek véletlenül se arra a területre kerüljenek, amelyhez értenek? A szigorú embargó
miatt Nyugatról egyébként is kevés irodalom
érkezett (az is kerülõutakon), a béketábor kiadványait meg nem volt, aki lefordítsa – vagyis volt, csak garantáltan olyan helyen, ahol
nem fertõzhetett külföldön szerzett ismereteivel. Letelõben volt a hat hét, és semmi biztatóval nem tudtam szolgálni. Sejtettem, nem
sok jóra számíthatok, amikor üzent Nuñez
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

Jimenez, az Akadémia vezetõje, hogy beszámolóra vár a Capitolióban. Nem csalódtam:
Castro harcostársa, a talpig szakállas, egyenruhába bújt, oldalfegyverrel felszerelt elnök
hamar kitette szívét és pisztolyát az asztalra,
amikor kiderült, hogy évekre (és képzett,
nyelveket tudó emberekre, szervezetre, irodalomra, rutinra) van szükség a rendszer kiépítéséhez. „Azt hiszem, rosszul értettem, maga
két-három hónapot akart mondani.” „Nem,
két-három évet akartam.” „Ez tulajdonképpen
ökonomizmus”9 – komorodott el az elnök.
Parázs vita kerekedett; tolmácsom (kitûnõ
spanyolos, majdani pesti tanszékvezetõ) kezdett félrefordítani. „Legyen szíves, azt mondja, amit én.” Kissé elfehéredett. „Na igen.
Maga el fog menni, de én még itt maradok
egy évig” – felelte. Rettenetes órákat töltöttünk Jimenezzel, a végén dühösen váltunk el.
Elérkezett a visszautazás napja. A légitársaság csak hozzávetõlegesen, más o menos
tudta megadni a gép felszállásának idõpontját, ezért jó korán kimentem a repülõtérre.
Órák óta üldögéltem a váróteremben, amikor
felpattant az ajtó, és testõrök gyûrûjében becsörtetett Jimenez akadémikus. „Na, akkor
most megismerem Kuba árnyékos oldalát is”
– gondoltam, és felrémlettek Andrássy úti
emlékeim. „Ugye csodálkozik? Jöttem kikísérni magát” – visszhangozta a francia tolmács. „Nem voltunk magával megelégedve,
mert rosszul látta itt a dolgokat.” „Annál kellemesebb, hogy mégis elbúcsúztatnak.”
„Igen, el akartuk búcsúztatni, mert maga
azok közé tartozik, akik nem azt mondják,
amit mi akarunk hallani, hanem kitartanak a
maguk – helytelen – véleménye mellett. És
ez azt mutatja, hogy maga a kritikus állásfoglalásával igazából segíteni akart nekünk.
Meg fogjuk hívni ide két évre családostul,
dolgozzon velünk.” Jimenez a géphez kísért,
és meghagyta a kapitánynak, hogy jól lássanak el végig az úton, és ültessenek át az elsõ
osztályra. Egész elviselhetõ volt a kanadai és
írországi leszállással tizenhat órás repülés.
Egy hónapon belül érkezett a két évre
szóló hivatalos meghívó. Jimenez kérte
Rusznyák hozzájárulását a kiküldetéshez.
„Azt nem. Legfeljebb hat hétre engedünk
el.” Köszöntem szépen, Kubából hosszú idõre elegem lett.
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Õsszel interjúra hívtak Genfbe, ahol megürült az ENSZ Könyvtárának fõigazgatói
posztja. Felvettek a short listre, majd nemsokára táviratoztak, hogy 1969. január elsejével elfoglalhatom a helyet. Ennek is megvolt
a maga elõzménye.
Elsõ külföldi állásinterjúmra Párizsban
került sor. Az UNESCO fõigazgató-helyettesei hallgattak meg, akkoriban, amikor lejárt a
fõigazgató, René Maheu elsõ ciklusa. Egy
nagy tájékoztatási fõosztályt akartak létrehozni a könyvtár, a statisztika és a dokumentáció összevonásával, és ennek vezetésére
kerestek megfelelõ személyt. Jóboru Magdától, az UNESCO mellett mûködõ magyar
misszió vezetõjétõl tudtam, hogy a szovjetek
egy Mihajlov nevû ember kinevezését szorgalmazzák, aki jól sakkozik, de semmi máshoz nem ért. A szovjet fõigazgató-helyettesen kívül nem is vette komolyan senki.
Párizsból azzal az ígérettel távoztam, hogy
hamarosan megkapom a hivatalos felkérést.
Az Akadémia és Mód Péter barátom (épp
külügyminiszter-helyettes) is áldását adta
leendõ kinevezésemre, franciaországi barátaim felajánlották segítségüket a lakáskeresésben, már a gyerekek beiskoláztatásán tanakodtam – amikor levél érkezett Maheu-tõl,
hogy „érett megfontolás alapján” Mihajlov
mellett döntött, akirõl mindenki megmondta,
hogy alkalmatlan. (Az érett megfontolás azt
jelentette, hogy a nagy októberi forradalom
évfordulójára a szovjetek Moszkvába invitál12

ták a fõigazgatót, és kedvesen közölték vele,
hogy újraválasztásához megkaphatja a béketábor voksait, ha tesz néhány gesztust – például kinevezi jelöltjüket az új fõosztály élére.) Vigasztalásul Maheu felajánlott nekem
egy fejlõdõ országokkal foglalkozó osztályt
a bárgyúságáról pillanatok alatt elhíresült
Mihajlov alatt, de Rusznyák gyorsan pontot
tett az ügy végére: „Fiam, erre nem engedünk ki. Az Akadémiai Könyvtár igazgatója
lehet az UNESCO fõosztályvezetõje, de nem
lehet osztályvezetõje.”
Vonzott a genfi ajánlat; úgy éreztem, ez
inkább nekem való, mint a párizsi, ahol ráadásul jelentéktelen könyvtár várt volna.
Tudtam ugyanakkor, hogy a munka csak néhány évre szól, hiszen javában folyt az Akadémiai Könyvtár Roosevelt téri épületének
tervezése. ■

Jegyzetek
1

Rózsa György 1960-ban került az MTA Könyvtárába, elõzõleg 1954-tõl az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének könyvtárában mûködött. (R. D.)
2 Friss István (1903–1976) közgazdász, 1954-tõl a
Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója, 1974tõl tudományos tanácsadója. (R. D.)
3 Erdei Ferenc (1910–1971) agrárközgazdász, szociográfus, ebben az idõszakban az MTA fõtitkára.
4 A Könyvtári Bizottságot 1865-ben hozták létre, az
Akadémia egyik legrégibb bizottsága. Ligeti negyed századnál is tovább vezette.
5 Erdei az ilyen akciókat nevezte „megfaggyúzásnak”. Nagyon sok emberen segített, nem egy frissen szabadult ’56-os elhelyezését intézte el. Emlékezetes megmozdulása volt, amikor kérésemre egy
Balaton környékén tengõdõ papismerõsöm érdekében próbált – rajta kívül álló okból történetesen sikertelenül – közbenjárni a Duna melléki reformátusok Ráday Könyvtárában. „Tudod, bolond ez a világ” – mondta. „Az Akadémiai Könyvtár kommunista fõigazgatója jön az Akadémia fõtitkárához,
aki a református egyház kerületi fõgondnoka, és
protezsál egy papot nála.”
6 Francia elnevezése: Comité International pour la
Documentation des Sciences Sociales.
7 E szervezet fogta össze az angol könyvkiadókat és
-terjesztõket.
8 A Kondor régi kommunista család volt. Magda sógora, Kondor György (1921–1945), a nagyon fiatalon meghalt festõ révén ismerte Aczélt.
9 Az ökonomizmus fogalmát a munkásmozgalom
azok megbélyegzésére használta, akik nem becsülték eléggé az ideológiát. A kifejezés persze jóval
korábban keletkezett, és a gazdasági tényezõk túlértékelését jelentette.
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A nemzetiségi statisztika forrásai
✒ Lencsés Ákos

A nemzetiségi viszonyok alakulása az európai országok és régiók területén az
elmúlt százötven évben különösen érzékeny kérdés volt politikai és demográfiai
szempontból. Ugyanakkor a helytörténészek számára az egyes települések etnikai
összetétele és annak alakulása az idõk során a legfontosabb mutatók egyike. A nemzetiségi viszonyok alakulására többfajta
becslés áll rendelkezésre, a legmegbízhatóbb adatokkal azonban a népszámlálások
szolgálnak.
A népszámlálási összeírások teljes körûek,
vagyis az adott ország valamennyi lakosára kiterjednek; a felvételek rögzített módszertan szerint készülnek, és tízévente ismétlõdõ jellegük lehetõséget kínál hosszabb
idõsorok és trendek vizsgálatára. Az alábbiakban elsõsorban a nemzetiségi statisztika
lehetséges népszámlálási forrásaira összpontosítunk, különösen a településsoros
adatokra.
A nemzetiségi statisztika története a népszámlálásokban sok eltérõ felfogást tükröz.
Jelenleg a legelterjedtebb az ENSZ ajánlásaival összhangban az, hogy az adatszolgáltató önbevallással adja meg a nemzetiségét.
Tehát semmiféle külsõ körülmény nem befolyásolja a döntésében, és nem is kell semmivel bizonyítania az etnikai hovatartozását.
A népszámlálások történetében ezen kívül
több mutató is létezett, amely a nemzetiséggel hozható kapcsolatba. A további mutatók
közül a legfontosabb az anyanyelv, ill. a beszélt vagy családi közösségben használt
nyelv. Más országokban (elsõsorban az
Amerikai Egyesült Államokban) fontos mutató volt a bõrszín, ill. a születési ország. Az
USA-ban 1870 és 1970 között ez utóbbit
használták nemzetiségi adatok esetén.
Bármelyik mutatót alkalmazzuk is, egy
közös jellemzõjük mindenképpen adott:
nem lehet továbbszámolni õket. Se születés,
se halálozás esetén nem rögzítik egyik adatot sem, tehát a népszámlálások közötti
évekre csak erõs becsléssel lehet belõlük következtetni. Az 1872-ben tartott szentpéterKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

vári 8. nemzetközi statisztikai kongresszus
megállapodása óta a népszámlálásokat világszerte egységesen tízévente igyekeznek
elvégezni. Ez a periódus határozza meg az
összeállítható idõsorokat.

Népszámlálások elõtti kísérletek
A népszámlálások elõtti történeti statisztikai
források általában nem a teljes lakosságra
terjedtek ki. Ilyenek voltak a nemességre
vagy a papságra vonatkozó összeírások, az
adóösszeírások stb. Ezekbõl nemzetiségi
adatokra következtetni csak nagyon ritkán
és bizonytalanul lehetséges. Az elsõ rendelkezésre álló történeti forrás, amelybõl nemzetiségi adatokat lehet leszûrni, a Mária Terézia rendeletére 1773-ban készített hivatalos helységösszeírás, a Lexicon locorum
regni Hungariae. Ez a korai összeírás a mai
helységnévtárak egyik elsõ elõdje Magyarországon. A települések esetén a latin, magyar és esetleges osztrák, ill. nemzetiségi elnevezés mellett rögzítette a településre jellemzõ nyelvet. A XVIII. században elvégzett összeírás feldolgozott kéziratát 1920ban adták ki.
A XIX. században egyre erõsebb érdeklõdés övezte Magyarország nemzetiségi
megoszlásának kérdését. Népszámlálási
adatok híján becslésekre lehetett csak
hagyatkozni ezen a téren. A legfontosabb
számítás Fényes Elek munkája: Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. A háromkötetes
munka 1837 és 1841 között jelent meg, és
benne Fényes számadatokat közöt a nemzetiségi viszonyokról. Ezeket az adatokat az
egyházak adattárai alapján állította elõ, elsõsorban arra támaszkodva, hogy az egyes területeken hogyan oszlik meg a különbözõ
nyelvû istentisztelekre járók száma. Fényes
becsléseit már a korban is sok kritika érte,
de megbízhatóbb adatokat senkinek sem sikerült elõállítania.
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1850, 1857
Az osztrák közigazgatás 1850-ben népszámlálást rendelt el, amelynek keretében már
szerepelt a nemzetiségi kérdés. Ez az összeírás azonban durván alulreprezentálja a magyarságot. Érthetõ, hogy az 1848/49-es
szabadságharc után cél volt az, hogy a magyarság számára alacsony értéket eredményezzen az összeírás. A számlálóbiztosok
ennek szellemében vették fel az adatokat,
amelyeket még osztrák részrõl is több kritika ért, és utólagos korrekciót hajtottak végre rajtuk. Az 1857-es népszámlálás már nem
is kérdezett rá a nemzetiségre, hanem az
1850. évi népszámlálás adatait igyekezett
„továbbvezetni” az 1857-es állapotokra. Ennek köszönhetõen az 1857. évi adatok nemzetiségi vonatkozásban még az 1850. évi
adatoknál is megbízhatatlanabbak.
A két, osztrák közigazgatás által szervezett népszámlálás adatai a mostani Magyarország területére történõ átszámítással
megtalálhatók az 1993-ban megjelent Az
1850. és 1857. évi népszámlálás címû kötetben.
Az 1850. és 1857. évi népszámlálás adatait felhasználva Fényes újból igyekezett
meghatározni Magyarország nemzetiségi viszonyait. A visszatartott, ill. bizonytalan
népszámlálási adatok ellenére 1867-ben
közzétette A Magyar Birodalom nemzetiségei és ezek száma címû munkáját, amely
vármegyékre lebontva közli a nemzetiségi
megoszlást.

1880–1930
1867-ben – mintegy negyven évvel az osztrák statisztikai hivatal megalakulása után –
került sor az Országos Magyar Királyi
Statistikai Hivatal megalakulására. Az új hivatal vezetésével és megszervezésével Keleti Károlyt bízták meg. A szervezet egyik
legfontosabb feladata a magyar népszámlálások megszervezése volt, amire elõször
1870-ben került sor. Ez az összeírás még
nem vette fel a nemzetiségi kötõdést, és sok
más tekintetben is egy újonnan létrehozott
hivatal elsõ próbálkozásának számított.
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Az 1880. évi népszámlálás már több
szempontból túlszárnyalta a tíz évvel korábbi összeírást. Ekkor tértek át a lajstromos
adatfelvételrõl az egyéni kérdõívekre. Ez a
népszámlálás az elsõ, amely pontos, megbízható adatokat tartalmaz az anyanyelvre
vonatkozóan. Innentõl kezdve napjainkig átlagosan tízévente került sor népszámlálásokra, amelyek során rendszeresen rákérdeztek a nemzetiségre és az anyanyelvre is.
Az 1900 és 1930 közti idõszakban az adatokat példaértékûen publikálta a Statisztikai
Hivatal, így a Statisztikai közlemények sorozatban megtalálhatók települési szinten a
nemzetiségi és anyanyelvi adatok.

1941–1990
A második világháború után a megváltozott
politikai légkör hatására nem közöltek településsoros nemzetiségi adatokat. A nemzetiségi adatok felvétele ebben az idõszakban is
megtörtént a népszámlálások alkalmával,
azonban kizárólag megyei szinten publikálták õket. A problémát tovább súlyosbította,
hogy a lakosság bizalma a népszámlálásokkal szemben alapjaiban ingott meg. Ez köszönhetõ egyrészt annak, hogy a zsidó
lakosságra vonatkozó elemzéseket népszámlálási felvételekre alapozták, ill. annak, hogy a német kitelepítések az 1941. évi
népszámlálás személyi kérdõívei alapján
történtek. Ennek eredményeképp paradox
módon olyan település is található, amelynek lakosai között 500 fõ horvát anyanyelvû, de egy lakos sem vallotta magát horvát
nemzetiségûnek az 1949. évi népszámlálási
adatok szerint.
Az 1941 és 1990 közötti évek településsoros nemzetiségi adatait visszamenõlegesen kellett feldolgozni. Ezt a munkát a Központi Statisztikai Hivatal már az 1990-es
években elvégezte, és az adatok mindenki
számára hozzáférhetõvé váltak. A korabeli
népszámlálási adatok fokozatos feldolgozásának köszönhetõen jelent meg elsõként az
1941. évi népszámlálás – demográfiai adatok községenként, az 1980. évi népszámlálás
– a nemzetiségi települések adatai, ill. 1991ben A nemzetiségi népesség száma egyes
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községekben (1960–1990) címû kötetek. Ez
utóbbi kiadvány a nemzetiségi szempontból
leginkább érintett 500 település adatait tartalmazta. A további feldolgozások eredményeként 1993-ban látott napvilágot az Anyanyelv, nemzetiség településenként, 1980,
1990 címû kötet. Az 1960. évi népszámlálás
településsoros nemzetiségi adatait pedig a
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatban publikálták. Sajnos az
1970. évi népszámlálás település szintû
nemzetiségi adatai elvesztek, azokat nem sikerült feldolgozni.
A ’90-es években a Központi Statisztikai
Hivatal másik nagy nemzetiségekhez kötõdõ
munkája a határon túli magyarlakta területek statisztikai feldolgozása volt. Ez a feladat sok nehézségbe ütközött, mivel más országokban eltérõ adatfelvételek valósultak
meg. Pl. Csehszlovákivában a zsidók a nemzetiségi statisztikában, Magyarországon a
felekezeti statisztikában jelennek meg; Románia a magyar népszámlálásoktól eltérõ
idõpontokban tartotta meg az adatfelvételeket (1956, 1966, 1977). A kutatások eredménye a nehézségek ellenére is impozáns és
jól használható adattársorozat lett, amelynek
a következõ kötetei jelentek meg: Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása, 1850–1941 (1991), Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint,
1930–1992 (1996), A Felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása,
1880–1941 (1996), Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1941 (1996), A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1941 (1998), Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1991 (2000).

2001
A 2001. évi népszámlálás több szempontból
is újításokat hozott a nemzetiségi statisztika
területén Magyarországon. A legnagyobb
változás az volt, hogy a nemzetiségi kérdésre nem kellett kötelezõ jelleggel válaszolni,
be lehetett jelölni a Nem kíván válaszolni lehetõséget is. 2001-ben az állampolgárságra
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vonatkozó kérdésen túl már négy nemzetiséggel összefüggõ kérdést tettek fel az adatfelvétel során:
1. Mi a nemzetisége?
2001-ig erre a kérdésre egy választ lehetett
megjelölni. A többes nemzetiségi identitás
feltérképezése érdekében a 2001. évi népszámlálás alkalmával már akár három
választ is meg lehetett adni egyszerre. A válasznak kizárólag az adatszolgáltató meggyõzõdését kellett tükröznie, tehát nem volt
követelmény a nyelvtudás vagy bármilyen
külsõ körülmény.
2. Melyik nemzet kulturális értékeihez,
hagyományaihoz kötõdik?
Ezt a kérdést elõször 2001-ben tették fel a
népszámlálás alkalmával. A nemzetiségi kötõdés árnyaltabb vizsgálatához nyújt segítséget. Ennél a kérdésnél is adható több válasz.
3. Mi az anyanyelve?
A nemzetiségek történeti vizsgálatához talán leginkább fontos kérdés, ezt ugyanis
1880 óta változatlanul teszik fel minden
népszámlálás alkalmával. 2001-ben már ennél a kérdésnél is három válaszlehetõséget
lehetett megadni. Összesen 438-an jelöltek
be három anyanyelvet.
4. Családi, baráti közösségben milyen
nyelvet használ?
Elõször 2001-ben tették fel a kérdést. Arra a
rétegre lehet következtetni az adatok alapján, amelyik már nem az anyanyelvét használja a mindennapi életben. Elsõsorban a
nemzetiségi gyökerekkel rendelkezõ, elmagyarosodott réteg helyzetére világít rá.
A 2001. évi népszámlálás nemzetiségi
adatait településre lebontva tartalmazó kötetek a http://www.nepszamlalas.hu oldalon
és nyomtatásban egyaránt hozzáférhetõk.
A 2011. évi népszámlálás várhatóan újra
több kérdés segítségével járja körbe a nemzetiségi kérdést, és továbbra is lehetõséget
biztosít több válasz egyidejû megadására.
A 2011. évi népszámlálásra vonatkozó törvény kimondja, hogy az adatszolgáltatás a
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre
és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
A 2010. évi próbanépszámlálás kérdõíve már
elérhetõ a http://www.ksh.hu oldalon. ■
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Decemberi lapszámunk szerzõi

Haraszti Katalin
Budapest

Lencsés Ákos
KSH Könyvtár, Budapest

Müller Magdolna
Városi Könyvtár, Ajka

Németh Judit
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

Pohánka Éva
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Pécs

Rózsa Dávid
KSH Könyvtár, Budapest

Sipos Márta
Budapest

Szabados Éva
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Gyõr

Vida Lajos
Hajdúszoboszló

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK, ELÕFIZETÕNKNEK
SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Reméljük, hûek maradnak lapunkhoz 2011-ben,
és írásaikkal is megörvendeztetik Olvasóinkat!
Kérjük, cikkeiket
(és külön mellékletként az illusztrációnak szánt anyagokat, fotókat)
az afulopa@gmail.com
címre küldjék!
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Napló
75 éves az MKE
Summázat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének jubileumi konferenciájáról
✒ Haraszti Katalin (MKE tag 1975 óta)

A 2010. november 25-ei konferenciát beharangozó egyesületi e-mail a meghívó és a toborzó sajátos elegye volt. Akit érdekelt az
esemény és befizette a 2010. évre a tagdíjat,
az jelentkezhetett. Az ünnepi rendezvénynek helyet adó ELTE ÁJK díszterme (Budapest, Egyetem tér) zsúfolásig megtelt.
A tudás – befektetés a jövõbe címû jubileumi konferencia programját is tartalmazó,
színes kisnyomtatványt a helyszínen kapták
meg a résztvevõk. Mind a meghívó és az
egyesületet bemutató szórólap, mind a mappák kék-zöld színvilága, a feliratozott ajándéktollak az arculatépítést szolgálják, s ez
köthetõ az egyesület marketing munkacsoportja sokéves eredményes munkájához is.
(A program hozzáférhetõ az egyesület honlapján is: www.mke.oszk.hu).
A konferencia tartalmi mérlege: hét elõadás + hivatalos köszöntések a protokoll részeként, valamint három MKE Emlékérem
adományozása.
Bakos Klára elnök köszöntõ szavaiból
azt is megtudtuk, hogy a hazai társszervezetek képviselõi mellõl miért hiányoznak a
külhoni magyar könyvtárosszervezetek vezetõi. Õket néhány nappal késõbb kerekasztal megbeszélésre fogadta az Országgyûlés
elnöke. Az elnök asszony bejelentette, hogy
az egyesület történetét tartalmazó jubileumi
kötet 2011 tavaszára készül el.
Az ágazati irányítás részérõl a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium (NEFMI) helyettes
államtitkára, Kálnoki-Gyöngyössy Márton
szólt a „tekintélyes korú” egyesületet ünneplõkhöz. Megállapította, hogy az MKE az
elmúlt évtizedekben komoly munkát végzett, és szép eredményeket ért el. Elismerõleg szólt az alapszabályszerû mûködésrõl,
az etikai kódex létrehozásáról. Megítélése
szerint a könyvtárak testesítik meg a legnagyobb hazai közmûvelõdési hálózatot, s bennük a könyvtárosok elhivatottsága, szakmai
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felkészültsége, embersége jelenti a garanciát
az eredményes mûködésre. Jelezte, hogy a
jövõben a szakma támogatását a normatív
keretek helyett TÁMOP-os források teszik
majd lehetõvé. Bakos Klára válaszában
örömmel fogadta a NEFMI szándékát
a jó kapcsolattartásra és az egyesület további támogatására. A helyettes államtitkár a
program szerinti idõben, pontosan érkezett,
és szereplése után nem sokkal távozott.
A jubileum alkalmából az MKE Emlékérmet az alábbi egyesületi tagoknak, korábbi és jelenlegi tisztségviselõknek adta át Bakos Klára elnök és Nagy Anikó fõtitkár:
Kiss Gábornak, az MKE alelnökének, dr.
Mader Bélának, az MKE korábbi alelnökének és Zselinszky Lászlónénak, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
elnökének. (A méltatások olvashatóak lesznek az MKE honlapján.)
A könyvtáros egyesületi tevékenységet
nemzetközi keretekbe ágyazva, az IFLA és
ezen belül a MLAS (Management of Library Associations, Könyvtári Szervezetek
Menedzsmentje) szerepérõl és munkájáról
tartott elõadást Sylvia Stasselová, a szlovák
társegyesület elnöke – aki jelenleg a MLAS
titkári feladatait is ellátja.
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Sylvia gyakori vendége az MKE vándorgyûléseinek is, sokan ismerik és szeretik.
Nagy taps fogadta kedves gesztusát, a magyar nyelven elmondott köszöntését, amelyben erõs nemzeti szervezetként méltatta az
MKE-t.
Az IFLA-ról elmondottak közül – itt és
most – kiemelendõ, hogy 1927-ben alapították. A testületet jelenleg mintegy 1600
intézményi és egyéni tag alkotja. 43 szekcióban folyik a munka. Az IFLA legújabb
stratégiai terve a 2010 és 2015 közötti idõszakra szól. A dokumentum a küldetésnyilatkozat mellett felsorolja a világszervezet
által vallott és vállalt alapértékeket, s tartalmazza a stratégiai fõirányok mellé rendelt
célokat és a megvalósításukra szolgáló tevékenységeket, jelenleg 2010–2011 vonatkozásában.
Minden elnök saját programot hirdet.
A jelenlegi IFLA-elnök a dél-afrikai Ellen
Tise, az õ tematikájának vezérgondolata: „a
tudás elérését a könyvtárak biztosítják”.
A könyvtáros világszervezet irányításának
folyamatossága érdekében elõre megválasztott (következõ) elnöke is van a szervezetnek, aki a mindenkori aktív elnök mellett a
háttérben, „megfigyelõként” dolgozik.
Az IFLA minden téren törekszik a kiegyensúlyozottságra. Ennek jegyében döntött a 2009-es milánói konferencia úgy,
hogy 2012-tõl minden évben más kontinensen rendezik meg a világkonferenciát.
Az IFLA törekszik a jó gyakorlatok széleskörû megismertetésére, ennek érdekében
hozta létre a Success Stories (Sikertörténetek) adatbázisát.
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Az IFLA egyik legújabb kezdeményezése a Building Strong Library Associations
Programme (Erõs könyvtári szervezetek
építésének programja). Ebben két szervezet,
a FAIFE és a MLAS jelentõs szerepet vállal.
A MLAS-ról tudni érdemes azt is, hogy
irányelveket készít a könyvtáros egyesületek
számára, módszertani leveleket ad közre, és
aktívan támogatja a fiatal szakemberek informális szervezõdését.
Az IFLA számos levelezõlistát mûködtet.
Az IFLA-L a világszervezet általános híreit
teríti szét. Sylvia dicsérte a magyar-angol
nyelvû IFLA-HUN listát, amely az összmagyar könyvtárosság jelenlegi elektronikus fóruma.
Az IFLA civil szervezet, ahol az önkéntes munkának hatalmas terepe és szerepe
van. Sylvia tapasztalata szerint az itt végzett
önkéntes munka révén jobb szakemberré
válhatunk, és jobb munkahelyet találhatunk.
Az elõadás angol nyelven hangzott el,
magyarra tolmácsolta Barátné Hajdu Ágnes
MKE alelnök. Többekben felvetõdött, hogy
a könyvtárosi kompetencia-követelmények
között a nyelvtudás milyen hangsúlyosan
szerepel…
Bajor Péter, a Magyar Géniusz Program
projektmenedzsere és Kroó Norbert akadémikus a tehetségépítés, illetve a tudomány
könyvtárhoz kapcsolódásáról szóltak.
A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveirõl, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és mûködésének elveirõl a 126/2008.
(XII. 4.) OGY határozat rendelkezett. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv mellé társfinanszírozóként a tervek szerint belép majd
az Új Széchenyi Terv is. Az NTP-OKA pályázatok könyvtárak számára is nyitottak.
A Tehetséghidak projektet 2012–2013-ra
hirdették meg.
Az országban háromszáztíz tehetségpont
mûködik. A könyvtári tehetségpontok (ilyen
mûködik az Egyeki Általános Iskolában, a
budapesti Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben stb.) feladatai: a tehetség azonosítása és gondozása, tanácsadás
és a hálózatba kapcsolódás.
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Mi is a tehetség? A motiváció, a kreativitás és a kivételes képességek metszete. Bajor Péter ismertette az ún. Mönks-modellt,
amely szerint három környezeti tényezõ játszik döntõ szerepet a gyerek tehetségének
kibontakozásában: az iskola, a család és a
társak.
Kroó Norbert fizikus a tudomány és a
modern könyvtár kapcsolatáról beszélt. Az
MTA delegáltjaként az EU Digitális Könyvtári Kezdeményezése High Level Library
Expert Groupjában a digitális környezetben
folyó tudományos publikálás témájával foglalkozott.
A tudásalapok
ismertetése elõtt
felvázolta a környezetünkben zajló
változások és válságok természetét.
A tendenciák közül
kiemelte a nem
anyagi jellegû termékek és szolgáltatások körének növekedését. A tudásparadoxont abban
határozta
meg,
hogy míg a tudás
mennyisége nõ, az
ifjúság ez iránti
érdeklõdése csökken. Az idõparadoxon pedig abban áll, hogy a tudás megszerzéséhez szükséges idõ nõ, míg a tudás elavulási ideje rövidül.
Az oktatástól és a képzéstõl elvárják,
hogy a gazdaság igényeinek megfelelõ, ott
használható tudáshoz segítsen. Megítélése
szerint a matematika és a fizika oktatási
színvonalát, eredményességét ehhez fokozni
kell. A képzést kutatásban való részvétellel
is segíteni kell.
A kutatási adatmennyiség növekedése és
kezelése kihívás elé állítja a tudós társadalmat. Kroó Google-kritikája szerint az ott kezelt információk hitelessége megkérdõjelezhetõ. Ezért minõségbiztosított hálózatok,
ezen belül digitális könyvtárak, repozitóriumok létrehozását látja megoldásnak. Az
Open Access hívei a szabad hozzáférést
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ingyenessé, míg a publikálást térítésessé
tennék. Sokan gondolják úgy, hogy a közpénzen folyó kutatások eredményeinek nyilvánosságot kell kapniuk.
Megállapítása szerint a tudományos értékek kiválasztása jelenleg az USA-ban dõl el.
Ahhoz, hogy a tudományos életben Európa,
Magyarország versenyben maradhasson, az
oktatás és a tudományos kutatás támogatása
elengedhetetlen, a hagyományos hazai tudás
megvédése, valamint az információs infrastruktúra – ideértve a könyvtárakat – fejlesztése fontos teendõ.
„A tudás a könyvtárak párlata” – idézte Anatole France-t
Fischerné Dárdai Ágnes,
a Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárának fõigazgatója a
Könyvtár – tudás
egy életen át címû
elõadásában. A tudás értelmezésének
eszmetörténeti áttekintését, majd a tudásfajták tipizálását
követõen megállapította, hogy a ténytudás mellett az alkalmazott tudás iránti
igény növekszik.
A tudás átadásának jelentõsége
nõ. A könyvtár tudástérképének elkészítése a szervezet/intézmény tudásátadási képességének felmérése érdekében elvégzendõ feladat. A meglévõ explicit
(kifejezhetõ, megosztható) és tacit (egyéni,
nehezen megosztható) tudás feltérképezésével a „mire építhetünk” kérdésre adható válasz. Az egyéni és a szervezeti tudás számbavételével a „mi hiányzik még” kérdés válaszolható meg, míg a tudás és gyakorlat
összhangba hozása a „milyen szinergiák
kellenek” gondolat kifejtését segíti elõ.
Az oktatási módszerek változását a
(felsõ)oktatást szolgáló könyvtáraknak rugalmasan követniük kell mind a fizikai tér
kialakításánál (pl. helyet kell biztosítani
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a mind jobban terjedõ csoportos feladatmegoldásoknak), mind a szolgáltatások körének
megfelelõ alakításával (e-tankönyvek).
Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatási igazgatója a tudományos könyvtáraknak
az oktatás szolgálatában betöltendõ szerepérõl tartotta A tudásközvetítés elágazási pontjai – modellváltás, szerepváltás, irányváltás
a tudományos könyvtárakban címû elõadását.
Milyen „szerepek” is ezek? A tudásközvetítõ, a kultúraközvetítõ funkció szinte állandónak mondható könyvtári attribútumok.
A mûködést szolgáló tevékenységek (pl. katalogizálás, raktározás) ugyan szintén
könyvtári szerepek, de nem mindenhol és
nem mindig maradnak feladatok, változhatnak – gondoljunk akár csak az osztott bibliográfiai számbavétel, a digitális könyvtári
tartalmak terjedésére, és ezek hatására.
A könyvtárnak a tanulást segítõ szerepe
is van. A könyvtárban már nem (csak) felhasználói képzés folyik, hanem oktatás:
méghozzá az informatikai írástudásé, az információ etikus és hatékony felhasználásáé.
A könyvtárnak az oktatást és a kutatást segítõ szerepe is van, ugyanis a mai (felsõ)oktatási könyvtár partnerségben dolgozik
az oktatókkal.
Ezeket a szerepeket a könyvtár akkor képes hatékonyan betölteni, ha modellt és
irányt vált. A gyûjteményközpontú könyvtárat fejlõdéstörténetileg követõ szolgáltatáscentrikus könyvtári lét után vállalja és kialakítja az (intézménybe, társadalmi közegbe)
beépülõ/beágyazott könyvtári modellt.
Az irányváltás legyen fizikai (ki a pult
mögül, ki a könyvtárból), szellemi (ne csak
befelé közvetítsen információt, hanem az intézményi tartalmakat sugározza kifelé is), és
üzleti (mûködjön együtt más könyvtárakkal,
az üzleti élet szereplõivel – az egyenrangúság alapján).
Fehér Miklósnak, az MKE elnökségi tagjának és Biczák Péternek, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának elõadása több ponton érintkezett egymással az MKE történetének felelevenítésében.
Az Idõcserepek címû elõadásban Fehér
Miklós szubjektív (és lírai) válogatást adott
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az egyesület múltjából. Köszönetet mondott
Bényei Miklósnak, a jubileumi kötet fõszerkesztõjének az adatok rendelkezésre bocsátásáért.
Az IFLA 1927-es megalakulása nyomán
a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesülete 1935. június 26-án alakult meg
Budapesten, az MTA Dísztermében. Elsõ
tiszteletbeli elnöke, az egyesület kezdeményezõje Hómann Bálint történész, kultúrpolitikus volt. (Mily véletlen egybeesés: az
MKE jubileumi konferenciájával azonos napon, Történelmi átértékelés címmel folyt
Székesfehérváron a Hómann Bálint munkásságáról szóló levéltári konferencia.) Az
elsõ tényleges egyesületi elnök Fitz József
volt. A II. világháború után, 1946-ban pedig
Jánossy Dénes töltötte be e tisztséget – az
egyesületek betiltásáig. 1955-tõl Varjas Béla, majd 1957-tõl Mátrai László volt az
MKE elnöke. Kõhalmi Béla 1965-ben díszelnöki elismerést kapott.
A mai könyvtáros generáció megtapasztalt életélménye, hogy 1972-tõl az egyesület
elnöke lett Székely Sándor. Õt követte e
tisztségben Zsidai József és Billédi
Ferencné, majd Horváth Tibor, Vajda Erik és
Ambrus Zoltán, 2003 óta pedig Bakos Klára.
Az értékelõ visszatekintés a vándorgyûlések mint közösségépítõ események felidézésével folytatódott. Az MKE emlékérmet is
alapított. Az elsõ emlékérmeket Gödöllõn,
az ötvenedik jubileumi évfordulót ünneplõ
vándorgyûlésen adták át (a rendezvény egyben az elsõ magyar könyvtáros világtalálkozónak is keretet adott).
Az MKE hangsúlyos szerepet vállalt a
magyar könyvtárügy stratégiájának kidolgozásában.
Az egyesület fennállásának hetvenedik
évfordulóját ünneplõ, 2005 novemberében
az Országházban tartott jubileumi konferencia üzenetet intézett az IFLA-hoz.
A magyar könyvtárosság etikai kódexe
2006-ra készült el, az MKE kezdeményezésére.
Az MKE saját stratégiát is kidolgozott a
2007–2010-es idõszakra. Ennek kulcselemei: a könyvtárosság munkaerõpiaci versenyképességének fejlesztése, folyamatos
továbbképzéssel, idegen nyelvi képzéssel;
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partnerségi kultúra fejlesztése hazai intézményekkel, a határon túli magyar és más
nemzetek szakmai szervezeteivel; könyvtári
turizmus szervezése a kulturális turizmus
kereteiben.
Biczák Péter a közkönyvtárak XXI. századi szerepét és helyzetét, lehetõségeit és
teendõit felvázoló elõadását a kozkonyvtar@XXI.szazad.hu címmel tartotta. Bevezetõjében rámutatott azokra a XX. század
elején kibontakozott szellemi áramlatokra,
társadalmi szükségletekre, amelyek meghatározó kultúrpolitikusokkal, így Wlassics
Gyulával is kimondatták, hogy a közkönyvtáraknak jelentõs a szerepük a társadalmi
mûveltség emelésében. Ebbe a gondolati
fejlõdésbe tartozik az egyesületünk megalakítása is.
A látványos közkönyvtári fejlõdés a
II. világháború után, a politikai és társadalmi változások hatására indult el. 1952-ben
alakultak a megyei könyvtárak, két évvel késõbb a járási, a városi és a községi könyvtárak.
A szabadpolcos rendszer bevezetése a
szellemi szabadságot is bevezette: az olvasnivaló szabad válogatását. Megkezdõdött
a szakosodás: különváltak a közkönyvtárakban a gyerekrészlegek, a helyismereti gyûjtemények, zenei részlegeket szerveztek.
A további „szakrészlegesedés” egyik példája az ún. családi könyvtárak létrehozása.
A gyûjtemények és az alapterületek sok
helyütt dinamikusan növekedtek, és ez elvezetett az új közkönyvtári épületek megalkotásáig, vagy a régebbiek alapos rekonstrukciójáig.
Az intézményi fejlõdéssel párhuzamosan
a könyvtárosság mint értelmiségi pálya is
kibontakozott az egyetemi képzés 1949-ben
történt beindításával. A könyvtárosság szellemi erejét jelzik az országos könyvtárügyi
tanácskozások, amelyeken a szakma hazai
helyzetét és nemzetközi irányzatait tekintették át. Alapvetõ könyvtári jogszabályok születtek ebben a korszakban.
A rendszerváltást követõ idõszak szakmai fejlõdésének jellemzéséül Biczák Péter
az informatika térhódítására választ adó informatikai, majd telematikai programok
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nyezetet teremtett az 1997-ben létrehozott
törvény és követõ jogszabályai. Országos
könyvtári stratégia született, az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) és a
KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) sikeressé vált. Internetes elérést biztosít szinte minden kistelepülési könyvtár. Országos program lett a felhasználói képzés, a
közkönyvtárak hatalmas feladatot vállaltak
az információs írástudás terjesztésében.
Elektronikus információs szolgáltatások
alakultak ki és terjedtek el. A 24 órás szolgáltatást nyújtó könyvtári portálokon keresztül interaktív kapcsolatot tart a könyvtár
a felhasználóival. A digitalizálás a közkönyvtárakban a helyismereti gyûjteményeket különös rangra emeli: kutathatóságuk
szintje alaposan megváltozik. Helyi elektronikus könyvtárak jöttek létre.

Miközben a fejlesztést serkentõ TIOP- és
TÁMOP-pályázatok jelentõsége hatalmas,
látni kell, hogy mind az állami, mind az önkormányzati költségvetési források csökkennek. A negatív tendenciák következményei csak sejthetõk: létszámcsökkentés,
nyitvatartási idõ szûkítése, szolgáltatások
leépülése, tönkrement eszközök pótlásának
halasztása...
Eközben tudjuk, hogy a közkönyvtárak
XXI. századi feladata az egész életen át tartó tanulás szolgálata, a tudományos kutatási
eredmények népszerûsítése, a szabadidõ tartalmas eltöltésének biztosítása – szolgáltatásközpontúan!
Tudatosítani szükséges azt is, hogy a
közkönyvtárak hatalmas információs
vagyont kezelnek. Az ott dolgozó könyvtárosok felkészült szakemberek, aktív értelmiségiek, akik segítenek eligazodni az információözönben, a hitelesség megállapításában.
Jó az induló tõke erre az évszázadra…
Ezzel a gondolattal és Vas István Via Appia
címû versének idézésével fejezte be elõadását Biczák Péter.
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Vas István: Via Appia
… „Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtõ hiány / és megcsúfolja Péter földhözragadt eszét, amelyet úgy megértek, és
vele az enyémet, / bár berzenkednek józan érvei, és olyan nehéz megérteni,
hogy nem volt elég, / hogy nem lesz elég,
hogy mindig új útra küld a még és újra
még. / És ha egyszer szembejön veled, te
is már tudva kérdezed: Hová mégy?”
Bakos Klára elnöki zárszavaival ért véget
a jubileumi rendezvény – de a hetvenötödik
évforduló megünneplésének még nincs vége, hiszen vár ránk az MKE történetérõl szóló kötet kiadása és bemutatója!
Az egyesületünk a folytatva megõrzés intézménye. Miközben a résztvevõk között
még ott üdvözölhettük azokat is, akik az
MKE ötvenéves jubileumi konferenciáját
szervezték 1985-ben, az egyesület folyamatos megújulási képességét jelzi, hogy új
szekció alakult „FITT-en”, és alakul a közeljövõben, fontolva haladván (ez a jogi könyvtárosoké), valamint az új honlap tesztelhetõségét jelentette be Dávid Boglárka, az
elnökség tagja. A tesztverzió elérhetõsége:
http://www.mke.info.hu
Lehet, hogy a nyolcvanadik évfordulóról
fényceruzával íródik a helyszíni tudósítás,
és a szöveg, kép és hang egyenesen az MKE
portálra kerül. Az eszközök már majdnem
készen állnak, nekünk magunknak is fel kell
erre készülnünk! ■
A negyedszázaddal ezelõtti évfordulós ünnepségek terveirõl
Somkuti Gabriella könyv- és könyvtártörténész írt az OSZK
Híradó 1984. 5–6. számába (p. 139–142). Ugyancsak õ állította össze az MKE 50 évének kronológiáját, méghozzá az
egyesületi irattár, iktatókönyv alapján, és ugyanott beszámolt
a XVII. vándorgyûlés keretében lezajlott eseményekrõl (megjelent az OSZK Híradó 1985. 7–8. számában, p. 118–120).
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A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára és a Pécsi Egyházmegye interdiszciplináris szimpóziumot rendezett 2010.
október 14-én a XVIII. század egyik jeles
mecénás fõpapja, Klimo György pécsi püspök (1751–1777) születésének háromszázadik évfordulójára. A konferenciának a pécsi
Dómmúzeum adott otthont.
Klimo György 1710. április 4-én született a Nyitra megyei Lopassón (ma Szlovákia, Lopašov), a 32-es számú házban.
Szakadatlan szorgalma és kiemelkedõ tanulmányi eredményei révén elég korán igen
magas egyházi pozíciók betöltésére nevezték ki (pozsonyi, majd esztergomi kanonok,
bécsi egyházügyi referens). Klimo fõpapi tevékenysége idejére esett a pécsi egyházmegye egyik virágkora. Az oktatás szükségességét, színvonalának emelését szívügyének
tekintõ püspök mûködése révén a népiskolák száma közel kétszeresére emelkedett az
egyházmegye területén. Nagy gondot fordított a megfelelõ mûveltséggel rendelkezõ
lelkipásztori utánpótlás biztosítására, ezért a
teológiai képzés színvonalát emelõ reformintézkedéseket hozott. Mindent elkövetett,
hogy az elsõ magyarországi egyetem városában ismét universitas nyithassa meg kapuit. Papírmalmot létesített, s hathatós támogatásával alapíthatta meg nyomdáját (1773) a
Mecsekalján Engel János József. Õ határozta el elsõként a magyar prelátusok közül,
hogy értékes bibliotékáját az érdeklõdök
számára nyilvánossá teszi (1774), amely
mindmáig a hazai és nemzetközi kutatás
egyik „ékszerdoboza”. A múlt feltárásában
is máig ható szerepet játszott, hiszen az õ
ösztönzésére, támogatásával folytathatott
kutatásokat Koller József és Szalágyi István.
Jó pásztorként híveirõl is gondoskodni kívánt: 16 plébániát alapított, s több mint 70
templomot emeltetett, illetõleg restauráltatott, egyházlátogatást tartott.
Noha Pécs szabad királyi városi privilégiuma kapcsán máig sokan negatív színben
tüntetik fel, Klimo jelentõsége elvitathatatlan. Tevékenysége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fõvárosa lehet.
A konferencia a különbözõ tudományterületeken (történelem, irodalom, néprajz,
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Klimo György püspök és kora
Egyház, mûvelõdés, kultúra a XVIII. században
✒ Pohánka Éva

mûvészettörténet, pedagógia, teológia) dolgozó, a korszakkal foglalkozó szakemberek,
mûhelyek bevonásával szélesebb kontextusba kívánja helyezni e jeles fõpap mûködését.

A tudományos ülés kezdetén Garadnay
Balázs általános helynök, valamint Fischerné Dárdai Ágnes könyvtár-fõigazgató
köszöntötte a konferencia résztvevõit és a
népes hallgatóságot. A délelõtti szekciók levezetõ elnöki posztját Monok István, az egri
Eszterházy Károly Fõiskola Médiainformatikai Intézetének egyetemi docense, a Szegedi Tudományegyetem fõmunkatársa töltötte be. A nagy könyvtáralapítók szekció
elsõ elõadásában Pohánka Éva, a Pécsi
Egyetemi Könyvtár Történeti Gyûjtemények
Osztálya vezetõje, PhD-hallgató mutatta be
a pécsi püspöki könyvtár eredeti berendezési tárgyait, majd ezek és a korabeli kataló-
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gusok alapján kísérletet tett az eredeti
állomány eddig hibás számadatainak korrigálására. Õt Löffler Erzsébetnek, az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár igazgatójának izgalmas bemutatója követte könyvtára
barokk termének freskó- és berendezés-történeti elemzésével. A könyvtártörténeti teljesség igényével a harmadik elõadónk,
Hendre Biro Doina, a gyulafehérvári
Batthyaneum Könyvtár könyvtárosa a
XVIII. század második felének nagy bibliotékaalapítója, Batthyány Ignác életpályáját
és könyvtári szervezõmunkáját vette sorra.
Egy röpke kávészünet után, a délelõtti
második szekcióban a Klimo könyvtári kutatások kerültek terítékre. Boda Miklós nyugalmazott fõkönyvtáros, a hajdani püspöki
könyvtár kiváló kutatója megidézte a hallgatóság számára az 1974-es, kétszázéves évforduló eseményeit. A Muratori-kiadások
filológiai rejtelmeibe kalauzolta el a közönséget Szelestei Nagy László, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Intézet

egyetemi tanára, közülük is kiemelve egy, a
Klimo püspök által szorgalmazott fordítást.
Hartvig Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszékének
egyetemi docense mutatta be Michael Denis
bécsi könyvtárosnak a Klimo Könyvtárban
fellelhetõ Ossián-fordításairól keletkezett
kutatási eredményeit. Egy egyedi, Berényi
Zsigmond püspöknek készített, kéziratos
versgyûjtemény „mókus-szimbolikájának”
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magyarázatára vállalkozott Jankovits László, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszikus Irodalomtörténeti
és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi docense.
A második nagyobb témakör zárásaképpen
Szilágyi Mariann, a Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyûjtemények Osztály könyvtárosa, PhD-hallgató a Klimo Könyvtár régi
magyar nyelvû nyomtatványait vette számba, egyúttal számadatait összehasonlítva a
korszak másik két egyházi gyûjteményével
(Eger, Gyulafehérvár).

A délutáni ülésen levezetõ elnökként Sümegi József történész, egyházmegyei tanfelügyelõ köszöntötte az egybegyûlteket. Négy
egymást követõ referátum keretében bontakozott ki Klimo György püspök személyisége és pécsi munkásságának jelentõs állomásai. A Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetének két munkatársa, Soós István és Fejérdy András egy készülõ forráskiadvány kapcsán Giuseppe
Garampi kanonok, bécsi nuncius, a vatikáni
titkos levéltár õre, késõbbi bíboros és Klimo
György levelezésének és személyes kapcsolatának fõbb momentumait adta közre. Õket
Varga Szabolcs, a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola fõiskolai docense követte a pécsi püspökség XVIII. századi Dráván-túli
érdekeltségeinek összefoglalásával.
Klimo püspök egyházi mûködésének
fontos momentuma volt az egyházmegyéjének állapotát feljegyzõ egyházlátogatások
folyamatossága, amelyekrõl Gõzsy Zoltán, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszékének egyetemi adjunktusa tartott beszámolót, rámutatva Klimo jogi státusának kettõsségére (püspök és fõispán egy személyben). Ezt a tematikai egysé24

get – kicsit átnyúlva a következõ szekció
témájába – Verók Attila, az egri Eszterházy
Károly Fõiskola Médiainformatikai Intézetének fõiskolai adjunktusa zárta, bemutatva
külföldi hungarikakutatásának eddigi eredményeit. Ezekbõl is külön kiemelten foglalkozott a Pécs városához kapcsolható dokumentumok sorával.
A délutánt megosztó kávészünet után
kezdetét vette a konferencia utolsó szekcióülése Pécs városa – A pécsi egyházmegye
címmel. Az elõadók sorát Hencz Enikõ, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Intézetének hallgatója nyitotta meg Dobai
Székely Sámuel lovaskapitány-mûgyûjtõ és
Koller József pécsi egyházmegyei pap és
egyháztörténész levelezésének feldolgozásával. A pécsi Papnevelõ Intézet uradalma
Klimo-korabeli mûködésének, gazdasági
szerepvállalásának felvázolására vállalkozott Horváth István, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetének PhD-hallgatója. Az egyházmegye
1776-ban átvett exempt területeinek viszonyait tárta fel a fennmaradt Canonica
Visitatiók felhasználásával Borsy Judit,
a Baranya Megyei Levéltár fõlevéltárosa.
Zárásképpen, továbbmutatva a XIX–XX.
század eseményeire, Tengely Adrienn-nek,
az egri Eszterházy Károly Fõiskola
Andragógiai és Közmûvelõdési Tanszéke
adjunktusának a pécsi Mária-társulatokról,
azok sorsáról szóló elõadását hallgathatta
meg a közönség.

A témákban és új kutatási eredményekben bõvelkedõ konferencia elõadásait a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
a 2011-es év elsõ felében nyomtatott formában is igyekszik a nagyközönség elé tárni a
Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 9. köteteként. ■
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X. Gyõri Könyvszalon
2010. november 5–7.
✒ Szabados Éva

A jubiláló könyvszalon az idén is a Gyõri
Nemzeti Színházban várta látogatóit, akik a
három nap alatt szép számmal vettek részt
a több mint nyolcvan programon. A hagyományhoz hûen november 5-én reggel kilenc
órakor olvasáskonferenciával vette kezdetét
a rendezvény, melyet a társszervezõk részérõl Bakos Klára, az MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) elnöke nyitott meg. Elsõként Nagy Attila szociológus beszélt az
olvasáspolitika mozgásterérõl, amit Péterfi
Rita szociológus elõadása követett Nemzetközi tapasztalatok az olvasásfejlesztésben
címmel. Mit tudnak a skandinávok? Olvasásfejlesztés Dániában, Norvégiában és
Svédországban – ez volt a témája Tóth Máté
(Könyvtári Intézet, Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály) és Németh Márton könyvtáros elõadásának, melyben többek között kitértek a skandináv olvasásfejlesztési portálok
szolgáltatásaira, konkrét példákkal illusztrálva õket.
Végül pedig Az olvasás védelmében címmel Nádor Ildikó, a Pest Megyei Könyvtár
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igazgatóhelyettese tartott elõadást. A konferencia résztvevõi a Pont Kiadó által kiadott,
azonos címû tanulmánykötetet kapták ajándékba.
A tizenegy órakor kezdõdõ ünnepélyes
megnyitón átadták az Alkotói Díjat. Az elmúlt években Kertész Imre, Esterházy Péter,
Szabó Magda, Závada Pál, Csukás István,
Spiró György, Csoóri Sándor, Kányádi Sándor és Jókai Anna vehette át az irodalmi elismerést. Lebó Ferenc szobrászmûvész kisplasztikájával az idén Ágh István József
Attila- és Kossuth-díjas költõt tüntették ki.
„Amikor egy ilyen díjat átvehet az ember, az az önbizalmát erõsíti – mondta szerény mosollyal Ágh István – , mert az írói tevékenység nagyon magányos, és a visszaigazolások nem azonnaliak, mint egy színésznél. Inkább, mint egy festõnél, a dolgok
lassan érnek be. A sorsnak köszönhetem,
hogy lassan-lassan én is beérek.”
A rendezvény három napja alatt számos
könyvbemutató, gyermek- és felnõttprogram várta a közönséget, a könyvszalon ven25

dége volt többek között Kalász Márton,
Sólyom László, Béres Klára, Szabó T. Anna,
Pálffy István, Margittai Gábor, Burger Barna, Rapcsányi László, Czigány György, Bosnyák Viktória, Mautner Zsófia, Falvai
Mátyás, Dinnyés József, Bereményi Géza,
Darvas Ferenc, Dolák-Saly Róbert és Szilágyi Tibor, aki saját verseibõl állította össze
estjét.
A gyermekeket a Nagyszínpadon a Fabula Bábszínház Mazsola címû elõadása, valamint a Katáng és a Kolompos Együttes koncertjei várták, a Mesekuckóban pedig egész
nap kézmûves foglalkozások, papírszínház,
mese és játék.

A szervezõk egyik fõ célja, hogy minél
több korosztály érdeklõdését felkeltsék a
rendezvény és ezen keresztül az olvasás
iránt. Ezért keresik az együttmûködés lehetõségét olyan intézményekkel, melyek hasonló célkitûzéseket fogalmaznak meg. Az
eddigi években több alkalommal mozgókiállításaival gazdagította, most elõször pedig
saját standján várta a látogatókat ötletes és
igényes kiadványaival a Petõfi Irodalmi Múzeum.
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Szintén elõször a gyõri Kazinczy Ferenc
Gimnáziummal együttmûködésben kortárs
irodalmi vetélkedõt szerveztek, melynek témája Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen
címû könyve volt. Az eseményen zsûritagként részt vett a szerzõ is. Jó volt látni a
diákok lelkesedését, felkészültségét és kreativitását, melyet a játékos feladatok alaposan próbára tettek.
A könyvszalon második napján Sólyom
László Egy elnökség lenyomata címû könyvét mutatta be. „Nehéz öt évet tudhatok magam mögött, gyakran »ellenszélben« tevékenykedtem. Sokszor kellett összeszorított
fogakkal tûrni. Ebben a médiának is szerepe
volt: vagy nagyon támogattak, vagy »agyonhallgattak« – így fontosnak éreztem, hogy

magam szedjem össze azt, amit kiemelkedõnek tartottam az elmúlt idõszakban. Ez a kötet nem kizárólag a szakmai közönségnek
szól, mint az elõzõ mûveim, most a közélet
felé nyitottam” – mondta Sólyom László.
„Azért az elmúlt öt évnek voltak jó és szép
pillanatai is – errõl tanúskodik az a 64 kép,
ami a kötetben szerepel” – zárta szavait a
volt köztársasági elnök, aki a bemutató után
névre szólóan dedikálta könyvét az olvasóknak.
Szombat este Berecz András mesélt.
A telt ház mutatta, hogy az emberek menynyire szomjaznak a mély humorral átszõtt
tanulságos történetekre. Igazi mesemondót
láthattak a gyõriek, aki teljesen ráhangolódott közönségére, és el is varázsolt mindenkit, olyannyira, hogy a végén vele együtt dalolt a több száz nézõ.
A jelenlévõk valószínûleg szívesen emlékeznek majd Schäffer Erzsébetre is, aki hol
megnevettette, hol meghatotta a hallgatósáKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

got, közvetlen, családias légkört teremtve a
több száz fõs színházteremben.
Akik pedig megnézték Bereményi Géza
és Darvas Ferenc zenés estjét, bepillanthattak a filmkészítés kulisszatitkaiba, és élvezhették a nagyszerû szerzõpáros örökzöld
dallamokkal fûszerezett történeteit.
A visszajelzések azt mutatják, hogy a tíz
év alatt a gyõriek nemcsak megszerették
a könyvszalont, hanem büszkék is rá.
A becslések szerint 15–20 ezer látogató járt a kiállító standok között és a programokon. A
szervezõk azt remélik, hogy
a következõ években egyre többen látogatnak
majd el a háromnapos
gyõri könyvünnepre a
megyehatáron túlról
is.
A X. Gyõri Könyvszalonon a kiállító kiadók között volt a
Kossuth, a Móra,
a Helikon, a Holnap, a
Pesti Kalligram, a Líra
Könyv, a Scolar, a
Könyvmolyképzõ, az Új
Palatinus, a Grimm, az
Oxford University Press, a
Harmat, a Kálvin, a Püski, a
Xantusz Könyv, a Kráter Mûhely, a Pont és a Nemzeti Tankönyvkiadó, nagy árkedvezményekkel várva a vásárlókat. Gyõr testvérvárosai közül kettõ képviseltette magát:
Ingolstadt és Poznan.
A rendezvény kiemelt támogatója Gyõr
Megyei Jogú Város Önkormányzata. A helyi
média ez alkalommal is nagy figyelmet
szentelt a háromnapos eseménynek. A Kisalföld napilap, mely 40 ezer példányban jelenik meg, négyoldalas mellékletben közölt
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programajánlót. A Revita TV rövidfilmet
készített, a Hírcity interjúit pedig bárki megtekintheti a világhálón (www.hircity.hu).
Az idén az országos média is több alkalommal tudósított a könyvszalon programjairól.

A X. Gyõri Könyvszalon fõszervezõje a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár volt. ■
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A Füzéki-díj ez évi kitüntetettje: Ungváry Rudolf
✒ Sipos Márta

Ungváry Rudolf a saját honlapja szerint „gépészmérnök, információs mérnök; író”.
1956-ban húszéves volt, a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki Egyetem
gépészmérnöki karának hallgatója. Az október 22-én megalakult miskolci egyetemi
Diákparlament hírszolgálatának vezetõje, a
Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Egységes Szövetsége (MEFESZ) miskolci titkára, az országos intézõbizottság tagja.
Szépirodalmi munkásságának talán legjelentõsebb alkotása az 1991-ben megjelent
Utána néma csönd c. dokumentumregény, a
miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. (Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy még kéziratban olvashattam.)
Kanyargós életúton jutott el a tezauruszkészítõ atyamesteri státusig, amit a szakma
egyöntetûen neki tulajdonít. A kistarcsai internálótábor után volt vasesztergályos, mûszaki ellenõr, gépgyártás-technológiai
mûvelettervezõ. Levelezõ tagozaton befejezte mûegyetemi tanulmányait, majd évekig szabadfoglalkozású mûszaki fordítóként
dolgozott. Közben a Vigília címû katolikus
folyóiratba filmkritikákat írt.
Fordítóként a gyakorlatban került szembe a strukturált szótárakkal. Maga is szerkesztett ilyet, hogy a speciális mûszaki
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szakterületek magyar és német szókincsét
gyorsabban tudja egyeztetni a fordítási munka során. 1974 és 1980 között a Kohó- és
Gépipari Tudományos és Mûszaki Tájékoztató Intézetben (a késõbbi és a rendszerváltás idején megszûnt KG Informatiknál) az
akkor induló automatizált gépipari tájékoztató rendszer számára, több tucat mûszaki
szakember bevonásával, négy tezaurusz
szerkesztését irányította. Részt vett az elsõ
magyar tezauruszkészítõ programrendszer
(a TSPR) kialakításában, munkájának
tapasztalatai alapján számos szakcikket
publikált, és megírta az elsõ magyar nyelvû
tezaurusz-kézikönyvet, a Tezaurusz-technológiát.
1981-tõl a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK, a mai Könyvtári
Intézet) munkatársa lett, és az információkeresés és osztályozás elméleti és gyakorlati
kérdéseivel foglalkozott. Tagja lett a Nemzetközi Osztályozási Társaságnak (Internationale Gesellschaft für Klassifikation), majd a
Nemzetközi Ismeretszervezési Társaságnak
(International Society of Knowledge Organization). A nyolcvanas évek elejétõl kezdve
rendszeresen tartott elõadásokat e társaságok konferenciáin és publikált külföldi
szaklapokba. A KMK 1982-ben kiadta az
Osztályozás alapjai. Bevezetés az információkeresõ nyelvek elméletébe címû kísérleti
oktatási segédanyagát.
1983-tól az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Fejlesztési Csoportjába került,
ahol a nemzeti könyvtár gépesítésével öszszefüggõ adatmodellezési és információkeresõ-nyelvi munkákkal foglalkozott.
Elkészítette az OSZK számára a folyóiratok feldolgozására használt tezauruszt, az
OSZTAURUSZ-t, a tankönyvek és oktatási
dokumentumok osztályozására használt tezauruszt, a DOKTAURUST-t, és a mozgókép-dokumentumok feldolgozására használt
VIDEOTEZAURUSZ-t. Egyúttal részt vett
a könyvtár gépesítési munkáinak tervezésében, könyvtári célprogramok specifikációjáKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

ban, az OSZK által beszerzett integrált
könyvtári rendszerek, a DOBIS/LIBIS,
majd az AMICUS adaptálásában.
Közben további szakcikkeket publikált
az osztályozás és az információkeresés
tárgykörében, 1997-ben megjelent az Orbán
Évával közösen szerkesztett kétkötetes osztályozáselméleti és információkeresési szöveggyûjtemény.
Számos magyar és több idegen nyelvû
információkeresõ tezauruszt készített (közöttük a Budapesti Mûszaki Egyetem
mûszaki és gazdasági tezauruszát, az
OSZKÁR-t, a növény- és állatnevek taxonómiáját feldolgozó TAXAURUSZ-t, az Alta
Vizsla webes indexelõ szolgáltatásának tezauruszát, a Magyar Posta Arany lapok c.
szakmai telefonkönyvének rendezõ rendszerét). A ’90-es években a vidéki közmûvelõdési könyvtárak osztályozó munkatársainak
részvételével elkészítette az átfogó magyar
könyvtári információkeresõ tezauruszt, a
KÖZTAURUSZ-t, amely jelenleg mind a
hazai közmûvelõdési könyvtárak, mind az
OSZK tezaurusza, de használják számos
más intézményben is (mint például az MTA
Könyvtárában, ahol beépítették az ALEPH
könyvtári rendszerbe). Idõvel a KÖZTAURUSZ-ba integrálták az ETO középkiadásának jelzeteit a magyarázatokkal és mutatószavakkal. A KÖZTAURUSZ beépült három
nagy könyvtár (OSZK, Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Szegedi
Egyetemi Könyvtár) közös webes keresõfelületébe (MÁTRIKSZ – Magyar Átfogó Tárgyi Információkeresõ-nyelvi Szótár), és a
MOKKA, a Magyar Országos Közös Katalógus közös tezaurusza is. A tezauruszkészítés támogatására dolgozta ki a RELEX tezauruszszerkesztõ programrendszert, amelyet
több helyen is használnak.

Vajda Erikkel közösen írt Könyvtári információkeresés címû könyvükben a könyvtári információkeresés kérdéseit foglalták
össze monografikus formában. A Könyvtári
Figyelõben jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár gépesítésének történetérõl írt,
rendkívül aprólékos és komoly apparátussal
készült.
Idén jelent meg, szintén a Könyvtári Figyelõben, a MARC21/HUNMARC: a besorolási adatok metaadat-formátuma címû,
Fõbb jellemzõk, fejlõdés és problémák alcímû – a témában alapvetõ – írása.
A rendszerváltás óta rendszeresen jelennek meg irodalmi és publicisztikai mûvei a
magyar irodalmi és közéleti, politikai lapokban, írásai a könyvtári fórumokon. Interjúkat láthatunk, hallhatunk Ungváry Rudolffal
a televízióban, rádióban, élvezhetjük lenyûgözõ elõadókészségét a szakmai konferenciákon.
Szakmánk nagy szerencséjére elképesztõ
a munkabírása.
Gratulálok! ■

Ungváry Rudolf korábbi kitüntetései:
56-os emlékérem (1991)
Nagy Imre-emlékplakett (1994)
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1996)
Széchényi Ferenc-emlékérem (1998)
Széchényi Ferenc-díj (2005)
Pro Urbe Budapest-díj (2006)
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Közhírré tétetik
Összefogtunk Tolnában is
✒ Németh Judit

„Egészen más oldalukról mutatkoztak be a
könyvtárak, tudósít a Tolnai Népújság. Megyénk harminc települése is csatlakozott az
Országos családi könyvtári napok kezdeményezéséhez, amely számos érdekes és izgalmas programmal várt az érdeklõdõkre. A különbözõ mûsorok és elõadások nem csak az
olvasás szerelmeseit ragadták magukkal.
A rendezvények résztvevõit naponta másmás témakörhöz kapcsolódó kiállítások, irodalmi mûvekre épülõ beszélgetések, olvasáshoz kötõdõ játékok, és nem mellékesen zenei
csemegék is várták. Mindezekkel arra hívták
fel a kicsik és a nagyok figyelmét, hogy milyen fontos szerepük van az olvasóvá nevelés
folyamatában.
Idén is kiemelt esemény volt a könyves
vasárnap. Ekkor a könyvtárak rendkívüli
nyitva tartással, kedvezménnyel és sokféle
programmal kedveskedett a látogatóknak.
Az olvasást szeretõk pénztárcáját is igyekeznek kímélni.
Szekszárdon a megyei könyvtárban fiataloknak és idõseknek egyaránt hasznos, kedvcsináló õszi internet-tanfolyam kezdõdött,
ugyanitt délután már azok a szülõk, nagyszülõk követhették figyelemmel a British
Council nyelvtanárának elõadását, akiknek
négy–hét éves gyermekeik vagy unokáik
vannak. Õk hasznos információkat kaptak
arról, miként lehet a lurkókat hatékonyan
angol nyelvre tanítani otthon.
»Nem kell temetni a gyerekirodalmat« –
mondta Sándor Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje. Sem a szerzõk, sem a gyermekek részérõl. Úgy véli, a gyerekekkel könnyû
megszerettetni az olvasást, csupán ismerni
kell a megfelelõ módszert. Ennek egyik fontos része, hogy semmiképp sem szabad erõltetni azt. A program résztvevõi egyetértettek
abban, hogy a digitális korban mindenképpen szükség van az olvasás kitartó népszerûsítésére. Kiemelt feladat, hogy a pedagógusokon keresztül legyen lehetõségük a
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gyerekeknek megismerni a nekik szóló értékes irodalmat. Ennek egyik eszköze lehet a
Csodaceruza mint kicsiknek szóló lap.
A könyvtári napok idején több soron elõtérbe került az ifjú korosztály. Az esemény
utolsó napján telt ház volt az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában.
Délelõtt, a csodareggeli után, bölcsõdések
és szüleik vették birtokba a bibliotékát a játékórán, majd kora délutántól nagyobb gyerekek foglalták el helyüket: a kézmûves foglalkozás sokakat vonzott, meg is telt a
könyvtár. A gyerekzsivajt aztán Holle anyó
törte meg. Frank Ildikó, a Magyarországi
Német Színház színmûvésze hozta a mesét a
gyerekeknek. A gyermekkönyvtárban a napot a Holló Együttes mûsora zárta, a nézõsereg nagy örömére.
Vasárnap a fõkönyvtárban író-olvasótalálkozót rendeztek, majd a napot színházi
elõadás, Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc
Ibusár-megállóhely címû darabja zárta a
DBU-ban, amelyet az érvényes tagsággal
rendelkezõk élvezhettek a pécsi Harmadik
Színház elõadásában. A programsorozat
célja az olvasás népszerûsítése volt.”
(Megyei Napló, 2010 októbere, W. J.)

Hõgyész
A könyves vasárnapon az Egyenlõ esélyekért címmel vetítettük a Ha az út kanyarodik. Egy cigánykaraván meséi címû dokumentumfilmet. Az elõítéletrõl, nemcsak
romák és nem romák, hanem a különféle cigány csoportok közötti meg nem értésrõl
szól elsõsorban. Nagyon szép, pozitív hatást
keltõ. Az összejövetelen részt vettek a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat frissen
választott tagjai, gyerekek, felnõttek is.
A film után szó került a cigányság ügyeirõl, a hõgyészi helyzetrõl. Mindenki egyetértett abban, hogy a gyerekekkel való foglalKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

Tamási

Pörböly

Közönségtalálkozót szerveztünk a világ legfiatalabb vasemberével, Breuer Orbán Károllyal, Tamási Város Sportemberével. A találkozóra elsõsorban az általános és középiskolás korosztály látogatott el. A vetített
képes elõadáson a világ legfiatalabb
DecaIronmanje részletesen beszámolt a
2009-ben Mexikóban rendezett versenyrõl.
Az érdekes, közvetlen hangulatú képes elõadáson a nézõk sok mindent megtudhattak
arról, hogy milyen felkészülést igényel és
milyen módon hat az emberi szervezetre ez
a rendkívül megterhelõ sportág.
Gazdálkodj okosan! vetélkedõt is tartottunk gyerekeknek.
Október 8-án az iskolások különbözõ
korcsoportjai számára szerveztünk a
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet segítségével játékos vetélkedõt, amelynek során a gyerekek számot adhattak a pénzügyi
területen szerzett ismereteikrõl, és sok érdekességet tudhattak meg ezzel kapcsolatban.
A takarékszövetkezet által felajánlott ajándékokból nemcsak a nyerteseknek, hanem
minden megjelent gyereknek jutott.

Könyvtárunk az országos rendezvényekhez
a Könyvtárúthoz kapcsolódó programmal
csatlakozott. Ez a mozgalom egy könyvtári
stafétaútvonal Békéscsaba és Pécs között,
amelynek célja az útvonalon elhelyezkedõ
könyvtárak megismertetése a környezõ és
távolabbi települések lelkes képviselõivel,
valamint a könyvtárak szolgáltatásainak
népszerûsítése a lakosság körében. A stafétabotot jelképezõ bõrkötéses könyvet a bajai
könyvtárosok lelkes csapata hozta el hozzánk október 8-án, pénteken. Ezen a délutánon logikai fejlesztõ játékokkal vártuk a
hozzánk érkezõ gyerekeket. A fáradhatatlan
gyereksereg felnõtteket is megszégyenítõ
módon oldotta meg a nehezebbnél nehezebb
feladványokat, így jutottak a játékok megoldásában egyre magasabb, egyre bonyolultabb szintre. A játékos feladatok megoldásáért a gyerekek értékes könyvjutalomban
részesültek. A stafétát másnap reggel Alsónyék könyvtárának adtuk át, ahol pogácsával és üdítõvel vártak bennünket.

Október 10-én, a könyves vasárnapon a
játéké és az egészségé volt a fõszerep.
A gyerekeket és a játékos kedvû felnõtteket
Nemes László zenés gyermekszínháza szórakoztatta, majd papírállatkák készítésében
próbálhatták ki ügyességüket. A család többi tagja pedig az ételek és az immunrendszer
kapcsolatáról hallhatott elõadást a Szekszárdi Életmód Klub tagjaitól. Késõbb Barth
Évától hasznos tanácsokat kaptunk az ételek

kozás az egyik legfontosabb tennivaló.
Ezután öt mini családi könyvtárat sorsoltunk
ki olyan sokgyerekes családok között, amelyekben különféle korú gyerekek élnek.
A könyvcsomagokat az összefogás-támogatásból vettük.
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fõzésével és tárolásával kapcsolatban.
Mindkét elõadáshoz ételkóstoló kapcsolódott. Az egészséghez hozzátartozik az izmok megfelelõ állapota is. Bachmann Béla,
miután kicsit megtornáztatta a közönséget, a
gyógy- és sportmasszázsról tartott bemutatóval egybekötött elõadást. A már hagyományos programnak tekinthetõ egészségügyi
szûrésen pedig a résztvevõk képet kaphattak
egészségi állapotukról is.
Október 10-én délelõtt Iregszemcsén,
délután Regölyben adta elõ Nemes László
„Hangoló” Csacsikázó címû mûsorát, a
gyerekek nagy örömére.

Meglepetés délután volt a Nálatok laknak-e állatok? címû program. Könyvajánló,
vetélkedõ, jutalmak! Október 6., az állatok
világnapja adta az ötletet a témaválasztáshoz. A Kaláka együttes zenés könyve és kazettája segítségével együtt énekeltek a gyerekek, majd vetítésen ismerkedhettek a
különbözõ állatokkal. Közben egy-egy
résztvevõ bemutathatta kedvenc állatát. Végezetül a találós kérdésekre adott helyes válaszokkal és a TOTÓ sikeres kitöltésével
ajándékokat (golyóstollat, kulcstartót, füzeteket, színezõket, oklevelet, képeket, színes
ceruzákat, dominót) kaptak az állatbarátok.

Nagymányok
A könyvtár-teleházban Radó Orsolya afrikai
élménybeszámolója hangzott el vetítéssel,
könyvajánlóval. A tanárnõ a Hosszúhetényi
Általános Iskolában tanít. Önkéntesként egy
évet Afrikában (Burában) élt, és segített a
St. Joseph Gyermekotthonban (árvaház). Tapasztalatait, élményeit képeken és filmen
örökítette meg.

Rendezvényünkön ezeket vetítette le és
mutatta be. Az elõadást nagy érdeklõdéssel
figyelte közönségünk, és nagyon sok kérdést
fogalmaztak meg az ismeretlen világgal
kapcsolatban. Befejezésként kis ritmusgyakorlatra is felkérte a vállalkozó gyermekeket
a hozott hangszerek megszólaltatásához.
Tárgyakat és albumokat is hozott kis könyvbemutatónkhoz, könyvajánlásunkhoz, amelyek az elõadás után egy hétig láthatók voltak. A 115 résztvevõ ajándékot kapott.
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A könyves vasárnap eseménye az Internetes tanulás okosan! Jöjjön el és megtanítjuk! címû alapfokú internethasználói tanfolyam volt. Téma: az internetes tartalmak
sajátos formai világa. 25 fõ vett részt rendezvényünkön. Ajándékok: saját készítésû
kézikönyv internethasználóknak, 2011. évi
könyvjelzõ. Volt még reformkonyha kóstolóval, ingyenes internethasználat, tartozások
visszavétele díj nélkül, könyvajánló, kvíz.
Ezen az eseményen 51 fõ vett részt. Sokan
örültek az ingyenes internethasználatnak, és
a tartozásukat is visszahozták.
Családok segítettek a reformkonyhakóstolók elkészítésében. Az Egészséges
Életmód klub tagja ismertetõt tartott a reformkonyha fontosságáról a családban. Befejezésként egy kis vetélkedõt rendeztünk a
családoknak. A könyveket szívesen kölcsönözték ki, így beiratkoztak, és ezzel a
könyvtártagok száma is nõtt. Ajándékok: kötény, táska, lámpa, könyvek, jegyzettömb,
könyvjelzõ, képek, egészség-szórólap.
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Nagyon jó hangulatú délutánokat töltöttünk el olvasóinkkal, érdeklõdõkkel. Sokan
megköszönték a meghívást, és máskor is szívesen vesznek részt hasonló rendezvényeken. Jó visszhangja volt rendezvényeinknek
a településünkön, és a helyi televízió is ízelítõt adott a délutánokról.

Gyönk
Hétfõn 13 órától Borsányi Andrásné nyugdíjas pedagógus vezetésével gyöngyfûzési
lehetõséget biztosítottunk az érdeklõdõ gyerekeknek. A már „rutinos” gyöngyfûzõk
mellett voltak a technikával most ismerkedõk is.
Csütörtökön a könyvtár olvasóterme
„játékbarlanggá” alakult át. Különbözõ társas- és kártyajátékok kerültek elõ. A játék
mellett célunk volt, hogy a gyerekek egy közösséget alkotva késõbb is visszatérjenek
majd ilyen és más könyvtári foglalkozásokra.
Pénteken Családi szocializáció címmel
Strigenczné Bernáth Zita pszichológusgyógypedagógus volt a könyvtár vendége.
A találkozó célja kötetlen beszélgetés volt,
ahol a tizenkét felnõtt érdeklõdõ személyes
jellegû nevelési kérdéseit beszélhette meg az
elõadóval. Közben a gyerekek a védõnõk
felügyeletével a könyvtár olvasótermében a
baba-mama klub játékaival foglalták le magukat.

A könyves vasárnapon 8-tól 12 óráig tartottunk nyitva, amikor is kölcsönzési és
internetezési lehetõség várta a betérõket.
Egy internetezõ volt, a kölcsönzõk pedig a
családi vetélkedõn részt vevõ gyerekek és
szüleik voltak.
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Egy nagymama, Laszk Györgyné mesélt
a csoportnak. Az általa készített illusztrációs
táblákkal színesített foglalkozás a mese
mellett a játék és a tánc közös élményét adta a nagyon hálás gyerekeknek.
Egész héten lehetõség volt késedelmi díj
megfizetése nélkül visszahozni a lejárt határidejû könyveket. Ezzel a lehetõséggel
összesen tizennyolcan éltek is.
Tíz órától családi vetélkedõt szerveztünk,
ahol a feltétel az volt, hogy a csapatban legalább egy gyerek és egy felnõtt családtag legyen. A vetélkedõ kérdései a könyvtárhoz
kötõdtek, megválaszolásuk során lehetõség
volt az állomány használatára. Ez mind az
irodalmi és nyelvi rejtvényeknél, mind pedig a környezettel kapcsolatos növény- és
állatfelismeréses kérdéseknél fontos szerepet kapott. A résztvevõk így megismerhették
az olvasótermi állományt a használat során.
A jó hangulatú összejövetel után a promóciós anyagok mellett értékes könyvajándékot kaptak a legjobban teljesítõk.

Paks és kistérségei
Október 4-én délelõtt kezdõdtek az események a városi könyvtár II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában mûködõ fiókkönyvtárában (4. osztályosok 4. osztályosoknak a családról). A Regélõ Kárpát-medencei mesemondóverseny színhelye a városi könyvtár
volt, amelynek gyermekkönyvtárában másnap a Természettudományi Múzeum geológusa beszélt a sárkányokról és a dinoszauruszokról.
A szokásos Sünizene után a kisgyermek
fejlõdésérõl szóló nevelési tanácsokat adott
a szülõknek a városi vezetõ védõnõ. A Delelõ nyugdíjas klub tagjai a Pakson élõ és alkotó költõvel, Acsádi Rozáliával és köteteivel találkoztak.
A hét egyik legsikeresebb összejövetele a
babahordozó-bemutató volt. A családi gazdálkodásról szervezett kerekasztal-beszélgetést a TelePaks Városi Televízió is sugározta. Szombaton délután két urológus
szakorvos várta az érdeklõdõket, a szûrõvizsgálat és a tanácsdadás lehetõségével,
sajnos, kevesen éltek. A hagyományos kínai
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orvoslásról szóló bemutatójához kis érdeklõdõ csoportot gyûjtött maga köré az akupresszúra-tanácsadó.
A könyves vasárnap a Béke és egészség a
családban címû elõadással kezdõdött, majd
a XX. század magyar zenetörténetének ritka
dokumentumaiból tartott bemutatót családi
gyûjteményébõl egy helyi zenetanár-zeneszerzõ.

A mûvelõdési központ könyvtára sem
szûkölködött programokban ezen a héten.
Október 4-én elkezdõdött egy harmincórás,
alapfokú számítógépes tanfolyam. Aznap
este a könyvtár önképzõkörének tagjai a városi könyvtár Vannak vidékek címû irodalmi
estjén vettek részt. 5-én dietetikus tartott
elõadást az egészséges táplálkozásról, és
személyre szóló diétás tanácsot kaptak azok,
akik a dietetikus kérdõívet elõre kitöltötték.
Október 6-án szépségszalon volt az olvasóteremben. Sminkmester, kéz- és lábápoló
tartott bemutatót a jelentkezõ modelleken.
7-én Pilinszky János és Bach kapcsolatáról
hallhattak az érdeklõdõk. Az elõadó a helyi
gimnázium tanulója volt, aki ilyen tárgyú
dolgozatával egy Kárpát-medencei pályázaton díjat nyert. 8-án Nádas László iparmûvész kiállítása nyílt meg az olvasóteremben,
a könyvtárgalérián. 9-én gyalogtúrát szervezett a könyvtár a közeli Cseresznyéspusztára.
A könyvtár munkatársai minden alkalomhoz könyvajánlást, kiállítást készítettek,
és folyamatosan felhívták a figyelmet a
könyvtár szolgáltatásaira. Mindennap teával, süteménnyel, halk zenével fogadták
a könyvtárba betérõket. Nosztalgiaáron
könyvvásárt is rendeztek, a honlapjukon naponta adtak hírt az eseményekrõl, és naponta friss fotó is felkerült a galériába.
34

A kistérség szolgáltatóhelyein is voltak
események. Pusztahencsén a televízió népszerû Beugró mûsora alapján rendeztek
társasjátékot középiskolás fiataloknak és
szüleiknek, a kisebbeknek pedig magyar
népmeséket vetítettek. Nagydorogon volt
kézmûves-délután az õsz jegyében; ingyenes vércukorszint-mérés, ezoterikus est,
filmvetítés gyerekeknek és felnõtteknek.
A györkönyi könyvtárban elõadás hangzott
el a daganatos betegségek megelõzésérõl; itt
is volt ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérés, valamint egészséges ételek kóstolója. A szervezõk bemutatták a helyi értékeket, a könyves vasárnapon pedig játékos
könyvtárismereti vetélkedõt tartottak. A gerjeni szolgáltatóhelyen az október 7-ei mesedélután alkalmából ki lehetett volna tenni a
„telt ház” táblát, a rendezvény vendéglátással fejezõdött be. Madocsán könyvtárhasználati vetélkedõt tartottak felsõs tanulóknak,
a könyves vasárnapon pedig teázás közben
zajlott a Mesél a nagymama címû program.
Bölcskén akupresszúra-tanácsadó tartott bemutatót, volt családi kézmûveskedés, hangoskönyv-hallgatás, Sünizene, könyvtári
tagok mutatták be kedvenc könyvüket.

A könyves vasárnapon Bölcske régen és ma
címmel fotókiállítást láthattak a könyvtárba
látogatók. Sárszentõrincen, a Lázár Ervin
Könyvtárban, Süni címmel zenés összejövetelre hívta az egy-három éves korú gyerekeket és édesanyjukat a könyvtáros. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel a gyermekdalokból, mondókákból, körjátékokból álló
programot havi rendszerességgel folytatják.
Legnagyobb örömünkre a lakosság megelégedettsége mellett a helyi sajtó, rádió és
televízió naponta beszámolt a megye könyves eseményeirõl. ■
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Kovács Mátéra emlékezõ gondolatok születésének 104. évfordulóján*
✒ Vida Lajos

Kovács Máté születésnapját a könyv, a
könyvkiadás, a könyvtár, a könyvtárügy,
a könyvtárosok és az olvasás napjává kellene
emelni, talán azért, mert Kovács Máté volt a
magyar könyvtártudomány elsõ olyan képviselõje, aki ezeket a kérdéseket egységben látta, és ebben az egységben gondolkodott.
A XX. század középsõ évtizedeinek olyan
személyisége volt, aki a magyar közéletben,
a politikában, a tudományban és a tudomány
gyakorlati alkalmazásában komplex gondolkodással rendelkezett. Tehát egyetemesen és
rendszerben, összefüggésekben látta a politikát, a tudományt és a magyar társadalom
elõtt álló feladatokat.
Most nemcsak Hajdúszoboszló kiváló fiára, hanem a magyar haza, a magyar nép, a
magyar nemzet érdemes és hûséges fiára
akarok emlékezni, tehát nemcsak a szoboszlói Kovács Mátéra, hanem a magyar tudósra
is. Tudjuk azonban mindnyájan, hogy kell
egy hely, ahol jobban szeretnek bennünket,
és nagyobb hûséggel emlékeznek ránk. Kovács Máténak ilyen hely Hajdúszoboszló, a
szülõváros, az áldott hajdúvidék, ahol évrõl
évre emlékeznek rá. Jó erre emlékeztetni és
nevelni a fiatalokat, hogy Kovács Máté tanítványainak és tudományának örökösei példáját a jövõben is kövessék. Mert jöhetnek és
bizonyára jönnek is újabb nagy tudósok a
könyvtártudományban is, de sohasem szabad
feledni, hogy ennek a tudománytörténetnek
és a könyvtárosképzésnek egyik nagy továbbalkotója, több területen felfedezõje és
kimunkálója Kovács Máté volt.
Kovács Máté indulása több irányba mutatott, a készülés, a felkészülés idõszaka a tudós pedagógus irányába történt, a háborús és
a háború utáni idõszak a politika felé terelte
a Nemzeti Parasztpárt színeiben. A helyét itt
is a kultúra területén találta meg, s mint kultuszminisztériumi államtitkár rövid idõ alatt
is nagyot alkotott, gondoljunk a nyolcosztályos általános iskola bevezetésében végzett
tevékenységére.
A politika azonban õt is, mint elvbarátait,
csúfosan megcsalta, az 1940-es évek legvéKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december

gén minden polgári út lezárult, és ezzel a
kultúra politikusa, Kovács Máté elõtt is lezártak minden, a politika felé vezetõ utat.
Amikor õt a debreceni egyetem könyvtárának igazgatójává kinevezték, nem történt
más, mint hogy igyekeztek eltávolítani a
közélet, a politika centrumából. Kovács Máté azonban itt is helytállt, felfejlesztette és
nemzeti könyvtárrá emelte a debreceni egyetem könyvtárát. Ettõl kezdve már nem lehetett eltéríteni a magyar könyvtárügy mellõl,
innen egyenesen vezetett az út a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem katedrájára, mely elméleti, gyakorlati oktatói munkájának színtere lett. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy azon a professzori széken,
melyen egykor Kovács Máté ült, ma is szoboszlói gyökerekkel rendelkezõ egyetemi tanár ül, a szerkesztõ Fehér Gábor unokája, az
író Fehér Gábor unokaöccse.
Jól tudjuk, hogy a történelemben nincs
„de”, nincs „ha”, ami megtörtént, az megmásíthatatlan, de engem mégsem hagy gondolkodás nélkül az, hogy milyen pályát futhatott
volna be a kreatív gondolkodó, a realitások
talaján álló, feladatokban és tennivalóban
gondolkodó Kovács Máté, aki innen, Hajdúszoboszlóról vitte magával a tények és a törvények örökérvényû tapasztalatát és tiszteletét. Az a törvény, mely õt igazgatta egész pályáján, az itt fakadt, a szoboszlói életben, a
szoboszlói népéletben, a szegények között.
Ilyen rövid emlékezõ beszédben nem lehet könyvtárunk névadójának tetteirõl, elméleteirõl, gyakorlati munkájáról részletesen
beszélni. Meg hát nem akarom én a munkásságát részletesen tanulmányozók tételeit
ismételni, jelentõs szakirodalom áll rendelkezésünkre, több Kovács Máté hagyatékát
tárgyaló konferencia anyaga könyvben olvasható. A munkásságát tartalmazó részletes
bibliográfia évek óta rendelkezésünkre áll,
* Elhangzott 2010. november 10-én Hajdúszoboszlón, Kovács Máté emléktáblája
megkoszorúzásánál.
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s az ott feltüntetett mûvekbõl ismerhetõ meg
az õ gondolkodása, szellemisége. Nekem
hadd legyen most lehetõségem Kovács Máté
szépírói és irodalomtörténészi tevékenységérõl beszélni, jóllehet nem hagyott ránk jelentõs szépírói hagyatékot. Ami maradt, az is
töredék, de ez a töredék a legtisztábban szoboszlói eredetû, ízû és zamatú. Mindeddig
nem építettük be kísérleteit Szoboszló irodalmi hagyományaiba. Ebben saját felelõsségemet és mulasztásomat is érzem.
Kovács Máté irodalmi kísérletei, pontosabban azok a kísérletei, amelyekrõl én tudok, teljes rokonságot mutatnak Fehér Gábor
prózájával, és több szálon összecsengnek
Szép Ernõ korai prózai munkáival. Kovács
Máté és Fehér Gábor irodalmi munkájának
egy tõrõl fakadását a nyelvhasználat mutatja,
Szép Ernõvel – bár van nyelvi rokonság is –
inkább a tematikában, a népi, gyerekkori élmények feltárásában kerül lelki, rokoni kapcsolatba. Fehér Gábor novellái között jól
elférne Kovács Máté A boszorkány címû novellája, nyelvezete, népi humora, rokonszenve az ábrázolt téma és alakjai iránt jelzi ezt.
Irodalomtörténész, esztéta legyen a talpán
az, aki a stílus alapján ítélkezni tudna. Persze
éppen ebben rejlik Fehér Gábor és Kovács
Máté írói sorsának tragédiája is. Kovács Máté és Fehér Gábor irodalmi próbálkozásai
nagyjából egy idõben történek. Igaz, Fehér
1928-ban nyerte meg a Napkelet novellapályázatát, Kovács Máté pedig az említett novelláját 1929 áprilisában írta. Fehér Gábor
már a harmincas évek elején letette a tollat, s
csak a tanári pályájának élt, Kovács Máté
utolsónak tekinthetõ kísérlete 1935-ben történt, ekkor adta fel szépírói ambícióit és fordult õ is a tanári pálya felé.
A boszorkány címû novella témájában inkább Szép Ernõt idézi. Kovács Máté elbeszélésében egy tehén, a Pírók körüli bonyodalmak állnak, Szép Ernõ 1918-ban Bécsben
írta a Karacsné hét tehene címû novelláját,
de elõször Hatvany Lajos lapjában, az Esztendõben jelent meg 1918 novemberében.
Hajdúszoboszlón a tehén életet adó, ételt adó
szimbólum volt. Aki Hajdúszoboszlón tollat
fogott, annak volt mondanivalója a tehénrõl.
Gondoljunk Pénztáros István fiára, Pénztáros Imrére, aki Az özvegyasszony tehene cím36

mel 1935-ben írt novellát! De elmondhatom,
hogy 2007-ben a Szókimondó Fehér Gábornovellapályázatára az egyik pályázó éppen
Az öregasszony tehénkéje címû írással pályázott.
Az irodalomtörténet-írásban már nagyobb szerencséje volt Kovács Máténak. Az
irodalomtörténetbõl vette doktori értekezésének témáját. Fazekas Mihály, a rokokó költõ címû munkáját 1939-ben védte meg, ekkor lett a doktori cím tulajdonosa, a mû
1940-ben jelent meg. 1941-ben szerkesztette
a Ludas Matyi és más költemények címû kötetet, majd a Szép magyar versek válogatást
1944-ben. Írt tanulmányt Csokonairól, 1968ban az irodalomtudomány kandidátusa lett.
A szülõvárosában vagyunk, és abban az
intézményben, mely az õ mûve, pontosan
hatvan éve épült, és az átadásának napja is
közel esik Kovács Máté születésnapjához.
Nem szabad megfeledkeznünk Hajdúszoboszlóhoz való hûségérõl, a városért végzett
tevékenységérõl. Ahogy korábban mondtam,
mindenben komplex módon gondolkodott,
így a hajdúszoboszlói kulturális és mûvelõdési intézmények megteremtését is rendszerben és azok funkciói szerint képzelte el. Hajdúszoboszlóra mûvelõdési házat, múzeumot,
gimnáziumot, népi kollégiumot, tanyai internátust, tanítói üdülõházat álmodott. De
nemcsak álmodott, hanem tett is érte, az õ
kitartó segítõi és szervezõi munkájának köszönhetõ, hogy Hajdúszoboszlón 1948-ban
megkezdõdött a gimnáziumi oktatás az
1899-ben épült állami polgári iskolában,
1950-ben új, az akkori idõkben igen korszerû mûvelõdési ház épült, 1952-ben megalakult az állami középiskolai kollégium.
Bár õt 1949-ben kivonták a kultúra és az
oktatás irányításából, ezeknek az intézményeknek létrehozásában õ volt a kezdeményezõ és az anyagi, szellemi alapok lerakója,
mert a fizikailag és szellemileg erõs férfiban
ott volt az a szoboszlói kisfiú, aki egykor kis
tarisznyájával a Nádudvari út végérõl vándorolt reggelente a városközpontba, s ez a mindennapi út jelképe lett annak az útnak, amely
õt innen a kis hajdúvárosból a nemzeti kultúra és tudomány centrumába vitte. Én így látom õt, a hazányivá kiterjedt szoboszlói ég
csillagaként. ■
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Külhonból jelentjük
Ajkai könyvtárosok Unnában
✒ Müller Magdolna

Az ajkai városi könyvtárból hárman –
Makkosné Benke Judit, Simon Judit és
Müller Magdolna könyvtárosok – október
közepén egy hétvégét töltöttünk németországi testvérvárosunkban, Unnában. A húszéves
testvérvárosi kapcsolat során már számos iskolai osztály, civil szervezõdés, kulturális
csoport járt ott, és az unnaiak is többször látogattak Ajkára. Könyvtárunk egy közös
fotóprojekt révén a Ruhr 2010 Európa Kulturális Fõvárosa rendezvénysorozatnak is
részese. A két város könyvtárosai már nagyon várták az évek óta érlelõdõ szakmai találkozót.
A látogatás megszervezésében nagy szerepe volt Kispál Beátának, az unnai polgármesteri hivatal testvérvárosi kapcsolatokért
felelõs munkatársának, aki városnézõ túrán
mutatta be a hely neves épületeit, látnivalóit,
tolmácsolt, gondoskodott a könyvtárosokról.
Werner Porzybot polgármester-helyettes
fogadta és üdvözölte a delegációt, majd Rita
Weisenberg, a Zentrum für Information und
Bildung (ZIB), és Kirsten Duske, a ZIB-ben
mûködõ könyvtár vezetõje mutatta be intézményüket. Kíváncsiak voltunk tapasztalataikra, hiszen Ajkán is az unnaihoz hasonló
összevont közmûvelõdési intézmény (a
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ
Központ) része a könyvtár.
Utazásunknak az volt a célja, hogy megismerkedjünk az unnai könyvtári rendszerrel, amely németországi viszonylatban is
szinte egyedülálló, bár a kezdeti általános
meghökkenés után már vannak követõik.
Nagy vakmerõséggel elvetették a világ
könyvtáraiban használt Egyetemes Tizedes
Osztályozás és a betûrendezés szabályait, és
az olvasói igényeknek jobban megfelelõ tematikus csoportokra osztották a könyvtári
állományt. A könyvek gerincén jelölik a témakörüket, a helyüket, a gyerekeknél az
ajánlott életkort. Az olvasók tájékoztatását
rengeteg eligazító tábla, felirat segíti.
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A gyermekkönyvtár három részbõl áll:
szülõi könyvtár, gyermekrészleg és ifjúsági
központ. Berendezése nagyon kreatív, derûs
és színes, követi az életkori sajátosságokat.
Az ajkainál jóval nagyobb alapterület lehetõséget ad arra is, hogy a gyermeki fantáziát
megmozgató hajóban, kincses szigeten, kofferban is helyezzenek el könyveket.
A nálunk megszokottnál jóval több témakörre bontották a gyerekek olvasmányait: pl.
cirkusz, boszorkányok és varázslatok, humor, lovak, katasztrófák, és az életkor szerinti felosztás is sokkal részletesebb. Egyik
legfontosabb programjuk a hetenként kétszeri felolvasás, képzett elõadókkal. Sikeres
volt nyári rendezvényük, amelynek a Sokkold a tanárodat, olvass el egy könyvet!
címet adták. A három vagy több kötetet elolvasók az iskolai bizonyítványukban is igazolást kaptak errõl.
Rendkívül szimpatikus volt a tinik kuckója, ahol a könyvek elrendezése hasonló,
mint a könyvtár többi részlegében. Barátságos környezet várja a tizenéveseket, ahol találkozhatnak, elbújhatnak a felnõttek elõl
egy kis beszélgetésre. Ha pedig filmet szeretnének nézni, tévé és DVD-lejátszó áll a
rendelkezésükre. Sajnos Ajkán pont egy
ilyen hely hiányzik a kamaszoknak.
A felnõtt részleg elrendezése is maximá37

lisan követi az olvasói igényeket. A modern,
tágas, mozgatható polcok segítségével szabadon alakítható terekben, a témakörönként
elhelyezett könyvek mellett az érdeklõdõk
rögtön a kapcsolódó kézikönyveket, filmeket (DVD-n), cédéket, hangoskönyveket,
számítógépes dokumentumokat is megtalálják. Az egyik ilyen témakör például a krimi,
amelyet további csoportokra osztottak: német, angol, skandináv, történelmi, helyi,
illetve regionális szerzõk mûvei. Számítógépes katalógusuk rendkívül felhasználóbarát.
A szokásos információk mellett térkép
mutatja meg a keresett mûvek helyét a polcokon. Németországban négy könyvtári integrált rendszer közül választhatnak a
könyvtárak, ezek ráadásul ingyenesek!

Nem csupán a gyerekeknek, hanem a felnõtteknek szóló programok terén is számos
érdekes ötletrõl, új kezdeményezésrõl számoltak be az unnai kollégák. Szeptembertõl
novemberig tart a Mord am Hellweg nevû
rendezvény. Az immár ötödik éve zajló program középpontjában a bûnügyi regények állnak. Ebben az idõszakban olyan felolvasásokat szerveznek, amelyeknek helyszíne nem a
könyvtár, hanem az adott krimihez kapcsolódó érdekes környezet, pl. kolostor, börtön.
Bizonyára sokan ismerik az élethosszig
tartó tanulás fogalmát, amely korunkban
egyre fontosabb. A ZIB nemcsak könyvtár,
hanem komplex oktatási és kulturális intézmény. Unnában ezt az önképzési-tanulási
formát segíti elõ a tanulószoba és a népfõiskola. A tanulószobát bárki igénybe veheti.
Szakemberek által összeállított tananyag
segítségével sajátíthat el számítógépes ismereteket vagy tanulhat nyelvet, a tanulásra
fordított idõt pedig mindenki saját maga alakíthatja. Önálló tanulás, önálló idõbeosztás
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– ez a tanulószoba lényege. A népfõiskolán
pedig többek között fotózni, rajzolni, varrni,
fõzni tanulhat az érdeklõdõ. A tanfolyam
alatt elkészült képeket, fotókat, patchwork
takarókat a könyvtárban kiállítják, így csalogatják be a könyvek birodalmába az alkotókat és ismerõseiket.
Az ajkai könyvtárat számítógépes prezentációval mutattuk be, rendezvényeinkre
koncentrálva. Az unnai könyvtárosok irigykedve nézték az itt készült képeket, hiszen
elmondásuk szerint náluk nem jellemzõ,
hogy az iskolásokat tanóra keretében elvinnék a könyvtárba, és követendõnek tartották
az ajkai Bogáncs Gyermekkönyvtár által
alapított Az Év Olvasója díjat.
Nagyon tetszett vendéglátóinknak az ajkai Információs Központ elrendezése,
ugyanis a ZIB-ben mûködõ információs
pont sokkal zártabb, és kevesebb szolgáltatást nyújt. Meglepve tapasztalták, hogy városunkban a mozielõadásokat, a filmklubot
is a könyvtárosok szervezik. Elismeréssel
szóltak mûködésérõl és a sokszínû rendezvényekrõl, többek között a nyáron, a foci-vb
alatt tartott filmvetítésekrõl és ennek a programnak a folytatásáról, vagy a gyerekeknek
szervezett elõadásokról.

Annak ellenére, hogy az unnai intézmény
mûködési körülményei eltérõek, alapterülete is többszöröse az ajkainak, találtunk
egymás munkájában olyan, az olvasóink érdekeit szolgáló ötleteket, amelyeket a közeljövõben megvalósítunk. Mindkét könyvtárnak az a célja, hogy a látogatók minél
elégedettebbek legyenek az ellátás színvonalával, minél egyszerûbben és gyorsabban
információhoz jussanak: a könyvtár legyen
az otthon és a munkahely után a harmadik
legfontosabb találkozási pont.
2011-ben az ajkai városi könyvtár fogadja az unnai könyvtárosok delegációját. ■
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Szemle
Mit tanulhatunk a Gutenberg-galaxis korától?
Frédéric Barbier, a könyvtörténet talán legnevesebb, francia mûvelõje, könyvében a média elsõ,
Gutenberg nevéhez köthetõ, a XV. század közepén zajló forradalmának következményeirõl szól.
Azt taglalja, hogyan tértek át a nyugati társadalmak a szóbeli és kéziratos kommunikációról a
nyomtatottra, milyen következményekkel járt a
technikai innováció folyamata, és miképpen befolyásolta a médiaváltás a társadalom berendezkedését, valamint a gondolkodás módozatait.
Napjainkban, amikor egy legalább ilyen nagy jelentõségû átalakulás kontúrjai rajzolódnak ki
szemünk elõtt, nem árt felmérni, hogy a múltban
milyen körülmények között ment végbe egy hasonló jellegû változás.

Gutenberg találmánya a nyugati civilizáció
egész jövõjét meghatározó jelentõségû. A mozgatható betûkkel történõ könyvnyomtatás és a
hozzá kapcsolódó mediális forradalom új Európát teremtett, amennyiben a korszak a fizikai, a
szellemi és a bensõ világ megértéséhez és a bennük való cselekvéshez, továbbá önmaga politikai
megszervezéséhez egyaránt már az új médiumra,
a nyomtatott könyvre támaszkodik. Gutenberg
találmányával lehetõvé vált, hogy az emberek nagyobb tömegéhez jusson el az a tudás, amelyre
alapozva sikeresek lehetnek, és megtalálhatják
azt a hitet, amelyben megnyugodhatnak. ■
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