
Kezdetben vala a Kudora. Vagyis Kudora
Károlynak, a budapesti Egyetemi Könyv-
tár munkatársának 1893-ban megjelent
úttörõ vállalkozása, a Könyvtártan, az el-
sõ magyar nyelvû összefoglalás. Elsõsor-
ban a kezdõ szakemberek, valamint a
könyvtárak és gyûjteményeik iránt ér-
deklõdõ olvasók, fõként a fiatal és leendõ
értelmiségiek számára készült. A követ-
kezõ évszázadban hasonló szándékkal
meglehetõsen kevés kiadvány látott nap-
világot. A közelmúltban Fülöp Géza Ol-
vasók, könyvek, könyvtárak címmel
1993–1994-ben adott közre tíz–tizen-
nyolc éveseknek egy magyar mûvelõ-
déstörténeti, tehát kifejezetten históriai
alapozású, kétkötetes összeállítást. Csak-
nem vele egy idõben – az elsõ változat
1994-ben, a második 1999-ben – készült
el, szintén két részben és szintén a diá-
kok, az alcím szerint a tizenhárom–ti-
zennyolc éves tanulók felé könyvtárhasz-
nálati ismereteket, immár informatikai
tudnivalókat is közvetítõ segédkönyv 
és feladatgyûjtemény, Homor Tivadar és
Mészáros Antal Az információ és az em-
ber címû munkája. Bár a rokonság aligha
vitatható, a mûfaj legfrissebb terméke,
Hornyák Gyula most ismertetett kötete
mégsem az említettekre, sokkal inkább
Ráth-Végh István szellemes kultúrhistó-
riai esszéibõl és szösszeneteibõl váloga-
tott, A könyv komédiája címmel számos
kiadásban közzétett írásaira emlékeztet.

Legalábbis ezt juttatja az olvasó eszé-
be az elsõ alcím – Érdekességek a könyv-
tárak, a könyvek világából –, és valami
ilyesmire utal az igencsak szerényen

megfogalmazott, a visszafogott szerzõi
szándékról valló második alcíme – Szi-
gorúan szubjektív válogatás kicsiknek és
nagyoknak – is. Tehát a Mindörökké
könyvtár nem rendszeres könyvtártan,
nem iskolai tankönyv, nem könyv-
és/vagy könyvtártörténeti áttekintés, és
semmiképpen sem könyvtár-filozófiai
eszmefuttatás. Egyszerûen csak fel akar-
ja, fel szeretné hívni a figyelmet az em-
beri mûvelõdés, tágabban az emberi élet,
a civilizáció nélkülözhetetlen eszközére,
az írásbeliségre, és nélkülözhetetlen in-
tézményére, az évezredek óta és remélhe-
tõleg most már örökké létezõ könyvtárra.
Hornyák Gyula gyakorló könyvtárosként
(egy ideig községi, majd megyei könyv-
tárban dolgozott, most a miskolci egyete-
mi könyvtár munkatársa) és olvasóként,
helytörténeti kutatóként egyaránt közel
került a könyvek világához, és olvas-
mányélményeit, továbbá a filmekrõl és az
internetrõl szerzett ismereteit igyekezett
egybefoglalni. Szemezget a szellemi
örökség kimeríthetetlen kincsestárából –
valóban szubjektív módon, és ebbõl fa-
kadóan szükségszerûen esetlegesen.
Mondandóját meglepõen sok képpel il-
lusztrálja, vagy inkább szemlélteti; a ké-
pek összegyûjtése és többszínû nyomdai
megjelenítése már önmagában is bravú-
ros teljesítmény.
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✒✒    Bényei

Hornyák Gyula (2013): Mindörökké könyvtár,

Érdekességek a könyvtárak, a könyvek világá-

ból, Szigorúan szubjektív válogatás kicsiknek

és nagyoknak, Miskolc, Szerzõ, 265 p.



Talán stílszerû, ha a sok és sokféle in-
formációt felsorakoztató könyvbõl ezút-
tal csak részleteket, példákat villantunk
fel. Természetesen Hornyák Gyula is fel-
említ jó néhány történeti tényt: például a
ninivei agyagtábla- vagy cserépgyûjte-
ményrõl, a jelképpé vált ókori és a mai
alexandriai könyvtárról, a pergamen ke-
letkezésérõl, a középkori kódexek világá-
ról, a mi Mátyás királyunk bibliotékájá-
ról, a papír feltalálásáról és elterjedésé-
rõl, az indiai pálmalevél-„könyvekrõl”,
napjaink legnagyobb könyvtáráról, a wa-
shingtoni Library of Congressról, a
Vaticana titkos állományáról, a Magyar
Országgyûlés könyvtáráról és annak
gyûjtõkörérõl. Szó esik (fotókat is látha-
tunk) a közelmúlt és a jelen könyvtár-
építészeti és -elhelyezési törekvéseirõl,
egyebek között a szegedi egyetem
könyvtárának új „palotájáról”, az auszt-
ráliai vasúti peron- és a kínai rõzse-
könyvtárról, a chicagói földalatti rak-
tárról és az ottani dokumentumokat 
mozgató robotokról, aztán a hipermarke-
tekben, plázákban (Egerben is), telefon-
fülkékben, buszmegállókban, strandokon
kialakított letétekrõl, no meg a mozgó-
könyvtárak különbözõ változatairól.
Megkerülhetetlen téma az elektroni-
kus (digitális, virtuális) könyvtár és az 
e-book problémája, valamint – ezekkel
együtt – az írásbeliség és a könyvtárak
jövõje. Utószavának kicsengése kissé
kultúrpesszimista, ám a korábbi fejeze-
tekben maga is rámutat, hogy a technika
(közelebbrõl az infokommunikációs
technológia) fejlõdése kivételes lehetõsé-
geket nyit meg a digitális mûveltség, az
emberi mûvelõdés, a tudás, a kultúra de-
mokratizálódása elõtt. Persze kérdés, tu-
dunk-e élni ezekkel? Ha visszapillantunk

a könyvek és a könyvtárak több ezer éves
múltjára, méltán bizakodhatunk.

Mint ahogy az idézett alcímben ígérte,
Hornyák Gyula jó érzékkel választott ki
vonzó érdekességeket. Így megemléke-
zik a világ legnagyobb és legkisebb
könyveirõl, az ex librisekrõl, titokzatos
kéziratokról, a könyveket veszélyeztetõ
emberekrõl (bibliokleptománia, csonkí-
tás stb.), a cenzúráról (igaz, túlságosan
szûkszavúan) és a könyvégetésrõl, össze-
hasonlítja a hajdani viasz- és palatáblát,
valamint a mostani digitális rajztáblát.
Egy-egy oldalt szentel – hogy játsszunk a
szavakkal – a könyvtárosok két védõ-
szentjének, Lõrincnek és Jeromosnak.
Hasznos, mindennapi segítség lehet,
hogy számba veszi a könyvtárak és a
könyv ünnepeit.

Három olyan kísérlet is található 
a könyvben, amely folytatásra vár. Nem
egyszer felvetõdött már a szakmában,
hogy milyen jó lenne összeállítani azok-
nak az íróknak, mûvészeknek, tudósok-
nak, politikusoknak (másként: kiemel-
kedõ személyiségnek) a névsorát, akik
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rövidebb-hosszabb ideig könyvtárosként
(is) dolgoztak. Nos, szerzõnk hozzáfo-
gott ehhez: kb. egyívnyi terjedelemben,
rövid életrajzzal kiegészítve sorolja a
külföldi és hazai nagyságokat. Szinte bi-
zonyos, hogy számosan szolgálhatnának
újabb adalékokkal… Érdemes lenne to-
vább próbálkozni a könyvtári humor
(viccek, anekdoták) fennmaradt termé-
keinek (értékeinek) egybegyûjtésével 
is. Akárcsak az olyan filmek, regények és
elbeszélések (netán képzõmûvészeti al-
kotások) regisztrációjával, amelyeknek
témája a könyvtár (a könyvtáros), a
könyv.

Sajnálatos – és ez sem hallgatható el –,
hogy a valóban igen érdekes és a szub-
jektív megközelítést erénnyé kovácsoló
szövegbe néhány tévedés vagy vitatha-
tó adat is becsúszott. Ismét csak egy-két
példa: máig nem ismert, hogyan és mikor
semmisült meg az alexandriai Museion
és könyvtára (talán a legkevésbé elfogad-
ható a könyvben szereplõ Kr. u. III. szá-
zad vége); a pergamenívek hajtogatása is
jóval késõbb vált szokássá; a tihanyi ala-
pítólevél nyilvánvalóan nem kódex; a vir-
tuális könyvtár általánosan elfogadható
meghatározása még a jövõ feladata; a ró-
mai Itelliusról közölt történet voltakép-
pen mese vagy enyhébben: anekdota; a
hazai ex libris-mûvészet folytonossága 
a második világháború után sem szakadt
meg. Mindez mit sem változtat azon,
hogy Hornyák Gyula sokszínû munkája
elérheti célját, alkalmas az írásbeliség és
a könyvtári kultúra iránti figyelem felkel-
tésére. Nyugodt lélekkel kézbe adható
„kicsiknek és nagyoknak”, gyerekeknek,
fiataloknak és felnõtteknek. Örüljünk
együtt a szerzõvel, hogy a kötet megje-
lenhetett. ■
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