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A fen ti cím a Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le te Bib lio-
 g rá fi ai Szek ci ó já nak 2011 ta va szán meg tar tott prog -
ram ját kap csol ja ös  sze két meg elõ zõ eseménnyel:1

2005. ja nu ár 12-én a Ma gyar Könyv tá ros ok Egye sü le te
Bib li og rá fi ai Szek ci ó ja és az MTA Mû ve lõ dés tör té -
ne ti Bi zott sá ga tu do má nyos ülés sza kot ren de zett az
OSZK-ban2 a 120 év vel ez elõtt ala kult Or szá gos Hír -
lap könyv tár ra em lé kez ve. Bár a prog ram ban ak ko ri, saj -
tó tör té ne ti ku ta tá sok kal, il let ve eze ket meg ala po zó szol -
gál ta tá sok kal kap cso la tos ak tu a li tá sok is he lyet kap tak, 
a bib li og rá fus-elõ dök re va ló em lé ke zés gesz tu sa meg -
nyil vá nult a Szinnyei Jó zsef rõl, Gu lyás Pál ról, Kozocsa
Sán dor ról tar tott elõ adá sok ban. Az ak ko ri elõ adók Gaz da
Ist ván, Csehné Kar dos Zi ta és Po gány György vol tak. 
A prog ram egyik szer ve zõ je és az ülés el nö ke Ottovay
Lász ló, az OSZK nem sok kal ké sõbb el hunyt fõ osz tály -
ve ze tõ je, a Bib li og rá fi ai Szek ció ak ko ri el nö ke volt.  Az õ
ko rai ha lá la szo mo rú oka volt, hogy a kon fe ren cia anya ga
nem je len he tett meg kö tet ben...

Öt év vel ké sõbb, im már az újabb év for du ló „meg éré -
se” és a né hai el nök em lé ke elõtt va ló tisz tel gés te rem -
tet te meg az egy ko ri kon fe ren cia „remake”-jének le he -
tõ sé gét: 2010. ok tó ber 8-án a  Bib li og rá fi ai Szek ció
ugyan csak EM LÉ KEZ ZÜNK je les elõ de ink re cím mel,
In memoriam dr. Ottovay Lász ló al cím mel ren dez te
meg programját;3 rész ben az ere de ti elõ adók és té mák
sze re pel te té sé vel, de az ülé sen újon nan meg idé zett hír -
lap tá ri bib li og rá fu sok – Kereszty Ist ván, Dezsényi Bé la –
pá lya ké pe i bõl szin te a nagy múl tú, mond hat ni le gen -
dás szer ve ze ti egy ség tör té ne te raj zo ló dott ki az elõ adá -
sok so rán. Bár az idei ren dez vényt e „hír lap tá ri em-
 lék ülés má so dik ré sze ként” emlegettük,4 az elõ adá sok
im már jó val szé le sebb me rí tés sel, a ma gyar bib li o-
g rá fia tör té net egé szé bõl vá lo gat tak. Po gány György
Czvittinger Dá vid ról A historia litteraria ki bon ta ko -
zá sa Ma gyar or szá gon cím mel tar tott, le nyû gö zõ en
adatgazdag, nagy táv la to kat át fo gó elõ adást, mely ben 
a bib li og rá fia mû fa já nak az iro da lom tör té net-írás ból

tör té nõ szer ves ki bon ta ko zá sát vi lá gí tot ta meg.
Pogányné Ró zsa Gab ri el la A hungarika-bibliográfia
kez de te cí mû, Kertbeny Kár oly köny vé sze ti mun kás sá -
gá ról tar tott elõ adá sa a szé les mû velt sé gû, vi lág lá tott, 
a kül föl di ta pasz ta la to kat meg ho no sí ta ni tö rek võ bib lio -
g rá fus alak ját ál lí tot ta elénk. Ezt kö ve tõ en Szõnyi Éva
Barcza Im rét, a Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra fõ könyv -
tá ro sát idéz te fel, aki Petrik Gé zá val kö zö sen szer kesz -
tet te a Ma gyar Köny vé szet szá zad ele ji év fo lya ma it. Az
utol só élet mû pe dig, aki vel egy ben vis  sza is tér tünk 
a Hír lap tár hoz és a hír lap-bib li og rá fi á hoz, Bu sa Mar gi té
volt, aki szin te má ig egye dül ál ló – töb bek kö zött saj tó -
bib li og rá fi ai – élet mû vet ha gyott hát ra. Sa já tos a ma -
gyar bib li og rá fia tör té net ben, hogy in téz mé nyi ke re tek
kö zött több szö ri ne ki fu tás ra sem tu dott meg gyö ke re -
sed ni ez a mun ka, el len ben egy-egy el hi va tott sze mély,
bib li og rá fus vált le té te mé nye sé vé a fel adat nak, s vit te
év ti ze dek mun ká já val a meg je le né sig azt, ami egyet len
em ber mun kás sá ga alatt ös  sze gyûjt he tõ.

A há rom ren dez vény együt te sen, egy szû kebb te rü -
let rõl ki in dul va, im már „a ma gyar bib li og rá fia tör té net
arc kép csar no ká vá” tel je se dett; mél tó len ne, ha az ösz  -
sze gyûlt élet rajz ok – egyéb ként Ottovay Lász ló ere de ti
ter ve i nek meg fe le lõ en – ki ad vány for má já ban is meg je -
len het né nek.

Vass Jo han na
johanna.at.oszk.hu

1 A prog ram so ro zat cím ál tal su gallt ös  sze tar to zá sán kí vül az is
in do kol ja az együt tes em lí tést, hogy a Mercuriusban az elõ zõ ese mé -
nyek rõl an nak ide jén nem je lent meg tu dó sí tás.

2 Az ülés rõl (ak kori cí mén: Em lé kez zünk je les elõ de ink rõl) meg -
em lé ke zett a Könyv, könyv tár, könyv tá ros 14.évf. 3.sz. (2005. márc.)
szá ma, há rom elõ adás szer kesz tett vál to za tá nak köz re a dá sá val.

3A ren dez vény rõl ös  sze fog la ló je lent meg a Könyv tá ri le ve le -
zõ/lap 23.évf. 1.sz. (2011. jan.) szá má ban.

4 A szer zõ a Bib li og rá fi ai Szek ció ve ze tõ sé gi tag ja.

„...EMLÉKEZZÜNK JE LES ELÕ DE INK RE...”
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