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Futala Tibor

Némileg rendhagyó címadásomban a nyolcas az újabban megjelent könyvtári 
évkönyvekre, az első egyes a legújabb könyvtárosegyesületi, a második pedig a 
legújabb Soros-alapítványi évkönyvre mint e recenzió tárgyára kíván utalni.

Az ’’újonnan megjelentség” — a régi hazai szokás szerint — sok esetben nem 
képvisel merőben friss szakirodalmi produktumokat, ui. az évkönyvek tárgyéve és 
megjelenési ideje között meglehetősen hosszú idő telik el. íme:

Cím Tárgy
év

Impresszum 
szerinti 
megj. év

A KMK Szakkönyv
tárába érkezés 
dátuma

Az Állami Gorkij Könyvtár 
évkönyve 245 p. 8t.)

1986 1988 1989.02.14.

A Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtárának évkönyvei V. (426 p.)

1986 1988 1988.09.26.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
évkönyve XXI. (145 p. 101.)

1983-1984 1988 1988.10.14.

A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Könyvtárának évkönyve: 
Könyv és könyvtár XIV. (175 p.)

1985 1985 1986.04.01.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum évkönyve (171 p.)

1988 1988 1989.02.02

Az Országos Széchényi Könyvtár 
évkönyve (591 p.)

1982-1983 1984 1987.06.29

A [tatabányai] József Attila Megyei 
Könyvtár évkönyve (154 p.)

1985 1986 1987.06.16

A Veszprém Megyei Könyvtár 
évkönyve (170 p. 6 1.)

1982 1983 1983.10.24

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
évkönyve (127 p.)

1984 1986 1986.07.10

Magyar Tudományos Akadémia — 
Soros-alapítvány Bizottság 
[évi jelentése] (194 p. utánny.)

1987 1988 1989.02.02
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A megkésettség — bennem minden bizonnyal, de feltehetőleg másokban is — 
bizonyos lélektani gátlást okoz: ugyan minek elolvasni azt, ami "ráért" ilyen sokára 
megjelenni, s ami éppen ezért "olyan is lehet". Ez — persze — hatalmas 
méltánytalanság a szerzőkkel szemben, akik korántsem tehetnek arról, hogy a 
megíráshoz képest csak néhány év elmúltával kezdődhet el évkönyvbeli 
teljesítményük szakmai megmérettetése. Később ugyan érhetik őket "idézettségi 
jóvátételek", ám — mondom a "késő bánat — eb gondolat" közmondás adaptálásával 
— a "késő öröm — hervatag virág".

Noha tudom, hogy egy-egy évkönyv sajtó alá rendezése, kinyomatása jókora 
munka és a "kiabálóbb" tennivalók miatt minduntalan elvezényelt buzgalom, a 
fentiek alapján mégis megkérdem a különösen sokat késő könyvtáraktól: nem 
lehetne-e valamivel gyorsabban?

Az általam befogott évkönyvek közül egy, az Állami Gorkij Könyvtáré 
kimondottan alkalmi kiadvány, saját fennállásának harmincadik évfordulójára 
készült. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve részint alkalmi 
(kiadására az intézmény újjáalakulásának harmincadik, múzeumi funkcióval való 
kibővülésének huszadik évfordulója szolgált apropóval), részint szabálytalan 
periodicitású kiadvány (az intézmény legutóbb 1984-ben adott ki évkönyvet). 
Szabálytalan vagy legalábbis nem egészen szabályos periodicitású évkönyvvel a 
tatabányai és a veszprémi Megyei Könyvtár jelentkezett. Ötéves periodicitással a 
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárának évkönyve rendelkezik. A többi "évről- 
évre" vagy két évre összevontan jelenik meg.

Éves vagy több éves beszámolót és bibliográfiát — szigorúan vett jelentést — az 
adott könyvtár vagy hálózat és személyzete munkájáról az évkönyvek többsége közöl. 
Mindössze két évkönyv (az Állami Gorkij Könyvtáré és az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumé) mondható olyannak, ahol ez a beszámoló oldottabb vagy 
"felparcellázott" formában jelenik meg. Egyedül a Könyv és Könyvtár, azaz a 
debreceni Egyetemi Könyvtár évkönyve tekint el — hosszú ideje — ettől a 
hagyománytól, s tiszta típusú tanulmánykötetként publikáltatik.

Az évkönyvek felében van, felében nincs idegen nyelvű rezümé. Ezek 
szerepeltetésétől, egyszersmind a külföldre jutás kívánásától az Állami Gorkij 
Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a tatabányai és veszprémi 
Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Soros-alapítvány tekintett 
el. Igaz: ez utóbbinak teljes angol nyelvű változata is van.

Küllemileg az összes évkönyv kellemesen mértéktartó. Többségük 
nyomtatásban vagy valamilyen nyomtatásra hasonlító újabb sokszorosítással jelent 
meg. A régi — a hatvanas-hetvenes években megszokott — rotatechnika a Budapesti 
Műszaki Egyetem Könyvtárának évkönyvében és a két megyei könyvtári évkönyvben 
fordul csak elő.

Évkönyveink tartalmukban meglehetősen hasonlítanak egymásra: legtöbb 
cikkük-közleményük-tanulmányuk mellé bízvást oda lehet írni az ETO "történeti 
jelzőjét", a (091)-et. Ez a (091) részben pozitív jelenség: még a leginkább
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könyvtárszakinak vagy könyvtári módszertaninak mondható két megyei könyvtári 
évkönyvben is megvédi a szerzőket a korábban oly gyakori szimplifikációktól, 
általában pedig az állományok és a könyvtári életfolyamatok tudománytörténetileg 
vagy más szaktudományilag értékes darabjaira /mozzanataira irányítja az elmélyült 
kutatói figyelmet. Másrészt a (091) szinte folyamatos ismétlődése — számomra 
mindenképpen — negatív jelenség is. Negatív azért,mert azt dokumentálja, hogy 
könyvtáraink és könyvtárosaink többségükben mintha még mindig a 19. században 
vagy a 20. század első felében élnének, s az "információforradalom", az 
"információáradat", az "információskor" meg se érintette volna őket, nem is beszélve 
arról, hogy egyáltalán eszükbe jutott volna a fentiekkel kapcsolatos veszélyek elleni 
védekezés, illetve e veszélyek kivédése. Ez — bizony — szomorú, hölgyeim és uraim!

Én azonban ebbéli szomorúságomon megpróbálok úrrá lenni, s a 
továbbiakban — most már az egyes évkönyvek szerint haladva — önmagukban 
szemlélni az évkönyvi produkciókat, illetve kiemelni közülük azokat, amelyek a 
legfontosabbnak látszanak.

Az Állami Gorkij Könyvtár jubileumi évkönyve — eltekintve a bibliográfiai, 
statisztikai és képmellékletektől — négy fejezetre tagolódik. Az első a könyvtár 
történetéről és gyűjteményeiről közöl adalékokat. Az útkeresés évtizedei címen 
Eszesné Merész Irén érzékeny "pályafutás-képet" vázol fel egy inkább politikai 
meggondolásból, mint tömegszükségletek nyomására alapított intézményről, amely 
napjainkra világirodalmi szakkönyvtár, a nemzetiségi könyvtári ellátás 
báziskönyvtára, a hazai könyvtári rendszer mindenképpen egyedi arculatú, mással 
össze nem téveszthető funkciójú tagja lett. Erdélyi Frigyesné a könyvtár 
zeneműtárának előtörténetéről ír érdekesen, Kertész Gyula pedig a gyűjtőkör 
fejlődéséről felettébb magvasan.

Az évkönyv második fejezetébe — eléggé eklektikusán — a könyvtári munka 
elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó dolgozatok kerültek. Olvashatunk itt 
cikkeket a világirodalmi dokumentációról (Komáromi Sándor), a könyvtár spanyol 
nyelvű gyűjteményéről (Dobosné Radnai Magda), a földrajzi katalógus szerepéről 
(Pécsi Imréné), a zeneművek tárgyi feltárásáról (Gócza Gyuláné), a nyelvoktató 
stúdióról (Mihályft Márta) és — s ez különösen dicséretes — a mikroszámítógépek 
közművelődési könyvtári alkalmazásáról (Gyimes Ferenc).

A harmadik fejezet a nemzetiségi könyvtárüggyel, a nemzetiségi kultúra 
ápolásával, tehát a könyvtár egyik főfeladatával kapcsolatos dolgozatokat gyűjtötte 
össze, amelyek Verseghi György, Bállá Gyula, Győri-Nagy Sándor és Bikfalvi Géza 
tollából származnak.

A negyedik fejezetben irodalmi tanulmányokat találunk. Antonio Gramsci 
orosz-szovjet irodalmi kapcsolatairól M.Lovas Judit, Vajthó Lászlóról Tóth Gyula 
értekezik e fejezet lapjain. Kovács Béla a romániai magyar irodalom "Nézzünk hát 
szembe" vitájáról, Simon Mária pedig a könyvtár Gorkij-ülésszakáról emlékezik meg 
ugyanitt.
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A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyve a második 
legtestesebb az itt bemutatott évkönyvek sorában. Az 1981-től 1985-ig szóló 
beszámolón (Lebovits Imre munkája) és a bibliográfiai részen (Fülöp Júlia 
összeállítása) kívül az évkönyv közleményei egyrészt egyetem — és egyetemi 
könyvtárpolitikai kitekintések (Lécesné Mesterházi-Nagy Márta: A  felsőoktatási 
törvények hatása az egyetemek könyvtári rendszerére az NSZK-ban; Fonyó Istvánná: 
Reformtörekvések a mérnökképzésben az európai szocialista országokban), másrészt 
használói környezetfelmérések (Frey Tamásné: A  BME oktatóinak szakirodalmi 
munkássága és szakelőadásai 1974-1980; Hopp Győzőné: Kommunikációs
hatásvizsgálatok a szakirodalmi tájékoztatásban; Rohla Mártonná: Katalógushasználati 
vizsgálatok a BME Központi Könyvtárában), harmadrészt az új technika fokozatos 
birtokbavételéről tanúskodó írások (Szabóné Szávay Judit: A  műszaki felsőoktatás, 
kutatás és fejlesztés számítógépes információellátása; Biacs Pétemé: Számítógépes 
adatbázisoka fizika tudománya területén), negyedrészt egyetem- és könyvtártörténeti 
dolgozatok (Majtényi Árpádné — Végh Ferenc: Provenienciakutatás a BME Központi 
Könyvtárában; Gáspámé Demeter Judit: A  Műegyetem építői; Végh Ferenc: Újabb 
adatok Jubál Károly életéből). Mindez a könyvtár munkatársainak kiegyensúlyozott, a 
funkciókkal jól kvadráló érdeklődésére mutat, s egyben arra is, hogy a történetiség 
egyoldalúságával kapcsolatos általános megjegyzésem erre az évkönyvre vonatkozik 
a legkevésbé, pontosabban szólva: alig vonatkozik.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár két évre szóló évkönyve meglepően "slank". 
A "hivatalos résztől" (beszámoló, bibliográfia, a FSZEK-Minerva) itt már eltekintve, 
a "belbecs"-et két módszertani dolgozat {Bertalan Béla — Gujgiczer Imréné: Képzés és 
továbbképzés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban; Szász Ilona. A z "Ismerkedj a 
felnőttek szépirodalmával" elnevezésű állományrész elemző vizsgálata a kőbányai 
gyermekkönyvtárban), egy történeti blokk (Mayemé Baán Magdolna: Iparosok és 
gyári munkások kulturális egyletei Soroksáron a kezdetektől 7950-ig; Pótlások a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1912 előtti régi magyarországi nyomtatványainak 
jegyzékéhez; Kiinda Mária: Kéziratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában; 
Indali György: 1945 előtti munkásmozgalmi vonatkozású szöveges plakátok a 
Budapest-gyűjtemény állományában; Tóth Gyula: Szabó Ervin útja az Emlékiratig), 
valamint Papp István teszi ki. Igen, csak így: Papp István, minthogy az általa írt Esszé 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának fejlesztési irányairól, amely 
születésének idején hatalmas indulatokat keltett, stagnáló gondolkodásokat irritált 
újszerű kérdésfelvetéseivel és megoldási javaslataival, külön szakirodalmi minőség. 
Szerintem ez a szerzővel szinte összenőtt mű hosszú ideig nem avul el. 
Mindenképpen első lesz azoknak az eszmélkedésre késztető tanulmányoknak a 
sorában, amelyek segítségével a hazai könyvtárügy mindinkább kinyíló, sokgombos 
reverendáját valamikor majd ismét össze lehet — össze kell — gombolni.

A Könyv és Könyvtár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtárának évkönyve folytatja kiérlelt tudomány- és irodalomtörténeti publikációs 
gyakorlatát. A tanulmányok szerzői (Havas László: A  római irodalmi örökség a rég
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magyar prózafordításokban; Lévai Botondné: A  Debreceni Egyetemi Könyvtár Kner 
gyűjteményeiről) és a közleményt közzétevők (V Busa Margit, Fekete Csaba, Ojtozi 
Eszter; M. Pandur Julianna és Dieter Schmidmaier) egyaránt ebben az irányban 
munkálkodtak. Tóth Béla és Szabó Botond az ördöngős professzor, Maróthi Sándor 
értékelésével kapcsolatban vitázik. Az évkönyvet Gomba Szabolcsné a könyvtár 
Tótfalusi-kiállításán mondott megnyitójának cikkváltozata zárja.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyvében, mint már 
említettem, a jubileumi beszámoló különféle ’’parcellák" összevonásából kerekedik ki 
(Balázs Mihály: Előszó; Pechó Zoltánná: Törekvések a pedagógiai múzeum 
elhelyezésére, 1968-1987; Léces Károly: A z oktatástörténeti kutatásokról; ugyancsak 
tőle: Az iskolai értesítők bibliográfiájáról és repertóriumáról; előterjesztések az iskolai 
könyvtárak helyzetéről és a nagy múltú középiskolák múzeális gyűjteményének 
helyzetéről; Verőcei Katalin: A z iskolai kísérletek és nyilvántartásuk az OPKM-ben; 
Hegedűs Mihályné: Legrégibb múzeális könyveink és az új beszerzések néhány jelesebb 
darabja; Csabay Károly: A  számítástechnikai önálló csoport; Mayemé Zsadon Éva: Az 
OPKM nemzetközi kapcsolatai; statisztikák, kiadványbibliográfia, eseménytörténet 
1981-1987). Főhajtásnak lehet nevezni Köpeczi Béla Eötvös József emlékezete című 
dolgozatát és Arató Ferenc V. Waldapfel Eszterről írt pályaképét és munkáinak 
bibliografizálását. A két pedagógiatörténeti dolgozat (Kordován László: A  Rezik- 
Matthaeidesféle Gimnaziológia kéziratai; Kovács Éva: Lukácsné Szász Irén magán 
elemi iskolája) megemlítése mellett külön is felhívnám a figyelmet Horváth Tibor 
dolgozatára, amely a pedagógiai információs rendszerről szól. Remélem, hogy az 
általa megjelölt irányban tárul fel majd "az út, az igazság, az élet" a pedagógusok 
jelenleg olyannyira gyenge és ásatag információellátásának hatékonnyá és korszerűvé 
tételére.

Arról nem lehet vita, hogy az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 
külleménél, terjedelménél és tartalmánál fogva egyaránt méltó a nemzeti könyvtári 
funkcióhoz. A tüzetes, minden részletre-vonatkozásra kiterjedő beszámolók Somkuti 
Gabriellától (OSZK) és Szente Ferenc tol (KMK) származnak. Ilyen minuciózus 
beszámolók birtokában alighanem könnyű lesz majd megírni a nemzeti könyvtár 
történetének következő évtizedeit.

Egyébként a saját intézményi történetírás — két dolgozat is tanúskodik róla — 
az OSZK-ban folyamatos, és a legrigorózusabb tudományos követelményeknek is 
eleget tesz (Haraszthy Gyula: Az OSZK fejlesztésének irányai Fitz József 
főigazgatósága idején; Németh Mária: Az OSZK állományvédelmi tervei és 
tevékenysége a két világháború között). Ugyancsak folyamatos a könyvtártörténeti és 
művelődéstörténeti munkálkodás. Ennek jegyében értekezik Borsa Gedeon a 
Szentlélekről elnevezett ispotályrend búcsúleveléről, Soltész Zoltánné az OSZK ritka 
Luther-nyomtatványairól, Fülep Katalin a feketehalmi oklevélről, Zsigmondy 
Árpádné Johannes Manliusról és nyomdakészletéről (ez számomra különösen 
kedves, mert ifjúkori ambicióimra emlékeztető munka), Heltai János Bethlen 
Péterről és Pázmányról, Fallenbüchl Zoltán a törökelleni felszabadító háborúkban
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való magyar és idegen részvételről, Berlász Piroska egy 19. sz. eleji tudományos 
évkönyvindítási kísérletről, Nagy Csaba a Párizsi Magyar Jótékony Egyletről, Fried 
István a kelet-közép-európai régióról, Csapody Miklós az Erdélyi Fiatalok 
előtörténetéről.

Miközben mindvalamennyi fenti dolgozat méltó az érdeklődésre, s örülni kell 
megjelenésének, nem hallgathatom el az évkönyvvel kapcsolatban a következőket:

— az évkönyv csak igen vékony rétegben és egy irányban reprezentálja a 
gyakorlatot, illetve annak elméleti megalapozását (vö. Beöthyné Kozocsa Ildikó 
és Kastaly Beatrix restaurálási dolgozataival);

— a számítástechnikával kapcsolatos tennivalókra ki sem tér;
— szerzői között alig van fiatalabb évjáratú.

Meglehetősen egybecsengő tartalmú dolgozatokkal jelentkezett a két megyei 
könyvtár, a tatabányai és a veszprémi évkönyve. így találni bennük ötéves hálózati 
beszámolókat (Roger Tamás Komárom, Varga Béla és Falvassy András Veszprém 
megyéből), könyvtári ellátórendszerekkel kapcsolatos töprengéseket {Lajos László 
Komárom, Kertész Károly Veszprém megyéből), gyermekek könyvtári ellátásról írt 
dolgozatokat {Halmosi Józsefné Komárom, Mészárosáé Stetiger Katalin és Varga 
Károlyné Veszprém megyéből), név- és címjegyzékeket. Meg kell azonban jegyezni: a 
tatabányai évkönyv már a hatodik, míg a veszprémi még csak az ötödik ötéves 
tervidőszakról szól (az utóbbi ennek megfelelően jóval korábban jelent is meg).

A két évkönyvnek nem egybehangzó témái is vannak. A tatabányai évkönyv 
örökség-rovata az országos hírű, de megyei születésű Kudora Károlyról {Kocsis 
Lászlóné) és a Megyei Könyvtár hajdani érdemes munkatársáról, Bárdos László 
Istvánról (ifj. Horváth Géza) közöl portrét, illetve Töltési István nyomdájának 
történetét mutatja be (Tapolcainé Sáray Szabó Éva). A veszprémi évkönyben Halász 
Béla általános tanulságok levonására alkalmas formában elmélkedik a módszertani 
munka jelenéről és jövőjéről, illetve kap helyet a zirci Reguly Antal 
műemlékkönyvtár közművelődési tevékenységének ismertetése (Urbánné Walla 
Katinka).

"A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve — hagyományosan — kettős 
céllal jelenik meg: tájékoztat az egyesületi élet eseményeiről és dokumentuma az 
MKE legrangosabb rendezvényének, a ... vándorgyűlésnek” — olvassuk évkönyvünk 
előszavában. Ez így igaz. A most bemutatott kötet az 1983-1984. évi munkára és az 
1984. évi XVI. (Szeged, 1984. augusztus 2-4.) vándorgyűlésre enged emlékezni.

A Soros-alapítvány Bizottság 1987. évi jelentését — recenzióm legvégén — 
azért ajánlom a szakmai közvélemény figyelmébe, mert lapjainak forgatása közben 
az ember ráérezhet az alapítvány filozófiájára és pragmatikumára, ami egyként 
érdekes és hasznos ráérzés.


