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Múltunkból

Kilencven éve született az Országgyûlési Könyvtár 
egykori fôigazgatója, Száva-Kováts Endre  
(1928–2017)

JÓNÁS Károly

Családi és iskolai háttér
Száva-Kováts Endre (SZ-K. E.) volt könyvtári főigaz-
gató 2017-ben hunyt el, idén lett volna 90 éves. Az 
évfordulóhoz kapcsolódva röviden áttekintjük élet-
pályáját és a Parlamenti Könyvtár vezetői székében 
töltött ötéves tevékenységét.
1928. július 12-én Budapesten született. Édesanyja, 
Resch Katalin (1892–1975) az 1920-as években geo-
lógus lett, 1925-ben doktorátust szerzett, és a Földta-
ni Közlönyben több jeles tanulmányt publikált. Apja, 
Száva-Kováts József (1898–1980) kiemelkedő mete-
orológus, 1945-ben a Pázmány Egyetem bölcsész-
karán, majd 1950-ben a Természettudományi Karon 
a magyarországi meteorológiai egyetemi képzés és 
tanszék megszervezője volt, aki professzorként és 
az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának 
tagjaként mikro- és agrometeorológiai obszervatóri-
umot létesített. (1953-ban koholt vádak alapján elbo-
csátották a tanszékvezetői állásból, bebörtönözték, 
és 1954-ben szabadult ugyan, de a nemzetközileg is 
elismert tudós a továbbiakban állás- és publikációs 

lehetőséget nem kapott: a Fővárosi Bíróság 1995-ben 
– 15 évvel halála után – semmisítette meg a karrier-
jét derékba törő koncepciós ítéletet.)1 A tudományos 
pályát gyakorló értelmiségi szülőknek három fiúgyer-
mekük született: Endrén kívül Gábor (1930–2013) 
mérnök-geodéta, valamint László (1932–?) mérnök. 
A testvérek 1956-ban külföldre távoztak: Gábor Ame-
rikában, László Kanadában telepedett le. Mindketten 
a műszaki felsőoktatásba kerültek, előbbi egyetemi, 
utóbbi főiskolai tanár lett.
Endre 1946-ban érettségizett a budai Szent Imre 
Gimnáziumban, és még ebben az évben beiratkozott 
a Pázmány Péter Tudományegyetem földrajz–törté-
nelem szakára. 1947-ben az Eötvös József Collegium 
bejáró tagja lett.2 Az 1947–1948-as tanév vége felé 
a diákelnök-választáson a kollégium kommunista 
frakciójának jelöltje ellen több társával együtt másik 
jelöltre szavazott, akit meg is választottak. Emiatt és 
a fokozódó kommunista nyomás hatására a kollégium 
igazgatója, Keresztury Dezső lemondott (ami tény-
legesen a leváltását jelentette), Endrét pedig fasiszta 
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összeesküvésben való részvétel címszóval bélyegez-
ték meg. Ezért 1948 júniusában eltávolították – ön-
életrajza szerint kilépett – a kollégiumból,3 nem várta 
meg, amíg kiteszik az intézményből. Kálváriája ekkor 
kezdődött; bár ugyanebben az évben húszévesen a 
geográfiai szakmai folyóiratban már komoly tudo-
mányos cikket közölt,4 a még egyetemista szerzőt a 
Köznevelés 1949. október 1-jei számában az új rend-
szer nyílt ellenségének kiáltották ki.5 Miután nem vál-
lalta az egyetemi pártszervezet által diktált, megalázó 
feltételeket, 1949 végén – fél évvel az abszolutórium 
előtt – kénytelen volt az egyetemet is elhagyni.6

„Ez a két lépés deformálta egész életútját” – fogal-
mazta meg egyes szám harmadik személyben írott 
önéletrajzában SZ-K. E.7 Egy építőipari vállalatnál 
csak segédmunkásként tudott elhelyezkedni, és in-
ternált szüleivel hosszabb ideig Béren (Nógrád me-
gye) élt.8 Később különböző állami kereskedelmi 
vállalatoknál adminisztratív munkaköröket töltött 
be. Szabadidejében tudományos kutatásokat végzett 
geográfiai szakterületen, de írásait itthon tizenhét 
éven át, 1965-ig nem közölték  annak ellenére, hogy 
1960-ban a svájci Geographica Helvetica című nem-
zetközi földrajztudományi folyóiratban a „földrajzi 
táj” fogalmát kritikusan elemző tanulmánya megje-
lent.9 (1949 és 1959 között készült hét tanulmánya 
kéziratban maradt. 10)
1960-tól felesége haláláig házasságban élt Bán Klá-
ra (1929–2003) adminisztrátorral, gyermekük nem 
született.11

1963-ban miniszteri engedéllyel folytathatta egye-
temi tanulmányait. Valamennyi szigorlatát újra le 
kellett tennie: így szerzett középiskolai földrajzta-
nári oklevelet, 1965-ben pedig geográfus egyetemi 
doktori címet.12 Ezt követően levelező tagozaton több 
évi tanulás és kutatómunka után 1971-ben egyetemi 
könyvtárosi másoddiplomáját és a földrajztudomány 
könyvtári osztályozáselmélete témakörben megvé-
dett disszertációjával13 második egyetemi doktori 
címét is megkapta.14 Nem sokkal később a könyv-
tári osztályozásról szóló két hosszabb tanulmányát 
is publikálta.15

Földrajzi és informatikai tudományos tevékeny-
sége
Földrajzi tárgyú írásait külföldön 1960-tól a Geo-
gra phica Helvetica, az Izvesztija Akademija Na-
uk SZSZSZR, Szer. Geograficseszkaja, a Soviet 
Geography: Review and Translation és a Die Erde 
című folyóiratok közölték német, orosz és angol nyel-

ven, itthon pedig az 1948 és 1965 közötti kényszerű 
pauzát követően tanulmányai a Földrajzi Értesítő, a 
Magyar Tudomány, továbbá a Tudományos és Műsza-
ki Tájékoztatás című folyóiratokban jelentek meg.
Földrajzi publikációs tevékenységét végig ellentmon-
dások kísérték. 1965-ben, a Földrajzi Értesítőben 
közölt tájelméleti tanulmányát16 hét éven át – véle-
ménye szerint – „marxista ideológiai támadások ér-
ték”, miközben azt 1966-ban a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájának folyóirata és angolra fordítva a 
Washingtonban kiadott, szovjet földrajzi tematikájú 
folyóirat (címeiket ld. fentebb) közölte. SZ-K. E. a 
kritikákra 1968-ban, 1972-ben és 1973-ban a Föld-
rajzi Értesítőben válaszolt, önéletrajza szerint az 
ideológiai ellenérveket tételesen cáfolta. 1966-ban 
a Geographica Helvetica és a Magyar Tudomány 
helyt adott „alkalmazott földrajz”-zal kapcsolatos 
értekezésének,17 majd tíz évre rá előbbi folyóirat a 
földrajzi tájelméletet összegző, vitára számító tanul-
mányának.18 Ezek bel- és külföldön is visszhang nél-
kül maradtak, ezért a szerző nem látta értelmét, hogy 
folytassa földrajztudományi munkásságát.
Már némileg korábban is és a fentebb említett könyv-
táros végzettségi előzmények tükrében valószínű, 
hogy SZ-K. E., aki kenyérkereső munkája mellett a 
tudományos kutatásnak élt, már készült a váltásra, 
mert egyre inkább az informatika felé orientálódott. 
Az informatikai felezési idő és a szakirodalmi hi-
vatkozáselmélet témakörében 1973 és 2008 között 
számos cikke19 jelent meg a Tudományos és Műsza-
ki Tájékoztatásban, valamint külföldön a Naucsno-
Tehnicseszkaja Informacija, a Die Erde, a Journal 
of Information, a Science, a Current Science, az 
International Information, Communication and 
Education és a Journal of the American Society for 
Information Science című folyóiratokban. (Német 
nyelvtudása tökéletes volt, egyéb nyelvre lefordíttatta 
cikkeit.20) Informatikai témát választva 1975-ben írta 
és 1977-ben védte meg kandidátusi disszertációját21 
is, amely kisebb módosításokkal külön könyvként is 
megjelent.22 A védést követően tíz év múlva fejezte 
be hivatkozáselemzési, könyvtár- és információtudo-
mányhoz tartozó, nagydoktori értekezését,23 amelyet 
5 évig elhúzódó eljárás végén, 1991-ben tudott csak 
megvédeni. Tudományos intézményünk az érteke-
zést irodalomtudományi témakörbe sorolta, így lett 
SZ-K. E. 1992-ben hivatalosan az irodalomtudomány 
akadémiai doktora.24 Értekezését a szerző könyvvé 
szerkesztette, de kiadását kiadó nem vállalta, ezért 
azonos címmel saját költségén jelentette meg.25
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Az Országgyûlési Könyvtár (OGYK) élén
Miután 1988-ban hatvanéves korában a Metalloglobus 
vállalattól nyugdíjba ment,26 tovább folytatva hivat-
kozáselméleti kutatásait, 1990-ben megpályázta az 
OGYK könyvtárvezetői állását. Ennek rövid előz-
ménye a következő:27

1990-ben a könyvtár még nem az Országgyűlés, ha-
nem a művelődési tárca irányítása alá tartozott; ve-
zetési feladatait 1989 októberétől, Balázsné Veredy 
Katalin főigazgató nyugdíjba vonulásától Pintér 
Katalin megbízott főigazgató látta el. 1990. októ-
ber 25-én Szabad György, az Országgyűlés elnöke 
megállapodott Andrásfalvy Bertalan művelődési 
és közoktatásügyi miniszterrel, hogy „1991. janu-
ár 1-jei hatállyal helyreállítják az Országgyűlés és 
az Országgyűlési Könyvtár történelmileg kialakult 
szerves kapcsolatát”, amely 1952-ben szakadt meg. 
A megállapodást követően a házelnök a könyvtár 
főigazgatói állásának betöltésére – 5 éves kineve-
zéssel – pályázatot hirdetett, amelynek értékelésére 
könyvtári szakemberekből, valamint az Országgyűlés 
Hivatalának és a könyvtárnak egy-egy képviselőjéből 
álló bizottságot bízott meg. A pályázatra 14 fő jelent-
kezett. A pályáztatási bizottság az első három helyen 
a könyvtár két vezető munkatársának és egy, évek óta 
a könyvtárban dolgozó volt kollégának a kinevezését 
javasolta, de az Országgyűlés elnöke 1991. február 
15-től – miután az első helyen szereplő jelölt szemé-
lyi feltételek teljesítéséhez kötött egy éves megbízását 
nem fogadta el – meglepetésre nem a második vagy 
harmadik jelöltet, hanem a nyugdíjas léte miatt nem 
is rangsorolt, könyvtáros végzettségű és elméleti 
informatikai kutatásokkal foglalkozó Száva-Kováts 
Endre kandidátust nevezte ki.28 1991. február 14-én 
Szabad György elnök a Parlamenti Könyvtár össz-
munkatársi értekezletén Dornbach Alajos országgyű-
lési alelnöknek és Soós Tibornak, az Országgyűlés 
Hivatala vezetőjének jelenlétében bejelentette SZ-K. 
E. öt évre szóló főigazgatói kinevezését. Egyidejű-
leg Pintér Katalin megbízott főigazgatót felmentette 
tisztségéből.
Az új főigazgató nyugdíjas helyzetét megváltoztatva 
reaktiváltatta magát, és – az elnök személyi vonat-
kozású döntésének teljesülését követően – hama-
rosan belső átszervezést hajtott végre. 1991. május 
1-jétől a főigazgató irányítása alatt három igazgató-
ság alakult meg: a Könyvtári Igazgatóság vezetője a 
könyvtári igazgató 4 osztályt felügyelt (gyarapítási 
osztály, feldolgozó osztály, olvasószolgálati osz-
tály és különgyűjteményi osztály); a Tájékoztatási 

Igazgatóság élén a tájékoztatási igazgatóval három 
egységet kapott (információs és dokumentációs osz-
tályt, továbbá új osztályként a képviselő-tájékoztatási 
osztályt, amely 1991 augusztusától két helyszínen, 
az OGYK ideiglenes képviselői olvasótermében és 
a Képviselői Irodaházban működött, és a számítás-
technikai részleget); a Gazdasági Igazgatóság (a gaz-
dasági igazgató és a hozzá tartozó gazdasági osztály 
szervezeti kerete ugyanaz maradt). Három osztály 
neve megváltozott: az olvasószolgálati osztályból 
könyvtárhasználati, az információs és dokumentációs 
osztályból dokumentációs és információs, a jogi tájé-
koztatási osztályból jogtudományi bibliográfiai osz-
tály lett. Utóbbi és az igazgatási osztály a főigazgató 
közvetlen felügyelete alá került. A korábbi szervezeti 
keretben létező főigazgató-helyettes kinevezését és 
státuszát a főigazgató mellőzte.
SZ-K. E. a nagyobb szervezeti egységek irányítását a 
három igazgatóra bízta, akik az osztályvezetők révén 
végeztették a belső munkamegosztás szerint osztá-
lyokra bontott, mindennapi könyvtári teendőket. A to-
vábbiakban az OGYK néhány fontosabb eseményét, 
eredményeit, problémáit ismertetjük az új főigazgató 
ötéves periódusában:29

1991-ben
A magyar folyóiratok volt emeleti raktári termé- –
ben – még a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium finanszírozásában évekig tartó átépítés 
lezárásával – megtörtént a kétszázezer kötetes 
új tömörraktár műszaki átadása az ideiglenesen 
kényszerből másutt elhelyezett és a beérkező új 
könyvek részére.
A könyvtár cserében megkapta az Igazság ügy- –
mi nisz térium „KARTOTÉK” nevű jogszabály-
adatbázisát.
A Képviselői Irodaházban – az USA kongresz- –
szusának támogatásával – az Országgyűlés Hi-
vatala és az Országgyűlési Könyvtár közös mű-
ködtetésében, kihelyezett könyvtári részleggel 
szeptembertől megnyílt a Képviselőtájékoztatá-
si Központ. 
Júliusban SZ-K. E. főigazgató rendelkezett a Ta- –
nácsköztársasági különgyűjtemény megszünteté-
séről. (A munkálatok 1992-ben fejeződtek be).
Az MTI gazdag számítógépes sajtóadatbázisa  –
1988-as kezdő évvel a könyvtár számára is el-
érhetővé vált.
A könyvtár 1991-től részt vett az Európa Ta- –
nács és az Európa Parlament közös szervezete 
(Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai 
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Központja – ECPRD) munkacsoportjainak tevé-
kenységében.
Lezajlott a könyvek és időszaki kiadványok  –
könyvtári katalógusa számítógépes adatbázisá-
nak kiépítése és a számítógépes beiratkozásra 
való áttérés.

1992-ben
Az év elejétől a Jogtudományi bibliográfiai osz- –
tály neve Jogi szakirodalmi osztályra változott.
A könyvtár intézményi tagként belépett az IFLA- –
ba.
A Magyar országgyűlések írásai különgyűjtemény  –
neve Magyar parlamenti különgyűjteményre vál-
tozott.
Április 15-től a könyvtár kis olvasótermének és a  –
katalógus körfolyosó egy részének átadásával lét-
rejött az Európa Tanács Információs és Dokumen-
tációs Központja, működését a házelnök a könyv-
tár főigazgatójának felügyelete alá helyezte.
Beérkezett az első színes másológép. –
A kölcsönzési adatbázis számítógépre vitele meg- –
kezdődött.
A könyvtár összeállította első CD lemezét, amely  –
a PRESSDOK és a HUNDOK adatbázisokat tar-
talmazta. A lemez előbb évente, később féléven-
ként frissített adatokkal jelent meg.   
Október 1-jétől hat órával rövidebb lett a könyv- –
tár pénteki nyitvatartási ideje (9–14 óra), a többi 
napon változatlan (hétfőtől csütörtökig 9–20 óra, 
szombaton 9–18 óra) maradt.
Az 1991–1992-es évek folyamán megszületett a  –
Magyar jogi bibliográfia számítógépes adatbázi-
sa, amely 1990-től tartalmazta a Magyarországon 
megjelent jogi témájú könyveket, cikkeket és ta-
nulmányokat. Ugyancsak számítógépre került a 
külföldi állam- és jogtudományi irodalom adatbá-
zisa a külföldön megjelent jogtudományi folyó-
iratok feltárása alapján 1988-as kezdettel.

1993-ban
A főigazgató többszöri kérelmére a könyvtár visz- –
szakapta az Országház kupolája alatti földszinti 
körfolyosónak évtizedekig más részlegek által 
használt részét.
Az Országgyűlés által kifejlesztett Parlamenti In- –
formációs rendszer (PAIR) a könyvtár számára is 
elérhetővé vált.
Üzembe helyezték az első önkiszolgáló olvasói  –
másológépet.
November 5-én a főigazgató javaslatára Szabad  –

György országgyűlési elnök névadó ünnepség 
keretében felavatta a Külföldi parlamenti és az 
ENSZ gyűjtemény olvasótermét Kossuth-te-
remként, 
a Magyar parlamenti különgyűjtemény termét  –
pedig Deák-teremként, és leleplezte a termek-
ben a két egykori államférfi díszes keretbe fog-
lalt arcképét.
Befejeződött a kölcsönzési adatok előző évben  –
megkezdett számítógépes feldolgozása, és új köl-
csönzési szabályzat lépett életbe.

1994-ben:
Júniusban robbantásos merénylet történt az Or- –
szágház 19-es kapujánál. Ezt követően a Ház 
fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be, 
melyek a könyvtár működését is jelentősen befo-
lyásolták (őrségi ügyelet a bejáratnál, ellenőrzés, 
átvilágítás stb.).
Decemberben az elavult könyvszállító teherlif- –
tet személy- és teherszállításra alkalmas liftre 
cserélték.
1993–1994-ben a könyvtár újabb számítógépes  –
adatbázisokkal gazdagodott: előfizetés révén CD 
lemezen megkapta a hatályos jogszabá lyok teljes 
szövegű adatbázisát (KOMPLEX – CD JOG-
TÁR), az Országos Széchényi Könyvtártól  a 
külföldi folyóiratok magyarországi lelőhelyjegy-
zékét tartalmazó Nemzeti Periodika Adatbázist 
(NPA), valamint a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
15 éves számítógépes adatgyűjteményét (1976–
1991); a Belügyminisztérium pedig rendelkezésre 
bocsátotta az önkormányzati, közigazgatási, rend-
őrségi vonatkozású sajtóadatbázisát.
1994–1995-ben a könyvtár pályázati támogatás- –
sal CD lemezre vitte a Magyar jogi bibliográfia 
1990-től épített adatbázisát.

1995-ben
Finanszírozási problémák miatt „a Könyvtár  –
1995 őszén kénytelen volt […] 184 (külföldi) 
folyóiratnak az 1996. évre szóló előfizetését le-
mondani.”
A könyvtár 125 éves jubileumának megünneplé- –
sére az intézmény összefoglaló történetének ki-
adásával az Országház felsőházi ülésterében ün-
nepi ülést tartottak. 
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Száva-Kováts Endre beszédet mond az Országgyűlési 
Könyvtár megalakulása 125. évfordulóján  

a Parlament Felsőházi termében (1995. december)

A tárgyalt időszakban a könyvtár jelentős aktivitást 
fejtett ki nemzetközi kapcsolataiban: az USA Kong-
resszusi Könyvtárával szoros együttműködést alakí-
tott ki, aminek következtében 1991 és 1994 között 
a FROST Task Force Project segítségével jelentős 
támogatásban részesült, és 1994-től számítógépen 
(IIF) elérhetővé vált a Library of Congress könyv-
katalógusa is. Nőtt az együttműködés az IFLA-val 
és a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségével 
(IALL) is, amelynek a elnöki tisztét 1992–1995 kö-
zött a könyvtár munkatársa, Balázsné Veredy Kata-
lin töltötte be.
Itt térünk ki arra, hogy a működtetés általános fel-
ügyelete mellett a főigazgató – kinevezésének kez-
detétől – milyen, általa fontosnak tartott kérdésekkel 
foglalkozott:

1. A könyvtár jogi státuszának kérdésköre 

Az Országgyűlés elnöke és a művelődési tárca veze-
tője közötti 1990. októberi megállapodásban vállal-
ták, hogy országgyűlési határozatban és miniszteri 
rendeletben állapítják meg az OGYK működésének 
jogi kereteit.  A könyvtár viszont 1991. január 1-jétől 
úgy került a legfelső államhatalmi szerv felügyelete 
alá, hogy ez nem történt meg. Nyilvánvaló, hogy el-
sősorban az új fenntartónak kellett volna szabályoz-
nia a szervezeti keretébe visszakerülő intézményt, de 
az első szabadon választott országgyűlés a gyakran 
késő éjszakába nyúló ülésein rengeteg új feladatával 
küszködve nem foglalkozott ezzel a témával (és a 

minisztérium sem). SZ-K. E. a könyvtár éves jelen-
téseiben a problémát 1991-től visszatérő panaszként 
ecseteli. Csak néhány példa erre: „a könyvtár jogállá-
sának és statútumának rendezésére nem került sor”.30 
„A könyvtár statútuma változatlanul rendezetlen. A 
könyvtár jellegét és feladatait még mindig az 1976. 
évi 15. tvr. (ún. könyvtári törvény) határozza meg. 
Ogy. határozat hiányában a kérdés rendezését az új 
Házszabály megalkotásától várjuk.”31

Végül 1991–1994 között a főigazgató előterjesztése-
inek ellenére a könyvtár jogi státuszának rendezése – 
a Házszabályok megtárgyalásának és elfogadásának 
többszöri elhalasztása miatt – nem történt meg. Ezért 
az OGYK változatlanul a régi jogszabályi keretben 
tevékenykedett, amin az 1994 májusában alkotott ide-
iglenes szervezeti és működési szabályzat sem mert 
lényegesen változtatni. A következő országgyűlési 
ciklus (1994–1998) elején a képviselők viszont meg-
alkották az új Házszabályt a 46/1994. (IX. 30.) számú 
országgyűlési határozat elfogadásával. Ennek 147. 
paragrafusa már röviden intézkedett a könyvtárról:
„(1) A Könyvtár országos hatáskörű, nyilvános 

tudományos szakkönyvtár. Alapszolgáltatásai 
ingyenesek. Térítésmentes könyvtári és infor-
mációs szolgáltatásokat nyújt az Országgyűlés, 
a képviselők, a bizottságok, a képviselőcsopor-
tok, az említettek mellett dolgozó szakértők és 
az Országgyűlés hivatali szervezetei számára. 
Egyéb szolgáltatásai térítés ellenében vehetők 
igénybe. 

(2) A Könyvtár az Országgyűlés költségvetésében 
részére elkülönített költségvetésből önállóan 
gazdálkodik.

(3)  A Könyvtár vezetője a főigazgató, aki a Könyv-
tár dolgozóit illetően gyakorolja a munkálta-
tói jogokat.

(4)  A Könyvtár működése felett az Országgyűlés el-
nöke felügyeletet gyakorol.”

SZ-K. E. az OGYK 1994. évi jelentésében megelége-
déssel nyugtázta, hogy a Házszabály „már rendezte 
a Könyvtár statútumát”. 
Az elégtelen pénzügyi dotáció következtében sza-
porodó problémák miatt azonban egy évvel később 
már ismét így fogalmazott: „A Könyvtár jogi helyze-
te nem változott, a rendezetlenség változatlan, […] 
szükséges lenne a Házszabály 147. paragrafusának 
olyan értelmű és tartalmú bővítése, hogy az alapító 
okirat nélkül működő Könyvtár számára statútum-
ként szolgáljon”.32 A főigazgató kifogásai között 
szerepelt, hogy az Országgyűlés nem döntötte el a 
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könyvtár nyilvánosságát, illetve országos feladatkö-
rű tudományos szakkönyvtári jellegét (ezeket pedig 
a Házszabály eldöntötte), gyűjtőkörét (ezt valóban 
nem szabályozta). „A könyvtár statútumának te-
kinthető szabályozás megalkotása érdekében” 1995. 
június 12-én ismét előterjesztette a Házszabály módosí-
tására vonatkozó javaslatát. A fő problémát valójában a 
szűkös költségvetési keret jelentette. (Ezt pedig itt nem 
a statútum kérdése okozta, hanem az ország súlyos gaz-
dasági helyzetéből fakadó költségvetési megszorítások 
és a könyvtárak szerepének megítélésére vonatkozó – 
gyakran helytelen – szemlélet.) A probléma lényegére 
SZ-K. E. is felhívta a figyelmet, amikor azt hangsúlyoz-
ta, hogy a Háznak „biztosítania kell a meghatározott 
működés feltételeit: a megfelelő elhelyezést (raktárak 
és munkahelyek), munkatársi létszámot, fenntartási 
és működési pénzellátmányt”.33 A főigazgató még az 
1995-ben megjelent Országgyűlési Könyvtár története 
című könyv előszavában és az 1995 decemberében – a 
könyvtár megalapításának 125. évfordulója alkalmából 
a felsőházi ülésteremben tartott ünnepi ülésen mondott 
beszédében – is kitért „az alapító okirat nélkül […] 
működő könyvtár” – szerinte legfontosabb – problé-
májára: „szükséges lenne a jelenlegi Házszabálynak a 
Könyvtárra vonatkozó 147. paragrafusát és annak 
hét mondatát úgy kibővíteni, hogy az alapító okirat 
nélkül működő könyvtár számára statútumként szol-
gálhasson”.34

2. A könyvtári helyhiány kérdésköre

Kétségtelen, hogy ezt a súlyos kérdést SZ-K. E. min-
den fórumon és minden jelentésben napirenden tartot-
ta. Néhány tőle származó idézet itt is hűen tükrözi a 
probléma égető megoldásának szükségességét. „Az év 
során egyeztető tárgyalások [voltak] az OK számára 
épült, de más szervezet által elfoglalt területeknek a 
visszaadása tárgyában”.35

„A könyvtár főigazgatójának a katasztrofális helyhi-
ány enyhítéséért folytatott szívós küzdelme eredmé-
nyeként könyvelhetjük el, hogy 1993-ban az Ország-
gyűlés elnöke felszabadíttatta a földszinti körfolyo-
sónak korábban a Ház által igénybe vett területét. 
[…] Amennyire örvendetes, hogy az Európa Tanács 
főtitkára és a Magyar Országgyűlés elnöke közötti 
megegyezés alapján  a könyvtár területén nyílt meg 
1992 áprilisában az Európa Tanács Információs és 
Dokumentációs Központja, annyira sajnálatos, hogy 
a helyhiány mindkét intézmény munkáját erősen za-
varja: az információs központ már kinőtte azt a terü-
letet, amelyet a könyvtár átengedett, a könyvtár pedig 
azóta ezt is nélkülözi. […] A raktárak teljesen megtel-

tek – amint ezt az Állami Számvevőszék vizsgálata is 
megállapította 1992-ben. […] A képviselőknek a saját 
könyvtárukban még mindig nincs saját olvasótermük. 
[…] 1100 polcfolyóméternyi anyagot tárol ideiglene-
sen és szívességből az OSZK törökbálinti raktárában, 
[…] a visszaállítást félévenként sürgetik.”36

„Változatlanul megoldatlan raktárunk bővítése. Ez 
ügyben többször kértük a felügyeleti szerv intézke-
dését”.37

„A Könyvtár elhelyezésében 1995-ben sem történt 
javítás […] a könyv- és folyóirat-raktárak megtel-
tek.”38

A súlyos problémát a Ház a folyamatosan ülésező 
országgyűlés megnövekedett helyigényei miatt nem 
orvosolta. 
A helyhiány a dolgozók munkakörülményeit is ked-
vezőtlenül befolyásolta. Ennek szemléltetésére csak 
két kiragadott példa: „általános és tarthatatlan mér-
tékű a zsúfoltság”,39 „még a könyvtárban dolgozó há-
rom szakigazgatónak sincs saját munkaszobája”.40

3. A pénzügyi fedezet kérdésköre

Valójában csaknem valamennyi probléma megoldat-
lanságára súlyos kihatással volt a drasztikus takaré-
kossági intézkedések és költségvetési megszorítások 
fokozódása. Jellemző „a megfelelő működési feltéte-
lek hiánya: az állománygyarapítási keret elégtelen-
sége és a másolási géppark teljes elöregedése”.41 „Az 
amerikai támogatás megszűnte miatt a számítógépes 
parkunkat csak kis számban tudtuk bővíteni”.42 „A 
klímaberendezés, a számjelző készülék és a mikro 
filmleolvasók is nagyjavításra […] szorulnának”.43 
„A kötészeti munka is részben anyagi okok miatt csök-
kent[…] Ennek már sajnos komoly állományvédelmi 
következményei is vannak”.44

SZ-K. E. a helyhiány csökkentésére azt javasolta, 
hogy ha a Ház nem tud saját területéből átengedni, ak-
kor „szíveskedjék folytatni a Könyvtár előző fenntar-
tója, a Művelődésügyi Minisztérium által 1988-ben 
megkezdett raktárkorszerűsítési programot, és […] 
tömörraktározásra alkalmassá átépíttetni az emeleti 
északi nagyraktárt. Ez körülbelül egy évtizedre meg-
oldaná a Könyvtár állományraktározási gondját.”45 
Ilyen nagyságrendű beruházásra, amikor a napi mű-
ködtetés fenntartását is nehezen lehetett biztosítani, 
és az intézmény pl. jelentős mértékben kényszerült a 
külföldi folyóirat-megrendeléseket csökkenteni, nem 
volt pénzügyi fedezet (visszaemlékezve: ekkor jelent-
keztek a Bokros-csomag megszorító intézkedései). A 
nehéz helyzetet elsősorban az objektív körülmények 
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okozták (más könyvtáraknál is számos példát említ-
hetnénk), ezek mellett a szubjektív emberi tényező 
sokkal kisebb szerepet játszott.
Eközben és a problémákkal harcolva 1991 elejé-
től 1995 végéig terjedő időben – az éves jelentések 
számadatai alapján – az OGYK állománya 660 747 
kötetről 724 310 kötetre nőtt, a beérkezett 1634 féle 
külföldi és magyar periodika száma 1699 lett (a 184 
külföldi periodika lemondása 1996-ban éreztette ha-
tását).  A beiratkozott olvasó száma 1991-ben 5619 
volt, 1995 végén 7942, a könyvtárlátogatók száma 
49 964-ről, 38 453-ra csökkent (a könyvtár 1995-ben 
egy helyett két hónapig tartott zárva), a kötetforgalom 
165 568-ról 195 552-re, a létszám 88-ról 94-re válto-
zott. Az OGYK tehát az új szervezeti keretben, az új 
főigazgató regnálása idején is igyekezett folyamatos  
működési feladatait naprakészen, a sok nehézség el-
lenére, hiánytalanul elvégezni.
SZ-K. E ötévi tevékenységét egyfajta precizitás jel-
lemezte; kollégáival nem tartott jó kapcsolatot. (Csu-
pán Veredy Katalinnal, a könyvtár volt főigazgató-
jával osztotta meg időnként gondolatait.) Döntéseit 
többnyire vélemények kikérése nélkül, egyedül hozta, 
munkatársaival – akik a kívülről hozott vezetőt nem 
kedvelték – bizalmatlan volt, és szigorúan tartotta a 
három lépés távolságot.
A főigazgató ötéves kinevezése 1996. február 14-én 
lejárt, SZ-K. E. – majdnem 68 évesen – újból nyug-
díjba vonult. Folytatta hivatkozáselemzési kutatásait, 
tovább vizsgálta a szakirodalmi avulás, informatikai 
felezési idő problematikáját. 1996 és 2008 között 
még számos tanulmánya jelent meg a Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatásban és a már fentebb említett 
külföldi folyóiratokban. 2003-ban kétnyelvű kolligá-
tumként a szerző kiadásában46 jelentette meg kuta-
tási eredményeit, az 1987 és 2002 között 11 magyar 
és 7 külföldi folyóiratban publikált közleményeit.47 
Műveit írógépen írta, az idegen nyelvre fordítással 
és a számítógépre írással más személyt bízott meg. 
2008-ban 80 éves korában befejezte kutatásait,48 és 
megírta részletes önéletrajzát. Szellemileg élete vé-
géig friss maradt, de életének utolsó évtizedében már 
nem publikált.
Felesége 2003-ban bekövetkezett halála után egyedül 
élt. Életét – a családját és személyét ért jogtalan kire-
kesztés miatt – végig üldöztetési attitűddel és sértett-
séggel vegyes belső tartás és büszkeség jellemezte. 
Kutatási tevékenységét meg nem alkuvó kitartással, 
hangyaszorgalommal végezte. Rákos megbetegedés-
ben hunyt el 2017. október 5.-én, Budapesten.49

Befejezésül illik önéletrajzának utolsó mondatát idéz-
nem: „SZ-K-E. szakképzett amatőrként
a tudománynak és nem a tudományból élt”.
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Beérkezett: 2018. október 8.

150 éves az Országgyűlési Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok  
VIII. Világtalálkozója

Az Országgyûlési Könyvtár 150 éves évfordulója alkalmából  
2018. november 6án a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójának  
elsô napján könyvtárszakmai konferenciára került sor az Országházban.  
Az emlékülésen elhangzott elôadások részben az Országgyûlési Könyvtár  

történetével és jelenével, részben az európai kultúra és  
a nemzeti örökség kérdéseivel foglalkoztak. 

(Forrás: IFLA-HUN, 2018. október 18. Haraszti Katalin hírébôl)


