
Napló

A könyvrestaurálás Tapasztalatait az egyesületi életben is kama-
t .toztatja. 1985 és 1993 között ellátta a Mûszaki és

nagYlnes ere. Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Kastaly Beatrix* (MTESZ) Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye-
sületében a Restaurátor Szakosztályelnöki teen-

Kastaly Beatrix könyvtári pályája a gyakorlatban dõit. A Magyar Könyvtárosok Egyesületébe is a
kezdõdött: érettségi után könyvkötést tanult. Az nyolcvanas évek elsõ felében lépett be. Több
Országos Széchényi Könyvtár mellett több évti- elõadást tartott a Társadalomtudományi Szekció
zeden át, mindmáig kitartott. Munka mellett vé- rendezvényein is, hiszen fõ célja az állományvé-
gezte felsõfokú tanulmányait: eló'bb az ELTE delmi szemlélet meghonosítása és az ehhez szük-
Bölcsészkarán szerzett magyar és könyvtár sza- séges ismeretek gyarapítása a könyvtárosok köré-
kos, majd -szakmánkban meglehetõsen ritka ben. A szekció szentendrei állományvédelmi kon-
módon -a Természettudományi Karon kémia ferenciáját követõen 1996-ban az egyik megfo-
tanári diplomát. A könyvtári állományvédelem galmazója volt az ún. szentendrei ajánlásnak,
jeles és elismert szakembere, jelenleg az Orszá- amely a közgyûjtemények állományvédelmi gond-
gos Széchényi Könyvtár restauráló osztályának jaira kívánta felhívni a Nemzeti Kulturális Alap
vezetõjeként restaurátorok, vegyészek és papír- és a kormányzati döntéshozók figyelmét. Ennek
ipari szakemberek munkáját irányítja. Gyakorlati sikereként az NKA és a kulturális minisztérium a
munkájához egész pályafutása során alapos kuta- késó'bbiekben nagyobb támogatást nyújtott a
tómunka társul. .könyvtári, levéltári és múzeumi könyv- és papír-

Nyitott, az új technikák és eljárások iránt ér- anyag restaurálására, az állományvédelemre és a
deklõdõ szakemberként, az ehhez szükséges restaurátorképzésre is. Az MKE Társadalomtu-
nyelvtudás birtokában mindig szívesen vállalko- dományi Szekciónak 1998 óta vezetõségi tagja.
zott külföldi tapasztalatszerzésre, tanulmányuta- Korábban az ellenõrzõ bizottság tagjaként, ebben
kon és konferenciákon való részvételre. Az ott a ciklusban pedig annak elnökeként vesz részt a
megismert korszerû vizsgálati módszereket és szekció programjainak összeállításában és meg-
restaurálási eljárásokat fáradhatatlanul igyekszik valósításában. A 2002. évi budapesti vándorgyû-
átültetni a hazai gyakorlatba. Tapasztalatairól és lés megszervezésében és lebonyolításában kiemel-
kutatásairól szakmai fórumokon rendszeresen kedõ szerepe volt.
beszámol kollégáinak. Az õ erõfeszítéseinek kö- Kastaly Beatrix külföldön is elismert szakem-
szönhetõ, hogy Magyarországon megindulhatott ber; 1993 és 1997 között a nemzetközi könyvtá-
és sikeresen zajlik a közgyûjtemények könyv- és ros egyesület, az IFLA Állományvédelmi és
papírrestaurátorainak felsõfokú szakmai képzése Restaurálási Szekciójának elnökeként is kiválóan
az Országos Széchényi Könyvtárban. Oktat a tevékenykedett. (Jegyezzük itt meg, hogy hason-
Képzõmûvészeti Egyetemen és szakmai tanfo- ló tisztségbe nagyon ritkán választanak magyar
lyamokon is. Évtizedek óta ír tanulmányokat, könyvtárost!) Már ezt megelõzõen, majd ezen a
cikkeket. A Könyvtárosok kézikönyve negyedik poszton is jelentõs nemzetközi kapcsolatrendszert
kötetében társszerzó'ként õ írta a könyvtári állo- épített ki. Elnöksége alatt Magyarországon tartot-
mány megõrzéséról és védelméról szóló fejezetet. ták meg az IFLA 1995-ös isztambuli éves konfe-

renciájának elõzetes rendezvényét, az Állomány-
védelem és restaurálás a 90-es években címû
szimpóziumot, valamit két fontos kötet is szüle-

* A nagykanizsai vándorgyûlésen Kastaly Beatrix t~tt ak~áli~ állományvédelmi kérdésekról az IFLA
MKE Emlékérmet kapott. A laudáció szövegét Hegyközi kiadvanYaI sorozatban.
Ilona írta, a vándorgyûlésen a szekció titkára, Villám Szakmai pályafutásának elismeréseként 2000-
Judit méltatta a kitüntetettet. ben Szinnyei József-díjat kapott.
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Még egy személyes megjegyzést engedjenek még folytathatnánk kiváló tulajdonságai sorát... -

meg befejezésül. Bea azon kollégáink egyike, közvetlen környezetében jól ismert.
akikvek a tevékenysége nélkülöz mindenféle Szívból gratulálunk ehhez akitüntetéshez, jó
húnót és önreklámozást. Csendes, mégis derûs egészséget, további szakmai sikereket és sok:-sok
s~emélye és tudása, rendíthetetlen nyugalma -és örömet kívánunk hozzá!
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Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok eredményeként két kiállítás nyílt az Országos Széchényi
Könyvtárban. A nyilvános állami könyvtárakat bemutató tárlat lapunk megjelenésekor már nem
látogatható, az " Olasz könyv és magyar kIJ/túra a hetvenes évektó1 napjainkig" címû 2003. december

20-ig megtekinthetó':
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-~'~..., .
I Gt;:~~~~~ l' aki az olvasószolgálatban nagy szeretettel foga-

Gevay Agnes dott, és bevezetett az épület és a könyvtári munka

(1936-2003) rejtel~eibe. J~ ?edagógi~,ér~éke ~s elemzõ kész-
sége IS hozzaja,rult a sajat es masok, a fiatalok
szakmai fejlõdéséhez'. "Számomra a könyvtári

Nehéz és hálátlan feladat végleg búcsút venni egy munka nehezebb, mint a tanítás. A könyvtár még
igazi KÖNYVTÁROS-tól, akit ~ndannyian, többféle képességet, néha valóban egészen »spe-
akik együtt dolgoztunk ciális alkatú« embert követel. Türelem, önfegye-
vele, tiszteltünk és sze- lern, állandó önképzés éppúgy szükséges, mint a
rettünk. " nevelõi pályán, emellett még több pszichológai

Küzdelmes szakmai i','. ~ érzék és ismeret, szervezó'készség és sokirányú
pályafutása úgy kezdõ- , ")i., tárgyi tudás is" -vallotta egy 1971-ben készült

"~ '"'"
dött, hogy 1955-ben, ,-~ c, ~,' interjúban. Ugyanekkor mondta azt is, hogy nem
amikor a Teleki Blanka fl i ,"" 1bl!l'" elégedett az eredményeivel, de örömmel tölti el, .

~imnáziumban leérettsé- .,a~JJl ha a könyvárba szívesen betérõ olvasókat figyeli,
glzett, nem vették fel az I akik itt jól érzik magukat. Vallotta, hogya köny-

egyetemre, pedig elõtte országos tanulmányi ver- vekkel való foglalkozás, a könyvtárosság nem
senyt is nyert. Ez nagyon megrázta. Könczöl Imre lehet menekvés az élet dolgai és a cselekvés elõl.
szerzõdéssel felvette a Fejér megyei könyvtárba A pályán nem érhet el eredményt az, aki pusztán
egy szülési szabadságon lévõ könyvtáros helyé- elzárkózni óhajt a könyvek közé.
re, ákinek visszatérte után azonban -státus nem Munkahelyi" és családi küzdelmei, a betegsé-
lévén -nem tudta tovább alkalmazni. Sztálin- gek lassan kikezdték erejét. Legendás probléma-

..: városban keresett neki helyet, a Venesz Béla megoldó képességével személyes gondjait így már

vezette városi könyvtárban. Ott érte az 1956-os nem tudta megoldani. Rövid ideig helyismereti
forradalom. Hazajött Székesfehérvárra. K<;>nczöl feldolgozói munkakörben dolgozott, majd 1987-
Imre hívására a Vörösmarty Rádió bemondója lett ben nyugdíjaztatását kérte.
a forradalmi események idején. Könyvtárban Szakmai munkáságáért 1969-ben Szocialista
késóöb sem volt hely, ezért képesítés nélküli ne- Kultúráért, 1975-ben Kiváló Népmûvelõ kitünte-
velõnek jelentkezett. A verebi általános iskolába tést kapott., .
helyezték, ahol négy évig tanított. Elete végéIg Nem vagyunk már sokan, akik még együtt
szeretettel emlékezett ezekre az évekre. dolgozhattunk vele, de akik még vagyunk, soha-

Ebben az idõszakban kezdte el levelezõ tago- sem feledjük.
zaton a pécsi tánárképzõ fõiskolát. Tanult és ta- Nyugodjék békében!
nított. 1962-ben Csongor Endréné, a megyei
könyvtár akkori igazgatója visszahívta Székesfe- Kiss Jenõ
hérvárra olvasószolgálati csoport-, majd osztály-
vezetõnek. A szabadpolcos kölcsönzésre való (1933-2003)
áttérést, a nagyobb térbe való átköltözést már õ
szervezte és irányította. Közben -ugyancsak le-
velezõ tagozaton -elvégezte az ELTE magyar- Kedves Jenõ!
könyvtár szakát. A könyvtár legnagyobb osztá- Tisztelt Gyá-
lyát irányította színvonalasan, szakértelemmel és szolók!
emberséggel, miközben folyamatosan meg kellett Itt állunk rava-
küzdenie a személyi és pénzügyi gondokkal, a talod mellett ér-
fluktuációval, az intézmény "társbérletéból" kö- tetlenül, komor
vetkezõ konfliktusokkal, a folyton cserélõdõ rak- tekintettel, lehaj-
tárosok betanítás ával, a fõiskolás és egyetemi tott fejjel. Értetle- ("~.t":i~
gy~o~~kok fogadásával. , , n~l, ~ert a halál "b .tr,,'i~~;~;~":

Jo erzekkel foglalkozott a fiatalokkal, errol mar barmIkor, bárhol, //;1'; r~~~:,,~";tt, ~.I!;5~",~" ,..,
nekem is vannak személyes emlékeim. 1976-ban, bárhogyan: ertel- 1:"/:~'.:'i?l~~~t;,,'cd" "

" , /~" ""'~'c'..c" amikor a megyei könyvtárba kerültem, õ volt az, metlen. iZ" -.;cc,,: ,~
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Értetlenül, hiszen a minap még a könyvtárban Ismert és megbecsült alakja voltál a hazai és
rendezett országos konferencián vettél részt. nemzetközi könyvtáros társadalomnak. Az õ

Még pénteken arról beszélgettünk, hogy mit nevükben is búcsúzom.
fogsz csinálni a következõ hetekben a könyvtár Akik eljöttünk erre az utolsó találkozásra, most
monográfiáján, mert szeptemberre vállalt határ- sírunk láthatóan és sírunk a lelkünk mélyén. Sí-
idõd van. És hétfõn délben jött a hír, a rossz, a runk, de mi tudjuk, rád gondolva magunkat sirat-

i hihetetlen hír, hogy nem vagy többé közöttünk. juk. Most már csak nekünk nehéz a búcsú tó1ed,
ir Milyen furcsa és igaztalan az élet vége. Voltak mert mi itt maradunk.r
~!&;i: terveid':'- d: ~egszólí~ttá1 és vé~et ért fö~di léted. Emléked megõrizzük. Nyugodj békében! ,
r Ezt a hIvast senki nem akarja hallam, de el- Fodor Peter, hangzik, és akkor nincs tovább. Van, aki rövi- (A búcsúztatáson elhangzott beszéd szövege.)Ii 

debb, van, aki hosszabb ideig készül erre, de teli: 
váratlanul és hirtelen távoztál. Mit ér az ember;iJ 

Ez a távozás drámai és kegyetlen. Nem lehe- h k .. t ' ?'II
" tett felkészülni rá. a onyv aros.
~ Életutad felidézték és felidézik, méltatják pá-I 

lyád eredményeit. Nekem eszembe jut a 70-es Szab~?ságom idején jártam Nagyk~nizs~n. Vé-
j évek elején történt elsõ találkozásunk, amikor letlenul tudt~m .~eg, ,hogy n.yolc he?apja meg-
j fi b ' d , d kl "d ' ed d , halt a VárosI Konyvtar volt Igazgatója.I meg ogott em >ersege , :r" e ,o ~s , nyugo tsa- Tisztelt Könyvtárosok! Életének 63. évében
l god, szerényseged, segItoszandekod. Ezt sokan elhunyt Pintér Béla. Megdöbbentett a hír, illetvel 

érezték és tapasztalták azok is, akikkel több évti- a részvétlenség, mely egy mondat erejéig sem
j zedes pályafutásod alatt munkatársként vagy emlékezett meg róla.

vezetó1Cént dolgoztál. Kedves ~é,~a! ,A mo~d~s szeri~t ".Halottról jó~,
Nyugdíjba vonulás od után úgy adódott, hogy vagy sem;nIt .Ugy tUnIk, kollegáld a semmIt.

k .., é 'b k.. 1 k Ol ...' k választottak.a, onyvtar vezet s~ e? ovette e. yan oro -Már nem vagyok könyvtáros, így csak a saját
seget hagytál ránk es ram, amely megalapozhatta nevemben szólíthatlak meg. A magam nevében
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár jelenlegi pá- köszönöm a könyvtárban eltöltött éveket. Köszö-
lyáját. Az általad elkezdett munka, túlzás nélkül nöm azt a bátorságot, melyet pályázatainkhoz egy-
állítható, meghatározó a város közkönyvtári egy. aláírásod .jelentet;. KöszönöI!1 a lehetõséget,
rendszerének modernizálásában. amIt szakmaIlag eler~e~~em. Ug~ ~ondolo,~'

., , ..., munkánknak egyetlen hibaja volt: kIsse megeloz-
Errõl had Idezzelek,teged, amIt egy mtefJuban tük az idõt, ezért nem mindig találkoztunk egyet-

1998-ban mondtál: "Ugy gondolom, hogy ez a értéssel. Nagy és nehéz munka volt, de talán
könyvtár elindult valamerre, és remélem, nem- megérte. .

csak én látom úgy, hogy nem lefelé indult el. Nehéz idõszakban voltál igazgató. Sokat har-
Végül mégis megadatott, hogyelindítsam az új coltál az új könyvtá~.ért, ~elynek örömében saj-
központi könyvtár építését." nos már, ne~ részesulhettel.. .'

,. , , A meltatasokban van egy kIS hamIsság. Ugy
Ma mar elmondhatjuk, hogy ez az elkepzele- tüntetnek fel mindenkit mintha tökéletes lenne

sed valóra vált, hiszen egy korszeru, dinamiku- pedig nem így van. V~ltak hibáid, tévedéseid:
san mú'ködõ könyvtárat tudhat magáénak Buda- amiket az idõ így-úgy igazolt. De a hibák arra
pest. Hogy hogyan sáfárkodunk ezzel a hagya- valók, hogy mások okuljanak belóle. Bízom ben-
tékkal, azt majd az utókor ítéli meg. n.~, ?ogy csalódásaidban senkinek sem kell része-

Kedves Jenõ! sulme. ..,. ,
M d..l k k 1 ((1 d . d F " Ha CInIkus akarn ek lennI, azt mondhatnam,

, ~gren ~ ten. os~ono e tole mIn. a ~- hogy az oly áhított anyagi megbecsülés után ta-

varOSI Szabo Ervm Konyvtár valamennYI volt es lán az embert, a volt kollégát is tudjuk majd be-
jelenlegi munkatársa, mind a magam nevében. Az csülni. Túl tudunk lépni kicsinyes nézeteinken, s
a két évtized, amelyet itt töltöttél, jelentõs idõs za- ha kell, elismerni a másik munkáját. Különösen
ka könyvtárunknak. így, ha valaki örökre elmegy.

Azt hiszem, a folytonosság jó érzését jelentet- Kedves Béla! Csen~ben, ment~l. el. Remélem,
, dr h 1, d ki ál , nk , nyugvóhelyed Igaz pIhen est nyujt számodra ete szamo. a az, o~y .an~o ma .v o ~u -.atar- zajoJ világ után.

sunk, akinek volt kiktol es volt mIt magaval hoz- Oszinte tisztelettel:
nia a könyvtáros családból. Gátszegi Magdolna
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