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A tárlaton – Ágotha Margittól Vincze Lászlóig
– huszonnégy mûvész több mint száz, különbözõ
sokszorosító eljárással készült alkalmi grafikáját,
ex librisét mutattuk be.

A legtöbb lappal Fery Antal,
Perei Zoltán és M. Kiss József sze-
repelt. Õk több portrémetszetet is
készítettek József Attiláról, az
utóbbi kettõéi önálló mappákban
is megjelentek. (Perei Zoltán:
Magyar írók. 37 eredeti fametszet.
Bev. B. Supka Magdolna, kiad. a
Jászberényi Városi-Járási Könyvtár, 1979.; M.
Kiss József: Balassitól Nagy Lászlóig. Arcképek
a magyar irodalom nagyjairól. Bev. Tüskés Ti-
bor, kiad. a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1983.)

A kiállítás érdekes bepillantást nyújtott az író-
kat ábrázoló ex librisek sajátos világába, a külön-
bözõ felfogású és más-más kifejezõ eszközöket
használó alkotók mûhelyébe.

Arató Antal

Horváth Tibor
születésnapi köszöntése

Amikor az utcán sétálunk és elmegy mellettünk
egy barátságos kinézetû idõsödõ úr, elismerõen
és korát tisztelve nézünk rá. De mekkora tisztelet-
tel néznénk erre az emberre, ha ismernénk nem
mindennapi életútját, emberi nagyságát.

Ilyen tisztelettel nézhetünk tehát Horváth Ti-
borra, akit ki könyvtárosként, ki az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója-
ként, ki pedig „csak” tanár úrként ismer.

Sok mai tanítványa (akár e sorok írója is) nem

tudja, hogy milyen tartalmas és eredményekben
gazdag életutat tudhat magáénak „Tibi bácsi”.
Mert õ nem dicsekszik, nem meséli el tartalmas
életét, csak arra koncentrál, hogy átadja igen
jelentõs tudását és új szakembereket képezzen.

Pedig nemrégiben hetvenéves lett a tanár úr!
Ez alkalomból köszöntésképpen a teljesség igé-
nye nélkül szemezgetnék életútjából, hisz olyan
életút ez, ami sokak elõtt lehet példa.

1935-ben született Érsekújváron. Tanulmányait
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE)
végezte. 1959 és 1977 között az Országos Szé-

chényi Könyvtár munkatársa, majd osztályveze-
tõje. Az UNESCO ösztöndíjasaként hosszabb ta-
nulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az
információkeresõ nyelvek. 1977 és 1984 között
az ELTE BTK adjunktusa. 1984 és 1992 között az
Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyette-
se, majd 1992-tõl 1997-ig fõigazgatója. 1994-ig
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
Az ELTE, a Kossuth Lajos Tudományegyetem és
az Eötvös Károly Tanárképzõ Fõiskola meghívott
tanára. A neveléstudományok kandidátusa, Sza-
bó Ervin-emlékéremmel kitüntetett kutató.

Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv

szintaxisára a Precis indexelõ nyelvet. Elõször
alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi
könyvtári informatikai rendszerekben.

Több jelentõs, a kutatók által a mai napig is
használt mû szerzõje (Szakirodalmi forrásisme-
ret. Információs tezauruszok).

Bárki elismerheti, hogy ilyen tartalmas és ered-
ményes életút után nyugodtan pihenhetne a kuta-
tó, oktató. Azonban Horváth Tibor nem adja meg
magát az idõnek. Igazi pedagógushoz méltóan a
mai napig igen aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami
talán mégis a legfontosabb az az, hogy továbbra

is oktat, tanít és közvetíti a hetven év alatt meg-
szerzett, igen jelentõs tudást.

Köszönjük, tanár úr! Erõt, egészséget kívá-
nunk, és Isten éltesse Horváth Tibort hetvenedik
születésnapja alkalmából!

Nagy Tibor

A képek:
M. Kiss József linómetszete, Fery Antal fametszete,

M. Kiss József két linómetszete, Buday György
és Perei Zoltán fametszete


