
E két utunkat hagyományteremtõ szándékkal
szerveztük, aminek teljes anyagi hátterét Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés elnöke biztosította. Ezúton is köszönet il-
leti érte!
A fentiekben, umeglehetõsen vázlatosan jelzett

programok is bizonyítékai annak, hogy miként a
zene, a képzõmûvészet, az irodalom sem ismer
határokat!
Természetesen számos más programunk is

volt a bõ két hét alatt, csak mint újszerût s
egyedit, ezt a szálat szerettük volna hangsú-
lyozni.
A korábbi évekhez hasonlóan folytatni kíván-

tuk a megye irodalmi hagyományainak erõsí-
tését is. A közelmúltbeli Krúdy-évforduló
kapcsán kézenfekvõ volt, hogy azok (mármint
az évfordulók) elmúltával is érdemeikhez mél-
tón ápoljuk nagyjaink emlékét. Ezért hívtunk
meg egy Krúdy-kutatót Bezecky Gábor iroda-
lomtörténész személyében, s vendégünk volt a
Kalligram Kiadó is, mely kiadó az ötven köte-
tesre tervezett Krúdy életmûsorozat gondo-
zója.
A Hétkrajcár Kiadó az új Móricz novelláskö-

tetét mutatta be.
Vannak rendszeresen visszatérõ események a

könyvhét során. Ilyen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete területi szervezetének szakmai napja,
a Bessenyei Irodalmi Társaság ünnepi ülése, az
Add az idõd! Add a hangod! címû felolvasónap
a vak és gyengénlátó társaink megsegítésére az
önkéntesek napjával összekapcsolva.
S mindig vannak újak, könyvheti aktualitások,

vagy csak a könyvhét ürügyén szervezett progra-
mok. Mindegyiket képtelenség lenne felsorolni,
de azért néhány nevet a vendégeink sorából szí-
vesen megosztok az olvasókkal a már fent jelzet-
teken kívül: Tóth Erzsébet, Körösi Zoltán,
Grecsó Krisztián, Kurucz Gyula, Vasy Géza,
Szalma Edit, Pomogáts Béla, Gáspár Ferenc,
Erdélyi Lili Ada, Oláh András.
S végül örömmel osztom meg a hírt, miszerint

Nyírbátorban útjára indult a Nyírbátori könyv-
ünnep-sorozat, rendkívül gazdag, színes prog-
rammal. Bízunk benne, hogy lesz folytatása,
mint ahogy könyvtárunk több éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ programjainak s annak is,
amit az idén indítottunk hagyományteremtõ
szándékkal – ami valójában e sorok megírására
ösztönzött. ■
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Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár
könyvritkaságai

Hiánypótló könyvet jelentetett meg az egri Líceum
Kiadó. A szerzõ az Eszterházy Károly Fõiskola
épületében található, barokk stílusú Fõegyház-
megyei Könyvtár könyvritkaságaiból szedett
össze egy nagyobb csokorra valót, és ezeket
szakértõ tolmácsolásban mutatja be ebben az el-
lentmondásoktól feszülõ kötetben. A kezdemé-
nyezésre feltétlenül szükség volt már, hiszen en-
nek a felbecsülhetetlen értékû könyvtárnak a
több száz éves állományáról eddig érdemleges,
hasonló terjedelmû összefoglalás nem készült
még. A könyvanyag jelenlegi legavatottabb is-
merõje, Surányi Imre, úttörõ jellegû lépésre
szánta el magát: évtizedek kitartó munkája során
átlapozta és katalogizálta a bibliotéka körülbelül
60 ezer kötetes, régi könyvekbõl álló gyûjte-
ményrészét. Sok könyvet alaposabban is áttanul-
mányozott, így olvasmányélményei alapján ön-
kéntelenül is olyan tendenciák bontakoztak ki
szeme elõtt, amelyeket a szakirodalom is több-
ször csak sejtetni enged, vagy ha ki is jelent ró-
luk valamit, az igazolás, az alátámasztás kedvé-
ért sohasem árt hozzá újabb példák felsorakozta-
tása sem. Erre kiváló példákkal szolgál ez a 
tudós szorgalommal megírt mû. Legyen itt elég
csupán egyetlen mûvelõdéstörténeti összefüggés
kiemelése. A szerzõ a kora újkori kiadói gyakor-
lattal kapcsolatban, éppen Hartmann Schedel
(1440–1514) nürnbergi orvos 1800-nál is több
metszettel díszített, 1493-ban megjelent világ-
krónikájának bemutatása során, ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy a metszetes könyveknél
ugyanazokat a dúcokat idõnként más-más fel-
irattal látták el, és így értékesítették õket. Ebbõl
következett aztán, hogy ugyanaz a metszet ábrá-
zolt különféle városokat, ami félreértések soro-
zatát szül(het)te a késõbbiekben (vö. 129. oldal).
A 166 középkori kéziratos és kora újkori nyom-

tatott mûvet többnyire incipittel és címlappal be-
mutató könyv szép keresztmetszetét adja egy kö-
zel 250 éves könyvtár állományának. A szerzõ
mintegy az emberi élet leképezésének, korabeli
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könyvekben történõ lecsapódásának, illetve ezek
modern kori bemutatásának szenteli könyvét.
Mindennek a kezdetét természetesen a transz-
cendens megragadása és értelmezésének lehetõ-
ségei jelentik, ennek fényében kerül sor a kötet
egynegyedét kitevõ „biblikus” részre. Ennek ke-
retében mintegy negyven írásmûvet elemez a
szerzõ a bibliafordításoktól kezdve a keresztény
szentek és tudósok, valamint a középkori szent-
beszédgyûjteményeken át az egyháztörténeti
forráskiadványokig és a protestantizmus alapve-
tõ munkáiig. Egyetlen mû erejéig a „vallás torz-
képe: a babona” és a boszorkányság is terítékre
kerül (86-87. oldal). Ezt követi egy tizenkét-
tizenkét mûismertetésbõl álló blokk, amely a
gondolkodó és az alkotó embert állítja elõtérbe 
a filozófiában és a mûvészetekben. Ebben a jelen
antológia szerzõje az ókortól a XIX. század ele-
jéig élt auktorokhoz társítja reminiszcenciáit és
kommentárjait, miközben magyar, sõt nem egy-
szer egri vonatkozásokat is kiemel, melyek szer-
vesen csatolják a magyar kultúrát is az európai
kultúrkörhöz – tanúbizonyságát adva ezzel, hogy
az Európai Unió egyáltalán nem új találmány
nemhogy kulturális, de még politikai értelemben
sem! A következõ nagyobb egységet az Életünk
tere: a Föld és az univerzum cím alá rendeli a
szerzõ, melynek keretében (harmincnál is több
mû példáján) földrajzi, kartográfiai, csillagásza-
ti, kozmológiai, technikai és orvostudományi
kuriózumokat, érdekességeket vonultat fel. A tá-
gabb térbõl közelítve szûkebb életterünk, Ma-
gyarország és Eger felé Surányi Imre közel
negyven nyomtatvány segítségével tárja fel a
Kárpát-medence, azaz a történeti Magyarország
földrajzát, történetét, jogrendszerét, majd (egy
kivétellel) külön kitér a magyar szépirodalom
XVIII–XIX. századi, elsõ kiadású remekmûvei-
re, tanügyi rendeleteket, tankönyveket és barokk
kori egyetemi vizsgakönyveket vesz górcsõ alá,
míg végül eljut a magyar orvosi életrajzi bibliog-
ráfiákig és végpontként az orvoslás kérdéséig
Eger városában. A legutolsó nagy tematikus egy-
séget a „könyvtárhasználatot, olvasást és a tudo-
mányos kutatást segítõ könyvféleségek” (vö.
243. oldal) bemutatása teszi ki. Találkozunk itt
enciklopédiákkal, bibliográfiákkal, szótárakkal,
illetõleg a mindennapi életben használatos, a tár-

sas és a gazdasági életben való tájékozódást
könnyebbé tevõ nyomtatványokkal (tizennégy
tétel). Az egész válogatást ismét egy teológiai
munka zárja le, keretet adva ezzel a gyûjtemény-
nek, és pontot téve az egész antológiára.
A szubjektív válogatáson alapuló kötet elõsza-

vában az alábbi kijelentés olvasható: „A szerzõ
nem restelli bevallani, hogy nem feltétlenül új is-
mereteket nyújtó mûvet kívánt tudományos
igénnyel bemutatni, s hogy nem idegen tõle bi-
zonyos didaktikai szándék sem” (vö. 5. oldal).
Érdemes körüljárnunk ennek a mondatnak az
egyes részeit. Ami az új tudnivalók esetlegesen
feltételezett hiányát illeti, azzal kapcsolatban azt
kell mondanunk, hogy a szerzõ pusztán szerény-
ségbe burkolózik. Igenis szép számmal kapunk
újabb vagy újra napvilágra hozott, legalábbis a
közember számára ismételten hozzáférhetõvé
tett ismereteket a kötetben. Így tudjuk meg pél-
dának okáért, hogy Egerben õrzik azt az 1394-
bõl származó „Miskolczi-féle misekönyvet”,
amely tartalmazza a legkorábbi, biztosan Ma-
gyarországon és biztosan magyar ember által al-
kotott könyvillusztrációt (vö. 34–35. oldal).
Vagy értesülhetünk arról, hogy a Fõegyházme-
gyei Könyvtár ritkaságai közé tartozik az a XV.
század elsõ felében készült Dante-kódex, amely
az Isteni színjáték olasz lírai szövegének latin
nyelvû prózafordítása mellett unikumként meg-
õrzött egy Luxemburgi Zsigmond német-római
császárnak (1410–1437) és magyar királynak
(1387–1437) szóló ajánlást is (a Vatikáni Könyv-
tárban és a British Múzeum Könyvtárában õrzött
egy-egy példány nem tartalmazza ezt a részt –
vö. 102–105. oldal). Külön érdekességnek szá-
mít, hogy a XIX. század elején megjelent Dió-
szegi Sámuel (1761–1813) debreceni református
lelkész és a Lúdas Matyit szerzõ Fazekas Mihály
(1766–1828) költõ közös botanikai (!) munkája
Magyar fûvész könyv (Debrecen, 1807) címmel,
amely a manapság is használatos növénynevek
magyar tudományos nómenklatúráját teremtette
meg. Külön mentalitás- és könyvtártörténeti ada-
lék, hogy ez a munka igen hamar ritka könyvvé
vált, hiszen a Diószegi által vezetett parókia pin-
céjében a könyvek kétharmadát belakmározták
az egerek (vö. 225. oldal). Nagyszerû tudomá-
nyos teljesítményként kell értékelnünk, hogy a
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szerzõ külön hangsúlyt fektet a hungarica és az
Agriensia, azaz a magyar és az egri vonatkozá-
sok kiemelésére. Tudtán kívül csatlakozik így az
Országos Széchényi Könyvtár által régóta koor-
dinált, könyves hungarica anyagok regisztrálását
végzõ, hivatásosokból és „külsõsökbõl” álló kis-
számú csapathoz, és nem egy esetben olyan új-
donságról számol be, amely eddig ismeretlen
volt a hazai szakemberek elõtt is (pl. a 195. és a
229. oldalon). A könyv talán legnagyobb érde-
mét éppen ebben a tényben kell látnunk: tudós
szorgalommal gyûjti össze a regionális és helyi
vonatkozású adatokat, szépen gazdagítva ezzel a
helytörténeti gyûjteményt alkotó bibliográfiai té-
telek sorát.
A „tudományos igény” vonatkozásában ambi-

valens helyzettel találta magát szemben a recen-
zens. A mû – kiállítását tekintve – alapvetõen
népszerûsítõ kiadvány, azaz nem tartalmaz szö-
vegközi hivatkozásokat, lábjegyzeteket, és a tu-
dományos apparátusból hiányzik a szakirodalom
felvonultatása is. A fõszöveg sem ragaszkodik
általában a kötött, szárazabb tudományos stílus
elvárásaihoz. Viszont a szerzõ sok esetben nem
tud elszakadni korábbi szakirodalmi olvasmá-
nyaitól, és a fõszövegbe bújtatva megadja a hi-
vatkozások többé-kevésbé azonosítható lelõ-
helyét is (vö. például a 65., a 207. és a 215. ol-
dalon). Ezt a felemás megoldást érdemes lenne
egy következõ, tudományos igényû kiadásban
megszüntetni, vagy pedig a népszerû kiadásból a
rejtett hivatkozásokat is kihagyni.
A „didaktikai szándék” megjelenése egyértel-

mû az egész kiadványban. Az egyszerûen fogal-
mazott mondatok, a többnyire magyarázatokkal
ellátott terminus technicusok, a rengeteg kép és
a hozzájuk tartozó, általában rövid szöveges le-
írások, valamint az érdekes, figyelemfelkeltõ,
sokszor magyar vonatkozású momentumok ki-
emelése a hatalmas mennyiségû szöveganyagból
minden bizonnyal sok olvasót vonzanak majd.
Ugyancsak a könyv várható népszerûségét se-

gítheti elõ az az Egon Friedellre vagy Ráth-Végh
Istvánra emlékeztetõ stílus – hogy csak a legis-
mertebbeket soroljam elõ –, amelynek jellemzõ-
je, hogy a szerzõ kiváló érzékkel ragadja meg az
egyediséget, a kuriózumot, tehát azokat a karak-
terisztikus jegyeket, amelyek érdekessé tehetik a
régi dolgokat a ma embere számára, így 
akár még kedvet is kaphat az olvasáshoz is. 
Nem merül el mélyen a filozófia, a vallás vagy 

például a biológia világában, hanem csak a szük-
séges mértékig érinti az egyes területeket. To-
vábbi értéke a munkának, hogy többször tudo-
mánytörténetileg jelentõs, ám manapság csak
igen ritkán emlegetett mûveket állít ismét reflek-
torfénybe, és próbálja meg újra beemelni a köz-
tudatba pl. Sartori Bernardnak (1735–1801) a 
magyar filozófiai nyelv megteremtésére tett kísér-
letét (Magyar nyelven filosofia. Eger, 1772.) – vö.
100–101. oldal. Nem puszta karitatív szolgálat ez
a szerzõ részérõl, hanem igen méltánylandó tett,
hiszen egy-egy ilyen elfeledett munka felemlege-
tésével akár az eddig kialakított tudományos-tu-
dománytörténeti kép átgondolására is serkent-
het. Ezenkívül felhívja a figyelmet többek között
a magyar kulturális emlékezet fenntartását táplá-
ló olyan nyomtatványokra is, mint például a
Gerhard Mercator (1512–1594) és Jodocus
Hondius (1563–1612) által készített, kozmográfi-
ai elmélkedéseket is tartalmazó hatalmas atlaszra,
amely attól válik igazán fontossá számunkra,
hogy a kötéstábláján latin nyelvû, aranyozott pon-
colással az alábbi, az egykori tulajdonlást jelzõ
szöveg olvasható: „Rákóczi György, Erdély feje-
delme, az Úr 1632. évében”. Szintén fontosnak
tartom kiemelni: a jelen könyv olvasásakor egyér-
telmûvé válik, hogy az egri Fõegyházmegyei
Könyvtár számtalan, mára már ritkaságszámba
menõ, éppen ezért szinte hozzáférhetetlen editio
princepset, azaz elsõ kiadást õriz, ami igen fontos
tudnivaló akár a „laikusok”, akár a kutatók szá-
mára.
A munka érdemei mellett nem szabad elhall-

gatni azt a tényt, amely miatt a recenzió elsõ
mondatában az „ellentmondásoktól feszülõ” jel-
zõs szerkezetet használtam. Amíg a tartalom, a
mondanivaló nagyon emberi, sokszor mélyen-
szántó és igen kidolgozott, addig a formáról ez
már egyáltalán nem mondható el. Mind a techni-
kai, mind a nyelvi megszerkesztettség igen sok
kívánnivalót hagy maga után. Anélkül, hogy
részletekbe bocsátkoznék, néhány példával il-
lusztrálom csupán a nagyszámú hibák egyes tí-
pusait. A több száz elgépelési, helyesírási, fogal-
mazási és mondatszerkesztésbeli hibára nem kí-
vánok most konkrétan kitérni. Több esetben
olyan félreérthetõ és a történelmi hûségnek meg
nem felelõ, anakronisztikus adatokra bukka-
nunk, amelyek javítása a késõbbiekben minden-
képpen szükséges volna. Így például amíg a fõ-
szövegben VII. Kelemen (1378–1394) pápáról
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hallunk, addig tulajdonképpen VIII. Kelemenrõl
(1592–1605) kellene, hogy szó essék (vö. 21. ol-
dal). Igen szemet bántó az is, amikor az idén ép-
pen százhatvanadik évfordulóját ünneplõ ma-
gyar forradalom és szabadságharc évszáma
1948–1949-re módosul (vö. 200. oldal). Nem
egyszer találkozunk félkész fordításokkal is a
szövegben, amikor egy-egy mondatban például
német szavak maradnak: a 201. oldalon szereplõ
„Infanterie-Regimentet” érdemes lett volna a
magyarosabb „gyalogezred” szóval helyettesíte-
ni. A személynévmutatóban végzett szúrópróba-
szerû ellenõrzés eredményeként elmondható,
hogy a hivatkozott oldalszámok nem mindig áll-
nak összhangban a fõszövegbeli elhelyezkedé-
sükkel (vö. pl. Bayer, Bizschoff, Pyrker stb.).
Több név nem szerepel a mutatóban (pl.
Trestyánszky D. – így feloldatlanul a fõszöveg-
ben). Sokszor kimaradnak az utalók, és még
földrajzi nevek is becsúsznak a személynevek
közé (pl. Erlau/Eger). A földrajzi nevek mutató-
járól hasonló észrevételek tehetõk. A tárgymuta-
tóban elõfordul olyan szócikk is, amelyhez nincs
oldalszám rendelve (pl. Candide). A szerzõk és
mûvek jegyzékében igen sok és a fõszövegben
olvashatóktól eltérõ gépelési, helyesírási hiba ta-
lálható. A tartalommutatóban például oldal-
számok elcsúszására lehet figyelmes a körülte-
kintõ olvasó (pl. 242/243. oldal). Összességében
a munka azt a látszatot kelti, mintha az utolsó el-
lenõrzési, átolvasási, lektorálási fázis kimaradt
volna. Amennyiben nem ez történt, úgy egy fel-
tételezhetõ technikai malõr következtében egy
korábbi szövegváltozat került el a nyomdába.
Végsõ soron azt lehet elmondani a jelen kiad-

ványról, hogy az olyan mûvelõdés- és mentalitás-
történeti adalékoknak köszönhetõen, amelyek
nem kapcsolódnak feltétlenül szorosan a bemuta-
tott mûvekhez, a könyv hozzáadott értéke igen
magas. A közeljövõben mindenképpen érdemes
lenne nagyobb példányszámban és két változat-
ban, egy népszerûsítõ és egy tudományos formá-
ban is kiadni, hogy a különféle érdeklõdésû és
igényû olvasók egyaránt örömüket lelhessék en-
nek az alapvetõen kiváló könyvnek a tanulmányo-
zásában.

Surányi Imre: Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár
könyvritkaságai. Válogatás a 11–19. századokban megje-
lent kéziratos és nyomtatott mûvek közül. Lektorálta:
Löffler Erzsébet. Eger: Líceum Kiadó, 2009. 297 p. ISBN
978-963-9894-15-0

A fõváros könyvtárának története

Budapest közkönyvtára, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, mint országos szakkönyvtár, mint a fõ-
város egyik, ha nem a legnagyobb közmûvelõdé-
si intézménye, a könyvtár történetét bemutató ki-
advány megjelentetésével ünnepelt, tisztelte meg
olvasóit megalakulásának 100. évfordulójára. 
A kétkötetesre tervezett, a kezdetektõl 1998-ig
terjedõ idõszak eseményeit bemutató kötetekbõl
az 1. kötet 2004-ben, az évforduló évében jelent
meg. A nagy gonddal készült kétkötetes történeti
monográfia elsõ kötetét, a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtárnak ajándékozott A fõváros
könyvtárának története I. kötet 1945-ig c. kiad-
ványt az „alapító könyvtárnak” tisztelettel beírás-
sal dedikálta Katsányi Sándor, a szerzõ. Amikor
Kõrösy Józsefrõl, a Fõvárosi Statisztikai Hivatal
és annak könyvtára elsõ igazgatójáról készült ta-
nulmányhoz gyûjtöttem anyagot, Katsányi Sán-
dor e könyve alapmû volt számomra.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadásában

megjelent mû már címében és elõszavában is ígér-
te, hogy lesz folytatása a kötetnek. 2009. március
11-én került sor A fõváros könyvtárának történe-
te 1945–1998 címû kiadvány, a 2. kötet bemuta-
tására. Ennek a kötetnek Katsányi Sándor mellett
társszerzõje is van, Tóth Gyula személyében. 
A második kötet bevezetõjében olvashatjuk, hogy
az eredeti tervek szerint együtt jelent volna meg a
két kötet. A könyvtár 1945 utáni történetének
megírására Kiss Jenõ, a könyvtár nyugalmazott fõ-
igazgatója kapott megbízást, aki az 1945–1979
közötti periódust vállalta, az 1980–2000. évek be-
mutatására pedig Futala Tibort kérte fel. A szakma
két nagy öregje nem tudta a vállalt munkát elvé-
gezni, elmentek közülünk. A félbeszakadt munkát
Katsányi Sándor és Tóth Gyula fejezte be.
Jó így együtt kézbe venni a két kötetet, hiszen

így vált teljessé a kép a könyvtárról, és szeret-
ném most, így együtt a két kötetet áttekinteni,
bemutatni.
A könyvtár történetének 100 évébõl 1980-ig

fogja át az eseményeket Katsányi Sándor, aki a
kezdetektõl 1945-ig terjedõ idõszak krónikáját is
megírta, az 1980-tól 30 év történetét pedig Tóth
Gyula tollából olvashatjuk.

✒ Nemes Erzsébet


