
OSZK HÍRADÓ
az Országos Széchényi Könyvtár lapja 

XLIV. évfolyam - 2001. 5-6. szám

TARTALOM

KRÓNIKA
2 Személyi hírek és változások
2 Elhunyt Jánszky Lajos

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
3 A Könyvtári Intézet hírei
4 A Magyar Elektronikus Könyvtár hírei
4 „Gutenberg XXI. század” XEROX a kulturális ereklyék megmentéséért

(F. V.)
6 Könyvtörténeti írások (V. Ecsedy Judit)
8 Olasz könyvtáros májusi látogatása (Török Sára)
9 125 éves a Magyar Könyvszemle (Kókay György)

KIÁLLÍTÁS
10 Helsinki írószemmel. Kiállítás az OSZK-ban (Szopori Nagy Lajos)
12 Egressy Béni (1814-1851). A Szózat zeneszerzője. Emlékiállítás ha

lálának 150. évfordulóján (Kis Domokos Dániel)

KIADVÁNYAINKRÓL
15 Osztályozás és információkeresés. Kommentált szöveggyűjtemény. I-II. 

kötet. (Ungváry Rudolf-Orbán Éva)

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
16 Egyszerű szavak egy nagyszerű emberről. Emlékezés Biegelbauer Pálra 

(- ~)
18 Emlékezés Kelecsényi Gáborra (Balogh Judit)
22 Kozocsa Sándor nyilatkozata olvasmányairól (Batári Gyula)

TÁJÉKOZÓDÁS
24 Könyvbemutató: Gyór-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bib

liográfiája (1779-1995) (Farkas Viktória)

SAJTÓFIGYELŐ
25 Pénz és kultúra kell az archiváláshoz (Hargitai Miklós)
26 Olvasáskultúránk és a bencés szerzetesek (Lőcsei Gabriella)
28 Visszaadott államosított egyházi könyvtári anyagok
28 MAGYart - remekművek Párizsban

Címlapkép: Egressy Béni. Fametszet. Metszette: Rusz Károly



KRÓNIKA

Személyi hírek és változások 
2001. május 1-2001. június 30.

Új dolgozóink: Boka László kvt. szakinf., Olvasó és Táj. Szóig., Drótos László könyvtáros, Magyar Elekt
ronikus Könyvtár, Kövi Ádám szaktáj. kvt., Olvasó és Táj. Szóig., Mészáros Balázs ig. 
szakaik., Tört. Interjúk Tára, Payer Barbara könyvtáros, Oktatási Osztály, Vlahosz Kornélia 
könyvtáros, Periodikafeld. Osztály

Áthelyezés a könyvtáron belül: Timák Károlyné ügyvit. alk., a Pü. és Számviteli Osztályról a Mikrofilm- 
és Fényképtárba

Eltávoztak a könyvtárból:
- próbaidőn belül: Járai Sándomé gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály

- munkaviszonya megszűnt: Nyerges Gyöngyi gazd. szakaik., Pü. és Számviteli Osztály, 
Somogyi Csaba műsz. üi., Tört Interjúk Tára, Sziebert Tamás ügyvit. alk.. Gyarapítási 
Osztály, Szőts Andrásné gazd. szakaik., Pü. és Számviteli Osztály

- nyugdíjazással: Dr. Urbán László főkönyvtáros, Oktatási Osztály

Elhunyt Jánszky Lajos

Elhunyt Jánszky Lajos, aki megalapozta az egykori zetője volt az információs központtá fejlődő szak- 
OMKDK szakirodalmi feltáró és szolgáltató tévé- könyvtárnak. A FID alelnökeként nemzetközi meg- 
kenységét. Főigazgatója, későbbi kiadói főosztályve- becsülést szerzett a hazai könyvtáros szakmának.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

A Könyvtári Intézet hírei

A Könyvtári Intézet 
Oktatási osztálya 2001. 
május 23-án Együttmű
ködés a képzés fejleszté
séért a könyvtári rend
szer korszakváltásában 
címmel workshopot ren
dezett az Országos Szé
chényi Könyvtárban. A 

rendezvényre az egyetemi és főiskolai tanszékek okta
tói, a Könyvtári Akkreditációs bizottság tagjai, az 
IKSZ-MKE oktatási képzési munkabizottság tagjai 
voltak hivatalosak. A tanszékek képviselői bemutatták 
saját tanszékeik munkáját, szóltak a nehézségeikről, 
problémáikról is. A résztvevők meghallgatták Skalicz- 
ki Judit könyvtári osztályvezető (NKÖM) előadását a 
hazai könyvtárügy fejlesztési trendjeiről. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a továbbiakban rendsze
ressé kell tenni az ilyen típusú szakmai programokat.

2001 .június 5-én az iskolarendszeren kívüli képző
helyek képviselőit hívta meg az Intézet Oktatási osz
tálya országos tapasztalatcserére. Ez a fajta szakképzés 
ma a könyvtárosasszisztens-képzést jelenti, mely 10 
megyei könyvtárban, a fővárosban, az OMIKK-ban, 
az OSZK-ban és egy főiskolai tanszéken folyik jelen
leg. A képzőhelyek beszámolóiból és előzetesen be
küldött anyagaikból kiderült, hogy ebben a viszonylag 
jól szabályozott képzési formában is mennyire eltérő 
gyakorlatot követnek az egyes helyszíneken. Ennek 
egyik oka a képzőhelyek közötti rendszeres kommu
nikáció hiánya, a másik viszont a szakképzési lehető
ségek szűkössége. Az első ok megszüntetésére a jelen
lévők a tapasztalatcserék rendszeressé tételét javasol
ták, az utóbbi probléma orvoslására törekedve pedig 
az Oktatási osztály javaslatcsomagot nyújtott át, mely 
az iskolarendszeren kívüli könyvtáros alapképzés egy

ségesítésére, tartalmi korszerűsítésére vonatkozik. Ezt 
a munkaanyagot a közeljövőben széles körben, több 
fórumon fogják majd megvitatni.

2001. június 13-án az Információs Napok a 
Könyvtári Intézetben elnevezésű rendezvénysorozat 
első összejövetelére került sor az Országos Széché
nyi Könyvtárban, melyre a megyei és városi könyv
tárak vezetőit, módszertani, területi ellátással foglal
kozó munkatársait hívták meg. A konzultációs nap 
házigazdája az Intézet Szervezési és elemző osztálya 
volt. A könyvtárügy legfrissebb híreiről értesültek a 
résztvevők: a most elfogadott szakfelügyeleti jogsza
bályról Kenyéri Katalin (NKÖM), a nyilvános könyv
tári jegyzékkel kapcsolatos problémákról Kopcsay 
Ágnes (NKÖM), a szerzői jog szabályozásának a 
könyvtárak térítéses szolgáltatásait érintő kérdéseiről 
Pallósiné Toldi Márta (BDMK), a könyvtárosképzés, 
továbbképzés információiról Bartos Éva (KI) be
szélt. Az információkban gazdag rendezvényt nagy 
érdeklődéssel és figyelemmel kísérte a mintegy 150 
főnyi hallgatóság. Az információs napokat várhatóan 
2-3 havi rendszerességgel rendezi majd meg az In
tézet.

A Könyvtári Intézet elindította a kistelepülések 
könyvtári ellátása helyzetének vizsgálatát. A vizsgá
lat terve márciusban fogalmazódott meg, áprilisban 
állították össze a kutatási tervet, és májusban egyez
tették a NKÖM könyvtári osztályával. A gyakorlati 
kivitelezést most indítják. A vizsgálati terv hozzáfér
hető az MKE titkárságán.

Kérdőíveket küld ki az Új Könyvek-et használó 
könyvtárakba a Könyvtári Intézet, a kiadvány meg
újítása érdekében. A feldolgozást követően be fognak 
számolni az eredményekről.
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A Magyar Elektronikus Könyvtár hírei

2001. 06. 05.
A Magyar Elektronikus Könyvtár-t beneveztük 

a Webigen Rt., az Empire Kommunikációs Ügynök
ség és a Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége 
által kezdeményezett eFestival-ra. Nevezésünk a A 
magyar kulturális örökség digitális megőrzése kate
góriában az első 10 pályázat egyikeként döntőbe ju
tott. [M.I.]

2001. 06. 06.
Újabb kiadóval gyarapodott a MEK kiadói oldala, 

ezúttal a Könyvfesztiválon bemutatkozott Objection 
Kft.-vei. A kft. az új e-book kiadók egyikeként olyan 
együttműködési szerződést kötött a MEK-kel, amely
nek keretében néhány ingyenes terjesztésre megka
pott klasszikus magyar művet PDF formátumba 
konvertált. Az e-book-ok a kft. on-line könyv
áruházából, a MEKKA-ból a speciálisan e-book-ok- 
ra fejlesztett Adobe Acrobat eBook formátumban 
tölthetőek le. [M.I.]

http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir/
A MEK elektronikus folyóirat-címgyűjteménye el

érte, s már meghaladta az 1000 tételt! A dokumen
tumok gyűjtése mellett egyik fontos szolgáltatásunk 
a hazai elektronikus folyóiratok címének gyűjtése.

Ezt a fenti címen egy tematikus csoportosításban le
het megtalálni, egyéb, az e-folyóiratokra vonatkozó 
hasznos linkekkel. 

http://epa. oszk. hu
Kísérleti üzemmódban a MEK új „vállalkozása

ként” elkezdtük összegyűjteni, archiválni és szolgál
tatni a magyar nyelvű vagy/és vonatkozású elektro
nikus folyóiratokat. Az archívumunk gyarapítása érde
kében már felvettük a kapcsolatot az amerikai HHRF 
alapítvánnyal - http://www.hhrf.org/-, valamint a C3 
központ Scripta gyűjteményével (http://www.c3.hu/ 
scripta/).

Határontúli elektronikus könyvtárak
http://www.hhrf.org/erdely/konyvhaz/
http://www.zetna.org.yu
http://www.hhrforg.ungparty/index.htm
http://www.zenith.org.yu/

A MEK Egyesület a szolnoki Megyei Könyvtárral 
közösen októberre egy találkozót szervez határontúli 
szervezetek képviselőivel, ottani elektronikus könyv
tárak kialakítása, e-gyűjtemények továbbfejlesztése, 
ösztönzése témájában. Az eddig csatlakozott résztve
vők (Erdély, Kárpátalja, Szlovénia, Szlovákia) egy 
levelező listán beszélik meg, készítik elő a találkozót.

„Gutenberg XXI. század”

XEROX a kulturális ereklyék megmentéséért

A Xerox Magyarország útjára indította „Gutenberg XXI. század” című kezdeményezését, melynek 
elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti kulturális örökség részét képező, régi magyar írásos 
emlékek megmentésére és közkinccsé tételére. Az egyedülálló új technológia gyors és kíméletes, ami a 
felbecsülhetetlen értékű ereklyék szempontjából elengedhetetlen követelmény.

Május 30-án a Pénzjegynyomdában tartott sajtóe
seményen jelentette be a Xerox Magyarország „Gu
tenberg XXI. század” című kezdeményezését. A saj
tótájékoztatón az Országos Széchényi Könyvtár Régi 
Nyomtatványok Tárából származó Thuróczi-krónika 
néhány oldalának digitalizálására került sor.

Az 1488-ban Augsburgban nyomtatott kötet, ame
lyet az akkori kiadó Mátyás királynak ajánlott, 1845 
óta az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona. Thu- 
róczi János műve a kezdetektől egészen Bécsújhely 
elfoglalásáig (1487) írja le Magyarország történetét 
több forrásmű alapján. A gótikus betűtípussal perga
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menre nyomtatott história 66 festett, helyenként ara
nyozott fametszetet, illetve iniciálét tartalmaz, a fel- 
tételezések szerint a korvinák közé tartozott.

A Xerox Magyarország tervei szerint a „Gutenberg 
XXI. század” című kezdeményezés keretében meg
mentett és digitálisan reprodukált kincsekből ez év 
őszén az Országos Széchényi Könyvtárban kiállítást 
rendez, ahol a munka eredményét a szakma mellett 
a nagyközönség is megtekintheti.

A régi magyar írásos emlékek megmentése hosszú 
ideje kihívást jelent a szakemberek számára. A fel
becsülhetetlen értékű korvinák, kódexek és a korabeli 
kéziratok jobb esetben csak a kutatók szűk Jcöre ré
szére hozzáférhetők, ám állapotuk rövidesen már ezt 
sem teszi lehetővé.

Az anyagi okok mellett elsősorban a technikai ne
hézségek hátráltatják azt, hogy a nagyközönség számá
ra elérhetőek legyenek írásos történelmi kincseink. A 
legapróbb figyelmetlenség, az erős fény-, hőhatás, ned
vesség és egyéb fizikai hatások végzetesek lehetnek. 
Egyetlen megoldás arra, hogy az utókornak és a nagy- 
közönségnek megmentsük régi írásos emlékeinket, a 
megfelelő technikai színvonalon végzett digitalizálás.

A berni Svájci Nemzeti Könyvtár mintegy 3,3 mil
lió könyvet katalogizált. Ahelyett azonban, hogy az 
értékes könyveiket kikölcsönözzék, a DigiBook se
gítségével digitalizálják azokat és digitálisan nyom
tatott reprinteket készítenek.

A Gutenberg XXI. Egyesület céljául tűzte ki a nagy 
európai könyvtárak értékes kollekcióinak megmenté
sét. Franciaországtól kiindulva digitalizálták Rimbaud 
kéziratait és leveleit és Montesquieu műveit. A Francia 
Nemzeti Könyvtár átfogó kísérletbe kezdett, melynek 
keretében digitalizálják és újranyomtatják az ott őrzött 
ereklyéket, hogy mindenki hozzáférhessen azokhoz. 
Hasonló projektek indultak Lyonban, Grenoble-ben és 
Bordeaux-ban. Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban di
gitalizálták Gutenberg eredeti 42 soros bibliáját. Az 
egyesület VIP támogatók (nagyvállalatok) bevonásá
val tevékenységének kiterjesztését tervezi a kulturális 
értékek globális megmentése érdekében.

A Xerox egyedülálló digitalizálási eljárása hideg 
fényű, speciális mérlegszkenneren történik, amelyet 
kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki. Az eljárás, 
melyet az I2S cég fejlesztett ki, és DigiBook néven 
került forgalomba, minden szempontból megfelel a 
régi írásos emlékek megmentésével foglalkozó szak
emberek kompromisszumot nem ismerő elvárásai
nak. Ez a technika semmilyen hőhatásnak nem teszi 
ki a könyvet, ugyanakkor biztosítja azt, hogy a pro
cedúra alatt a kötet gerince ne sérüljön.

A kötetet a tárgylemezre helyezve beállítható a 
nyitás szöge, a kéttálcás mérleggel kompenzálható a 
lapozásból adódó súlyeltolódás. A könyvet ezután 
nem éri semmilyen fizikai hatás, nem borul rá üveg
lap, a szkennelést a dokumentum felett mozgó kame
ra végzi. A gerincnél tapasztalható lapgörbületet a 
rendszer szoftvere alakítja sík képpé. Mindössze 1 
lux fényerő a megvilágítási igény (az előírások sze
rint maximálisan 55 lux alkalmazható). A fényforrás 
nem bocsát ki ultraibolya sugárzást. Rendkívül ter
melékeny a berendezés. A4-es formátum esetén órán
ként 600 oldalt képes digitalizálni 300 dpi felbontás
ban, vagy 450-et 400 dpi-ben. A rendszer kompati
bilis a Xerox termékekkel, így alkalmazható többek 
között az optikai karakterfelismerés is.

A digitalizálás lehetőséget ad arra, hogy a beszken- 
nelt írásos emlékeket elektronikus formában - CD-n, 
interneten - bárki megtekintse, szükség szerint ki
nyomtassa. így amellett, hogy ezek a kéziratok a széles 
nagyközönség számára is megszemlélhetővé válnak, a 
közoktatás és a kutatás szakemberei, a diákok, régé
szek és a történészek számára egyaránt felhasználha
tóak lesznek.

A Xerox Magyarország számára megtiszteltetést 
jelent, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma vállalta a kezdeményezés védnökségét, tanúbi
zonyságot téve amellett, hogy a századunk elején a 
kulturális értékek védelme és megmentése Magyar- 
országon is kimagasló fontosságú.

PRINT/Info.
2001. június 22.
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Könyvtörténeti írások*

Szinte egyszerre hagyta el a nyomdát Borsa Gede
on összegyűjtött tanulmányainak harmadik és negye
dik kötete. A Könyvtörténeti írások negyedik köteté
vel befejeződött a szerző évtizedek során tudományos 
folyóiratokban, évkönyvekben, tanulmánykötetekben 
megjelent dolgozatainak önálló kötetekben történt 
közreadása.

A Könyvtörténeti írások 1996-ban megjelent első 
kötete Borsa Gedeonnak a hazai nyomdászat 15-17. 
századi történetének témaköréből itthon és külföldön 
megjelent tanulmányait tartalmazta, míg 1997-ben a 
könyvtörténeti írások második tagjaként a 15-16. szá
zadi külföldi nyomdászatról szóló dolgozatokat ve
hettük kézbe. A négy kötetben összesen 188 tanul
mányt olvashatunk, összesen 1902 lap terjedelemben. 
Összeadhatnánk még a közölt képeket, illusztrációkat 
is: számuk bizonyára több százra tehető.

Mindezt csak a teljesség kedvéért bocsájtottuk elő
re, hiszen itt most a frissen megjelent harmadik és 
negyedik kötet bemutatása a célunk.

A harmadik kötet, amint címében olvasható, az Or
szágos Széchényi Könyvtár Évkönyveiben megjelent 
tanulmányokat foglalja egy egységbe. A szerző 
hosszabb lélegzetű tanulmányai, amelyek a Magyar 
Könyvszemle vagy más folyóiratok kereteit meghalad
ták, az OSZK rendszeresen megjelenő évkönyveiben 
kaptak helyet. Az Évkönyvben ugyanis lehetőség nyílt 
bőséges illusztrációs anyag és terjedelmesebb for
rásszövegek közlésére is. így érthető, hogy bár ez a kö
tet a legnagyobb a maga 546 lapjával, mégis a benne 
újra-közölt tanulmányok száma csak 23. Az OSZK Év
könyv dicséretes hagyományaihoz híven a kezdetektől 
minden egyes tanulmányhoz idegennyelvű összefog
laló is járult: vagy német, vagy angol vagy ritkábban 
francia nyelven. Ezek az összefoglalások termé
szetesen a most megjelent kötetben is megtalálhatók.

Borsa Gedeon az OSZK Évkönyv megindulásától 
kezdve (1957) annak minden kötetébe írt egy tanul
mányt, egészen a legutóbb megjelent 1994/1998-as 
kötetig - amellyel reméljük nem zárul le az OSZK Év
könyveinek negyven éve folyamatos sora. Tanul
mányainak időköre az ősnyomtatvány-korszaktól a 20. 
századig terjed. A legkorábbi nyomtatványok, ame
lyekről a tanulmányok szólnak, az 1480-as évek ma
gyar vonatkozású ősnyomtatványai, a legkésőbbi 
(vagy legújabb) kiadványokról pedig, köztük egy

1902-es Százéves kalendáriumról a csíziók utóéletével 
kapcsolatban olvashatunk. Az ősnyomtatvány-kor
szakkal foglalkozik öt tanulmány, a 16. századi hazai 
és külföldi nyomdászattal tíz, ennél későbbi korokkal 
öt tanulmány, három pedig módszertani kérdésekkel, 
azon belül is a régi nyomtatványok számbavételének 
és regisztrálásának kérdésével.

Borsa Gedeon Könyvtörténeti írásainak negyedik 
kötete amint címe is elárulja, a szerző módszertani 
cikkeit és kutatási eredményeit tartalmazza. Ennek 
megfelelően három nagyobb egységbe sorolódnak a 
tanulmányok: a kötet a módszertani cikkekkel kez
dődik, majd következnek a kutató utak beszámolói, 
végül a kutatási eredmények.

A módszertani cikkek többsége, de nem mindegyi
ke eredetileg hazai folyóiratokban jelent meg, vagy 
önálló kötetként látott napvilágot. A számítógépek al
kalmazása a régi nyomtatványok feltárására című 
dolgozat szinte egy időben jelent meg magyar nyelven 
a Könyvtáros hasábjain 1982-ben, és a horvát könyv
tári folyóiratban 1981-ben. A kötetben mindkét vál
tozat olvasható. A 16. századi nyomtatványok köz
ponti katalógusának tervéről az 1984-ben megjelent 
olasz nyelvű és a német változatot is itt találjuk. 
Ugyancsak külföldi közönségnek szólt az az 1986-os 
tanulmány, amely az itthon folyó nyomdatörténeti, 
betűtípus-kutatási munkákról adott összefoglalást.

A kötet első módszertani cikke 1960-ban íródott, 
méghozzá a xerográfia könyvtári felhasználásáról 
(ugyancsak a Könyvtáros-bán jelent meg). Friss talál
mány volt ez akkor még külföldön is, ezért örömmel 
számolhatott be a szerző arról, hogy az Országos Szé
chényi Könyvtár a közelmúltban szerzett be egy teljes 
Xerográf-berendezést. Borsa Gedeon már ekkor felis
merte előnyeit a mikrofilmmel szemben, ami könyv
tári hasznosítását illeti - más kérdés, hogy a könyv
tárak azóta állagmegőrzéshez mégis inkább a mikro
filmet részesítik előnyben, a lemásolandó régi és ritka 
könyv egyszeri, és kíméletesebb bánásmódja miatt

A technikai újdonságok, mint a xerox, de főleg a 
számítógép megjelenése már 1971 -ben arra késztette 
a szerzőt, hogy ennek a régi könyvek feldolgozására 
és nyilvántartására gyakorolt hatását elemezze. Borsa 
Gedeon minden bizonnyal első volt az országban, aki 
felismerte a számítógépben rejlő lehetőségeket a régi 
nyomtatványok azonosítása és meghatározása tekin-

A fenti könyvismertetés a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2001. májusi számában közölt írásnak rövidített változata.
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A III. és IV. kötet hátlapját a magyar címer egy-egy korabeli fametszetes ábrázolása díszíti

tétében. Koncepcióját több tanulmányban is közzé
tette, köztük a már fent említett külföldön megjelent 
(és általában előadás formájában is elhangzott) dol
gozataiban.

Mindazok, akik a régi könyvekkel foglalkoznak, bi
zonyára örülni fognak annak, hogy ebben a negyedik 
kötetben helyett kapott két, korábban csak bibliofil for
mában hozzáférhető tanulmánya is. A Borda Antikvá
rium könyvészeti füzeteinek első tagjaként jelent meg 
1992-ben A régi nyomtatványok anyaga című monog
ráfia, majd A régi nyomtatványok mérete 1994-ben. Az 
elsőnek itt a kötetben kissé más a címe - a 13. tanul
mányról van szó - A régi nyomtatványokkal való fog
lalkozás és azok anyaga. Címétől eltekintve azonban 
azonos az önálló kötetben közreadott korábbi, bibliofil 
változattal. A másik, a kötet 14. tanulmánya annyiban 
tér el a Borda Antikváriumnál napvilágot látott biblio
fil kötettől, hogy ahhoz mellékletként színes, hajtoga
tásra alkalmas papírlapok is járultak, amelyekből 4° , 
8\ 16u és más, a legkülönbözőbb papír-illetve könyv
formátumokat lehetett hajtogatni az instrukcióknak 
megfelelően. (Ebben az említett, Borda Antikvárium
nál megjelent bibiliofil kiadásban a mellékletek elké
szítésében és az itt is látható képek válogatásában Pa- 
vercsik Ilona volt Borsa Gedeon munkatársa). Ez a két 
módszertani tanulmány - együtt csaknem ötven oldalt 
tesznek ki - kiváló gyakorlati útmutató mindenkinek, 
aki régi könyvekkel, és azok fizikai jellemzőivel fog
lalkozik.

Az 1970-1980-as években tágabb lehetőség nyílt 
arra, hogy a retrospektív nemzeti bibliográfia gondo
zói a régi hazai nyomtatványokat, vagyis az 1801 előtti

nyomtatványokat külföldön, mindenekelőtt a szom
szédos országokban kutassák. A módszertani cikkek 
között tehát olyanokat is találunk, amelyek a külföldi 
kutatóutak leggazdaságosabb és legtöbb eredményt 
hozó lehetőségeivel foglalkoznak, vagyis a hatalmas 
gyűjtőmunka legésszerűbb megszervezésének kérdé
seivel. Egyűjtőutak eredményeként lehetett megjelen
tetni Petrik Géza bibliográfiájának hetedik (pót)köte- 
tét, amelynek anyaga jelentős részben az akkori jugo
szláviai és csehszlovákiai gyűjtések eredményeit 
tartalmazta. Minderről országok illetve tájegységek 
szerinti részletesebb összefoglalást is olvashatunk a 
kutató utak alá besorolt tanulmányokban. 1963-ban 
íródott a szlovákiai gyűjteményekben talált régi ma
gyarországi nyomtatványokról szóló tanulmány, 
ugyanebben az évben még a cseh- és morvaországi 
gyűjteményekről, 1967-ben a jugoszláviai gyűjtemé
nyekben végzett kutatásról. Majd 1973-ban olaszor
szági kutatásokról, 1976-ban németországi kutatások
ról, 1987-ben készült beszámoló az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár 16. századi nyomtatványainak regisztrálásá
ról, és a közelmúltban (1999) már hírt adhatott az Er
délyben folyó gyűjtőmunkáról is.

A Könyvtörténeti írások negyedik kötetét a kuta
tási eredmények alcím alá felsorakoztatott tanul
mányok zárják. Ez utóbbi rész a maga harminc rövi- 
debb tanulmányával különösen érdekes és változatos 
olvasmány. Mindegyikre nem térhetünk ki, de meg
próbáljuk érzékeltetni, hogy milyen tág kört ölelnek 
fel az egyes cikkek. Olvashatunk Gutenbergről, a mai 
Burgenland területén lévő egykori magyarországi 
nyomdákról, egyes tanulmányok pedig a bibliofília
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tárgykörébe illenek, mint a selyemre készült hazai 
nyomtatványokról, vagy a széles lapszélű kiadvá
nyokról szóló dolgozatok. Egyszerre zenetörténeti és 
nyomdatörténeti érdekességek azok a librettók, ame
lyek Haydn idejében Eszterháza számára készültek.

A Könyvtörténeti írások négy kötete jól reprezen
tálja a szerző sokoldalú, termékeny tudósi munkás
ságát, megjelentetése pedig azt, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtár tudatában van ennek a kivételes 
szerzői teljesítménynek jelentőségével. A négy kötet 
nagy előnye a szerkesztési elvek azonossága, és az a 
következetesség, amely nemcsak a szerzőnek Borsa 
Gedeonnak, hanem a sorozat szerkesztőjének, P. Vá
sárhelyi Juditnak is erénye.

Tehát a Könyvtörténeti írások I. és II. kötetével 
azonos a in. és IV. kötet szerkezete és azonos a jegy
zetelés módja is. Az egyes tanulmányok sorszámot 
kaptak, a jegyzetek pedig nem az egyes tanulmányok 
végén, vagy a lap alján találhatók, hanem az egyes 
kötetek végén, a tanulmányok sorszáma szerint ke
reshetők vissza. Az eredeti közlés helye a tartalom

jegyzékben és az egyes tanulmányok végén is meg
található. A kötetek külseje egyszerű, de egységes. 
Egységes annyiban is, hogy mindegyik kötet hátsó 
borítóján a magyar címert ábrázoló korabeli metszet 
látható, a megfelelő kötet illusztrációs anyagából ki
választva. Mindkét kötet számítógépes szerkesztését 
Pataki Gábor és Szendrei J. Zsuzsanna végezte. Gon
dos munkájuknak köszönhető, hogy főleg e két utób
bi kötet illusztrációi jobb minőségűek, mint az ere
detei közlésekben szereplők. Mindkettő kiadását a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogat
ta a Magyar Millennium alkalmából.

BORSA Gedeon: Könyvtörténeti írások III.: Az OSZK Év
könyveiben megjelent tanulmányok. Bp. 2000. 546 p. (Az OSZK 
kiadványai. Új sorozat 9.)

BORSA Gedeon: Könyvtörténeti írások IV.: Módszertani cik
kek és kutatási eredmények. Bp. 2000. 420 p. (Az OSZK kiad
ványai. Új sorozat 10.)

V. Ecsedy Judit

Olasz könyvtáros májusi látogatása

A római Nemzeti Könyvtár könyvtárosa egy hetet 
töltött Magyarországon. Utazását a két állam közötti 
ösztöndíj-keret tette lehetővé.

Giovanna Cordani sokáig a római könyvtár térkép- 
gyűjteményénél dolgozott, így az ösztöndíjat is arra 
használta fel, hogy különböző magyarországi könyv
tárak térképeit megnézze, különös tekintettel azok 
olasz anyagára.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság felkérése alapján ne
kem volt alkalmam elkísérni őt, mivel francia tudása 
nem lett volna elég (nálunk a német, ill. angol a gyak
rabban használt nyelv), hogy megértesse magát.

Látogatása a mi Térképtárunkban kezdődött, majd 
az Egyetemi és a Szabó Ervin Könyvtárban folytató
dott. A kollégák készültek a látogatásra, részletes tá
jékoztatást kaptunk, bőségesen illusztrálva szép, régi 
és még régebbi térképekkel.

A felújított Szabó Ervin Könyvtár „kilógott” a 
könyvtárak sorából, annyira modem, de mégis 
könyvtári hangulatot tud árasztani. A gyermekkönyv
tári rész komoly meglepetést okozott Giovanna Cor- 
daninak, ilyenről nem tud Rómában sem.

Ellentéte volt a „szép új világnak”, amit a Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtárában tapasztaltunk. Hallat

lan értékek sorsa erősen kétséges. Egy eredetileg nem 
térkép-, még csak nem is könyvtár céljaira készült épü
let egyik szintjén kapott helyet ez a könyvtár. Nagyon 
érdekes, gazdag térképgyűjteménye van, egyetlen em
ber próbál a költözés utáni anyagban rendet kialakítani 
- társadalmi munkában, segítség, fizetés nélkül. Az 
igen gazdag, értékes állományt megismerve elgondol
kodtató, hogy még mindig ilyen gazdagok vagyunk??

Jártunk a pécsi Egyetemi Könyvtárban is. Egy ked
ves fiatal kolléganő mutatta meg, milyen szépen 
megfér egymás mellett a régi és az új könyvtár.

Pannonhalmán nem csak a könyvtár volt az, ami le
nyűgözte az olasz vendéget, hanem az Apátság egésze, 
elhelyezkedése. Az olasz vendégre való tekintettel a 
könyvtáron kívül megnézhettük a gimnáziumot is 
(amit nem nagyon szoktak látogatóknak mutogatni), 
ami azért volt különösen érdekes, mert Mussolini kor
mánya anyagilag is támogatta az iskolát, mely egy da
rabig Ciano nevét viselte. Évekig két olasz lektora is 
volt a gimnáziumnak és kötelező volt az olasz nyelv.

A komoly tudományos tanulmányútnak kevésbé 
tudományos része is volt, mivel Giovanna elhozta 
barátnőjét is és a könyvtárakon kívül egy kicsit a 
magyar valóságba is bele akartak kóstolni.
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Minden érdekelte őket, hogy él egy magyar könyv
táros, milyen az élet, a fizetések.

A Néprajzi Múzeumban éppen látogatásuk idején 
nyitották meg a Habsburg-birodalom életét bemutató 
fotókiállítást, mely igen érdekes, mindenkinek ajánla
ni tudom, hogy megnézze. Számomra azért is különö
sen érdekes volt, mert előttem állt Habsburg Mihály, 
ami lehet, hogy csak nekem volt ilyen nagyjelentősé
gű, de nagyon elgondolkodtatott, amikor először ola
szul, majd némi akcentussal, de tökéletes, hibátlan ma
gyarsággal hallottam beszélni. Ezt a szellemet kellene 
magasabb, politikusi régiókban is elhinteni, hogy 
mindegy, ki milyen nemzetiségű, de ismerje meg, leg
alább alapfokon beszélje összes „alattvalója”, az or
szágában élő összes nemzetiség nyelvét. Hátha akkor 
kevesebb valós és csinált ellentét lenne!?

Egyetlen szabadnapjukat felhasználva elmentünk 
Szentendrére.

Ez szintén nagyon tetszett nekik - és nem tagadva 
meg női mi voltukat - a városka szépségei mellett a bol
tok kínálata is lenyűgözte őket olyannyira, hogy két 
óriási, gyönyörűen hímzett térítőt vettek, némi aggo
dalommal gondolva arra, hogyan fogadja a család a 
minden szempontból drága, de gyönyörű meglepetést.

És volt a tanulmányútnak egy másik, nagyon prózai, 
de alapvetően létfontosságú része is: az ebédek. A höl
gyek „megkóstolták” Magyarországot, a munkahelyi 
(Ludwig) éttermen keresztül a gyorséttermen át elju
tottunk egy magánvendéglőbe (Pannonhalmán, ahon
nan csodálatos kilátás nyílt az Apátságra, azzal a szép
séghibával, hogy az étteremtulajdonos pont úgy épít
tette kétszintes, egyébként jellegtelen házát, hogy a 
mennyei ebéd után mégis maradjon egy kis rossz szájíz 
- mindenhonnan belógott az Apátság látképébe az épü
let), majd Pécsen az Arany kacsa vendéglőben ért vé
get. Mivel Nyugat-Európa retteg a kerge marhakórtól, 
az olasz hölgyek marhahúson éltek- bízva abban, hogy 
valóban egészséges magyar marhát ettek. Reméljük, 
nem fognak csalódni.

A szakmai tanulságokon kívül még az is világossá 
vált Giovana és barátnője számára, hogy ez az egy hét 
csak arra volt jó, hogy utánajárjanak a barátaiktól hal
lott híreknek és meggyőződjenek arról, vissza kell jön
niük, hosszabb időre és, hogy nagyon jó, ha az ember 
úgy tölti bárhol külföldön az idejét, hogy nem az úti
könyvre, vagy a hivatásos idegenvezetőre, hanem egy 
„bennszülöttre” támaszkodik.

Török Sára

125 éves a Magyar Könyvszemle

A kiegyezés utáni évtizedekben nemcsak a magyar 
gazdaság indult nagy fejlődésnek, hanem a hazai tár
sadalomtudományok különböző ága is. Ennek ered
ményeként szinte egymás után jelentek meg azok a fo
lyóiratok, amelyek nagy része ma is él. Ezek sorában, 
a legelsők között volt az 1876-ban indult Magyar 
Könyvszemle, amelyet csak a Magyar Történelmi Tár
sulat lapja, az 1867-ben megindított Századok és a ma
gyar nyelvtudomány szaklapja, az 1872-től megjelenő 
Magyar Nyelvőr előzött meg. Irodalomtörténeti folyó
irataink megalapítására csak később (1877, 1891, 
1912) került sor.

Folyóiratunknak e viszonylag korai megjelenése 
mellett talán még figyelemreméltóbb a lap tekintélyes 
ideig, egy és negyed évszázadig tartó fennállása, ami 
a sajtótörténetben is ritka jelenség. Hogy az említett és 
a következő években keletkezett folyóiratokkal mind
máig versenyben tudott maradni és nem jutott számos, 
rövid életű lapvállalkozás sorsára, annak bizonyára 
több oka is van. A legfontosabbnak azonban azt az ol
vasói és kutatói igényt érezzük, amely a politikai és

szellemtörténeti irányzatok és divatok változásai kö
zött is szinte változatlanul megőrződött. Ha nem is 
mindig ellenkezések és gáncsolások nélkül - különö
sen azok részéről, akik a magyar kultúra történetét nem 
hiteles források, hanem előre gyártott elméletek il
lusztrációiként kívánták feltárni -, de sikerült négy-öt 
emberöltőn keresztül a tudomány tárgyilagos szelle
mét folyamatosan biztosítani. Folyóiratunk, amelynek 
egy-egy új száma bizonyára nem kelt olyan széles köm 
feltűnést, mint valamely divatos lapé, de ha azt vizs
gálná vagy mérné meg egyszer valaki, hogy e 125 esz
tendő korábbi köteteit hányán emelik ma is a könyv
tárak polcairól, bizonyára nem tudnának versenyezni 
folyóiratunkkal a felhasználtság terén.

A Magyar Könyvszemle egy és negyed évszázad
nyi fennállása és példányszámának fokozatos emel
kedése a jövőre nézve is optimizmussal töltheti el a 
könyv- és sajtótörténet kutatóit, kedvelőit. Ehhez 
nyújt alapot az a körülmény is, hogy a folyóirat egyik 
kiadótulajdonosa - mintegy három évtizedes szünet 
után - ismét az Országos Széchényi Könyvtár lett.
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így - akárcsak indulásakor - a lap újra a Magyar 
Tudományos Akadémia, illetve annak Iroda
lomtudományi Intézete és a Nemzeti Könyvtár közös 
kiadásában jelenik meg. Ezzel végleg lezártnak te
kinthetjük a korábbi könyvtárpolitikának azt a téve
dését, amely a könyvtárosok számára fölöslegesnek 
hirdette a könyv- és sajtótörténettel való foglalkozást.

Ahogy a középkor egyes, valóban sötét évszáza
daiban a kolostorok őrizték meg - Noé bárkájához 
hasonlóan - az ókor nagy alkotásait, úgy folyóira
tunkra is hasonló hivatás vár. A magyar kultúra - 
amely az emberiség kultúrájának is része - értékeinek

feltárása és tudományos feldolgozása egyszersmind 
azoknak az értékeknek a megmentését is jelenti, ame
lyek a régi magyar századokban születtek. Ezek nél
kül nemcsak szegényebbek, hanem gyökértelenek is 
lennénk. Ezt az értékmentést azért is folytatni kell, 
mert a szellemi kincseket semmibe vevő technokrata 
szemlélet hegemóniája és eufóriája a természetben és 
a társadalomban egyaránt jelentkező riasztó jelensé
gek ellenére még mindig töretlennek látszik.

Kókay György 
Magyar Könyvszemle, 2001. 1. sz.

KIÁLLÍTÁS

Helsinki írószemmel
Kiállítás az OSZK-ban

Ez év május 3-ától június 2-áig volt látható könyv
tárunkban az a vándorkiállítás, amelyet a Finn Irodalmi 
Társaság a finn főváros alapításának 450. évfordulójára 
állított össze. Az évforduló évében, 2000-ben Helsinki 
egyike volt „Európa kulturális városainak”, így ez a 
kiállítás is megfordult a társvárosokban, majd Lengyel- 
országból érkezett hozzánk. A megnyitó ünnepségen 
jelen volt Hanna Halinen, Finnország budapesti nagy
követe is. Monok István főigazgató köszöntőjét köve
tően Kaarina Lampenius, a Finn Irodalmi Társaság Ar
chívumának igazgatója és Szopori Nagy Lajos műfor
dító, könyvtárunk munkatársa mondott megnyitó 
beszédet. Ez utóbbit az alábbiakban közöljük.V

Olyan kiállítás megnyitójának részesei vagyunk, 
ahol a kísérőfüzet szövegei legalább olyan fontosak, 
mint a kiállított tablók. Finn írók szólnak e füzetben 
vagy személyesen, vagy regényhőseik szavaival Hel
sinkiről: a múltjáról, szokásairól, embereiről, utcáiról 
és épületeiről szubjektívan, lelkesen vagy kritikusan, 
nosztalgiával vagy ironikusan. Hátteret, aurát vará
zsolnak aköré, amit a finn fővárosban járva láthatunk, 
tapasztalhatunk. Valljuk be: épp ebből van hiányunk. 
Mert útikönyvünk ugyan - hála istennek - van Hel

sinkiről - de nincsenek magyarul - egy-két krimit 
kivéve - Helsinki-regényeink és elbeszéléseink, mint 
ahogy vannak párizsiak és szentpéterváriak, moszk
vaiak és mondjuk lübeckiek. A tévében sem látjuk 
az akciófilmekben minden este Helsinkit, ahogy Los 
Angelest vagy San Franciscót.

Kaarina Lampenius kérésére a következőkben saját 
Helsinki-élményeimből próbálok hozzátenni néhá
nyat a füzetből kirajzolódó háttér-képhez.

Helsinki számomra még mindig nyugodt, műkö
dőképes város. Némely világjáró turisták éppen ezért 
nem is tartják „igazi” fővárosnak. Félmillió lakosával 
valóban nem valamiféle hektikus, „ember-sűrűs, gi
gászi vadon” - kivéve talán időnként a Keleti bevá
sárló-központot (Itákeskus) vagy a Kaivopuisto par
kot például a nők tízezer méteres városi futóversenye 
(naisten kymppi) után és a szabadtéri koncertek al
kalmával. Meg a jégcsarnok felé tartó villamosokat, 
ha a kedvelt Jokerit nevű csapat mérkőzik - nem is 
beszélve az Oroszlánok: a válogatott szerepléséről. 
Otthonos város is Helsinki: otthon oly mértékben, 
hogy két évszakban még rendesen föl is porszívózzák 
a mindennapi takarítás mellett. Áprilisban a téli „sí
kosságmentesítő” kőzúzalékot szívják föl az összes
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Monok István főigazgató úr 
a megnyitón

úttestről és járdáról, ősszel pedig több menetben a 
lehullott faleveleket a parkokból és az utak mentéről.

Helsinkiben az állatoknak is megvannak az „emberi 
jogai”. Az autóforgalom tütülés nélkül leáll, ha egy 
vadkacsamama - fegyelmezetten a gyalogátkelőn - 
totyog át kicsinyeivel, vagy ha a fegyelmezetlenebb és 
hirtelenebb mókus időben lép le a járdáról. Talán csak 
a kutyák személyiségi jogai sérülnek: a bekerített fut
tatókon kívül szoros pórázra vannak fogva.

Helsinki tartózkodásaim során arra is rájöttem, hogy 
ez a város, a Balti-tenger leánya nagy szemérmes „rej
tegető” is. Díszeit, kincseit gyakran erdőkbe vagy fák- 
bokrok árnyékába rejti el, mint mondjuk az Esplandi 
sétány legbájosabb szobrát, a Topelius emlékművet. 
Vagy külső formájukban turisztikailag érdektelennek 
tetsző lakóházak belső kiképzésének nemességével, 
praktikusságával és rafináltságával lep meg. Még szá
mos un. reprezentatív építménynél is észrevehető ez a 
rejtezkedés. Említhetem akár a világcsodája Szikla
templomot, amely a nem szakmabelit kívülről első lá
tásra inkább csak meghökkenti, és belépve lesz részese 
a valódi csodának. Vagy a külsejével is megnyerő, a 
zöld pázsitos domb oldalából fehéren kiemelkedő Vá
rosi Színházat, amelynek csupa üveg falú előcsarnoká
ból és foyerjából, amely követi a partvonalat, a Töölöi 
öböl csillogását és túlsó partjának épületeit is látom, 
miközben - mondjuk - itt jelen lévő költővendégünk, 
Ilpo Tiihonen megzenésített verseit hallgatom az iro
dalmi matinén.

Helsinki - amint az imént hallhattuk - a múlt évben 
egyike volt az európai kulturális városoknak. Bőven 
volt módom megtapasztalni az évek során folyamato
san, milyen magától értetődő természetességgel vállal
ja a finn főváros - persze művészeivel együtt - az ún. 
magas kultúra terjesztését - divatos szóval popularizá- 
cióját is. Amikor a ’ 80-as évek színes, kakastaréj-fri-

zurás fiataljai vállalták egy elhagyott üzemi épület 
rendbehozását, hogy saját rendezvényfészkük legyen, 
neves rendezők és színészek is komponáltak előadáso
kat e Lepakkónak (Denevérnek) nevezett tanyára. A 
négyszögletű terem fala mellé állított padokra mintegy 
negyvenen fértünk el - belvárosi ínyencek és kakasta- 
réjosok vegyesen -, amikor a nemzetközi hírű Kalle 
Holmberg rendezésében Euripidész Trójai nők-jét mu
tatták be. De hasonló rangú eseményen ülhettem kb. 
hússzor, harmincszor annyi nézőtársammal a már 
többször említett Kaivopuisto park domboldalának pá
zsitján, amikor Jukka-Pekka Saraste - legutóbb a to
rontói szimfonikusok vezető karnagya - vezényelte a 
komolyzenei hangversenyt a dzsoggingruhás koco-

Kaarina Lampenius Szopori Nagy Lajos 
társaságában

goknak és a gyermekes családoknak. Mindeme törek
vés betetőzője persze az utóbbi években az augusztus 
végi Helsinki Ünnepi Hét alkalmával divatba jött Mű
vészetek Éjszakája, ez a kultúrával sokkoló nyárvégi 
népünnepély. Éjfél utánig nyitva tartó múzeumokkal, 
kiállítótermekkel; szabadtéri zenekari, operaénekesi 
fellépésekkel, táncbemutatókkal aTöölöi öböl partján; 
írói felolvasásokkal, dzsessz-szólistákkal az Akadé
miai Könyvesházban és persze sörsátrakkal - meg 
több jégcsamokot megtöltő közönséggel.

Magam a hosszú ismeretség során kerültem egyre 
közelebb Helsinkihez. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
az utazási irodáink kínálta két-három napos utakról le 
akarom beszélni Önöket. Sőt mindenkit buzdítok erre, 
miután a kiállítás jóvoltából lehet - lesz - egy alapél
ményük. Ha pedig az útikönyv mellé ezt a kísérőfüze
tet is magukkal viszik az útra, a Helsinkihez történő 
hozzáédesedés ideje is lerövidül talán. Jó utat - itt, a 
tablók között is és Helsinkibe is!

Szopori Nagy Lajos
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Egressy Béni (1814-1851), 
a Szózat zeneszerzője

Emlékkiállítás halálának 150. évfordulóján 
az Országos Széchényi Könyvtárbán1 2

„Ereszkedik le a felhő. 
Hull a fára őszi eső, ... 
Hull ci fának a levele, 
Mégis szól a füle mile. ”

„Hallod-e a fülemilét, 
Füle mile hús énekét?"

Petőfi Sándor

Egressy Béni református papi családban született 
Sajókazincon 1814. április 21-én. Eleinte talán őt is 
papnak szánták, de rövid mezőcsáti tanítóskodás után 
végül bátyja, Egressy Gábor példáját követve ő is 
felcsapott színésznek. Ezt eleinte bátyja is meggon
dolatlan, elhamarkodott elhatározásnak vélte, csak 
később igazolódott be, hogy habár sem színésznek, 
sem énekesnek nem volt igazán kimagasló tehetség, 
mégis Egressy Béni igazi lételeme a színház volt. Jó 
érzéke volt mindenhez, amire a színház körül akkor
tájt különösen nagy szükség volt: színműveket fordí
tott, librettókat írt, kísérőzenéket és dalbetéteket 
komponált.

Gyermekévei, miskolci és sárospataki tanulmányai 
során szerzett élményei, vallásos neveltetése azért a 
színházi világban sem múlt el nyomtalanul, erről ta
núskodik itt, a kiállított művek közül kettő is, az egyik 
a „Részvét búbánat. Magyar nóta zongorára. A tűz
vész által károsult Miskolcziaknak felségélésére.” írt 
darabja, a másik pedig egy korabeli másolati példány: 
„Szent Dávid Zsoltári. Éneklést kezdő melódiák és di
cséretek miként a Helvét hitavallásu magyar egyház
ban éneklik. Orgonára tette (...) betegen feküdvén mint 
honvéd főhadnagy Ónodban, 1849”-ben.3

1834-től Kassán és Kolozsváron lépett föl. Ebből az 
időszakból maradt fönn az egyik színlapon a neve, 
Kassán 1834. április 23-án bátyjával együtt ő, az „Ifjú 
Egressy úr” is játszott Bautzenfeld Könnyelműség sze
relméből című darabjában. Az Egressy testvérek ko
lozsvári szereplésük után 1835-ben a Várszínházhoz 
szerződtek, majd 1837-től a megnyíló Pesti magyar 
színház azaz a későbbi Nemzeti Színház tagjai lesznek. 
Az augusztus 22-i megnyitón a Vörösmarty által ín Ár
pád ébredésé ben a Költői Egressy Gábor játszotta, a 
Kajánságoi pedig „Egressy Benj.(ámin) úr.”

Már 1840-ben két új darab is az ő nevéhez fűző
dik: „TÜNDÉR-LAK. Regényes vig opera 2 felvo
násban. Irta Egressy Benjámin, »Tündérkastély ma- 
gyarországban.« czimű ismeretes vígjáték után. Ze
néjét irta a’ jutalmazandó Szerdahelyi Jó’séf.” A 
bemutató július 11-én, szombati napon ment végbe. 
S már augusztus 8-án színre kerül Erkel Ferenc két- 
felvonásos operája, a BÁTORI MÁRIA, melynek 
szövegét - Dugonics András darabját lényegesen át
dolgozva, s drámaivá téve - szintén Egressy Béni 
írta. Szepelik tanácsos szerepét eleinte a régi barát, 
szerzőtárs, a zeneszerzésben is segítőtársa, Szerdahe
lyi játszotta, majd 1841. január 29-én, s megszakítá

1 Ezúton is köszönetét mondok az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára osztályvezetőjének, Szőnyiné Szerző Katalinnak és 
kedves munkatársainak, Báldi Juditnak, Hanvay Hajnalkának és Korlát!i Enikőnek, továbbá mindazoknak, akik segítették a 
kiállítás létrejöttét. Külön köszönet illeti Fejős Lászlói, ki a kiállítást látva, annak időtartamára felajánlotta a saját tulajdonában 
lévő eredeti, dedikált Erkel portréját. (2. tárló. - Erkel Ferenc. Kőnyomat. Készítette: Barabás Miklós. 1845. Ny. Walzel Ágost 
Frigyes. Erkel Ferenc autográf dedikációjával.) A kiállítás végleges, grafikai megvalósítása: Hangay Gabriella - Markó Natália.

2 Petőfi Sándor: Ereszkedik le a felhő ... Cseke, 1846. október 1 -7. Számos más Petőfi vers megzenésítése mellett ez az egyik mindmáig 
legismertebb Egressy-dal.

3 Másolati példány, a címlapon Egressy Gábor autográf ajánlásával Kőrösy Sándornak, és kiegészítésével. OSZK Zeneműtár Mus. Mus. 
194.
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sokkal, több előadáson át maga a szövegíró. A cím
szerepet eleinte Felbér Mária alakította, majd mások 
után az 1843. december 15-ei előadáson lépett föl 
ebben a szerepben Schodelné Klein Rozália, s 1846. 
december 12-én Egressy múzsája s titkos nagy sze
relme, Hollósy Kornélia játszotta.

Számos népszínmű, színmű kísérőzenéjét ő szerez
te, mint például Jósika Miklós KÉT BARCSAYjához 
1844-ben, melyben Bornemisza Annát többek közt 
Laborfalvi Róza személyesítette meg. Önálló nép
színművet is alkotott, a KÉT SOBRIt, melynek be
tétdalai külön is számos kiadást értek meg s igen 
népszerűek voltak. (Először 1851. január ltnén ját
szották.) Az egyik legjobban sikerült köztük Sobri 
dala:

Kocsmárosné eszemadta 
Bort ide,
Elég arany van a Sobri 
Zsebibe.
Mint más ember, nem iszik ő 
Rovásra,
Készpénzt fizet, csókot ad rá 
Adásra.

Dalai közül némelyiket sokszor énekelték, egész 
„népdallá”, a nép által énekelt énekké vált. Kortársai, 
barátai több versét is megzenésítette. A Vakot Imre 
versére komponált Hej haj, magyar ember dallama 
például jeles komponista kortársai révén azt lehet 
mondani, világhírűvé vált, mint majd később látni 
fogjuk. Erdélyi János, Czuczor Gergely s mások ver
sei mellett elsődlegesen Petőfi, Tompa és Vörösmarty 
megzenésítésével vívta ki magának kortársai elisme
rését, s a Szózaton kívül is néhány művével, melyek
ről talán nem is tudja pontosan mindenki, honnan is 
ered, máig is népszerű.

Ilyen az Ereszkedik le a felhő, Petőfi közismert 
versére, s Tompa Mihályéra írt Télen nyáron puszta 
az én lakásom. A korban szokásos ajánlások közül a 
színészek hajdani lakhelyén, a régi Müller-házban élő 
színészkolónia közül például a rokon Szentpéteri 
Zsigmondot, korának híres színészét említhetjük, aki 
egy korabeli festményen oly elégedetten ül, tekint a 
világra. A neki ajánlott Rákosi emlék alighanem a 
kettejük közötti harag kiengesztelésére született. Nem 
sokkal azután, hogy Egressy szép és bájos feleségé
vel oda költözött, Szentpéteri feleségének kezdett ud
varolni. Kérdéses ennek igazsága, de sajnos tény, 
hogy Egressy később külön élt feleségétől, Königh 
Róza tói, kihez pedig hajdan „Keserv és Viszonlátás” 
[!] címmel „két magyar nótá”-t is szerzett. A békülés

Szentpéterivel egy kirándulás közben sikerült, miköz
ben Petőfi a szép Ételkének, Egressy Gábor kislányá
nak bókolt, az ő szervezésében egy forrásnál hirtelen 
Egressy Béni ugrott elő cigánybandájával, mellyel 
sokszor járta az idő tájt az országot, s addig húzták 
a muzsikát, míg Szentpéterivel ki nem békült. Talán 
nem véletlen, hogy korai halálakor is cigányzenekar 
kísérte utolsó útjára, s az egyik híres cigánymuzsikus 
saját szerzeményével búcsúztatta. De rövid élete ek
kor még javában folyt, Szerdahelyivel megzenésítette 
a Nemzeti dali, részt vett a szabadságharcban is.

Több művét dalai legjobb közvetítőjének, Hollósy 
Kornéliának ajánlotta, mint például az ugyancsak Pe
tőfi versére írt Ez a világ amilyen nagy kezdetűt vagy 
éppen egy másik, azóta is ismert nevű szoprán éne
kesnek, La Grange Annának az Azt gondoltam az ég 
borús kezdetű „magyar dal”-t 1850-ben, a róla elne
vezett híres ária keletkezési évében.

*

A HUNYADI LÁSZLÓ remek librettója Egressy 
egyik főművének tekinthető. Ki emlékszik már Tóth 
Lőrinc Két Lászlójára, az opera szövegének alapötle
tére? Az 1844. január 27-én bemutatott Erkel-Eg- 
ressy opera Rozgonyiját maga a szövegíró énekelte.

Közben Egressy újabb és újabb fordításokkal segí
tette a magyar operaélet erősödését, többek közt Ver
ditől az Ernani, a Nabukodonozor, Macbeth, A két 
Foscari s a Miller Lujza, Donizettitől Az ezred leánya, 
a Lammermoori Lucia, s Don Sebastian szövege az ő 
fordításában csendült fel először magyar nyelven a 
színpadon.

Másik kimagasló alkotásának, legjobb és máig leg
népszerűbb szövegkönyvének megzenésítését, és be
mutatóját nem érhette meg, 1861. március 9-én mu
tatták be a BÁNK BÁNt. Ki ne ismerné, s ne tudná 
énekelni is akár Bánkkal, ha már nem is teljesen az 
eredeti szöveggel, hogy

„Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen,
Avagy hajós, a szélvésztől korbácsolt tengeren,
Úgy ingadoz felzaklatott lelkem határtalan,
S vezércsillag nincs kétségem vad pusztaságiban. ”

*

Erkel Ferenc a Bánk bánban egyértelmű utalást tesz 
a Szózat szövegére és zenéjére a főhős II. felvonásbeli 
híres áriájában: „Hazám, hazám, te mindenem!” Ezzel 
az 1843-ban kiírt Szózat-pályázat díjnyertes, korábban 
sokat vitatott színvonalú zenéjét halála után is végleg 
elismerte, egyúttal ezzel is emléket állítva kedves lib
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rettóírójának, ugyanakkor ez a Szózat azóta kivívott 
helyét is mutatja. Később Erkel Dózsa György című 
operájának (1867) V. felvonásában a trombiták szólal
tatják meg a Szózat kezdőmotívumát, majd a Nemzeti 
Színház félszázados jubileumán fölcsendülő Ünnepi 
nyitányéban idézi. Már 1860-ban a hazánkban élő Ró
bert Volkmann, kinek lakhelye itt a várnegyedben, a 
Tárnok utcában volt, utal a Szózat dallamára Széchenyi 
sírjánál című zongoradarabjában. Mosonyi Mihály Ál
mos című dalművében is felcsendül a Szózat, és sze
repel Dohnányi 1923-as, Pest, Buda, Óbuda egyesíté
sének 50. évfordulójára szerzett Ünnepi nyitányé bán 
is, vagy Kodály művében, a Zrínyi szózatában. Liszt 
Ferenc 1870 körül Egressy Szózatát és Erkel Himnu
szát forrasztja össze Szózat és Hymnus című parafrázis
szerű zongoradarabjában, Magyar történelmi arcké
pek sorozatában pedig Vörösmarty portréjához hasz
nálja fel az Egressy művet. Brahms IV. szimfóniájában, 
többek közt rák-fordításban idézi a Szózatot, mint azt 
Bónis Ferenc megállapította.

Johannes Brahms tulajdonában volt Egressy műve
inek egyik Rózsavölgyi által kiadott kottája, „Egressi 
Béni válogatott magyar dalai. Zongora kísérettel, új ki
adásban.” s külön a Szózat eredeti nyomtatott kottája. 
A 15. magyar táncban a „Hej, haj, magyar ember” is 
felcsendül, akárcsak Liszt XII. rapszódiájában, s az 
1846-ban Egressy által szerzett, Lisztnek ajánlott „Fo
gadj Isten. Eredeti magyar nóta” pedig a X. magyar 
rapszódiában. Anton Rubinstein, a kortárs zongoramű
vész Magyar fantáziájában a Kis furulyám szomorúfűz 
ága, Ez a világ amilyen nagy, Kis szekeres, nagy sze
keres című dalát is beleszőtte.

Egressy Béni műveinek továbbélésére a Szózat után 
mégis a legjobb példa a mindenki által jól ismert, 
könnyen énekelhető Klapka induló. Egressy Komá
romban szerezte 1849-ben a dallamot, de maga a ma 
is annyira ismert szöveg csak 1861-ben keletkezett, 
költője Thaly Kálmán, ki élete alkonyán így emléke
zett vissza a vers születésére:

„Az Egressy Béni féle 1849-iki híres dallamra, Bog
nár Ignácz kérésére szerzém, ennek bájos leánya: Bog- 
nárVilma k.[kis] a.[asszony] (a későbbi Balázsné) szá
mára, ki is 1861 február havában, az 1848-49-iki hon
védek fölsegélésére adott hangversenyen, a budapesti 
és kolozsvári nemzeti színpadon leírhatlan zajos hatás

sal énekelte először. Mindkét helyütt háromszor is is
mételtették, s a dal szövegét a hírlapok lenyomatván 
majd Bognártól zongorára s énekre téve, Rózsavölgyi
nél 1861-ben hangjegyekkel is megjelenvén - hirtele- 
nül elterjedt az egész országban, s még ma is népszerű. 
Klapka tbk.[tábornok] temetésekor a koporsója után 
haladó sok-sokezer ember, meghatva zengedezte Bu
dapest utczáin.”

Klapka indulója.
- 1861. február. -

Föl, föl vitézek a csatára!
A szent szabadság oltalmára.
Édes hazánkért hősi vérünk
Ontjuk, hullajtjuk nagy bátran, míg élünk.

Föl, föl! Látjátok lobogómat?
Indulj! Utánam robogó had!
Zeng, dörg az ágyú, csattog a kard:
Ez lelkesíti csatában a magyart!

Látod máris mint rémül
Ellenségünk nagy serge?
Támadásunk tiizétül
Futni készül reszkeve ...4

*

A fiatalon, mindössze 37 évesen elhunyt dalköltő
től Kecskeméti Józsi, a híres cigányzenész egy emlé
kének szentelt csárdással búcsúzott: Egressy halotti 
harangozása. (Ez a már említett Brahms műben, a 
15. magyar táncban is felcsendül.)

Emlékét dalainak egyik legfőbb ihletője, a rajonva 
szeretett, gyönyörű hangú énekesnő, Hollósy Korné
lia őrizte, kedvelt szerzeményeit számos fellépésén 
énekelte. 1852-ben Varsóban a cári pár előtt is el
énekelte a Tompa Mihály versére írt egyik híres dalát 
azt, hogy

„ Télen nyáron puszta az én lakásom,
A babámat is csak vasárnap látom,
Lakásom van hortobágyi csárdában,
Nem juthatok én az isten házába. ”

4 Thaly Kálmán: Válogatott verseim. Kézirat. OSZK K Quart. Hung. 2054. A vers nyomtatásban először: Thaly Kálmán: Klapka induló. 
Pesti Hírnök 1861.38. sz. Vö. R. Várkonyi Ágnes: Thaly Kálmán és történetírása. Bp. 1961. a vers, illetve Thaly visszaemlékezésének 
facsimiléjével 37. 1. A kiállított tárgyak az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára és Színháztörténeti Tára eredeti darabjaiból 
valók. A kiállítás megtekinthető 2001. október 31-éig az Országos Széchényi Könyvtárban, Budavári Palota F. épület, VI. szint, a 
Zeneműtár és Színháztörténeti Tár folyosóján.
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A Sevillai borbély éneklecke jelenetében pedig 
gyakorta az ő dalait énekelte, akár az egyik ma is 
közkedveltet, a „Ne menj rózsám a tarlóra” kezdetűt:

,,Átölellek két kezemmel 
Hadd nézzenek irigy szemmel!”

A Csalogány búcsúja is neki szól, melynek nem
csak a zenéjét, hanem szövegét is Egressy Béni írta 
1851-ben, talán már a közeli halál előérzetével:

„ Fáj szívem, fáj, majd megreped, 
Maradnék én, de nem lehet,
Repülnöm kell egy időre 
Más világba, messze földre. ”

Kis Domokos Dániel 
(A kiállítás megnyitóján 

elhangzott beszéd.)

KIADVÁNYAINK

Ungváry Rudolf-Orbán Éva: 
Osztályozás és információkeresés. 

Kommentált szöveggyűjtemény. 
I-II. kötet

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadásá
ban megjelent könyv összeállítói által írt elő
szavát közöljük az alábbiakban tájékoztatás 
céljából.

Az „Osztályozás és információkeresés” kötetei az 
ismeretek tartalom szerinti rendezésének és keresé
sének elméletével és*gyakorlatával foglalkozó nem
zetközi szakirodalom válogatott szemelvényeit tartal
mazzák.

A szemelvényeket a történeti fejlődés sorrendjében 
közöljük, a szerkesztők által választott korszakokba 
rendezve, melyek a könyv fő fejezeteinek tekinthe
tők.

Mind az egyes korszakokat, mind pedig a szerző
ket kommentár vezeti be, melynek szövegét a bal 
szélen fekete függőleges csík jelöli. A szemelvénye
ken belül, ahol ez szükségesnek látszott, a szövegbe 
iktatva is szerepelhetnek kommentárok. Bennük el
sősorban a szemelvény adott helyén említett kérdés 
részletesebb magyarázata olvasható; olykor ilyen for
mában utalunk a többkötetes könyv más szemelvé
nyeiben található összefüggésekre. A szemelvényen 
belüli kommentárokat a szemelvény szövegétől eltérő 
betűtípussal szedtük.

A gyűjteménybe nem vettünk föl olyan szemelvé
nyeket, melyek tárgya konkrét rendszer, speciális osz
tályozás vagy információkereső nyelv volt, hanem 
igyekeztünk összegező, áttekintő tartalmú művekből 
válogatni, melyekben a szerzők az osztályozás és in
formációkeresés elvi-elméleti, vagy az e szakterületek 
egészére vonatkozó gyakorlati kérdéseivel foglalkoz
tak. A katalogizálásra, a fájlokra, adatbázisokra, doku
mentációs és könyvtári információs rendszerekre és a 
gépesítésre ugyancsak nem terjedt ki a válogatás (je
lentőségük miatt csak az adatcsere-formátumokkal tet
tünk kivételt). Nem vettünk föl olyan szemelvényeket 
sem, melyek a tárgyszavas információkereső nyelvek
kel foglalkoznak, mivel ezek színvonalas válogatását 
Szilágyi Tibor „A tárgyszó és a tárgyszókatalógus” cí
mű szemelvénygyűjteménye tartalmazza.

Ha a szemelvény szerzőjétől, vagy a szóban forgó 
korszakra vonatkozóan önálló könyv formájában, 
szöveggyűjteményben vagy folyóiratban magyar 
nyelven megjelent fordítás, a bibliográfiai adatait 
hosszabb-rövidebb referátum kíséretében fölvettük a 
szemelvénygyűjteménybe. (A bibliográfiai leírást 
kurzív, a referátum szövegét a szövegen belüli kom
mentárokkal azonos betűtípussal szedtük.)

A szemelvények eredeti forrásadatait a magyar cím 
lábjegyzetében adtuk meg. A szemelvények eredeti
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irodalomjegyzékeit és lábjegyzetben megadott bib
liográfiai hivatkozásait elhagytuk; ha feltétlenül szük
ség volt az eredeti hivatkozásra, azokat lábjegyzetek
ben adtuk meg. A szerkesztők és fordítók által írt láb
jegyzeteket (a szerk.) megjegyzés azonosítja.

Az „Osztályozás és információkeresés” köteteinek 
fordítási, lektorálási és szerkesztési munkáit 1982— 
1986 és 1996-1999 között végeztük el.

Gyűjteményünkben az ezredfordulóig szemelvé- 
nyeztük az osztályozás és információkeresés történeti 
fejlődését. Nagyjából addig az időszakig, amelyben a 
világméretű hálózati rendszer kialakulásával gyökere
sen átalakul mind az osztályozási, mind pedig az infor
mációkereső tevékenység. Ebben az átalakulásban tel
jesen új szakmai csoportok kezdtek foglalkozni a há
lózaton belül használt rendező- és keresőrendszerek 
készítésével, akiknek sokszor semmiféle kapcsolata 
nincs az osztályozással és információkereséssel foglal
kozó hagyományos - túlnyomórészt könyvtári és do
kumentációs, továbbá on-line adatbáziskezelői - szak
mákkal. Az ezzel járó szakmai információveszteséget 
azonban ki fogja egyenlíteni, hogy számos eddig fi
gyelembe nem vett megoldás születik meg, és egy idő

múlva elkerülhetetlenül felhasználják majd az osztá
lyozási rendszerek és az információkeresés elméleté
nek eddig felhalmozott tudományos eredményeit is. 
Ehhez megfelelő oktatásra, az eredmények közvetíté
sére, korszerű tudásmenedzsmentre van szükség. 
Kommentált szöveggyűjteményünkkel az volt a cé
lunk, hogy támogassuk az ismeretek „visszacsatolásá
nak” ezt a megtermékenyítő folyamatát.

Köszönjük a Művelődési és Közoktatási Miniszté
riumnak, hogy a szöveggyűjtemény készítése befeje
ződhetett, valamint ennyi idő távlatában Papp István
nak, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
egykori igazgatójának, hogy a munkákhoz a lehető
séget 1982-ben megteremtette, és nem utolsósorban 
a magyarországi osztályozás és információkeresés 
hozzáértőinek, a barátainknak és kollégáinknak értő 
támogatását és tanácsait. Mindannyian hozzájárultak 
ahhoz, hogy szakmánk fontosabb nemzetközi publi
kációiból részletek e mű formájában magyarul is ol
vashatók és taníthatók.

Budapest, 2000. január 1.

Ungváry Rudolf-Orbán Éva

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Egyszerű szavak 
egy nagyszerű emberről

könyvtárunk munkatársa.
Csak a váratlanul lecsapó 

halál iszonyú matematikája 
tette véglegessé, hogy felnőtt 
életének leghosszabb össze
függő időszakát töltötte az 
intézményben.

Akik ismerték, jól tudják, 
hogy derűs, szeretetteljes lé
nyében igazi karizmatikus 

egyéniséggel találkozhattak.
Amikor 1975-ben, harminc évesen a Könyvek 

Központi Katalógusában megkezdte munkáját, már 
több óriási horderejű döntés volt mögötte, a legnehe

Kollégánk, Biegelbauer 
Pál tizenöt éven keresztül volt

zebb is, az egyházi keretből való kilépés fájdalmas 
elhatározása.

Az útkeresések évei után a könyvtáros pálya vá
lasztásával hosszú, termékeny korszak kezdődött éle
tében.

Kincsekkel megrakodva érkezett: hatalmas és ala
pos műveltség, rendszeretet és pontosság, eredeti 
gondolkodás, átlagon felüli intelligencia és empátia, 
kivételesen szerteágazó élettapasztalat, írói és előadói 
tehetség birtokában. Ennek ellenére semmi meglepő 
nincs abban, hogy első munkaköre látszólag szürke 
és egyhangú volt. Elfogadta, mert méltányolta azt az 
OSZK-ban többnyire érvényesülő rendet: beleneve
lődni a „széchényis-ségbe”. Utólag így beszélt erről: 
„A kívülről gályapadnak tűnő munkakör - Németh 
László szavaival élve - laboratóriummá vált. ...[e
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munka] alkalmas volt a személyiség megmérettetésé
re is. Körültekintésre, szubtilis precizitásra nevelt. Az 
apró dolgok nagy jelentőségére. Megtanította tisztelni 
a ’gőzhangyaság’ erényét.” Tudjuk, Szinnyei Józsefet 
nevezték így először, de azt is tudjuk, hány alkotó 
ember, vagy éppen tudós fordult meg a könyvtárosi 
pályán, akik - elődök vagy kortársak - szellemi part
nerei lehettek a „céh” új tagjának.

*

Korosztályához hasonlóan Biegelbauer Pálnak is a 
második világháború pecsételte meg a sorsát, noha 
mindössze két hónapos csecsemő volt, amikor az vé
get ért. Hivatalosan. Mert a háború még sokáigszedte 
áldozatait. Egy éves korára, kisöccse megszületésé
nek másnapján elveszítette édesapját, aki egy régebbi 
sebesülése következtében hunyt el. Később fényké
pekből, az „Édes kis Palkó fiamnak” címzett levelek
ből és a csak fiainak élő édesanya mindennapos tör
téneteiből próbálta összerakni a Papát.

Szívesen és nagyon jól tanult. A Piarista Gimná
ziumban lefektetett kiváló alapokra egész pályafutása 
alatt támaszkodhatott. Az ott kiművelt lényeglátás se
gítségével bármilyen későbbi új információt könnye
dén elhelyezett ismeretei rendszerében.

A hat év teológiáról és a lelkipásztori tevékenység
ről mindig úgy beszélt, mint igazi, fényes időszakról. 
A jézusi értékrendet akkor, és sokkal később is - mind
végig - olyannak tartotta, amely szerint érdemes élni. 
Összetettek azok az okok, amelyek miatt mégis „ide- 
kint” próbált pap maradni úgy, hogy vállalta a „több
ségi sorsot” - a világi élet küzdelmeit.

Felmentése után néhány évvel egy véletlen folytán 
szerzett tudomást a Széchényi könyvtárban folyó kép
zésről. A teológiai tanulmányok magas színvonalához 
szokott hallgató örömmel nyugtázta, hogy a tanfolyam 
igényes, és használható tudást ad. ( A hatvanas-hetve
nes évek már-már legendás könyvtárosképzője volt ez, 
későbbi egyetemi tanulmányaihoz is jó iskola.)

Mint munkatárs sokat és megbízhatóan dolgozott, 
miközben mindig átlátta a folyamatokat, az összefüg
géseket. Publikációk sora bizonyítja ezt. Annak elle
nére, hogy eredetileg nem erre a pályára készült, ha 
már itt volt a szakmában, igyekezett jelen lenni. Gon
dosan, tárgyszerűen megírt munkái érdekességük, iro
dalmi értékük mellett természetesen a tudományos 
közlemények összes követelményének is megfelelnek.

Szakcikkei ékes bizonyítékai annak, hogy a legsze
rényebb témát is meg lehet tölteni élettel.

Egy szolgáltatás ismertetése kapcsán például véle
ményt mond a „korszerűségről” amely „sohasem csak

formájában, hanem elsősorban tartalmában az. A[z 
UAP] program lényege az egyetemes hozzáférhetőség 
megteremtése, a gépesítés csak eszköz, amely meg
gyorsíthatja, hatékonyabbá teheti megvalósítását, de 
nem létfeltétele annak. ...A gépesítésre áldozott több 
éves kemény munkával sok helyen utolérték több év
vel ezelőtti önmagukat és egy tapodtat sem léptek előre.”

Egy másik írásában - ekkor már a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ olvasáskutatási 
műhelyének munkatársa és 1985-öt írunk - kínos ada
tot ír le a funkcionális analfabéták számáról, figyel
meztetésül mindazoknak, akik hajlandók szembenézni 
a tényekkel. A könyvtárosképzésről folyó diskurzus
ban többször is megszólal, mindig a színvonalat védve. 
Az iskolai könyvtárakról szóló nagyobb lélegzetű szo
ciológiai tanulmánya amellett, hogy igen sok „ke
mény” adatot vonultat fel a helyzet értékelhetősége ér
dekében, tucatnyi mini-egyperces, sőt, félperces „no
vella” segítségével varázsolja olvasóját a felmérések 
színhelyére. A szellemes, könnyed felszín tartópillérei 
itt is a precízen számba vett tények.

Minden írásának, az írások érvrendszerének közös 
mondanivalója, célja, a valóság elfogulatlan megvizs
gálása, a dolgokról való érvényes gondolkodás, de 
mindenekelőtt a számára legérdekesebb kérdés, az em
beri kapcsolatok minőségének elemzése.

A nyolcvanas évek végén azután mód nyílott arra, 
hogy az általa legfontosabbnak tartott területen, a tájé
koztató osztályon dolgozzon vezetőként. Mindig is ezt 
gondolta a könyvtárosi munka legszebb részének. A 
kinevezése alkalmából készült interjúban sok minden
ről szó esett. Múltról, jövőről, tervekről. Kifejtette: ab
ból, hogy a majd’ kétszáz éves intézmény bonyolult és 
kényes rendszer, következik, hogy „különös körülte
kintést igényel minden módosító törekvés, hisz a lega
próbb változtatás is kihat az egészre. Ezért ezerszer is 
megfontolom, körüljárom elképzeléseim várható kö
vetkezményeit.” Komoly, felelősségteljes megközelí
tés volt ez, és igazán örült a megbízatásnak.

A szokásos utolsó kérdésre, hogy mivel foglalko
zik szabadidejében, kedvesen elsorolta az akkor már 
egyre népszerűbb előadás-sorozatainak témáit: val
lás- és művelődéstörténet, népi gyógyászat, paraje- 
lenségek. Hiszen még teológus korában megtanította 
minderre Mohai József plébános. Sőt, kézfej-analí
zisre és íriszdiagnosztikára is.

Ekkor még senki sem sejtette, hogy e címszavak 
nemsokára országos előadó-körutakat, termé
szetgyógyászati folyóiratcikkeket, rádió és TV -sze
repléseket, sőt, teljes életformaváltást jelentenek majd 
számára.
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Mert egyszer csak nem lehetett többé a meghívá
sok özönének és a hivatali munkának egyaránt eleget 
tenni. Mert csakhamar a zajos siker is bekövetkezett. 
Mert százszor nagyobb mozgástér elérésére, hatókör 
kiterjesztésére nyílott lehetőség. Mert lehetett adni. 
Lehetett olyat írni, ami közvetlenül érinti meg az em
bereket. Mert távoli városokban ötvenen-százan-há- 
romszázan is összeültek, hogy meghallgassák Őt az 
élet fontos dolgairól.

Mozgalmas évek következtek. Száz és száz előadá
son beszélt az emberi kapcsolatokról, az értékekről, az 
elfogadásról: a mások és önmagunk elfogadásáról.

Elsősorban az indokolatlan bűntudattól szabadította 
meg hallgatóit, tanítványait, akik közül sokak számára

a hiteles mester szerepét töltötte be, bármennyire is 
póztalanul, minden hierarchiát kiiktatva adta át gondo
latait. Ugyanakkor - talán szelídségével váltotta ki - 
mindig akadtak köz- és magánkörnyezetében olyanok, 
akik úgy vélték, jobban tudják nála, hogyan kellene él
nie, mikor, mit kellene tennie. Nem vitatkozott.

Akár a könyvtárban, akár főiskolai oktatóként, akár 
sikeres előadóként tevékenykedett, tehetségét egysze
rűen arra használta, hogy segítsen: látni, önmagunkra 
ébredni, hitet találni, kritikusan gondolkodni, megsze
lídülni, vagy éppen felbátorodni.

Valójában soha nem vetette le a reverendát.

(--)

Emlékezés Kelecsényi Gáborra

Kele - becsületes, polgári 
nevén dr. Kelecsényi Gábor- 
kollégám volt az OSZK-ban. 
Éppen tíz éve, hogy örökre el
távozott közülünk. Becene
vén és becsületes polgári ne
vén kívül még szerzetesi neve 
is volt, mivel pályafutását 
paptanárként kezdte az egri, 
majd a pécsi ciszterciek gim
náziumában. Ott „Ákos atya” 
néven tanított földrajzot és 

történelmet. Mikor a fiatal könyvtáros kollégák egy
szer arról faggatták, hogy a cikkeit miért Kelecsényi 
Ákosként írja alá, azt válaszolta: „Ez a jámborsági ne
vem.”

Nevettünk a megfogalmazáson, mert Kele maga
tartásában, életvitelében nem volt semmi olyan, amit 
a közfelfogás „jámborának nevez. Főleg a másokat 
ítélgető, savanyú aszkézis állt távol tőle. Szeretett 
mindent, ami szép és nem vetette meg a jó társaságot, 
a humort és az asztal örömeit sem. A könyvtárban 
többnyire fehér köpenyt hordott, ami még jobban 
hangsúlyozta kedélyesen piknikus alakját, szemében 
pedig mindig ott bujkált egy, csak őrá jellemző, hun
cut félmosoly.

Sajátos, fanyar humora mellett rendkívüli művelt
sége imponált leginkább nekünk, zöldfülűeknek. Vér
beli tanár volt és lelkesen osztotta meg tudását min
den érdeklődővel iskola, katedra és tanmenet nélkül 
is. Minket úgy tanított munka, kávézás, borozgatás,

vagy ebéd közben, mint a görög bölcsek, akik „csak” 
sétáltak és vitatkoztak tanítványaikkal, ám ezenköz
ben elültették bennük az érdeklődő nyitottság és a 
logikus gondolkodásra való készség lelkiiletét.

Kele 1976-tól kezdve tizenöt éven át az Olvasó- 
szolgálat munkatársa volt, ahol nemcsak a szótárak, 
katalógusok és raktári jelzetek titokzatos világát kel
lett ismernie, tudnia kellett azt is, hogy az olvasók 
értelmes, vagy kifejezetten bosszantó kérdéseire hol 
található a pontos válasz. Nem ismert különbséget 
fontos és lényegtelen kérdés között - akkor is hajlan
dó volt órákig rágódni egy-egy problémán, ha tudta, 
hogy a válasz nem egy doktori dolgozathoz, hanem 
pl. egy iskolai vetélkedőhöz, vagy keresztrejtvényhez 
kell. Számára az olvasószolgálat szolgálat volt a szó 
eredeti értelmében.

A kötetlen beszélgetéseken és vitákon túlmenően 
voltak más, teljesen egyéni módszerei is annak eléré
sére, hogy mi, fiatalok feltornázzuk magunkat az ő 
szakmai színvonalára. Ha pl. valaki egy tetszetős, 
ámde felületes válasz mellett tette le a voksát, Kele 
fogadást ajánlott neki. Kis tételekben fogadott termé
szetesen, - sörben, borban, vagy effélében - mert 
sem megalázni, sem anyagilag tönkretenni nem akart 
senkit, mégis eláshatta magát, aki fogadást kötött ve
le. Egyetlen esetre sem emlékszem ugyanis, amikor 
ne neki lett volna igaza. Ráadásul minden ilyen al
kalommal az őt jellemző csöndes derűvel szemlélte, 
hogy a saját igazát kereső delikvens a bizonyítékok 
kutatása során dühödten feltúrja a fél könyvtárat, 
majd megadja magát a megfellebezhetetlen igazság
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nak és kiballag a sarki közértbe, hogy megvegye azt 
a bizonyos, egy üveg valamit. Kele ilyenkor mindig 
örült, de nem a saját győzelmének. Tudta, hogy az 
illető a hasonló kérdésekre nem fog többé rosszul 
válaszolni...

A hetvenes évek második felétől egyre több hetilap 
és folyóirat kereste meg, hogy írjon egy-két flekket 
azokról a témákról, amelyekkel az olvasók jóvoltából 
amúgy is foglalkozik. Tudtommal Kele egyetlen ha
sonló kérést sem utasított vissza, bár az e korszakban 
általa írott, ismeretterjesztő cikkek színvonala rend
szerint meghaladta azokét az orgánumokét, amelyek
ben publikált. Szenvedélyesen utált ugyanis jpinden 
irodalmi és tudományos közhelyet - bárkinek, bármi
kor kész volt elmagyarázni hogy a hattyú soha nem 
énekel hattyúdalt, hogy a strucc nem szokta a homokba 
dugni a fejét, hogy a középkor sokkal kevésbé volt sö
tét, mint a 20. század, hogy az igazi Don Carlos nem 
éppen a spanyol lovagideál megtestesítője volt, stb. 
Minden elkészült írását áthozta nekünk a „terhesség
megszakítás” idején - vagyis a kávészünetben - és arra 
kért, hogy mondjunk róla véleményt. A rituálé ilyen
kor mindig ugyanaz volt: egyik kezében az üres kávés
csészével, a másikban a kéziratot tartalmazó dosszié
val megállt a kiszemelt kolléga asztala mellett és csön
desen csak annyit mondott: „Van egy újabb, bátor kis 
írásom. Nem akarja megolvasni?” Noná, hogy min
denki akarta, hiszen ez megtiszteltetésnek számított. A 
szertartás második részében Kele hallgatott. Hallgatta, 
mégpedig komoly érdeklődéssel az elhangzó kritikát 
- akkor is, ha az egy olyan ifjú kollégától származott, 
akinek érettségi bizonyítványán még jóformán meg 
sem száradt a tinta.

Mitől voltak bátrak Kele írásai? Nem azért, mert 
szerzőjük politikai üzenetet szánt nekik, vagy mert 
tudatosan törekedett egy-egy befolyásos személy, 
vagy csoport pukkasztására. Ő a terjedő felületesség, 
a szellemi lustaság, az ellenőrizetlen közhelydömping 
ellen hadakozott, és ebben a küzdelemben volt szó
kimondó és rendkívül bátor. Pedagógus pedig abban 
volt, hogy miközben publicisztikai munkájában se
gítséget kért tőlünk, észrevétlenül megtanított a felü
letesség, a szellemi igénytelenség, a lapos közhelyek 
felismerésére és kivédésére.

Gyakran idézett egy ősrégi bölcsészviccet, mi sze
rint egy egyetemi hallgatónak tudnia kell mindent, egy 
tanársegédnek annyit, hogy mi hol található, a pro
fesszornak pedig már csak azt, hogy hol van a tanárse
géd. Kele a vicc alapján tanársegédnek tekintette ma
gát, de ebben nem volt teljesen igaza. írásainak bib
liográfiája ugyanis azt mutatja, hogy rendkívül széles

körű humán és természettudományos ismeretek birto
kában volt. Ha pedig bele is olvasunk bátor kis írásai
nál nagyobb terjedelmű és mélységű tanulmányaiba, 
elámulhatunk azon az irdatlan mennyiségű tényanya
gon, amit az adott téma tárgyalása során - csak úgy 
mellékesen - megemlít.

Meggyőződésem, hogy Kele műveltsége és humo
ra ugyanabban a képességében gyökeredzett: a dol
gok színét és fonákját együtt és egymás mellett tudta 
látni. Ez a műveltség szintjén azután azt eredmé
nyezte, hogy teljesen újszerű, szokatlan és elgondol
kodtató módon vetette fel, fogalmazta meg a vizsgá
landó problémát, a humor szintjén pedig azzal járt, 
hogy az adott kérdésről mindig az jutott eszébe, ami 
senki másnak. A fentiek igazolására álljon itt néhány 
példa.

A nyolcvanas évek elején teológiát hallgattam le
velező tagozaton. (Mellesleg elképzelhető, hogy nem 
tettem volna, ha Kele nem ültet bogarat a fülembe.) 
Ebben az időszakban szívesen mesélgettem a kollé
gáknak arról, amivel a tudós professzorok éppen a 
fejemet tömték. Egyszer pl. ebéd közben a skolasz
tikára terelődött a szó és én azon élcelődtem, hogy a 
- szerintem - pihentagyú középkori filozófusok mi 
mindenből voltak képesek problémát csinálni. „Kép
zeljétek, - mondtam - még azon is túráztatták az 
agyukat, hogy hány angyal fér el egy tű hegyén!” 
Ennek hallatán Kele felnézett a grízes tésztából és 
tőle szokatlan komolysággal azt kérdezte: „Eszébe 
sem jut, hogy milyen forradalmi gondolat ez? Itt pró
bált az emberi szellem először megszabadulni a tér 
kategóriájától.”

Egy alkalommal feldagadt képpel jött kávézni. 
„Fáj?”- kérdezte részvéttel a postai kézbesítő. „Nem 
tudom - válaszolta Kele, - otthagytam a fogorvos
nál.”

Hetvenöt nyarán az osztályról többen is részt vet
tünk egy üzbegisztáni társasutazásban. A hazatéré
sünk utáni első munkanap kávészünetében termé
szetesen erről volt szó. Meséltünk a valaha oly híres 
és gazdag városok érzékelhető nyomoráról, de arról 
a hősiességről is, ahogyan az üzbégek nyelvi, kultu
rális és vallási identitásukat ápolják. „Van erről egy 
szép legenda is - mondta egyikünk. - Üzbegisztán
ban sokan azt tartják, hogy a hulló csillagok ezüst
pénzekké változnak, lehullnak a sivatagba, de ezeket 
csak a szegények találhatják meg. A gazdagok az 
ilyen ezüstöt kőnek látják és elmennek mellette.” Ke
le mosolygott: „Mindent értek. E hír hallatán indultak 
el a szegény üzbégek a sivatagba pénzt keresni és 
amit találtak, abból lett a forint.”
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Politikai nézeteit mindenki ismerte, bár sosem di
csekedett velük és egyetlen gyűlölködő megjegyzést 
sem tett arra a rendszerre, amely derékba törte a kar
rierjét. Néha sejteni engedte, hogy kész abszurdum
nak tartja az úgynevezett tervgazdaságot, de ebben a 
témában soha nem bonyolódott tudományos fejtege
tésekbe. Legkeményebben a következő elménckedé- 
sében fogalmazott: „Meg kéne változtatnunk a szo
cializmus építésének lenini definícióját. Ma már nem 
áll, hogy két lépést megyünk előre, egyet pedig hátra. 
Inkább mondanám, hogy egy lépést megyünk előre, 
kettőt pedig összevissza.” Jóslásra úgyszintén nem 
vállalkozott. Amikor pl. - a nyolcvanas évek köze
pén - már igencsak recsegtek-ropogtak az eresztékek 
és faggatni kezdtük, hogy szerinte mennyi idő van 
még hátra, megvonta a vállát: „Nem lehet azt tudni. 
Isten ujjai lassan malmoznak.”

Ha a hazai, vagy a nemzetközi politika porondján 
történt valami említésre méltó, ő körülbástyázta ma
gát német, angol, francia napilapokkal és elmélyülten 
tanulmányozta azok kommentárjait. Ilyenkor még 
unszolásra is csak keveset beszélt, mintha nem a vé
leményét kértük volna, hanem a helyzet axiómaszerű 
összefoglalását. Az afganisztáni helyzetről pl. meg
tudhattuk, hogy az rendkívül ellentmondásos, hiszen 
ellentmond mindannak, amit a magyar sajtóban ol
vasni lehet róla. Izrael és Egyiptom békekötése után 
pedig vidáman közölte: „Létrejött a béke, most már 
megütheti a guta a béketábort!”

Fanyar, olykor csípős mondásait regiszteres füzet
be gyűjtöttük, a gyűjteményből pedig jeles alkalmak
kor - pl. egy-egy névnapi, vagy születésnapi ünnep
ségen - felolvasásokat tartottunk. A siker sosem ma
radt el. Újra meg újra csodálkozva állapítottam meg, 
hogy nincsenek ellenségei - azok sem haragudtak rá, 
akiken a nyelvét köszörülte. Mindenki tudta róla, 
vagy legalább is érezte, hogy humora mélyén tiszta 
bölcsesség és humánum rejlik.

Röviddel a halála előtt megjelent egy papi anek
dotagyűjtemény, amihez szép és igényes előszót írt. 
(Balázs Károly: Római katolikus humor, avagy kato
likus anekdoták. Bp. 1990.)

Kele ebben a tanulmányban hosszan értekezik a 
humorról és tesz néhány örökbecsű megállapítást is. 
Isten humoráról pl. a következőképpen elmélkedik: 
„Az egyetlen hatósági - hála neki, hogy mindenha
tósági - személy, aki előtt sokkal többek vagyunk, 
mint pusztán tizenegy jegyű személyi szám személy
telenségébe rejtett adat. Szeretett gyermekeiként ke
zel bennünket, akiknek huncutságain az édesapa sze
rető humorával el-el tud mosolyodni... Csak egyre

vigyázzunk. Ne essünk bele a nyelvi csapdába és so
hase tévesszük össze az örömöt a kárörömmel. A 
szelíd élcelődést pedig a gúnyolódással.”

Ezekben a mondatokban mindaz megcsillan vala
hol, ami őrá jellemző volt: a mélységes hit, a tárgyi 
ismeretek bősége, a tudás megosztásának vágya és a 
meleg, humánus derű.

Mitől lett Kele olyan, amilyennek ismertem? Ha 
hinnék a reinkarnációban, azt gondolnám, egyenesen 
az olasz, vagy németalföldi reneszánszból csöppent 
közénk ez a kedélyes polihisztor. Sokkal valószínűbb 
azonban, hogy a jó képességekkel művelt családba 
született fiút súlyos szenvedések, kisebb-nagyobb 
buktatók, durvaságok, mellőzések, valamint sok 
csendes öröm, emberi hűség, hálás, köszönő szó fa
ragta azzá, amivé lett.

Élete nem volt lányregény, mint ahogy talán sen
kié, aki Magyarországon 1919-ben lépett az élet szín
padára. Besenyőtelken született, de iskoláit a közeli 
Eger városában végezte. A művelt pedagógus család 
példája, a ciszterci gimnázium tanárainak humanista 
műveltsége, a történelmi légkör és a szépséges ter
mészeti környezet valószínűleg mind befolyásolta a 
pályaválasztását. így lett belőle 1937-ben tett érett
ségi vizsgája után ciszterci novícius, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem történelem-földrajz szakos hall
gatója. Már ezekben az években jelentek meg publi
kációi, szaktárgyain kívül a tudománytörténet és a 
csillagászat érdekelte. Diplomát a háború miatt csak 
1944-ben kapott, doktori értekezését 1945-ben védte 
meg.

1944-től tanított - először rendje egri gimnáziumá
ban, majd a doktorátus megszerzése után, több éven 
át Pécsett. Az iskolai katedrán csak néhány évet tölt- 
hetett - a szerzetesrendek feloszlatása után megszűnt 
az őt körülvevő szellemi közösség és kettétört a tanári 
pálya. A rendházat egy éjszaka közepén ávósok száll
ták meg és mindenkinek a kezébe nyomták a Kun- 
szentmártonba szóló kitelepítési végzést. Röviden kö
zölték, hogy az engedélyezett poggyász egy váltás 
fehérnemű és egy napi, hideg élelem. Tilos volt bármi 
mást vinni, főleg az iratok rejtegetését nézték rossz 
szemmel. Az ávósok azt ígérték, hogy az iratokat 
majd később postázzák, ebből azonban nem lett sem
mi. Kele tanári oklevelét egyik tanítványának apja 
kb. egy évvel később találta meg a pécsi MÉH-tele- 
pen.

Pár hónap múltán a Kunszentmártonban összegyűj
tött szerzeteseket szélnek eresztették, így kerültek az 
egri egyházmegye falvaiba káplánnak, azaz segédlel
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késznek. Ez 1951-ben történt. Kele először Andornak- 
tályán, majd Kálón, végül pedig Jászberényben káp- 
lánkodott. A falvak szegények, sárosak, szellemileg és 
anyagilag elmaradottak voltak ebben az időben és a 
kisvárosnak sem volt velük szemben sok dicsekedni 
valója. A fiatal pappal életkörülményei igyekeztek el
feledtetni tudományos ambícióit, de ez csak részben 
sikerült. Kele vigyázott, hogy testileg és szellemileg 
ne lustuljon el. Nem hagyott magának időt az eltom- 
pulásra, az önsajnálatra, sem pedig a lelki vívódásra. 
Részben újra hódolni kezdett régi szenvedélyének, a 
csillagászatnak és megírta - a megjelenés leghalvá
nyabb reménye nélkül - A csillagnéző ember c. köny
vét, részben pedig rendszeresen és aktívan segíteni, ta
nítani kezdte a deportált családok tehetséges gyerekeit. 
A faluban élő kitelepítettek helyett ő járt Egerbe vásá
rolni is. (A kényszerlakhelyre ítéltek még súlyos be
tegség esetén sem hagyhatták el a számukra kijelölt fa
lut.) Hetenként többször is megfordult a városban ke
rékpárral - hozta-vitte a csomagokat, a könyveket, az 
üzeneteket, a vasárnapi szentbeszéden túl pedig jó hí
rekkel, viccekkel és anekdotákkal is igyekezett tartani 
a lelket a rábízott nyájban.

1959-ig káplánkodott. Ekkor helyzete az egyházban 
lehetetlenné vált, mivel az ÁÉH-val lepaktált megyés
püspök az egyházmegye legtávolabbi falujába készült 
őt áthelyezni. Innen nem tudta volna látogatni Egerben 
élő családját, de főleg haldokló édesanyját. Kilépett te
hát az egyházmegye kötelékéből, Budapestre költözött 
és segédmunkásként helyezkedett el. Borozgatásaink 
során mesélt olykor a műanyag edények gyártása során 
szerzett tapasztalatairól, bár szerencsére ezek a tapasz
talatok nem voltak túl bőségesek. A fröccsöntő üzem 
vezetője a rendek feloszlatása előtt szintén ciszter volt, 
nem állt tehát az útjába, amikor egy ennél megfelelőbb 
munkahelyet igyekezett találni.

Kele 1961 -ben lett az Országos Széchényi Könyv
tár szerződéses munkatársa. Abban az időben a fő
városi könyvtárak többsége már nem félt attól, hogy 
rossz káderlappal, de jó képességekkel rendelkező 
embereknek állást, vagy szerződést kínáljon. (Nagy 
Imre lánya, Erzsébet is állt egy ideig az Országos

Széchényi Könyvtár alkalmazásában.) 1962-ben a 
minisztérium megvásárolta a könyvtár számára a 
nagy nyelvész, Zsirai Miklós könyvtárát, s ennek fel
dolgozásával, hasonlításával, szelekciójával Kelét 
bízták meg. 1964-ben azután már lehetőség nyílt arra 
is, hogy státuszba kerüljön. 1968-ig dolgozott a Sza
kozó osztályon, majd pedig a Gyarapítási osztály tu
dományos főmunkatársa lett. Innen került 1976-ban 
az Olvasószolgálatra, ahová haláláig hűségesen be
járt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ebben a munka
körben végre megérkezett az őt megillető helyre, hi
szen itt megvalósíthatta ötleteit, mindenki tisztelte és 
örült annak, hogy vele dolgozhat.

Élete utolsó éveiben mégis sokat szorongott. Egy 
közlekedési balesetben súlyosan megsérült és ezután 
régi egészségét többé nem nyerte vissza. Az öregedés 
tüneteinek jelentkezése is méltán aggasztotta, bár 
„Erzsébet főnővér” - ahogyan feleségét emlegette - 
igyekezett vigyázni rá. Minden apróság nyomasztot
ta, ezért egy idő után már kiállítások rendezésére sem 
vállalkozott, noha ebben a munkában korábban sok 
örömét lelte. A folyóiratok pedig, amelyek „bátor kis 
írásait” a nyolcvanas évek elején közölték, sorra 
megszűntek. Múltunk neves könyvgyűjtőiről és me
cénásairól írott, remek könyve is csak sok bosszantó 
huzavona után jelent meg.

1990 nyarán találkoztam vele utoljára, akkor már jó 
ideje nem dolgoztam a Széchényi Könyvtárban. 
Együtt ebédeltünk „úgy, mint régen”, vagyis hosszan 
társalogva, vörösbor mellett. Örült a rendszer- 
váltásnak, mesélt azokról a közös ismerősökről, akik 
előtt nagyszerű perspektívák nyíltak meg a szabadság 
beköszöntével. Öröme ugyanakkor nem volt felhőtlen 
- sok, akkor még lappangó probléma nyugtalanította. 
„Engem is felhívtak Egerből - mesélte többek közt. - 
Újraindul a ciszterci gimnázium és meghívtak igazga
tónak.” „Jaj, de csodálatos! - lelkesedtem én. - Kele, 
ugye elvállalja?” Szomorúan ingatta a fejét: „Nem Ju
dit, nem lehet. Késő van.”

Sajnos megint igaza lett. Néhány hónappal később 
meghalt.

Balogh Judit
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Kozocsa Sándor nyilatkozata 
olvasmányairól

Kozocsa Sándor (1904-1991) bibliográfus, iroda
lomtörténész, 1926-tól 1964-ig volt az Országos Szé
chényi Könyvtár munkatársa. 1941 és 1948 között az 
„Irodalomtörténet” szerkesztője, 1941-42-ben a bib
liográfia magántanára a debreceni, 1942-től 1948-ig 
a budapesti egyetemen. 1932-től hosszú ideig évente 
összeállította a magyar irodalom bibliográfiáját. Töb
bek között Justh Zsigmond, Vajda János, Kafflca 
Margit, Krúdy Gyula műveit rendezte sajtó alá. 
Hosszan sorolhatnánk sokoldalú tevékenységét, de 
lényegében egész életében a könyvekkel volt kapcso
latban. Ezért nem látszik érdektelennek, hogy az Ol
vasás Éve és halálának tizedik évfordulója alkalmá
ból közöljük a Kőhalmi Béla által szerkesztett „Az 
új könyvek könyve” című összeállításban megjelent 
nyilatkozatát olvasmányairól. A szöveg a szerkesztő 
Kőhalminak a következő kérdésére adott válasz: „A 
világháború óta eltelt közel két évtized alatt mely 
művek voltak azok, amelyek hatása túlnőtt az úgy
nevezett elolvasandó könyvek hatásán, melyek azok, 
amelyeket függetlenül attól, hogy mennyit köszönhet 
nekik, szeret (újra meg újra visszatérő olvasmányok), 
melyek azok, amelyeket trouvaille-ként üdvözölt, 
volt-e köztük olyan, amelynek kívánatos, szükséges 
megrendülést köszönhetett? (Döntő olvasmány).”

íme Kozocsa Sándor válasza:

A legnehezebb dolgok közé tartozik évtizedekre 
visszamenőleg „emlékezni” szellemi életünk fejlődé
sére. Maga az olvasmányi-ihlet fogalma is csak újab
ban kezdi megérdemelt helyét elfoglalni a tudo
mányban. A két kérdésre két részletben felelhetek: elő
ször megvizsgálom a „szépirodalom” alkotásaiból, 
majd azután, ami még erősebb befolyású volt, a tudo
mányos irodalom termékeiből kisugárzó maradandó 
élményeket. Az első az érdekesebb, a másik a haszno
sabb. Már ifjúkoromban nagyobb érdeklődéssel for
gattam egy-egy könyvkiadói jegyzéket vagy szakbib
liográfiát, mintegy közepes regényt. Az olvasmányok
ról való visszaemlékezés a legőszintébb önéletrajz. 
Ebben a memoárban bemutatjuk leplezetlenül magun
kat. Érdekes, hogy gyermekmeséket sohasem olvas
tam, nem rajongtam Tart pour Fart magáért a „mesé
ért”, bár nekem is megvoltak Freud „fejlődéselőtti” ko
rának internacionális meseélményei: Jancsi és Juliska

vagy Piroska és a farkasok stb. Jókai A kőszívű ember 
fiai az első igazi olvasmányom s ez már igazi „regény”. 
Már ebben a (13-14 éves) koromban megvolt az a szo
kásom - ami máig megmaradt, s ennek köszönhetem 
bibliográfiai ismereteimet -, hogyha egy munka fel
keltette érdeklődésemet, akkor kíváncsiságom rögtön 
az író felé fordult, s minden hozzáférhető munkáját el
olvastam: így tettem Jókaival is. Egymás után jöttek A 
fekete gyémántok, Szegény gazdagok, Az új földesúr 
és az Aranyember. Legdicsértebb regényeit, az Egy 
magyar nábobot és a Kárpáthy Zoltánt különösebben 
sohasem szerettem. Jókaival majdnem egy időben vé
letlenül kezembe került Zola Germinálja. Óriási hatás
sal volt rám. Mintha Jókai színes romantikájának vilá
gába villám és mennydörgés ütött volna be. Utána min
den Zola-regényt elolvastam, amit szülővárosomban 
föl tudtam kutatni. Ahogy értelmem a könyvek Sze- 
zám táruljára megnyilatkozott, minden hozzáférhető 
nyomdaterméket elolvastam. A szászvárosi Kuún-kol- 
légium gyönyörű könyvtárából ölszámra vittem haza 
a könyveket és éjszakákon át olvastam Shakespearet, 
Dantét, Ibsent, Echegarayt, Szigligetit stb. A VII. osz
tálytól kerültem Pestre. Itt kezdtem érdeklődni a kriti
ka iránt. Első ilyen munkámmal, Vadnai László ver
seiről írt igen szigorú bírálattal, az önképzőkörben, ál
talános megdöbbenést váltottam ki. Ekkor éreztem, 
hogy milyen nagy hatalom van a kritikus kezében. Lá
zasan olvastam és képeztem magam: a költőket az el
méletírók váltották föl, Dosztojevszkij, Strindberg, 
Rolland, Shaw, Szabó Dezső váltakoztak műsoromban 
Emersonnal, Riedl Frigyessel és Péterfy Jenővel. Egy 
nemzet irodalma sem áll olyan közel hozzám mint a 
magyar (ez természetes is), ez azonban nem üres lo
kálpatriotizmus, hanem a dolgok mélyén rejlő igazság. 
Mindig jobban rajongtam az északi írókért, mint a dé
liekért, így az oroszokat szeretem a magyarok után a 
legjobban. Az olasz irodalmat Dantéban látom kicsú
csosodni, de az olyan „nagy” és divatos írójukat, mint 
D’Anunzio, nem tartom zseninek. Olvasmányaimban 
néha a legellentétesebb pólusok találkoztak, így Arany 
és Ady mellett Vajda János a legkedvesebb költőm. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy Vörösmartyt és Petőfit 
nem tartanám éppen olyan költőnek. A nagy világ- 
irodalomban a legnagyobb hatást a költők közül Ady 
tette rám: mindig csodáltam stílusának pazar frissessé
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gét és bátor szókimondását. Szeretem még Csokonait 
és Reviczkyt. Aranytól Adyig: Vargha Gyula költésze
tének finomságait kell megemlítsem és azt, hogy na
gyon szeretem Sajó Sándor férfias, gerinces konzerva
tivizmusát. Az újak közül Babits hatása szellemi éle
tem fejlődése Adyéval vetekszik. Egy időben Tóth 
Árpádért, majd Juhász. Gyuláért rajongtam. Mély ha
tást tett rám Áprily Lajos és újabban még erősebben 
Reményik Sándor passzív lírája. Kortársaim közül Er
délyi Józsefet s SzabóLőrincet tartom a legnagyobbak
nak. Általában élvezni tudtam a magyar líra gazdag or- 
keszterének minden szép és értékes versét Apáti Fe
renc Feddő énekétől Kassák Lajos Mesteremberekéig.

A külföldi lírában a franciák a leglírikusabbak és 
éppen ezért állnak legközelebb a mai lélekhez: Ver- 
laine Istenes-versei, Baudelaire formatökéletessége, 
Rimbaud szilajsága, Richepin cigányossága, az újab
bak közül Jammes áhítatos primitivitása és Claudel 
bősége gazdag tárháza az emberi léleknek. Sokáig 
Rilkét tartottam a legragyogóbb költők egyikének. 
Szeretem Shelley rejtelmesen átszőtt költői metafizi
káját, mely a „reálista” Petőfit is meghódította, Byron 
romantikus áradását s Swinburne klasszikus művé
szetét.

A regényirodalomból Kemény Zsigmond Özvegy 
és leányát tartom a legszebb magyar regénynek. Öt
ször is elolvastam. Kemény mellett Mikszáth-ot érté
kelem a legtöbbre: páratlan szellemessége és zama
tossága, stílusának elbűvölő könnyedsége különösen 
a Szent Péter esernyőjében domborodik ki. Nagy ha
tást tett rám Petelei István oroszokra emlékeztető em
berlátása, Justh Zsigmond és Ambrus Zoltán stílus
művészete, Tömörkény István mesteri „rajzai”, úgy
szintén He rezeg Ferenc miniatűr remeke: Az élet 
kapuja és Zilahy Lajos legsikerültebb munkája, A lé
lek kialszik. Nagyon szeretem Kaffka Margit hangu
latos Színek és évekjét, Tormay Cecile A régi ház-át, 
melyet a legnagyobb ritkaságnak tartok: sikerültebb
nek mintájánál, a Buddenbrooks-nál.

A modern magyar próza épp olyan hatást tett rám, 
mint Ady költészete: Móricz Zsigmond Az isten háta 
mögött, A galamb papné, Pillangó, Szabó Dezső min
den írása, de leginkább Az elsodort falu a maga Nia- 
gara-zuhatag-szerű stílusával és Babits Halálfiai. Nyí
ró József székely írásművészetét becsülöm a mai szép
prózában a legtöbbre.

Kortársaim közül Török Sándor egyedül epikus te
hetség, bár Kodolányi János sötét regényeit is élve
zettel olvasom.

A külföldi regényirodalomban Dosztojevszkij Ka- 
ramazovja, Bűn és bűnhődés-e és Félkegyelmű-je tet

te a legnagyobb hatást rám, utána Thackeray Hiúság 
vására, a világirodalom legtökéletesebb regénye. 
Csodáltam Tolsztoj Háború és béké-jében az író al
kotókészségének átfogó erejét s volt idő, amikor 
Goncsarov Oblomov-ját utánoztam s gyakran olva
som ma is Csehov tökéletes novelláit. Nagy lelki él
ményem volt Flaubert Salammbo-ja, de Bováryné 
rendített meg a legjobban, Balzac emberi színjátéká
ból csak egy pár figura ragadott meg: Pons, bácsi, A 
völgy lilioma. A lélektani regény legnagyobb műve
lője Bourget: A pszichológiai elemzés logikusságá- 
nak halhatatlanul finom és biztos felépítését bámul
tam regényeiben, így a legjobban, a Nagyvilági drá
mában. A Nobel-díjas lengyel Reymont Parasztjai-ban 
egy nagy nemzet népének lelke szólalt meg és raga
dott magával. A modern világirodalom prózaírói kö
zül Joyce-ot, Proust-ot, Maurois-t, Mauriac-ot olvas
tam a legnagyobb érdeklődéssel, de Rolland múlt
szemlélete (Jean Christophe) állt a legközelebb 
hozzám.

A drámairodalomból Katona Bánk-ját, Madách 
Tragédiá-ját és Vörösmarty Csongor-ját mindig az új 
élmény varázsával olvasom. Nagyon szeretem Arany 
Szentivánéji álom-fordítását. A külföldiek közül Sha
kespeare Hamlet, Lear és Romeo, a világirodalom 
három legtökéletesebb alkotása, Ibsen Roshmels- 
hom-ja, Maeterlinck drámái, Calderon Az élet álom- 
ja és Goethe Faust mindkét része. A Shaw-, Wilde- 
lázakon annak idején én is keresztülestem.

A tudományos irodalomból csak egy pár nevet 
emelek ki: Dilthey, Emerson, Macaulay, Taine esz- 
széi, Ermatinger ízléselméleti tanulmányai, Brume- 
tiére kritikái voltak útmutatóim. A legnagyobb él
ményt a tudományban Gyulai kritikái jelentették szá
momra. különösen Petőfi utánzóiról írt kritikája és 
Vörösmarty-ja, a legszebben megírt életrajzunk. A 
külföldiek közül Gundolf Goethé-je, a modem fejlő
déstörténeti biográfiára adott kitűnő példát. Gyulai 
mellett Salamon Ferenc, Péterfy Jenő és Riedl Fri
gyes kritikáiból tanultam meg a legmagasabb műér
tékelést. Nagyon szerettem Beöthy Zsolt elegánsan 
romantikus stílusát. A filozófusok közül: Platón, Spi
noza, Schopenhauer, de főleg Nietzsche azok, akiket 
a leggyakrabban forgatok. Croce és Dessoir esztéti
kájából sokat tanultam.

„Örök útitársaim,\ gyermekkorom óta állandóan 
visszatérő olvasmányaim: Puskin Anyegin, Byron 
Don Juan, Hugó Nyomorultak, Ibsen Solness s minde- 
nekfelett Arany János és Dosztojevszkij minden sora, 
amit valaha leírtak.

Batári Gvula
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TÁJÉKOZÓDÁS

Könyvbemutató:
Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának 

bibliográfiája (1779-1995)
2001. május 15-én ünnepélyes keretek között mu

tatták be a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyv
tárban a dr. Horváth József szerkesztette Győr-Mo- 
son-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája 
(1779-1995) című kötetet, amely 2000-ben jelent 
meg Győrben.

A megyei sajtóbibliográfiák mondhatni sajátosan 
magyar termékek, ebben a formában külföldön csak 
egy-egy ilyen munkát említhetünk. Szomszédságunk
ban készültek és készülnek még egy megye sajtóját 
átölelő kötetek, nevezetesen Dimitrie Poptamas-Mó- 
zes Júlia: Maros megye időszaki kiadványainak bib
liográfiája 1795-1972 (Marosvásárhely, 2000), vala
mint az ezt követő évek termése éves füzetekben je
lent és jelenik meg, melyet tízévenként kumulálva 
adnak ki. Ez az Erdélyben eddig egyedüli kezdemé
nyezés számunkra is fontos, hiszen a történeti Maros 
megye sajtójáról ad képet, de már csak azért is érde
mes megemlíteni, mert rendkívüli pontosságra töre
kedve az egyes évfolyamokon belül meglevő szá
mokról is felvilágosítást nyújt, csakúgy mint a fent 
említett kötet.

Hazánkban a megyei sajtótermékek számbavétele 
az ötvenes években indult meg. Az első ilyen munka 
még vékonyka kötetben, az 1956 végéig terjedő idő
szakra vonatkozóan 1957-ben látott napvilágot, utol
sóként a most megjelent kötet zárja a sort.

A tizenkilencedikként elkészült munka szerkesztő
je okult elődeinek minden hibájából és merített ta
pasztalataiból - ezt a konferencia majd minden részt
vevője kihangsúlyozta - ezáltal a bibliográfia megje
lenésének elhúzódása okozta hátrányból kiválóan 
tudott előnyt kovácsolni.

A házigazda Tuba László könyvtárigazgató és dr. 
Medgyasszay László, a Győr-Sopron Megyei Köz
gyűlés alelnökének köszöntője után a résztvevők hét 
előadót hallgathattak meg a megyei sajtóbibliográfi
ával, -bibliográfiákkal és műhelykérdésekkel kapcso
latban.

Konkrétan a kiadvánnyal kapcsolatos véleményét, 
észrevételeit mondta el Surján Miklós nyugdíjas pé
csi könyvtárigazgató, aki a bibliográfus szemével, a 
Baranya megye sajtóbibliográfiája 1832-1984 c. kö
tet szerkesztőjeként valamint a Somogyi hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája közreműködőjeként szer
zett tapasztalatai alapján értékelte a munkát, kiemelve 
annak jó oldalát, ugyanakkor az apróbb hibákra is 
rávilágítva.

Takács Miklós szombathelyi nyugdíjas könyv
tárigazgató a „szomszéd szemével” és nem utolsó 
sorban, mint a Vas megyei hírlapok és folyóiratok 
bibliográfiája 1777-1963 egyik szerkesztője igen 
nagyra értékelte a bibliográfia készítőinek tevékeny
ségét.

Ezt követően Pájer Imre, csornai tanár és kutató 
számolt be saját munkájáról, melyet a Rábaköz saj
tótörténetének elkészítése terén végzett és végez, en
nek kapcsán pedig kitért a kutatás során adódó ne
hézségekre, kiemelve a megyei sajtóbibliográfiáknak 
a kutatásban, így a sajátjában is betöltött kiemelkedő 
szerepét.

A rendezvény első részében megtartott beszámo
lók sorát Varga Imréné soproni nyugdíjas levéltári 
könyvtáros előadása zárta, a sajtóbibliográfia készí
tésének levéltári forrásairól, e téren végzett saját 
munkájáról és tapasztalatairól.

A következő előadásokban a meghívottak a kite
kintésjegyében a sajtóbibliográfiák rendszeréről, ké
szítésük nehézségeiről és módjáról, valamint a tájé
koztatásban betöltött szerepük fontosságáról számol
tak be.

Bényei Miklós a megyei sajtóbibliográfiák hazánk
ban betöltött szerepéről, a magyar bibliográfiai rend
szerben elfoglalt helyéről nyújtott tájékoztatást.

Az előadók közé kolléganőnk, Kocsy Lászlóné is 
meghívást kapott, aki „M/7 tehetünk, mit tegyünk a 
300 éves magyar sajtó megismertetéséért?” címet vi
selő beszámolójában a megyei bibliográfiák meglétén
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túlmenően egy országos, a teljes magyar hírlapiroda
lom reprezentálására hivatott nyilvántartás létrehozá
sának fontosságát is kiemelte. Könyvtárunknak, mint 
az ország első számú gyűjteményének kiemelkedő 
szerepét a hírlapok feldolgozásában és nyilvántartá
sában szintén hangsúlyozta, mellyel az esemény többi 
előadója és résztvevője is egyetértett.

Végül a bemutatott kötet szerkesztője számolt be sa
ját tapasztalatairól és nehézségeiről, melyek a munka 
során felmerültek, a kötet szerkezetének és az egyes 
tételek adatainak, valamint a mutatók kialakításának 
koncepciójáról, majd pedig a munka további folytatá
sáról.

Befejezésül a résztvevők hangsúlyozták a megyei 
könyvtárak összefogásának, szorosabb kapcsolattartá
sának fontosságát, a könyvtáraknak a megyében mint 
közigazgatási egységben betöltött kiemelkedő szere
pét, az adott megyében helytörténeti szempontból mi
nél teljesebb hírlapállomány létrehozásának, és nem 
utolsó sorban a már meglévő megyei bibliográfiák to
vábbfejlesztésének szükségességét.

Köszönet dr. Horváth Józsefnek és a Kisfaludy 
Könyvtárnak a szíves vendéglátásért, és a kellemesen 
eltöltött, érdekes és hasznos előadásokkal tarkított na
pért!

Farkas Viktória

SAJTÓFIGYELŐ

Pénz és kultúra kell az archiváláshoz
Az egykori nagyvállalatok eladásánál elfelejtkeztek a szellemi tőke

megőrzéséről

Az állami intézményeknél a pénz- és helyhiány, a 
magáncégeknél, közüzemi szolgáltatóknál sokszor 
csupán az előrelátás hiánya nehezíti az utókor számára 
értékes dokumentumok archiválását. A közszférában 
az anyagi gondok ellenére viszonylag hatékony a meg
őrzés, az üzleti szférában viszont évente milliárdos ká
rokat okoz az archiválási kultúra hiánya.

Magyarországon - a levéltári törvény, a médiatör
vény és egyéb jogszabályok alapján - elsősorban a 
levéltárak, közszolgálati médiumok, a nagyobb 
könyvtárak, kitüntetett szakterületek rendelkeznek je
lentősebb archívummal. A hungaricumok tekinteté
ben teljes körű gyűjtési és archiválási kötelezettség 
csak az Országos Széchényi Könyvtárra. (OSZK) vo
natkozik, az egyes szakkönyvtárak általában csak a 
szakterületükhöz tartozó dokumentumokat archivál
ják. A nemzetközi gyakorlattal ellentétben ugyanak
kor nincs archívuma például a földtulajdonviszonyo
kat feltüntető térképeknek vagy az építészeti tervdo
kumentációknak.

Az OSZK elvileg minden Magyarországon készült 
nyomtatott művet, hanganyagot és filmet gyűjt, ám en
nek a kötelezettségének - Nagy Zoltán, az intézmény 
mikrofilm- és fényképtárának vezetője szerint - egyre

nehezebben tud eleget tenni. Az archivált anyagok leg
főbb forrásának (a saját előállítás mellett) a köteles pél
dányok rendszere számít, a kiadványok és nem hagyo
mányos dokumentumok begyűjtése azonban egyre na
gyobb feladat.

A nemzeti könyvtár mintegy 7,5 millió dokumen
tumot (könyvet, folyóiratot, zeneművet, plakátot, 
hanglemezt, CD-t, filmet, videofilmét, légkondicio
nált tárolási körülményeket kívánó fényképeket, mik
rofilmeket) őriz. A gyűjteményt olyan érdekességek 
színesítik, mint az 1997-ben idekerült Szabad Európa 
Rádió 1 400 000 oldalt kitevő adásnaplójának anya
gáról készült mikrofilmgyűjtemény. Speciális gyűjte
mény a Diafilmgyártó Vállalattól átvett képzőművé
szeti anyag, s a 2000-ben létrehozott Jelenkori Fotó- 
művészeti és Dokumentációs Központ, amely a ma 
élő fotóművészek egyéni alkotásait, hazai és külföldi 
kiállításokon bemutatott műveit menti meg az utó
kornak.

Nagy Zoltán szerint a filmeken való megőrzés - a 
feladat nagyságához képest - nem kerül sokba: a saját 
előállításra például, hozzávetőleg 1 millió filmfelvé
tel elkészítésére és a pozitív olvasófilm előállítására 
évente mintegy 30-40 millió forintot költenek.
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Ugyanakkor a filmek digitalizálását - és ezzel meg
óvását - lehetővé tevő 40 millió forintos szkennert 
évek óta nem tudják megvenni. Maga az archívum 
egyébként nem a könyvtárnak otthont adó budai Vár
ban, hanem szűkös körülmények között, a pesti bel
városban, egy lakónegyed közepén van. Ennek az az 
értelme, hogy így egy esetleges háborús konfliktus 
esetén kisebb a lebombázás veszélye.

A szakmában az egyik legfontosabb alapelv, hogy 
az eredeti és az archív dokumentumokat ne tartsák egy 
helyen. A másik: a dokumentumot őrizd meg eredeti
ben vagy tartós hordozón (például mikrofilmen), és 
szolgáltasd digitálisan. Farkas István, a nagy közintéz
ményeknek - így az Országgyűlési Könyvtárnak és a 
Történeti Hivatalnak-archiválási szolgáltatást nyújtó 
Pedro Kft. ügyvezetője szerint tartós anyagnak első
sorban a garantáltan legalább 150 évig életképes mik
rofilm számít, ami viszonylag egyszerűen tárolható, és 
a technika fejlődésétől függetlenül mindig reprodukál
ható. Ugyanez nem feltétlenül mondható el a digitális 
formában megőrzött dokumentumokról, amelyeknél a 
számítógépek vagy a videotechnika változása 10-15 év 
múlva már lehetetlenné teheti a felhasználást. (Ezért a 
hagyományos filmtekercs mellett béta-videón is meg
őrzött filmek mellé a lejátszókat is archiválják a köz- 
szolgálati tévéknél, illetve az OSZK-ban.)

A Magyar Rádiónál - mint Gábor Lászlótól, az 
intézmény dokumentációs igazgatóságának helyettes 
vezetőjétől megtudtuk - a 70 éve folyamatosan gyűj
tött rádiófelvételeket eleinte szalagon, illetve kisebb

részben lemezen tárolták, az utóbbi 15 évben emellett 
CD-n is megőrzik. Hogy melyik lesz a megbízhatóbb, 
ma még nem tudni. - A CD állandó 11 fok körüli 
hőmérsékletet, viszonylag kis páratartalmat és sötét
séget igényel. Ilyen, borospince-kvalitású tárolóhe
lyiségeink sajnos nincsenek - szögezte le a szakem
ber.

Üzletember kollégája, Farkas István szerint a mil
liárdos nagyságrendűre becsülhető archiválási piacot 
8-10 jelentősebb vállalkozás uralja. A megrendelők 
közintézmények, önkormányzatok mellett magáncé
gek is lehetnek. A közszférában elsősorban a pénz
hiány, illetve a négyéves politikai ciklusokhoz kap
csolódó rövid távú tervezés szab gátat a megőrzési 
igyekezetnek (így fordulhat elő, hogy a kárpótlással 
kapcsolatos dokumentumok archiválásáról eddig nem 
gondoskodtak). A magánszektorban viszont gyakran 
az archiválási kultúra hiánya is tapasztalható. Olykor 
a legnagyobb szolgáltatócégek (vezetéképítésnél, 
csatornázásnál) is elfelejtkeznek az adatok, doku
mentumok megőrzéséről, ami akár néhány éven be
lül, a legközelebbi beruházásnál is milliárdos több
letköltségekhez vezethet. Az is jellemzőnek mondha
tó, hogy az egykori nagyvállalatok eladásánál 
elfelejtkeztek a szellemi tőke, a felhalmozott tervdo
kumentációk archiválásáról, ami az adott vállalat 
(például a Ganz vagy az Ikarus) értékét, túlélési esé
lyeit növelhette volna.

Hargitai Miklós 
Népszabadság, 2001. május 25.

Olvasáskultúránk 
és a bencés szerzetesek

A püspöki bibliotékák nyíltak meg először 
a közemberek előtt

Az olvasás művelődéstörténeti vetületéről és az 
olvasáskultúra európai szerepéről elmélkednek 
ma délután fél egy és fél kettő óra között a VIII. 
budapesti nemzetközi könyvfesztiválon, a Buda
pest Kongresszusi Központ Lehár-termében, a 
Könyvtáros Klub rendezvényén a legjelentősebb 
magyar bibliotékák vezetői, Bánhegyi Miksa ben
cés szerzetes-tanár, a pannonhalmi apátsági 
könyvtár igazgatója, valamint Monok István, az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. A ko

lostori csendből a könyvfesztivál zajos nyüzsgésé
be érkező tudós könyvtárost szerzetesközösségé
nek a magyar olvasáskultúrában betöltött szere
péről kérdeztük.

— Mi volt a szerepe a magyarországi bencés szer
zeteseknek a századok során az olvasás megszeretteté
sében, egyházi és világi könyvek megkedveltetésében ?

- Igen nagy volt a szerepük az olvasás elterjesz
tésében egész Európában, tehát hazánkban is. Szent
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Benedek Regulájában sokat beszél az olvasásról, an
nak fontosságáról - erről referálok egyébként a 
könyvfesztivál mai tanácskozásán —, s ez különösen 
jelentős, ha arra gondolunk, hogy a népvándorlás em
bere, beleértve a magyart is, nagyon magas kultúrával 
rendelkezett, de ez nem volt az írás-olvasás kultúrája. 
Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az olvasást - 
előbb és nagyobb mértékben, mint az írást - a ben
cések terjesztették el Európában.

- Beszélhetünk-e sajátosan magyar olvasási-mű
velődési szokásokról? Hogyan alakult a történelem 
során népünk olvasáskultúrája, könyvgyűjtő\ könyv
nyomtató és könyvforgató gyakorlata?

- Sajátosan magyar olvasási szokásokról nem be
szélhetünk, de ebben sem vagyok szakember, nem 
foglalkoztam vele behatóbban. Talán a magyar nyel
vű olvasás háttérbe szorulhatott bizonyos korokban 
és helyeken a latinnal szemben; azonban éppen a 
nyelvemlékeink, amelyek egyházi szövegek, azt mu
tatják, hogy a magyar nyelv írása és olvasása ugyan
úgy élt a magyarországi művelődésben, mint a latiné. 
A könyvnyomtatás korai megjelenése, majd a kolos
tori és a káptalani (egyházmegyei, püspöki) könyv
tárak, a XVI. századtól a protestáns kollégiumi 
könyvtárak gazdag anyaga arra mutat, hogy a köny
vet mindig szerették és minden korban értékelték 
azok az egyházak és azok az emberek, akiknek a 
feladatai közé tartozott az írott kultúrának a terjesz
tése. A XVIII. század vége felé a püspöki könyvtárak 
nyíltak meg az olvasóközönség előtt elsőnek, s ez 
arra mutat, hogy az egyházaknak ez a szerepe a fel
világosodás kora után is egyértelműen jelen volt.

- A tanár, akinek diákjai rendszeresen jelen van
nak, sőt dicsőséget is aratnak a középiskolások ta
nulmányi versenyein, milyennek látja az ifjúság 
könyvéhségét? Elhódítja az. elektronika, a számító
gép, az internet, az e-mail a nyomtatott könyvtől a 
III. évezred embereit?

- Sajnos nem beszélhetünk az ifjúság „könyvéhsé- 
géről” általában. Viszont - minden ellenkező látszattal 
szemben - az értelmes és értelmes életre törekvő fia
talok ma is olvasnak, bennük megfigyelhető ez az éh
ség. Hogy ez mekkora részét teszi ki a tanulóifjúság
nak, erről nem tudok adatokat mondani. Mint tanár és

könyvtáros abban reménykedem, hogy a divat okozta 
őrület elmúlik. Divatot mondtam, mert nem az infor
mációéhség ülteti a fiatalokat - ha lehetőségük van rá 
- hosszú órákra a számítógép elé, akár játszani akar, 
akár az interneten barangolni. Az tény, hogy egyre 
több diáknál mechanikussá válik az olvasás, egyszerű
en nem értik az olvasott szöveget.

- Húsvéti számunkban beszámoltunk arról a mun
kafolyamatról, amelynek során a pannonhalmi apát
ság legfontosabb levéltári anyagai számítógépre ke
rülnek. Vajon van-e lehetőség - és elképzelés - arról, 
hogy ugyanígy rögzítsék a könyvtár legbecsesebb da
rabjait?

- A könyvtár nem tervez ilyet, viszont folyik az 
elektronikus feldolgozás: az újabb állományból 30 
ezer kötet van gépen, ugyancsak rajta van a folyói
rat-állományunk katalógusa, és dolgozik egyik mun
katársam az ősnyomtatványok és antikvák elektro
nikus bevitelén. Ezekben a dolgokban együttműköd
nek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése keretében 
dolgozó több mint ötven könyvtárral, a protestáns és 
egyéb egyházi könyvtárakkal is.

- Divatos téma, a könyvfesztiválon meghirdetett ta
nácskozáson is szerepel: Európa Magyarországon - 
Magyarország Európában. Vajon könyvtáraink és a 
körülöttünk kialakult könyv- és olvasáskultúra ismere
tében miként értékelhető európaiságunk ? És megfor
dítva a kérdést: mit adott és mit adhat a magyar könyv
tártudomány és könyvtári állomány Európának ?

- Olvasáskultúránk európaiságához nem fér két
ség, ugyanígy könyvkiadásunk európaiságához sem. 
A possessorbejegyzések mutatják, hogy például ná
lunk, Pannonhalmán, a török idők után újjászervezett 
monostorban sok, a nyugati országokban megjelent 
könyvet már a megjelentetés évében beszerezték, pe
dig nyilván lett volna hova tenni a pénzt az építke
zésen. De már a középkorban is kimutatható, hogy 
magyarországi kéziratot másoltak nyugati monosto
rokban. Ma is kutatnak nyugati könyvtárak és tudó
sok hazai könyvtárainkban, nyilván nem csupán a 
magyar tudomány érdekében.

Lőcsei Gabriella 
Magyar Nemzet, 2001. április 27.
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MAGYart - remekművek Párizsban

Lépten-nyomon azt ismeri fel a világörökség ré
szeként számon tartott, budai királyi palotát bemutató 
párizsi kiállításon a francia közönség, milyen szoro
sak a két ország közti kulturális kötelékek - írta hét
fői számának kulturális oldalán a Le Figaro a párizsi 
Camavalet Múzeumban látható kiállításról. Anne- 
Maria Roméra A budai várpalota története a magyar 
nemzet Ariadné-fonala című tárlatismertetésében el
ismeréssel méltatja a franciaországi magyar kulturális 
évad egyik legkiemelkedőbb rendezvényét, amely az 
Országos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Törté
neti Múzeum 350 tárgyi emléke alapján vezeti végig 
a látogatót a magyar államiságot szimbolizáló palota 
évszázadainak sokszor viharos történetén. A cikkíró 
jó választásnak minősíti a kiállítás társrendezői, Föl
diné Dózsa Katalin és a francia Rosine Troga válasz
tását, akik a középkori erődítményből Ferenc József

uralkodása idejére „a világ egyik legkérkedőbb ba
rokk épületévé” növekedett palota királyi lakóinak 
váltakozását követő ritmusban tálalják a budai Vár 
történetének különböző szakaszait, az 1308-ban trón
ra lépő Károly Róbert Anjou-király idejétől a Habs
burg-monarchia leáldozásának napjaiig.

A Le Figaro a szeptember végéig látható kiállítás 
különleges darabjai között említi a liliomos francia ki
rályi címerrel díszített, frissen restaurált XIV. századi 
selyem trónkárpitot, az 1974-es régészeti ásatások so
rán előkerült, kivételes eleganciájú gótikus szoborfe
jeket, a magyar reneszánsz király, Mátyás korszakának 
művészeti színvonaláról tudósító Corvinákat, a hódolt
ság korának fegyvereit, az utolsó Habsburg-dinasztia 
udvarában használatos „szinte hollywoodi” jellegű ud
vari öltözékeket.

Magyar Nemzet, 2001. június 26.

Visszaadott
államosított egyházi könyvtári anyagok

Lezárult az a többéves folyamat, amelynek kereté
ben az egykor államosított, 1850 előttről származó 
könyvtári anyagok közül csaknem harmincezer kötetet 
szolgáltatott vissza az egyházaknak az Országos Szé
chényi Könyvtár. Az elhagyott magángyűjtemények
ből, az egyházaktól, illetve magántulajdonú antikvári
umokból mintegy ötmillió könyvet gyűjtöttek össze, s 
ezek 1954-től az OSZK kezelésébe kerültek. A kezdeti 
időszakban az intézmény kiválogatta az úgynevezett 
hungaricákat, s azokból egy-egy példányt gyűjtemé
nyében helyezett el, illetve saját sérült példányait azok
kal kicserélte. Ezzel a kulturális minisztérium utasítá

sára felhagytak, és megkezdték a tulajdonosok megál
lapítását. 1994-re az 1850 utáni évekből származó, 
egykor az állam tulajdonába vett kötetekből mintegy 
250 ezer, többnyire szépirodalmi vagy társada
lomtudományi témájú, nagyrészt a két világháború kö
zötti években írt kiadványt válogattak ki és helyeztek 
el tároló könyvtárukban, Törökbálinton. Az 1850 előtt 
keletkezett könyvekből mintegy 500 ezer maradt 
1994-re az OSZK gyűjteményében. Mára a félmilliós 
mennyiségből hozzávetőlegesen 200-250 ezer könyv 
van a raktárakban. (MTI)

Magyar Hírlap, 2001. június 28.
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