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SAJ TÓ SZA BAD SÁG RÓL 
NÉ ZE TEI EGY RAB NAK

Tán csics Mi hály ne ve és sze re pe az 1848-as for ra da lom ban jól 
is mert. Mű ve i nek egy ré sze is, bár a mai ol va só már nem az zal a 
cél lal ve szi a ke zé be írá sa it, mint kor tár sai, akik vagy lel ke sül tek 
egy sze rű nyel ven meg írt, de kí mé let le nül éles, bí rá ló (né ha el fo-
gult) szö ve gei iránt, vagy el ítél ték, és a lá za dót, lá zí tót lát ták csu-
pán a szer ző ben. A mai ol va só szá má ra Életpályám1 cí men ki adott 
vis  sza em lé ke zé sei, a 19. szá zad egy sze rű köz vet len ség gel meg írt 
kor raj za je lent het ol vas mány él ményt. Mi még is egy má sik köny-
vé re sze ret nénk a fi gyel met irá nyí ta ni, mi vel ez a mű ve szo ro san 
kap cso ló dik az 1848-as ese mé nyek hez. Ez volt be bör tö n zé sé nek 
előz mé nye. Cí me: Saj tó sza bad ság ról né ze tei egy rab nak. Párisban 
je lent meg, Amyotnál, 1844-ben – áll az imp res  szum ban. Va ló já-
ban Lip csé ben lá tott nap vi lá got, csu pán a nyom dász óva tos sá ga 
mi att ke rült té ves imp res  szum a könyv re. A mű meg írá sá nak és 
meg je len te té sé nek kö rül mé nye it a szer ző így in do kol ta meg: „A 
ha zai censurával oly sok baj ló dá som lé vén, ar ra ha tá roz tam el 
ma gam, hogy oly mun kát írok, mely nél gon do la ta im nak sza ba-
dabb röptöt en ge dek, me lyet az tán majd vagy censuráltatás nél kül 
itt hon, vagy kül föld ön nyom ta tok ki . . .  Ki nyo ma tá sát megki-
séreltem Po zsony ban, Sze ge den, de nem bol do gul tam ve le; te hát 
kül föld ön nyo mat tam.”

„Habent sua fata libelli” – a köny vek nek sor sa van. En nek a 
könyv nek is va ló szí nű leg. A nyolc van há rom la pos fű zött könyv 
1962-ben ke rült az új vi dé ki Ma gyar Tan szék könyv tá rá ba, a vé let-
len nek kö szön he tő en, mi vel egy vaj da sá gi könyv tár ak ko ri igaz ga-
tó ja ki se lej tez te az ál lo mány ból, az ol va sók szá má ra el avult nak, 
fö lös pél dány nak nyil vá nít va. Ter mé sze te sen a tan szék könyv-
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tá rá ban sem a köl csön zé si ál lo mány ban ka pott he lyet, ha nem a 
félt ve őr zött, ré gi és rit ka köny vek gyűj te mé nyé ben. Saj nos, nem 
si ke rült meg fej te ni a ta lányt: ho gyan ke rült a mű ide, Dél vi dék-
re, mi vel könyv árus for ga lom ban nem le he tett hoz zá jut ni, vagy 
csak na gyon ne he zen. Tán csics Élet pá lyám cí mű mű vé ben ír ta: 
„»A Sajtószabadságrul« szó ló mun kám a könyv áru sok nál rejt ve 
meg ma radt pél dá nya it nagy ve sze de lem nél kül nem le he tett árul-
ni, csak igen meg bí zott em be rünk nek ad hat tunk egy-egy példá-
nyt.”2  Is mert tény, hogy Tán csics az 1831. évi ko le ra jár vány után 
Szalmásy Mik sa négy fia mel lett ne ve lős kö dött Ómoravicán, te hát 
vi dé kün kön élt, de azt is tud juk, hogy egy év után nem a leg jobb 
vi szony ban vál tak el egy más tól, ezért nem va ló szí nű, hogy a szer-
ző hoz zá juk is el jut ta tott egy pél dányt eb ből a mű vé ből több mint 
tíz év után.

A meg je len te tett mű nem ér te vol na el a cél ját, azt, hogy a röp-
irat író já nak vé le mé nye el jus son mi nél több em ber hez, ha a szer ző 
meg elé ge dett vol na a tén  nyel, hogy mű vét a ha tó ság be til tot ta, 
hogy szer ző je buj dos ni kény sze rült. S bár Tán csics nak szük sé ge 
lett vol na a könyv árá ra is, mert ab ban az idő ben elég szű kö sen 
élt, ő még is na gyobb célt akart el ér ni mun ká já val. Ne ve ze te sen 
„azt, hogy az ak kor ép pen or szág gyű lé sen együtt le vő ts. ka rok és 
ren dek merészkedének már egy szer va la há ra a saj tó ra néz ve in téz-
ked ni, a censurát, mely tör vény te le nül lé pett élet be eltörölni”.3 

Mű vét ma ga Tán csics vit te fel Po zsony ba an  nyi pél dány ban, 
ahány kö vet volt, „és egy is me ret len kéz ál tal (ter mé sze te sen jó 
fi ze tés mel lett) a kö ve tek táb lá ján aképp osztatám ki, hogy min de-
nik kö vet nek egy pél dány ok vet le nül ke zé be jus son” – je gyez te 
fel önéletrajzában.4

A könyv nagy fel tű nést kel tett, de nem ér te el cél ját, az or szág-
gyű lés ülé sén nem ke rült szó ba. „Nem ta lál ta tott egyet len egy 
em ber, ki er re néz ve me rész kez de mén  nyel lé pett vol na fel. Mit 
egyéb iránt nem is le he tett cso dál ni, mert az ak ko ri táb la bí ró 
kö ve tek még nem érez ték a saj tó sza bad ság szük sé gét, üd vös vol-
tát” – ír ta több mint har minc év vel a könyv meg je le né se után. A 
ter jesz tés nek ez a mód ja elég szo kat lan, s nem ve szély te len. Ám 
Tán csics olyan jól meg szer vez te a könyv szét osz tá sát, hogy a ha tó-
ság sem mi nyom ra nem buk kant, amely nek alap ján ki de rít het te 
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vol na a szer ző ki lét ét. Tán csics vé le mé nye sze rint nem is na gyon 
ku ta tott utá na, mert sze rin te „a kor mány . . . azt gon dol ta, hogy e 
dol got va la mely ha tal mas kéz in téz te, te hát jobb ko mo lyan nem 
ku tat ni, mert majd oly dol gok jö het né nek nap fény re, mi ket nem 
óhaj ta na; ugyan is azt föl nem tet te, hogy va gyon ta lan em ber oszt-
ha tott vol na ki an  nyi köny vet in gyen, ahány kö vet az or szág gyű-
lé sen van”.5

Tán csics mun ká ja nem ér te el ugyan a cél ját, a sza bad saj tó 
kér dé se nem ke rült az or szág gyű lés elé, szer ző je még is er köl csi 
si ker nek köny vel het te el, hogy mű vét „lel ke sül ve” ol vas ták, akik-
hez el tud ta jut tat ni, be szél tek ró la, s a fi a ta lok azt ál lí tot ták, hogy 
„ilyen fel sé ges ma gyar köny vet” még nem ol vas tak.

Mek ko ra ér dek lő dés volt az em lí tett mű iránt, ta nú sít ja az a 
tény is, hogy Tán csics tud ta nél kül új ra ki nyom tat ták Ham burg-
ban, de a cím lap ra ez út tal is té ves ki adás he lyet ír tak: Lon dont 
tet tek, de „az csak szem fény vesz tés” volt. Hoffmann, a nyom dász, 
nem tu dott ma gya rul, és csu pán is me rő se i nek di csé re te alap ján vál-
lal ta a ki adá sát – anya gi hasz not re mél ve, hi szen „na gyon til tott, 
a kor mány ál tal kár té kony nak hirdetett”6 mű volt. Is me rő se i nek 
di csé re te el le né re, Hoffmann-nak nem volt a köny vön anya gi hasz-
na, „mert erő sen nyo moz ták, ahol rá buk kan tak, min de nütt le fog lal-
ták, el ko boz ták, te hát nem le he tett el áru sí ta ni, úgy, mint kí ván ta-
tott volna”.7 Pe dig ke res ték a mű vet. Er ről ta nús ko dik Wes se lé nyi 
Mik lós sal va ló meg is mer ke dé se is. Ezt a ta lál ko zást Tán csics így 
ír ta le: „Kos suth . . .  be mu ta tott, s mondá Wes se lé nyi, hogy a 
»Sajtószabadság« cí mű mun kám után lel ke met ré gen is me ri; mert 
bár ne vem nem ál lott a könyv cí mén, de köz tu do má sú do log volt, 
hogy én ír tam, és saj nál ko zá sát nyilvánítá, hogy a könyv nek nyo-
ma tott pél dá nyát semmiképen nem birta meg sze rez ni, ha nem úgy 
kel lett leíratnia.”8 

E mű meg írá sá nak előz mé nye egy tíz év vel előb írt száz hat 
ol da las kéz irat volt, ame lyet 1834-ben adott át a Hely tar tó ta nács 
cen zo rá nak, hogy a nyom ta tás hoz szük sé ges en ge délyt meg kap ja. 
Ez volt Tán csics nak az el ső po li ti kai vo nat ko zá sú írá sa, amely nek 
cí me ke ve set árul el tar tal má ról: Bu da-Pes ti le ve lek cí men írt a 
cen zú rá ról, a saj tó sza bad ság ról. Ezt meg elő ző en fő leg nyel vé sze ti 
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jel le gű írá sai lát tak nap vi lá got, ame lyek is mert té tet ték ne vét. A 
Ma gyar és né met be szél ge té sek cí mű mun ká ját utó lag til tot ta be 
a cen zú ra, és el ko boz ta a könyv ke res ke dé sek ben fel lel he tő ös  szes 
pél dányt, mi vel pél da mon da ta it ká ros nak mi nő sí tet ték. Tán csics 
el ke se re dé sé ben meg ír ta a Bu da-Pes ti le ve le ket, amely ben a 
cenzúra lét jo go sult sá gát vizs gál ta. Vö rös An tal Tán csics Mi hály 
ki adat lan cik ke a saj tó sza bad ság ról és a cen zú rá ról cí mű tanul-
mányában9 rá mu ta tott ar ra, hogy a Táncsicsot ért sé re lem nem hol-
mi egyé ni ügy volt, ha nem nem ze ti sé re lem, hisz a re form esz mék 
tér hó dí tá sá nak, de az ál ta lá nos mű velt ség ter je dé sé nek is egyik 
leg főbb aka dá lyát min den ki a cen zú ra mű kö dé sé ben lát ta, amely a 
„szel le mi mér ge zés” leg ve sze del me sebb esz kö zét, a min den ol vas-
ni tu dó szá má ra hoz zá fér he tő in for má ció hor do zó kat, a köny ve ket 
és az idő sza ki ki ad vá nyo kat tar tot ta fel ügye le te alatt.

A saj tó sza bad ság esz mé je már az 1790-es évek ben fel ve tő dött, 
de ha ma ro san fe le dés be me rül tek ezek a kez de mé nye zé sek. A 
re form kor szak ide jén, az 1830-as évek ben elöl ről kel lett kez de ni 
a küz del met a sza bad saj tó ért. A ma gyar saj tó története10 sze rint a 
cen zú ra ap pa rá tu sát a bé csi ud var tar tot ta a ke zé ben. Szel le mét a 
ki csi nyes és szűk lá tó kö rű ség jel le mez te. Az új élén kü lés el ső je lé-
re, 1831. áp ri lis 15-én I. Fe renc kü lön meg hagy ta a ma gyar kan-
cel lár nak, hogy min den esz köz zel gá tol ja a po li ti kai cik kek meg je-
le né sét. A fe u dá lis ne mes ség per sze sé rel mes nek tar tot ta, hogy a 
cen zú ra az ő be le szó lá sa nél kül, az ud var uta sí tá sa sze rint, pusz tán 
fe je del mi jog kör ben mű kö dik, ami re a ha zai tör vé nyek ben jog alap 
sem volt ta lál ha tó. Ez el len te hát időn ként til ta ko zott, és ra gasz ko-
dott sa ját vé le mé nye nyil vá nos ki mon dá sá nak jo gá hoz. És ah hoz 
is, hogy ez a jog csak őt il les se meg, és hogy az or szá gon, a ren-
di tár sa dal mon be lül más, új erők se a po li ti ká ban, se a saj tó ban 
szó hoz ne jus sa nak. Va ló já ban a cenzúrát nem el tö röl ni sze ret te 
vol na, ha nem az ud var ke zé ből ki ven ni, és sa ját ren di ha tás kö ré be 
von ni. Az úgy ne ve zett elő ze tes cen zú rát tar tot ták vol na el fo gad-
ha tó nak, ami nek azon ban semmilyen tör vé nyes alap ja nem volt 
Ma gyar or szá gon. Szé che nyi vi szont úgy kép zel te el a sza bad saj-
tót, hogy a szer zőt utó la go san le hes sen fe le lős ség re von ni.

1830-ban Dessewffy Jó zsef írt a cen zú rá ról és a saj tó sza bad ság-
ról, s a saj tó sza bad ság mel lett fog lalt ál lást. Az ere de ti leg la ti nul 
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írt szö ve get né me tül ad ták ki 1831-ben Lip csé ben, de kéz ira ta 
ma gyar for dí tás ban is el ter jedt az or szág ban. Dessewffy sze rint 
a sza bad saj tó kér dé se mé lyen érin ti a tár sa dal mi sza bad sá got, 
az ál la mok ér tel mi, er köl csi és mű velt sé gi fej lő dé sét. Fel ve ti a 
kér dést: meg előz ni kell-e a saj tó vét sé ge ket, vagy bün tet ni? És 
egy ál ta lán, mi nek alap ján le het fel is mer ni, hogy va la mely né zet 
ve szé lyes? Sze rin te a cen zú ra erő sza kot gya ko rol a szer zőn, mert 
nem bí rói íté let, ha nem ön kény dönt ró la. Mű vé ben is mer tet te 
a ma gyar or szá gi tör vé nye ket, és ezek alap ján ál lí tot ta, hogy az 
or szág gyű lé sek so ha nem te kin tet ték a cen zú rát ki rá lyi jog nak. Ez 
a mun ka szá mos re a gá lást, fő leg tá ma dást vál tott ki. Íme né hány 
mű, amely azt igyek szik bi zo nyí ta ni, hogy a né pek bol do gu lá sa 
nem a saj tó sza bad ság tól függ, hi szen tö ké le tes saj tó sza bad ság 
se hol a vi lá gon még nem volt:

1. Saj tó sza bad ság, 1831. (Va ló szí nű leg Ponori Thewrewk 
Jó zsef ír ta, azt ál lít va, hogy a kor lát lan sza bad ság meg va ló sít ha tat-
lan, a cen zú ra el len zői csak „a ma gok innye sze rint va ló censoro-
kat” akar nak.)

2. A saj tó sza bad sá ga (Paul Kis. – Bécs, 1832)
3. Saj tó sza bad ság és censura (Ponori Thewrewk Jó zsef. 

– Po zsony, 1833)
4. Ha za fi úi el mél ke dé sek (Ponori Thewrewk Jó zsef. – Po zsony, 

1833)
A saj tó kö rü li vi tá val egy időben az or szág gyű lés is fog lal ko-

zott a saj tó sza bad ság kér dé sé vel. Az 1833. ja nu ár 10-i ülé sen az 
al só táb la el fo gad ta, a fő ren dek el ve tet ték a cen zú ra meg szün te té-
sét, pon to sab ban a kér dés le ke rült a tár gya lá sok na pi rend jé ről.

Tán csics eb ben az idő ben nem csak egyé ni sé re lem nek te kin tet-
te te hát a cen zú ra meg lét ét és mű kö dé sét, ha nem az egész nem zet re 
ne he ze dő prob lé má nak. Ek kor ír ta meg em lí tett ki adat lan mű vét, 
amely ben még ő sem ju tott el a tel jes saj tó sza bad ság gon do la tá ig, 
bár Vö rös An tal vé le mé nye sze rint egy pil la nat ra sem ké tel ked-
he tünk ab ban, hogy Tán csics szí ve mé lyén már ek kor a tel jes 
saj tó sza bad ság ra vá gyott, kö ve te lé sét még is így fo gal maz ta meg: 
„Egyet len és igaz sá gos óhaj tá sunk te hát most még csak az le het, 
hogy a cen zor fel vi lá go so dott, nemeslelkű, s igaz ság sze re tő, s a 
nem zet nek . . .  mél tó tag ja . . .  le gyen. Ne tö röl jön le ön ké nye 
sze rint min den ki té telt, mingyárt el ső pil la nat ra, mely nek mind a 
ha zá ra, mind a fe je de lem re néz ve ta lán jó kö vet ke zé se le het. Ne 
dug ja be azon kis ér nek a szá ját, me lyen bár las san kint, sok igaz ság 
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csur do gál le . . .”11 Eb ben az idő ben nem csak Tán csics vé le ke dett 
így. Köl csey is úgy gon dol ta, hogy még nem ért meg a hely zet a saj-
tó sza bad ság ra, „és az éret le nül sza kasz tott gyü mölcs vaj mi fa nyar 
s vaj mi romlandó”!12 Eb ben az idő ben Tán csics még a po li ti kai 
ve ze tő ré teg ha tá sa alatt állt, nem volt olyan ra di ká lis de mok ra ta, 
mint tíz év vel ké sőbb, nem tar tot ta szük sé ges nek a tel jes saj tó sza-
bad sá got. Ek kor még erő sen ha tott rá Szé che nyi, és hitt a bé csi 
ud var re form tá mo ga tá sá ban. Ki mond ta azért, hogy a saj tó sza bad-
ság üd vös, mi kor már nem csak kö ve te lik, ha nem az zal él ni is tud-
nak. El fo gad ja, hogy a cen zú ra a leg jobb szán dék ból ál lít ta tott fel: 
„ab ból tud ni il lik, hogy a mo rált meg vesz te ge tő, a Stá tust fel for ga-
tó, a religiót tip ró ira tok meg je len he té sét aka dá lyoz za . . .” De azt 
is tud ja, hogy vis  sza élé sek tör tén het nek és tör tén nek is. Egyéb ként, 
ho gyan le het meg ma gya ráz ni, hogy „egyik censor el ve ti azt, mit a 
má sik meg en ged, és ki tö rü li azt, mit a má sik meghagy”.13 Il lú zi ó-
it azon ban szét fosz lat ta kéz ira ta i nak sor sa: a cen zú ra so ro za to san 
meg ta gad ta a ki adá suk hoz szük sé ges en ge délyt.

Tán csics szem lé le té nek má sik hi bá ja is volt. Ez na ci o na liz mu-
sá ban nyil vá nult meg. Erő sen ha tott rá a köz ne mes ség na ci o na liz-
mu sa, a ma gya ro sí tás. Ezek től a hi bák tól nem men te sek ké sőb bi 
írá sai sem. S ez ál tal nem a bé két szol gál ta, ha nem az el len té te ket 
mé lyí tet te el . . .  Ér vei, ame lye ket a cen zú ra mel lett fel so ra koz-
ta tott, nem vol tak elég meg  győ ző ek a Hely tar tó ta nács cen zo ra 
szá má ra, aki nek en ge dé lyez ni kel lett vol na a mű ki nyom ta tá sát. 
Az 1834. de cem ber 8-án kelt je len té sé ben a cen zor úgy ér té kel te, 
hogy mint rom bo ló el vek nek és go nosz szán dé kok nak szü le mé-
nyét a ki nyom ta tás tól el kell til ta ni, és a könyv vizs gá ló hi va tal nál 
kell szi go rú an őrizni.14

Tán csics vé le mé nye a cen zú rá ról és a saj tó sza bad ság ról a 
ké sőb bi évek ben meg vál to zott. Hí res röp ira ta, a Saj tó sza bad ság-
ról né ze tei egy rab nak már a tel jes saj tó sza bad ság mel lett szállt 
sík ra. Ezt az írá sát mű fa ji lag röp irat nak te kint jük. Aho gyan a 
Vég szó ból ki de rül, mind ös  sze ti zen öt nap alatt ír ta meg mun ká ját. 
Itt mond ja el Tán csics azt is, hogy va ló já ban csu pán két tör vényt 
kel le ne hoz ni az or szág gyű lé sen: 1. „Ma gyar ha zánk ban ma gyar 
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nyel vű min den pol gár ra néz ve a’ saj tó örök re tö ké le te sen sza bad.” 
Má sik tör vény: „Ma gyar ha zá ban min den em ber egyen lő jo gú és 
egyen lő en sza bad.” Utá na el éget he tik a corpus jurist. Ké sőbb a 
sza bad saj tó meg mond ja, mi lyen tör vé nyek kel le nek még, s szük-
sé ges lesz-e több tör vény. „Így nem emel ke dik ha zánk hir te len 
va la mi di vat vi rág zás ra igaz, de ne is kí ván ja tok vi rág zást, mi e lőtt 
még a’ fá nak mag va el sincs ül tet ve . . .  Ala pot kell előbb vet ni. 
Pe dig más tar tós alap a’ sza bad sá gon kí vül nem lé tez het.”

Mi kész tet te Tán csics Mi hályt a röp irat meg írá sá ra? 1843. 
áp ri lis 10-én, a pes ti vá lasz tá sok egyik frá zi sán há bo ro dott fel, a 
kö ve tek es kü té te lén, mi sze rint: „a’ nem zet sza bad sá gát vé del mez-
ni fog juk” – mond ták az újon nan meg vá lasz tott kö ve tek. Tán csics 
ezt sza tí rá nak ne vez te. „Hát van a’ ma gyar nak sza bad sá ga? . . .  
Elhatározám meg mu tat ni, hogy a’ ma gyar nak sza bad sá ga nem 
csak nincs, de még a’ sza bad ság’ esz mé je sem szü lem lett meg; 
mert mi dőn éj van, nap pal nem le het: a’ censura éj, a’ sza bad saj tó 
– nap” – ír ta az elő szó ban.

15

Táncsics Mihály könyvének fedőlapja

A Be ve ze tés ben egy ma is idő sze rű gon do la tot fej tett ki, azt, 
hogy ab ban az idő ben majd min de nütt a po li ti ka van na pi ren den, 
s min den egyéb hát tér be szo rul. Ezt he lyes li, hi szen min den „nép’ 
éle té nek egyik leg gyö nyö rűbb sza ka, mellyben el ve szett sza bad-



sá gát visszanyerni küzd, de ép pen ez ta nú sít ja, hogy je len leg sza-
bad sá ga nincs, ha nem csak lesz, ha lesz. Mond ják, a’ sza bad sá gért 
küz de ni szép di cső . . .  de a sza bad sá got él vez ni még di csőbb.” 
A kort, amely ben él, az át ala ku lás ko rá nak ne vez te. Az át ala ku lás 
az egész tör té ne lem fo lya mán tart, az zal, hogy „né ha az át ala ku lás 
kis sé na gyobb zaj jal jár”. Né ha a fej lő dést aka dá lyoz zák, „de azért 
fej lőd ni meg nem szünik, ha nem más irányt vesz”.

Ki tért a cen zú ra tör té ne té re is a to váb bi ak ban. „Az ős kor ban 
nem lé te zett censura. Gon do la tot, ér zést, ta pasz ta lást sza ba don 
köl tött az embernem egész a’ 15dik szá zad ele jé ig . . .” A ma gyar-
or szá gi cen zú ra ren de let tel kap cso lat ban is mer tet te Dessewffy négy 
pont ból ál ló saj tó tör vény-ja vas la tát (amely nem lé pett élet be):

„1. Nem sza bad olly mun kát ki nyom ni, melly a’ ke resz tyén 
val lást sér te né.

2. Melly Ő fel sé ge’ sze mé lyét sér te né vagy a’ nem zet’ al kot má-
nyát s’ az igaz ga tást meg tá mad ná.

3. Melly a’ jó er köl csöt ron ta ná.
4. Gya lá zó és becstelenítő köny ve ket.”
(Ezek a ren del ke zé sek ben ne van nak a ké sőb bi saj tó tör vé nyek-

ben is, te hát nem kell őket kü lön le ges újí tás nak te kin te ni.)
Tán csics jel leg ze tes, éles szó ki mon dás sal mond ta el vé le mé-

nyét ar ról, hogy az 1790-ben meg in dí tott la pok ho gyan szűn tek 
meg egyet len ren de let alap ján, me lye ket a kor mány csak ad dig 
tar tott fenn, amíg hasz nos nak tar tot ta őket. „Ez megint ta nú sít ja, 
hogy a’ ma gyar nak sza bad sá ga nincs”, pe dig a né pek sza bad sá guk-
tól és jo ga ik tól meg fosz tot tan nem fej lőd het nek az zá, ami vé kel-
le ne: „mo rá lis nagy nem ze tek ké, ha nem nyo mo rult kal má rok ká, 
kik előtt sem mi szép, di cső nincs, csak az ön ha szon. Ez po li ti ka, 
s’ el rom lott ko runk’ szel le me”.

Köz tu dott do log nak tar tot ta az em ber kom mu ni ká ci ós igé nyét, 
a köz lé si vá gyat. „E’ vágy hozá lét re a’ saj tót. Le gyen az em ber nek 
in dí tó oka ön ha szon vagy akár mi, mind egy, de kö zöl nie kell, mert 
ter mé sze té ben van . . .  Hogy köz le ked ni az em bert ter mé sze te ösz-
tön zi, tanusítják e’ so rok is, mellyek min den censurának dac zá ra 
nap vi lág ra jőnek, sőt ha censura he lyett sza bad saj tó lé tez ne, ta lán 
so ha sem szü let tek vol na.” A röp irat szer ző je elő re lát ta ugyan mun-
ká já nak kö vet kez mé nyét, bel ső in dí té ka azon ban erő sebb volt mint 
a fé le lem, vagy a jó zan ész su gal la ta, ezt iga zol ják fen ti so rai is.

A cen zú rát Tán csics a leg na gyobb bűn nek tar tot ta, s több kül-
föl di szer zőt idé zett, akik a saj tó sza bad ság mel lett, a cen zú ra el len 
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emel ték fel sza vu kat. Kö vet kez te té se: „A’ censura nem egyes 
em bert öl, ha nem az egész em be ri ség’ lel két öli, leg alább szán dé-
ko zik öl ni, de tes ti leg is mil li ó kat öl, mert ki ké pes föl szám lál ni, 
hány em ber lett a’ censura ál tal el nyo mott jog, és sza bad ság nél kül 
nyo mor’ ál do zat ja?!” Ar ról a kér dés ről, hogy le het-e a cen zú ra 
üd vös, úgy vé le ke dett, hogy er ről nem is ér de mes be szél ni, mert 
ha egyik em ber vé le mé nye jó, a má si ké meg rossz, ak kor meg van 
a vé le mé nyek kö zöt ti egyen súly, de ezt nem a cen zor nak kell meg-
ál la pí ta nia. „Hogy a’ vé le mény, mit nem csak a’ censor, ha nem 
sok más is rossz nak tart, va ló ban rossz-e, nem tud hat ni meg, csak 
ak kor vol na az rossz, ha a’ tár sa ság nak min den ér tel mes tag jai 
an nak tar ta nák . . .  Ha az em be ri tár sa ság ma gá nak ok ta la nul cen-
sura ál tal eszét meg nem kö ti, ha nem sza ba don fej lő dik, nem lesz 
ok fél ni a’ ve sze del mes könyvektül, mert a’ ki fej lő dött, ki mű velt 
em be ri ész csak jó köny ve ket szül, és ha még is ta lál ta tik egy két 
gyar ló, azo kon csak saj nál koz ni fog a tár sa ság.” Tán csics sze rint a 
jó zan ész nem tart hat ja ve sze del mes nek a sza bad saj tót, de az ed di-
gi tör vé nye ket nem a jó zan ész su gall ta, ha nem kü lön fé le ér de kek 
– épp úgy, mint „a’ val lás nak leg több czikkelyét szin te nem Is ten 
és jó zan ész súg ta, ha nem bigótság, vak buz ga lom és ön ér de kek”. 
Nem hi szi, hogy a köny vek ki nyom ta tá sá ra pri vi lé gi u mot kell 
ad ni ki vált sá gos ok nak, hogy en ge délyt kell kér ni a meg je len te té-
sük re. Fel há bo ro dik azo kon, akik csu pán atyai gon dos ko dás ból 
azt ál lít ják, hogy „még nem ér tek meg az em be rek ar ra, hogy jo go-
kat és sza bad sá got ad junk ne kik, az zal még most vis  sza él né nek . . .” 
– idé zi őket, jól le het tíz év vel az előtt még ő is mér sé kel tebb volt, 
és nem kö ve tel te a tel jes saj tó sza bad sá got.

A saj tó sza bad sá got egye sek iszo nyú ször nye teg nek, száz fe jű 
sár kány nak te kin tik, s gon dos kod nak ró la, hogy be ne dug ja a 
fe jét Ma gyar or szág ra. Tán csics sor ra ve szi mind azo kat, akik ébe-
ren őr köd nek a rend sza bály ok fe lett, kezd ve a fa lu si kis bí ró tól, 
bí rá kon, vá ro si po rosz ló kon és ura sá gi haj dú kon, tiszt vi se lő kön 
ke resz tül a fe je de le mig. A fe je del met a nép szim bó lu má nak tar tot-
ta, ezért ja va sol ta töb bek kö zött, hogy a lak hely ét he lyez ze át Bécs-
ből Bu da pest re, ta nul jon meg ma gya rul, és úgy szól jon a nép hez. 
Ez biz tos na gyobb nép sze rű sé get ered mé nyez szá má ra, sza vá nak 
na gyobb hi te le lesz. Tu da tá ban van an nak, hogy egye sek tisz te let-
len ség gel vá dol hat ják a hang nem ért, aho gyan a ki rály ról szólt, 
mert „né me lyek a’ ki rály’ sze mé lyét szent nek, sérthetetlennek tart-
ják, de ez csu pa hí zel gés. Én szent nek sen kit sem is me rek az em be-
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rek kö zül; szent csak az Is ten ma gos sá gá ban. Hogy sérthetlen 
vol na, azt is ta ga dom, mert szám ta lan pél dák bi zo nyít ják, hogy a’ 
Fel ség ép pen úgy sért he tő, s’ gyak ran ha lál ra is sér tett, mint akár-
melly más em ber” – ír ta.

Azt is ál lí tot ta, hogy nem kell fél ni a sza bad saj tó tól, mert az 
„min den ál ta la tör tént hi bát meg is or vo sol . . .  Min den könyv 
vagy jó, vagy rossz. Ha jó, ter mé sze te sen jót okoz . . .  Akár mi lyen 
le gyen a’ könyv, az ol va sót so ha bol dog ta lan ná nem te szi, nem 
te he ti. Mert ha jó, épül be lő le az ol va só, tö ké le te se dik, föl vi lá go-
so dik: ha pe dig ollyan, hogy a’ benfoglalt ta no kat az ol va só nem 
fo gad ja el, megint csak hasz nált, mert az ol va só nak ítélőtehetségét 
táp lál ta, erő sí tet te . . .”

A to váb bi ak ban azt bi zony gat ta, hogy a sza bad saj tó nem vét-
het, mert ál ta lá ban ott eme li fel a hang ját, ahol már a vis  sza élés, 
a vé tek meg tör tént. S ha tá mad is va la kit, ál lí tá sa vagy igaz, vagy 
nem igaz. „Ha igaz, nem vét, nem sért, csak az iga zat mond ja ki: 
ha nem igaz a’ mit va la ki ről ál lít, nem azt sér ti kit meg tá ma dott, 
ha nem ma gát te szi csúf fá.” Ál lí tá sát hos  szan bi zony gat ta, míg az 
utol só fe je zet ben ki mond ta azt is, hogy ahol a saj tó sza bad, nincs 
szük ség saj tó tör vény re, hi szen „mi le het ne czélja a’ saj tó tör vény-
nek: ez, hogy az író se egyes em bert, se tár sa sá got, se Is tent ne sért-
sen, vagy ha sér tett, vétkeért la kol jon, más czélját nem kép zel he-
tem . . .” S mi vel vagy igaz, amit az író egyes em ber ről ál lít, vagy 
nem, s ha igaz, nem sért het, mond ja Tán csics, „mert mi re va ló vol-
na a’ ter mé szet ben az igaz ság, ha azt ki nem mon da nók? És ki nek 
kell azt sze mé be mon da ni, ha nem az em ber nek?” A saj tó tör vény-
nek te hát nem le het az a cél ja, hogy a gon do la tot gá tol ja, ha ezt 
ten né, ak kor az em be ri ség ma ga ma gát meg köt né, „hogy to vább 
ne me hes sen”, ne fej lőd hes sen. „A’ saj tó tör vény vagy ar ra szol gál-
na, hogy a’ gon do lat’ köz lé sét ele ve meg gá tol ja, vagy ar ra, hogy 
a’ már közlött gon do lat’ vét kes eredményeért az írót megbüntesse. 
Itt sem mi kö zép, vagy va la mi har ma dik nem kép zel he tő.” Ér vek-
kel tá masz tot ta alá ál lí tá sát, hogy vé gül ki mond ja: „jó zan eszű” 
pol gá ri tár sa da lom ban nincs he lye saj tó tör vény nek, vagy ha még-
is ké szí te nek, ak kor ab ban csu pán az áll hat: „A’ saj tó tö ké le te sen 
sza bad, ezenkí vül más tör vény rá ja néz ve nem lé tez het?” Mi ért 
kér dő je lez te meg ál lí tá sát Tán csics, csak ta lál gat hat juk. Le het 
saj tó hi ba is, vagy bi zony ta lan sá gát fe je zi ki? Az irán ti ké te lyét, 
hogy ez egy ál ta lán meg va ló sít ha tó-e Ma gyar or szá gon, eset leg 
bár hol? A bi zony ta lan ság ilyen jel le gű írá sok ban nem jel lem ző rá. 
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In kább a ra di ká lis szel lem tű nik szem be. Az a ra di ka liz mus, ami 
mi att még a re form kor el len zé ki po li ti ku sai is túl me ré szek nek 
ítél ték mun ká it. Va ló szí nű, írás mód já nak ez a jel lem vo ná sa volt 
az oka an nak, hogy szin te egész éle té ben fo lya ma tos harc ban állt 
a cen zú rá val. Ma gyar or szá gon be til tot ták köny ve it, vagy nem is 
ka pott en ge délyt a ki nyom ta tá suk ra, ezért ment leg in kább kül föld-
re, hogy Né met or szág ban, Pá rizs ban vagy Lon don ban ke res sen 
ki adót kéz irat ban le vő mun ká i nak meg je len te té sé re, ahol a cen zú-
ra vagy nem volt olyan szi go rú, vagy nem is mer ték a mű vek szer-
ző jét, és nem vol tak ve le olyan szi go rú ak. (Ma gyar or szá gon még 
a nyelv köny ve it is ká ros nak mi nő sí tet ték, mert Tán csics re bel lis 
né ze te it el mond ta akár a példamondataiban is.)

1846 őszén, nem sok kal köny ve meg je le né se után, el ter jedt a 
hír ba rá tai kö ré ben, hogy el fo ga tá si pa ran csot ad tak ki el le ne. Még 
Kos suth is se gí tet te, hogy va la hol vi dé ken meg hú zód jon, ahol 
biz ton ság ban lesz. Rö vid ide ig Bat thyá ny Káz mér hor vát or szá gi 
bir to kán ta lált me ne dé ket, itt fog ták el 1847-ben. Élet pá lyám cí mű 
köny vé ből meg is mer het jük az el le ne be nyúj tott vád irat rész le te it, 
s eb ből ki tű nik az is, hogy Tán csics röp ira ta, a Saj tó sza bad ság ról 
né ze tei egy rab nak is a vád pont ok kö zött sze re pelt, te hát hogy 
va lós vét sé gek hi á nyá ban a köny ve i ben ki fej tett sza bad gon dol-
ko dá sa mi att ke rült fog ság ba. Már ci us 15-i ki sza ba dí tá sa szim bo-
li kus je len tő sé gű volt, hi szen saj tó vét sé gért volt be bör tö nöz ve, s 
az 1848-as for ra da lom leg na gyobb vív má nyá nak ép pen a saj tó sza-
bad ság ki ví vá sát, va gyis a cen zú ra el tör lé sét tart juk. Ha ma ro san 
ki de rült, hogy az 1848-as saj tó tör vény nem azt ered mé nyez te, 
amit meg ál mod tak a már ci u si if jak, s be iga zo ló dott, hogy a saj tó-
sza bad ság csak azo ké, aki ké a saj tó . . .

Ös  sze ge zés ként el mond hat juk, hogy cé lunk csu pán az volt, 
hogy rö vi den is mer tes sük Tán csics Mi hály röp ira tát, an nak előz-
mé nye it, lét re jöt té nek kö rül mé nye it. Nem fog lal koz tunk kü lön 
a mű nyel vé vel, stí lu sá val, de elég bő ven idéz tünk be lő le, hogy 
kö ze lebb hoz zuk a kor szel le mét, gon dol ko dás mód ját, nyel ve-
ze tét, he lyes írá sát. Azo kat a gon do la to kat ke res tük a mű ben, 
ame lyek okot ad tak a ha tó sá gok nak a röp irat el kob zá sá ra és szer-
ző jé nek el fo ga tá sá ra. Így pró bál tuk be mu tat ni azt a ki ad ványt, 
ame lyik köz vet le nül kap cso ló dik az 1848-as ese mé nyek hez, s ha 
csu pán egy lánc szem is a tör té né sek for ga ta gá ban, his  szük, nem 
je len ték te len.

(1998)
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JÓ KAI MÓR SZÁZ KÖ TE TES 
NEM ZE TI DÍSZ KI ADÁ SA (1894–1898)

Mű ve lő dés tör té ne ti ada lé kunk ban Jó kai Mór mun kás sá gá nak 
öt ve ne dik év for du ló já ra ki adott dísz ki adás ról szó lunk. Előz mény-
ként meg em lít het jük, hogy a nép sze rű író mű ve i nek ki adá sa iránt 
több ki adó is ver sen gett a 19. szá zad má so dik fe lé ben. Írá sa i ból 
gyűj te mé nyes ki adá so kat ren dez tek saj tó alá, de ezek a vá lo ga tá-
sok hi á nyo sak vol tak. Mi vel Jó kai nem egy ki adó val volt szer ző-
dé ses vi szony ban, egy sem ké szít he tett tel jes ki adást mű ve i ből, 
hi szen a szer zői jog több ki adó kö zött osz lott meg. 

Pél da ként meg em lít he tünk két nép sze rű Jó kai-ki adást eb ből az 
idő szak ból:

Jó kai Mór mun kái. Nép sze rű ki adás. 1–20. kö tet. – Pest : 
Heckenast Gusz táv, 1857–1860

Jó kai Mór mun kái. Nép sze rű ki adás. 1–151. fü zet. – Pest : 
Frank lin Tár su lat, 1860–1893

Az 1870-es évek vé gé től a Ré vai-fé le iro dal mi in té zet vet te 
át a Jó kai-ki adá sok gon do zá sát, de csak azo két, ame lyek nek szer-
zői jo gát si ke rült meg sze rez nie. Ez a vál lal ko zás sok kal na gyobb 
si kert ho zott a szer ző nek a ké sőb bi évek ben, sőt még a 20. szá zad 
ele jén is, mint elő ző ki adói. A Ré vai Test vé rek ki ad vá nyai kö zül 
min den bi zon  nyal a leg je len tő sebb a Nem ze ti ki adás né ven is mert 
száz kö te tes so ro zat, ame lyet ju bi le u mi ki adás nak is ne vez nek, 
mert az író öt ven éves ju bi le u ma al kal má ból je lent meg.

A Jó kai-ju bi le um és a nem ze ti dísz ki adás tör té ne te az elő fi ze-
tők név so rá val és a száz kö tet rész le tes tar ta lom jegy zé ké vel, va la-
mint Jó kai ös  szes írá sa i nak bib li og rá fi á já val a szá za dik kö tet ben 
lá tott nap vi lá got. Ada lé kot ta lá lunk ró la még az Aka dé mi ai Ki adó 
ál tal, 1962-ben ké szí tett kri ti kai ki adás el ső kö te té ben (Hét köz nap-
ok), Jó kai élet raj zi jel le gű mun ká i ban, a kor tár sak írá sa i ban, va la-
mint a ko ra be li saj tó ban. Mi vel a ko ra be li saj tó anya ga nem állt 
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ren del ke zé sünk re, csu pán az em lí tett alap mű vek re tá masz kod va 
mu tat juk be a dísz ki adást.

Jó kai élet raj zi ada ta i ból ki de rül, hogy fel fe lé íve lő kar ri er je, 
nagy nép sze rű sé ge meg tor pant a szá zad vé gen. Éle té nek, si ke re-
i nek csúcs pont ja volt az írói ju bi le um meg ün nep lé se 1894-ben. 
Utá na mint ha tö rés állt vol na be. (1896-ban meg bu kik a kar ca gi 
vá lasz tá so kon, s ami kor 1899-ben, het ven négy éves ko rá ban fe le-
sé gül ve szi a húsz éves Nagy Bel lát, szin te min den ki há tat for dí-
tott ne ki. Nem csak a ro kon sá ga, má sok is meg bot rán koz tak raj ta, 
köz tük Mó ricz Zsig mond is. Ma radt ugyan né hány hű sé ges ré gi 
ba rát ja, sőt újak is csat la koz tak hoz zá, ré gi nép sze rű sé ge azon ban 
el hal vá nyo dott az idős író nak.)

Hon nan da tá ló dik az író mű kö dé sé nek idő pont ja, hon nan szá-
mol ták vis  sza az öt ven évet?

Szinnyei Jó zsef Ma gyar írók éle te és mun kái cí mű mű vé ben 
ol vas ha tunk Jó kai kö tő dé sé ről Kecs ke mét hez, ahol jo got ta nult: 
„Itt lett be lő lem em ber! Itt lett be lő lem ma gyar író” – idé zi 
Szinnyei Jó ka it. A to váb bi ak ban így jel le mez te: „A su gár zó sze mű, 
sző ke fe jű, vá lasz té kos mo do rú if jú meg is tud ta ma gát ked vel tet ni 
a di ák ság kö ré ben. Szor gal ma san ta nult, de volt ide je szí ni elő adá-
so kat ren dez ni, s ben nük ját sza ni, raj zol ni, s fes te ni . . . Itt ír ta A 
zsi dó fi út 1842-ben. A da rab pá lyá zat ra lé vén szán va, ide gen kéz zel 
kel lett ír va len nie. Pe tő fi, mint szí nész 1843. jan. kö ze pén Kecs-
ke mét re ke rült, s fel ke res te Jókait.”1 A to váb bi ak ban meg tud juk, 
hogy Pe tő fi le má sol ta a drá mát, de nem fo ga dott el ho no rá ri u mot, 
pe dig ak ko ri ban na gyon szű kö sen élt. He lyet te Jó kai „le fes tet te 
ba rát ját olaj-miniatureban, vi o la szín sár ga gom bos frakkban”.2

A ti zen nyolc éves Jó kai Mór 1843-ban di csé ret ben ré sze sült 
drá má já ért. Et től kezd ve fo lya ma to san je len volt ko ra iro dal mi 
éle té ben több mű faj jal: írt no vel lá kat, re gé nye ket, cik ke ket és 
be szé de ket, új sá got szer kesz tett (Élet ké pek, 1847, Deb re ce ni Es ti 
La -pok, 1849, Üs tö kös, 1858, Hon, 1863, Igaz mon dó, 1867–79 
stb.), és sok lap nak volt ál lan dó vagy időn kén ti mun ka tár sa (Va sár-
na pi Új ság, Pes ti Hír lap stb.).

„A ma gyar köz élet, iro da lom és tár sa da lom meg úju ló ovátiók-
kal ünnepelte a köl tő nek öt ve ne dik és hat va na dik szü le tés nap ját, 
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de kü lö nö sen nagy sze rű ará nyok ban, az egész nem zet lel kes rész-
vé te lé vel ün ne pel ték meg öt ven éves írói jubileumát.”3 

Mik száth Kálmán4 így jel le mez te az ese mény öt le tét: „Komo-
rócsy meg pen dí tet te az öt ven éves ju bi le um meg tar tá sá nak esz-
mé jét. Nincs az a rő zse asz tag a vi lá gon, amely oly gyor san tü zet 
fog jon, mint a Jó kai mel lé han golt köz vé le mény. Óri á si di men zi-
ók ban in dult meg legottan a terv meg va ló sí tá sa.” 

A ju bi le u mi prog ram ki dol go zá sá ra és meg va ló sí tá sá ra öt száz 
fő ből ál ló nagy bi zott sá got szer vez tek, s a leg fon to sabb pont ja a 
prog ram nak Jó kai mű ve i nek ju bi lá ris Nem ze ti ki adá sa. A ki ad-
vány költ sé ge it elő fi ze tés sel szán dé koz ták biz to sí ta ni.

Ré vai Mór Já nos, az 1895-ben ala kult Ré vai Test vé rek Iro-
dal mi In té zet ve zér igaz ga tó ja em lék ira tá ban, az Írók, köny vek, 
ki adók (1920) cí mű mű vé ben rész le te sen el mond ta, ho gyan ju tott 
el a terv a meg va ló sí tá sig. Ré vai Mór Já nos édes ap ja (Sá mu el) 
biz ta tá sá ra ment el sze mé lye sen Jó ka i hoz, és elő ad ta ne ki a ter vet 
mű ve i nek gyűj te mé nyes ki adá sá hoz, s egy ben en ge délyt kért tő le 
az elő mun ká lat ok ra. Jó kai nem hitt a vál lal ko zás si ke ré ben, mi vel 
mun ká i nak szer zői jo ga több ki adó ke zé ben volt, akik től nem 
vár hat ták el, hogy egy kön  nyen le mond ja nak ró la. Ké te lye volt 
ami att is, hogy nem lesz ezer elő fi ze tő a ki ad vány ra, hi szen mű ve-
i nek ol csó ki adá sai szép szám ban kel tek el . . .  „Elő vet te azo kat 
a ki mu ta tá so kat, ame lye ket ki adói min den év ben ren del ke zé sé re 
bo csá tot tak a nép sze rű ki adá sok ke len dő sé gé ről, és té tel ről té tel re 
ki mu tat va, hogy min den egyes mű vé ből év ről év re hány pél dány 
kel el – az zal bo csá tott el, hogy »ezt a bo lond ide át ver jem ki a 
fejemből«”– ír ta Ré vai Mór Já nos. Ő még sem tá gí tott. Rö vid időn 
be lül jó ma ga is ké szí tett ös  sze ha son lí tó ki mu ta tá so kat, és az zal 
ér velt az író nak, „hogy most még in kább hi szi, hogy mű ve i nek 
össz ki adás ára nem csak meg van a ta laj a ma gyar kö zön ség ben, sőt 
kö te les ség is azt köz re bo csá ta ni, még pe dig öt ven éves írói mű kö dé-
se for du ló pont ján és az ő köz re mű kö dé sé vel, mert az ös  sze vis  sza 
ku szált ki adói jo gi kér dé se ket az ő se gít sé ge nél kül va ló ban nem 
le het ne si ker rel megoldani”.5
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Et től fog va Jó ka i nak sem tűnt meg old ha tat lan fel adat nak a 
ki adás lét re ho zá sa. En ge délyt adott az elő mun ká lat ok ra. „Be le-
egye zé sét a terv nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra kész ség gel meg ad ta 
ugyan, de mi vel elő ad tam, hogy a dol got úgy ter ve zem, hogy a 
ki adás elő fi ze tés út ján le gyen biz to sít va, és hogy ő ho no rá ri um-
kép pen az ezer alá író út ján be fo lyó elő fi ze té si ös  sze gek fe lét, az az 
száz ezer fo rin tot kap jon, eb be sem mi kép pen sem akart be le egyez-
ni” – em lé ke zett Révai.6 Jó kai at tól félt, hogy ez túl nagy ös  szeg, 
és eset leg emi att ku darc ba ful lad a vál lal ko zás, ezért jó val ki sebb 
tisz te let díj jal is be ér te vol na, csak hogy köny vei meg je len je nek.

A ki adó köz zé tet te a fel hí vást a dísz ki adás ra, s prog ra mot is 
adott ki ró la 1893-ban. A prog ram sze rint: a ju bi le um al kal má ból 
ki adan dó „nem ze ti dísz ki adás Jó kai Mór nak ös  szes ed dig meg írt 
mű ve it fog ja tar tal maz ni. Nem csak azo kat, ame lyek már ed dig is 
könyv alak ban meg je len tek, ha nem ed dig meg írt, de könyv alak-
ban meg nem je lent mű ve it, to váb bá azo kat, ame lye ket Jó kai Mór 
a ki adás meg je le né se köz ben még meg fog ír ni”. A ki adás szer-
kesz té sét, ren de zé sét, be osz tá sát ma ga a szer ző vál lal ta. Sőt azt 
is vál lal ta, hogy je len tő sebb re gé nyei elé elő szót ír ke let ke zé sük 
tár gyá ról, alak ja i ról, aki ket meg min tá zott, el mond ja, men  nyi re 
va lós tör té ne tet írt le, men  nyi ben nük a fik ció – va gyis kor- és 
iro da lom tör té ne ti ada lék kal já rul hoz zá mű ve i nek tel je sebb meg is-
me ré sé hez. Bá ró Eöt vös Lo ránd nak írt le ve lé ben ol vas ha tó: „Éle-
tem nek leg főbb vá gyát lá tom ez in téz ke dés ben tel je sül ni: a mi nő 
élő író nak még alig ada tott meg, s hogy ez lét re jö hes sen, ah hoz 
nem csak szer zői be le egye zé sem mel já ru lok, de az egész vál la lat 
meg szer kesz té sét, ren de zé sét, szak sze rű be osz tá sát s iro da lom tör-
té ne ti jegy ze tek kel és fel vi lá go sí tó kor rajz ok kal el lá tá sát vál la lom 
ma-gamra.”7 (Saj nos, ez zel az ada lék kal adó sunk ma radt Jó kai.)

Még né hány fon tos moz za nat a prog ram ból, a so ro zat ról:
„Ter je del me 2000 ív, mely mint egy 100 húsz-húsz íves kö tet-

ben lesz ará nyo san fel oszt va . . .  A nem ze ti dísz ki adás ból csak 
annyi pél dány fog nyo mat ni, ahány elő fi ze tő je lesz. Könyv áru si 
for ga lom ba ezen ki adás egyál ta lá ban nem fog bo csát tat ni, és az 
elő fi ze té si ha tár idő al kal mas idő ben be zá rat ván – töb bé e ki adás 
nem lesz beszerezhető.”8 Alig tet ték köz zé az elő fi ze té si fel hí vást, 
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az el ső dísz pél dányt ma ga Er zsé bet ki rály nő ren del te meg. Mel let-
te so ra koz tak so kan má sok. Leg több pél dányt (szá zat) a köz ok ta-
tás ügyi mi nisz té ri um je gyez tet te, de szép tel je sít mény a fő vá ro sé 
is, amely hu szon öt pél dányt igé nyelt.

Vi dé kün kön is nagy vissz han got kel tett a fel hí vás, hi szen az 
egész nem zet ügye volt a ki adás meg va ló sí tá sa. Bács-Bodrog 
vár me gyé ből száz negy ven négy elő fi ze tő ne vét je gyez ték fel. 
Ma gán sze mé lyek és in téz mé nyek egy aránt ér dek lőd tek irán ta: 
Milkó Izi dor, Dunđerski Geda, Brenner Jó zsef dr., Hadzsy Já nos 
dr., Pod-maniczky End re bá ró, Stein Adolf dr., Tripolszky Bé la, 
ifj. Tri-polszky Gyu la, Ver mes Kár oly, Vojnich La jos dr., Wag ner 
Kár oly dr., Weinberger La jos és má sok, akár csak az adai If jú sá gi 
Kör, a bezdáni Ol va só kör, Csantavér köz ség, Ó-Becse köz ség és a 
Ke res ke del mi Kör ugyan in nen, Sza bad ká ról a vá ros két pél dányt 
igé nyelt, de nagy ér dek lő dést mu ta tott a ta ka rék pénz tár, az Iz ra-
e li ta Hit köz ség, a Nem ze ti Casino és a Sza bad kai ke res ke dő ifj. 
Tár su lás is. Új vi dék ről a sz. kir. vá ros há rom pél dányt ren delt, de 
elő fi ze tett rá a Szerb Matica Iro dal mi Tár sa ság, a ta ka rék pénz tár, 
a Ma gyar Casino és így to vább.

Torontál vár me gyé ből száz elő fi ze tő volt, köz tük Bodócsy 
An tal, Csávossy Ig nác, Várady Im re és má sok. Torontál me gye 
két pél dányt igé nyelt, Nagy Becskerek vá ro sa há rom pél dányt, 
ugyan in nen a Hi tel bank, a Ta ka rék pénz tár, a Ma gyar Ol va só kör, a 
Casinó-társaság, a Lloyd-társaság és a ke res ke del mi if jak egy le te 
is a meg ren de lők közt volt. Nem ma radt le a lis tá ról Nagykikinda, 
Pancsova, Perlasz, Tö rök be cse, Zsom bo lya ne ve sem. 

Ér de kes az elő fi ze tők meg osz lá sa fog lal ko zá suk sze rint is:
– ma gán hi va tal nok    380
– ma gá no sok    338
– me gyei, tör vény szé ki tiszt vi se lők  274
– ál la mi hi va tal no kok   250
– föld bir to kos ok    246
– ka szi nók, ügy vé dek   240
– ke res ke dők    216
– höl gyek     213
– or vo sok     200
Ke vés a fő pap, fő is pán, egye te mi ta nár (ti zen nyolc), gyá ros 

(hu szon há rom). Le het, hogy nem is vol tak so kan.
A leg több na pi lap ál lan dó an kö zöl te az elő fi ze tők és meg ren de-

lők név so rát. Kü lön ro va tok ban fog lal koz tak a ju bi le um elő ké szü-
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le te i vel. „Csak nem min den tör vény ha tó ság, tö mér dek egyes köz-
ség, szá mos tár su lat és egye sü let fog lal ko zott a kér dés sel, mi képp 
ve gye nek részt az ün nep ben, nem egy he lyen tár sas mu lat sá go kat, 
gyű lé se ket, sőt sor so lá so kat is ren dez tek, hogy azok jö ve del me i-
ből Jó kai mű ve it megrendeljék.”9 Vi dé künk re is jel lem ző az elő fi-
ze tők to bor zá sá nak ez a mód ja.

A ki ad vány több vál to zat ban ké szült. Ki sebb és na gyobb mé ret-
ben, va la mint bib li o fil vál to zat ban.

„Mint hogy ily nagy sza bá sú vál la lat nál úgy köny vé sze ti, mint 
iro da lom tör té ne ti és nyom dá sza ti szem pont ból egy aránt kí vá na-
tos, hogy ab ból né hány pél dány ki vá ló dí szes ama tőr ki adás ban 
ké szül jön el – mind azon iro da lom ba rá tok szá má ra, kik azt meg-
ren de lik, rend kí vül fé nye sen ki ál lí tott, kü lön le ges fi nom pa pí ron 
nyom ta tott ama tőr pél dá nyok fog nak ké szül ni, an  nyi pél dány ban, 
ahány meg ren de lés ér ke zik azok ra.” Az ama tőr ki adás ból ja pán 
pa pí ron mind ös  sze húsz pél dányt nyom tat tak. Az elő fi ze tők név-
so rá ban ta lál juk I. Fe renc Jó zsef csá szár, fe le sé ge Er zsé bet ki rály-
nő, bá ró Eöt vös Lo ránd, gróf Eszterházy Mik lós, Ré vai Mór, a 
Ré vai Test vé rek ki adó vál la lat, Jó kai Mór és má sok ne vét. Az zal, 
hogy kész let ben ma radt még négy pél dány. Fel te he tő en sem 
Jó kai, sem a ki adó nem fi ze tett ér te, tisz te let pél dá nyuk le he tett 
ez a kü lön le ge sen szép ki vi te lű so ro zat. A Jó kai re lik vi á i ról szó ló 
ta nul má nyá ban Sze ke res Lász ló azt ír ta: „A sa rok szo bá ban – a 
tu laj don kép pe ni dol go zó szo bá ban – Zichy Mi hály váz la ta mel lett 
Jó kai Ró zá nak A tél cí mű dom bor mű ve fo gad ta a lá to ga tót. A két 
nagy üve ge zett szek rényt Jó kai dísz kö té sű mű vei és könyv tá rá nak 
kö te tei töl töt ték meg.”10 

A Nem ze ti ki adás meg je len te té sét szor gal maz ta Eöt vös Lo ránd 
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter is, aki fel szó lí tot ta „mind azon 
tes tü le te ket és ha tó sá go kat, me lyek or szág szer te már ün nep lik és 
még ün ne pel ni fog ják Jó ka it, hogy leg alább ki kül döt te ik ké pé ben 
ve gye nek részt a jan. 6-iki bu da pes ti ün ne pen, el hoz va ma guk kal 
tisz te le tük emlékét”.11
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Ma gá nak a ki ad vány nak, a száz kö te tes so ro zat nak a kül le mé ről 
is szól nunk kell né hány szót. A vál lal ko zás nem csak a ma gyar tár-
sa da lom ál do zat kész sé gé nek „em lé ke ze tes szim bó lu ma”, ha nem 
az ak ko ri nyom da ipar nak is di csé ret re mél tó tel je sít mé nye. „Száz-
húsz íves kö tet nek, va gyis ös  sze sen két ezer ív nek ki sze dé se, 
kor ri gá lá sa, nyo má sa, fű zé se még csak né hány év ti zed del ez előtt 
is, tíz–ti zen öt em ber öl tő nek adott vol na munkát.”12 Az egész 
nyom dai meg mun ká lást a Frank lin Tár su lat vé gez te meg le pő 
gyor -sa ság gal és di csé ret re mél tó mi nő ség gel. „Egy tel jes Jó kai-
pél dány ban – ért ve ez alatt a száz kö te tes ju bi lá ris ki adást – kö rül-
be lül 70.000.000 va gyis het ven mil lió göm bö lyű be tűcs ke van . . .  
A be tűk, a me lye ket a Franklin-Társulat ki zá ró lag a Jó kai-kö te tek 
szá má ra ön te tett, nem va la mi hos  szú éle tű ek. Mert amint a sok 
nyo más tól ve szí te ni kezd tek ré gi for má juk ból csak egy ár nya la tot 
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is, és egy ke ve set meg kop tak, rög tön az ön tő mű he lyek be ke rül-
tek, ahol új be tűk ké formálódtak.”13 Nem csak a be tűk for má ja 
szép, met szé se jól ol vas ha tó, ha nem a pa pír szí ne zé se és mi nő sé-
ge is jó. A kön  nyebb ol va sást biz to sít ja az eny hén szí ne zett, nem 
va kí tó an hó fe hér pa pír.

„Bi zony az em ber nem tud ná ha mar já ban meg mon da ni, hogy 
az ol va só, a ki pén zé ért ma gá hoz vál tot ta a száz kö te tes Jó ka it: mit 
fi ze tett meg vol ta kép pen? Az író mun ká ját, a sze dő sze dé sét, a kor-
rek tor kor ri gá lá sát, a gé pek nyo má sát, vagy – ta lán még a pa pí rost 
sem?” – tet ték fel a kér dést a vál lal ko zás kivitelezői.14

Az igaz ság ked vé ért el kell mon da nunk, hogy több mint száz 
év táv la tá ból kis sé más ként lát juk a dísz ki adás ér té két. Nem 
vi tat ha tó el, hogy ilyen vál lal ko zás sem a ma gyar, sem a vi lág-
iro da lom ban nem volt az óta sem, az előtt sem. Nem köny vé sze ti 
szem pont ból ta lá lunk ben ne ki fo gá sol niva lót, ha nem szö veg szem-
pont já ból. A Jó kai-mű vek tel jes ki adá sa csak az Aka dé mi ai Ki adó 
gon do zá sá ban meg je lent kri ti kai ki adás ban va ló sul ha tott meg. (A 
vál lal ko zás kez de te 1962. A Hét köz nap ok cí mű kö tet tel in dult a 
Jó kai Mór ös  szes mű ve i nek so ro za ta.) A Nem ze ti ki adás Jó kai utó-
sza va sze rint nem is tö re ke dett tel jes ség re. „Hos  szú élet pá lyám 
alatt nem csak köl tő vol tam, ha nem po li ti kus is, és mint ilyen hír-
lapíró, élczlapszerkesztő, ado má zó, kép vi se lő je lölt, tör vény ho zá si 
szó nok: azon kí vül tör té net-, táj- és nép is me-író, sőt még ker tész 
is. Szel le mi ter mé ke im, mint vezérczikkek, or szág gyű lé si be szé-
dek, programok, po lé mi ák, po li ti kai sza tí rák, pamf le tek, élet raj- z-
ok (ko mo lyak és tré fá sak) még egy rop pant tö me get ké pez nek: 
azok hoz já rul nak az em lék be szé dek, nyil vá nos fel kö szön tők, köz-
czélú ada ko zás ra fel hí vá sok, elő sza vak ide gen mun kák hoz, amik 
el szór va mind meg ta lál ha tók a na pi saj tó ha sáb ja in. Mind ezek a 
szel le mi mun kás édes ter mé kei; de nem a köl tőé.

De még ma guk ban a köl tői mű vek ben is vá lo gat nom kel lett. 
Ne kem sza bad volt ez. Kí vü lem sen ki nek. Meg ítél ni mit tar tok 
mél tó nak ar ra, hogy ezen gyűj te mény ben he lyet fog lal jon . . .”15 
Még így is, a vá lo ga tás árán is, ke vés nek bi zo nyult a két ezer íves 
ter je de lem. Meg is tol dot ták a ki adó val egyet ér tés ben tel jes öt kö-
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tet nyi több let tel olyanfor mán, hogy min den ol dal ra két sor ral több 
szö ve get nyom tat tak.

A szö ve gek meg bíz ha tó sá gá nak elem zé sét szö veg kri ti kai szem-
mel a kri ti kai ki adás jegy ze te i ben ta lál hat juk meg. Eh hez a ki adás-
hoz a ju bi le u mi Nem ze ti ki adás szol gált ala pul, ki egé szít ve a Jó kai 
hát ra ha gyott mű vei cí mű tíz kö te tes mun ka anya gá val (1912). Ezt a 
Cen te ná ris ki adás (Jó kai Mór Mű vei. Cen te ná ri u mi ki adás 1–100. 
kö tet. – Bu da pest : 1925–1932) is ala pul vet te, sőt egyes kö te te i ben 
vál to zat la nul kö vet te a Nem ze ti ki adás szö veg köz lé sét, ha a kö zölt 
mű vek sor rend jét meg is vál toz tat ták a szer kesz tők.

Ös  sze ge zés ként el mond ha tom, hogy a ju bi le u mi Nem ze ti 
ki adás mai nap is ér té kes, bib li o fil ki adás nak te kint he tő – kor lá to-
zott, még is – arány lag nagy pél dány szá ma (4354) el le né re. Nem-
csak dí sze a könyv tá rak nak, ha nem az ol va sók szem pont já ból néz-
ve jól ol vas ha tó szö ve gek. S mi vel a szer ző vá lo gat ta, a szö ve ge-
ket hi te les eknek te kint het jük. Csu pán a ku ta tók nak ajánl juk, hogy 
in kább a kri ti kai ki adás ból dol goz za nak, amely ből meg is mer he tők 
a szö veg va ri án sok s a mű ke let ke zé sé nek kö rül mé nyei.

Az ün nep ség le bo nyo lí tá sá ról nem szó lunk rész le te sen. 1893 
ok tó be ré ben kel lett vol na meg tar ta ni, de csak 1894. ja nu ár 7-én 
ke rült rá sor (az író be teg sé ge, az elő ké szü le tek el hú zó dá sa és más 
okok mi att). Jó kai a szé kes fő vá ros dísz pol gá ra lett (1893. már ci us 
22-én). Az or szág töb bi vá ro sa is sor ba vá lasz tot ta dísz pol gá rá vá. 
Köz tük Becskerek is.

Aján dé kok: ké pek, al bu mok, dísz ok le ve lek. „Min den volt, ami 
csak tel he tett a sze gény or szág tól, a saj tó he te kig csak ró la írt, az 
egye tem dok to ri dip lo mát adott ne ki . . .  sok vá ros az arc kép ét fes-
tet te meg.”16 Sok fé le mód ja van a ki tün te tés nek . . .  „Más né pek 
ün nep lik író i kat vi rág gal, ódá val, sze re tet tel, kö szön tők kel já rul-
nak elé jük ol va só ik. Sien kie wicz nek a sze gény len gye lek bir to kot 
és kas télyt vesz nek, az an go lok »kapust állítanak« nagy tu dó sa ik-
nak, író ik nak, a spa nyo lok sze re ná dot ad nak ne kik, a né me tek nél 
egy krig li sör re top pan be hoz zá juk a csá szár, sok fé le mód ja van 
a ki tün te tés nek, de ez a mi enk min dent fe lül múl, a ma gya rok meg-
ál mod tat ják királynak.”17
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Mik száth sze rint Jó kai ju bi le u mi ün nep sé ge öt ven éves arany la-
ko da lom volt a múzsával.18 Biz ton ság gal ál lít hat juk, hogy leg ma-
ra dan dóbb aján dé ka még is csak mű ve i nek ju bi le u mi dísz ki adá sa 
volt.

*

Ada lé kunk kal a hely is me re ti vo nat ko zá sok ra sze ret tük vol na 
irá nyí ta ni a fi gyel met. Azo kat vi szont a ki adás tel jes ös  sze füg gé-
sé ben kell szem lél ni, ezért nem mel lőz het tünk bi zo nyos ki adás tör-
té ne ti, mű ve lő dés tör té ne ti is me re tek fel tá rá sát.

(2000)
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SAJ TÓ ÉS MŰ VE LŐ DÉS TÖR TÉ NET
A Reg ge li Ujság sze re pe mű ve lő dé si éle tünk ben

A saj tó min dig fon tos sze re pet töl tött be az újabb ko ri nagy tör-
té nel mi át ala ku lás ban és ese mé nyek ben – ál la pí tot ta meg Fü löp 
Gé za a het ve nes évek elején.1 Fon tos sá gát, je len tő sé gét nem csak 
eb ben a tör té ne lem for má ló sze re pé ben lát ta, amely nek ha tá sa 
ko ron ként na gyon is érez he tő volt (pél dá ul 1789-ben, a nagy fran-
cia for ra da lom ban, vagy az 1848-as eu ró pai nem ze ti és pol gá ri 
for ra dal mak ban), ha nem ab ban is, hogy be szá mol a min den nap ok 
fon tos és ke vés bé fon tos ese mé nye i ről is. Tá jé koz tat a po li ti kai és 
gaz da sá gi élet ről, iro da lom ról, mű vé szet ről, tu do mány ról, sport ról 
és más ese mé nyek ről. Nem csak ala kít ja ko rát, ha nem tük rö zi is. 
Ép pen ezért év ti ze dek vagy év szá zad ok táv la tá ból je len tős kul túr-
tör té ne ti for rás nak te kint jük. Fon tos in for má ció for rá sok a ku ta tók 
szá má ra, ha nem is azo no sak, mint a kor tár sak szá má ra. 

Nincs szán dé kunk ban is mer tet ni a saj tó lét re jöt té nek és tör-
té ne ti fej lő dé sé nek vo nu la tát, csu pán né hány jel leg ze tes sé gé re 
té rünk ki.

A saj tó szó egyes nyel vek ben más-más fo gal mat je löl, s a tör té-
ne lem fo lya mán ez a fo ga lom más-más tar ta lom hor do zó ja. Ere de-
ti je len té se prés (né met: Pres se, an gol: press, fran cia: presse stb.). 
Kez det ben te hát a nyom ta tás hoz hasz nált esz kö zö ket, gé pe ket 
ér tet ték raj ta, míg ké sőbb saj tó nak ne vez tek min dent, amit nyom-
da út ján ál lí tot tak elő, va gyis az ös  szes saj tó ter mé ket. A ma gyar 
nyelv ben a 19. szá zad má so dik fe lé ben szű kült le a szó je len té se, 
s már nem vo nat ko zik min den saj tó ter mék re, ha nem csak az idő-
sza ko san meg je le nők (hír lap ok, he ti lap ok stb.) el ne ve zé se lett, s 
ma is ez az ér tel me.
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  1 Mit kell tud ni a vi lág saj tó já ról? – Bu da pest : Kos suth Könyv ki adó, 
1972



Az idő sza ki ki ad vány ok nak (pe ri o di kák nak) a saj tó tör té né szek 
sze rint há rom lé nye ges is mer te tő je gye van:

1. az idő sze rű ség (ak tu a li tás)
2. az idő sza kos ság (pe ri o di ci tás) és 
3. a nyil vá nos ság (pub li ci tás).
Egy sze rűb ben úgy mond hat nánk, hogy az idő sza ki ki ad vány-

ok idő sze rű ese mé nyek ről sza bá lyos idő köz ön ként rend sze re sen 
meg je len ve tá jé koz tat ják a nyil vá nos sá got. Ezek a jel lem zők kü lö-
nö sen ki fe je zés re jut nak a na pi lap ok nál, va gyis az új sá gok nál, 
hi szen a leg idő sze rűbb ese mé nyek ről szá mol nak be, s a leg szé le-
sebb ol va só kö zön ség hez szól nak, ami nem je len ti azt, hogy – ha 
meg szo rí tá sok kal is – a fo lyó irat ok ra nem jel lem ző az ak tu a li tás, 
a pe ri o di ci tás és a pub li ci tás. To váb bi fej te ge té se ink ez út tal nem 
ter jed nek ki más idő sza ki ki ad vány ok ra, csu pán a na pi lap ok ra, 
il let ve az új sá gok ra, ame lyek nek fon tos ele me, il let ve tar tal ma a hír 
– még pe dig el ső sor ban az idő sze rű po li ti kai hír, jól le het tá jé koz tat-
nak kul tu rá lis, tu do má nyos és sport ese mé nyek ről is. Az új ság író 
gyak ran úgy köz li a hí re ket, hogy sa ját ál lás fog la lá sát, bí rá la tát, 
ér ték íté let ét is ki mond ja – így tud hat ni a köz vé le mény-for má lás-
ra. (Na gyon al kal mas er re a cél ra a ve zér cikk és a kü lön fé le kom-
men tá rok köz lé se.) A saj tó ha té kony sá gá hoz nagy ban hoz zá já rul 
a nyom da tech ni ka fej lett sé gi fo ka, az il luszt rá ci ók mi nő sé ge és 
men  nyi sé ge a lap ban, az ál lan dó ro va tok, mel lék le tek stb.

A na pi lap ok je len tő sé ge kü lö nö sen nagy a hír köz lés ben, az 
ál ta lá nos tá jé koz ta tás ban, a mű ve lő dé si ese mé nyek ről va ló tá jé-
koz ta tás ban stb.

A saj tó fo gal ma után ar ra sze ret nék ki tér ni né hány szó val, mit 
ér tünk a mű ve lő dés tör té net ki fe je zés alatt. Ez a meg le he tő sen 
tá gan ér tel mez he tő fo ga lom, amit egyéb ként kul túr tör té net nek is 
ne vez nek, „a tör té net tu do mány azon ága i nak ös  sze fog la ló ne ve, 
ame lyek nek tár gya az em be ri ség tör té ne te fo lya mán lét re ho zott 
anya gi, szel le mi ja vak tör té ne te . . .  A szel le mi kul tú ra tör té ne te a 
mű ve lő dés és ok ta tás, a tu do mány és mű vé szet, az is me re tek el ter-
je dé sé nek, fej lett sé gi szín vo na luk ala ku lá sá nak története”.2 Ilyen 
jel le gű ku ta tá sunk az Új vi dé ken 1929 és 1941 kö zött meg je lent 
na pi lap, a Reg ge li Ujság anya gá ra vo nat ko zik. 

A mű ve lő dés tör té net ku ta tó ja ter mé sze te sen nem a na pi hí re-
ket, szen zá ci ós ese mé nyek ről kö zölt in for má ci ó kat ke re si a la pok 
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ha sáb ja in, ha nem azt, hogy mi lyen sze re pet töl tött be az új ság a 
mű ve lő dé si élet meg is me ré sé ben, mi lyen volt, vagy volt-e egy ál-
ta lán ki ala kí tott, tu da tos mű ve lő dés po li ti ká ja. Ha a mű ve lő dés po li-
ti ka ki fe je zést olyan ér te lem ben szem lél jük, hogy volt-e a lap nak 
mű ve lő dést irá nyí tó cél ki tű zé se, meg ha tá ro zá sa, a mű velt ség fenn-
tar tá sá ra és irá nyí tá sá ra vo nat ko zó te vé keny sé ge a ne ve lés-, is ko la-
po li ti ka, tu do mány po li ti ka, mű vé szet po li ti ka te rén, vá la szunk nem 
le het egy sze rű en igen, vagy nem. A vá lasz adás hoz meg kell is mer-
nünk a lap jel le gét, ter je del mét, ro va ta it, mel lék le te it.

A vaj da sá gi ma gyar saj tó rész le tes tör té ne té nek meg írá sá val 
még adó sak mű ve lő dés tör té né sze ink. Több mű ben ta lá lunk rö vid 
ös  sze fog la lást a vi dé kün kön meg je lent saj tó ter mé kek ről, de még 
csak pon tos bib li og rá fi ai le írá suk ra sem tá masz kod ha tunk, hogy 
a ku ta tá sunk tár gyát ké pe ző lap tör té ne tét és tar tal mát ös  sze füg-
gés ben vizs gál hat nánk más, ha son ló jel le gű, ko ra be li la pok anya-
gá val. 1929-ben meg kezd ték ugyan sta tisz ti kai nyil ván tar tá su kat, 
ezt meg elő ző en csak rész le ges jegy zé kek kel ta lál koz tunk. A ko ra-
be li sta tisz ti kai ada tok meg bíz ha tat la nok, mert oly kor lap in dí tá si 
kez de mé nye zé se ket is számba vesznek, ho lott sem mi lyen bi zo nyí-
té kot nem ta lál ha tunk ar ról, hogy va ló ban meg is je len tek a jel zett 
cí mek (ha egy ál ta lán cí met is kö zöl nek). Ál lí tá sunk alá tá masz tá-
sá ra hi vat koz ha tunk le vél tá ra ink és könyv tá ra ink hi á nyos ál lo má-
nyá ra, a hi ány zó hely tör té ne ti gyűj te mé nyek re, az ér vény ben le vő 
ko ra be li szi go rú ren de le tek re, ame lyek alap ján el ko boz ták vagy 
meg sem mi sí tet ték egyes ki ad vány ok be je len tett szá mát. Za vart 
kelt het saj tó tör té ne tünk pon tos meg is me ré sé ben egyes la pok pusz-
ta cím vál to zá sa is. Pél da er re a Torontál vagy a Bácsmegyei Nap-
ló, hogy csak né hány cí met em lít sek.

Ha pon tos saj tó bib li og rá fi ák kal és saj tó tör té ne tek kel nem is 
ren del ke zünk, meg kell em lí te ni, hogy el ké szült né hány idő sza ki 
ki ad vány re per tó ri u ma és mo nog ra fi kus le írá sa, me lyek se gí tik a 
kor szak meg is me ré sét (A Délbácska tör té ne te, A Mi Iro dal munk 
tör té ne te és re per tó ri u ma, A Híd re per tó ri u ma, A Hétről-Hétre 
re per tó ri u ma). 

A vaj da sá gi ma gyar saj tó tör té ne tét Vaj da ság ho va tar to zá sa 
szab ta meg a tör té ne lem fo lya mán. Így 1918 előtt, ami kor az 
Osztrák–Magyar Mo nar chi á hoz tar to zott, nem volt elég fej lett a 
ma gyar saj tó Vaj da ság ban. Lé te zett, de Bu da pest kö zel sé ge, az 
arány lag jó ös  sze köt te tés nem tet te szük sé ges sé az úgy ne ve zett 
vi dé ki saj tó na gyobb ívű fel len dü lé sét. Ös  sze füg gés be hoz hat juk 
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ezt a je len sé get még a la kos ság ve gyes ös  sze té te lé vel, kul tu rá lis és 
tá jé ko zó dá si igé nyé vel stb. A vaj da sá gi saj tó tör té ne tét – csak úgy, 
mint a vaj da sá gi ma gyar iro da lom tör té ne tét – az el ső vi lág há bo rú 
be fe je zé se után kö vet het jük fi gye lem mel, mint spe ci fi kus je len sé-
get. Ek kor ke rült a vaj da sá gi ma gyar ság ki sebb sé gi sors ba, ek kor 
szűnt meg a szo ros kap cso lat a fő vá ros és a vi dék kö zött, és nőtt 
meg a vi dé ki saj tó je len tő sé ge. S ek kor ju tott ki fe je zés re, hogy 
vá ro si a so dás te kin te té ben Ju go szlá via 1918 és 1941 kö zött eu ró-
pai vi szony lat ban igen ala csony szin ten állt, mi vel nem volt fej lett 
gyár ipa ra, s ami volt is, las san fej lő dött. Né hány na gyobb vá ros 
ki vé te lé vel a la kos ság zö me fa lun élt és dol go zott.

Az ak ko ri Ju go szlá via la ko sai mű ve lő dés te kin tet ben is le ma-
rad tak Eu ró pa más or szá ga i nak la ko sai mö gött. Er ről ta nús ko-
dik az a tény, hogy arány lag nagy volt az írás tu dat lan ok szá ma. 
Mihajlo Bjelica ada tai sze rint a ti zen két éven fe lü li írás tu dat lan ok 
szá ma öt ven szá za lék ra te he tő az or szág területén.3 Vaj da ság ban 
va la mi vel jobb volt a hely zet, ez az arány mind ös  sze hu szon há-
rom szá za lék. Ala csony az is ko lá zott ság, nincs ol va sá si igény. Az 
ol va sá si igény fel kel té se nagy részt az új ság írók ra há rult.

Az a sa já tos tör té nel mi hely zet, amely 1918-ban állt be a Vaj-
da ság ban élő ma gyar ság éle té ben, rá nyom ta bé lye gét a kul tu rá lis 
fej lő dés re, a szel le mi élet ala ku lá sá ra és önál ló su lá sá ra. Je len tős sé 
vált a kul tu rá lis élet min den meg nyil vá nu lá sa a nyelv és a nem ze ti 
iden ti tás meg tar tá sá ban. Kü lö nö sen szem be tű nő ez a könyv ki adás 
és a saj tó fej lő dé sé ben.

Amint em lí tet tük, a vaj da sá gi ma gyar saj tó önál ló éle té ről 
1918-tól be szél he tünk. Az el ső vi lág há bo rú előt ti la pok kö zül csak 
a Torontál (1932 után Hír adó) és a Bácsmegyei Nap ló (1930 után 
Nap ló) tar tot ta fenn ma gát. A töb bi vaj da sá gi ma gyar lap 1918 
után je lent meg. Bol gár Lász ló A ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi 
saj tó cí mű cikkében4 több idő szak ra ta gol ta a ma gyar ki sebb sé gi 
saj tó tör té ne tét. Az el ső kor sza kot 1918-tól 1922-ig je löl te. Eb ben 
az idő ben alig be szél he tünk saj tó élet ről, mi vel sem a po li ti kai, 
sem a mű ve lő dé si élet nem volt még meg ala poz va, vagy in kább 
úgy mond hat nánk, nem al kal maz ko dott az új hely zet hez, a ki sebb-
sé gi lét hez, az anya or szág tól va ló el sza ka dás hoz. A má so dik kor-
szak 1922-től 1934-ig tar tott, ami kor sok lap in dult és szűnt meg 

33

  3 Mihajlo Bjelica: Štampa i društvo. – Beograd, 1983
  4 Ka lan gya, 1941, 1–2., 31–37.



rö vid idő alatt. Kez de tét Bol gár Lász ló a Délbácska meg ala pí tá sá-
nak évé hez kö töt te. Az év meg je lö lé se té ves, mert ha ezt a mér cét 
ve szi ala pul, ak kor 1920 a kor szak kez dő éve, hi szen a Délbácska 
ek kor in dult. A har ma dik kor sza kot 1935-től szá mí tot ta Bol gár 
Lász ló, er re az idő sza kasz ra is a lap ala pí tá si kí sér le tek jel lem ző ek, 
az zal, hogy már ki egyen sú lyo zot tabb cél ki tű zé sek kel in dul tak az 
új sá gok. Sze rin te az ös  szes (ma gyar nyel vű) saj tó ter mék szá ma, 
bár sok lap rö vid éle tű volt, 1939-ig mint egy száz húsz ra te he tő 
– az eset le ges el té rés plusz-mínusz húsz szá za lék. (A saj tó tör té-
net le en dő ku ta tói eset leg iga zol ják, vagy he lyes bí tik majd ezt 
az ál lí tást.) Pon tos saj tó bib li og rá fia nél kül nem tud juk meg ál la pí-
ta ni, ki nek van iga za, Bol gár Lász ló nak, vagy Ró zsa Al bert nek, 
aki 1934-ben sta tisz ti kai ada to kat kö zöl ve, konk rét cí mek nél kül 
azt ál lí tot ta, hogy a Vaj da ság ban élő kö zel négy száz het ven ezer 
ma gyar la kos nak ti zen hat na pi-, il let ve he ti lap ja van.

A Reg ge li Ujság el ső (mu tat vány szám nak jel zett) szá ma 1929. 
de cem ber 1-jén je lent meg. Al cí me: Délbácska. A két lap kö zöt ti 
fo lya ma tos sá got, ös  sze tar to zást az év fo lyam jel zet is tük rö zi, a 
mu tat vány szám nak mi nő sí tett Reg ge li Ujság ti ze dik év fo lyam mal 
(280. szám, va sár nap) in dult, a tu laj do nos és a szer kesz tő ne vé nek 
fel tün te té se nél kül, bár tud juk, hogy csu pán a cí me vál to zott meg 
a lap nak, szer kesz tő je to vább ra is Tomán Sán dor maradt.5 Jel le gét 
néz ve: szer ke ze tét, ro va ta it az in du lás pil la na tá ban ugyan az jel-
lem zi, mint a Délbácskáét. Ti pi kus vi dé ki lap volt, mond hat nánk 
új vi dé ki he lyi lap, más vá ro sok ban alig ol vas ták – ál lí tot ta Ken de 
Ferenc.6 Ezt ugyan a Reg ge li Ujság igye ke zett cá fol ni, hi szen már 
a mu tat vány szám 9. ol da lán kö zölt cikk Mi min dent nyújt ol va só i -
nak a Reg ge li Ujság? cí men a kö vet ke ző ket mond ja ol va só i nak: 
„A noviszádi Délbácska utód ját, a Reg ge li Ujság el ső szá mát 
ad juk mai szá munk kal a dunabánsági ol va só kö zön ség ke zé be. A 
Reg ge li Ujságot a mai na pon Szuboticán, Szentán, Sztaribecsén, 
Szomborban és Velikibecskereken – va la mint egész se reg köz ség-
ben ve zet jük be, ahol ál lan dó szer kesz tő sé ge ink fog nak gon dos-
kod ni ar ról, hogy az ol va só kö zön ség tisz tes sé ges és be csü le tes, 
hi te les új sá got kap jon a ke zé be, olyan új sá got, amely min den 
te kin tet ben szem előtt tart ja ol va só ink ér de ke it . . . A Reg ge li 
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Ujság a nagy kö zön ség új ság ja lesz (. . .) A Reg ge li Ujság nagy 
súlyt fog fek tet ni ar ra, hogy or szág ré szünk szép iro dal mát ní vón 
tart sa és kö zön sé gé nek jó és ér té kes iro dal mat ad jon . . .” 
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Figyelemfelkeltő hirdetés a Reggeli Ujságból

Köz éle ti, po li ti kai, sport- és egyéb hí rek mel lett te hát a kul tú-
rá ra is hang súlyt fek te tett a szer kesz tő ség. Ezt a hírt né hány nap 
után, de cem ber 4-én, a 4. ol da lon nyo ma té ko san meg erő sí tet ték: 
„Be vo nult a Reg ge li Ujság a Dunabánság vá ro sa i ba. A kö zön ség 
va ló ság gal szét kap kod ta a la pot” (. . .) „a nagy kö zön ség szí ve sen 
és öröm mel fo gad ta a Délbácska utód ját, a Reg ge li Ujságot . . .  
Épen[!] most van tíz esz ten de je, hogy a Délbácska meg in dult és a 
tíz esz ten dős for du lón a megnövekedett és va ló ban fő vá ro si la pok 
ní vó ját meg kö ze lí tő Reg ge li Ujság vo nult be Szuboticára, Szen-  
t ára, Velikibecskerekre és a töb bi vá ro sok ba . . .  Ez a be vo nu lás 
volt a mi bú csúnk a Délbácskától, amely friss név vel és friss szel-
lem mel, al ko tó mun ka örö mös ér zé sé vel in dult út já ra, és ame lyet 
min de nütt sze re tet tel fo gad tak . . .”

Csu pán a hírt ol vas va min den bi zon  nyal más ként ér té kel nénk az 
új ság szín vo na lát, nép sze rű ség ét, kul tú ra for má ló ere jét. Be le la poz-



va más ko ra be li ma gyar na pi lap ok ba, meg kell ál la pí ta ni, hogy a 
Sza bad kán meg je le nő Bácsmegyei Nap ló nak jobb új ság író gár dá ja 
volt, s a Reg ge li Ujság ter jesz té sét csak 1935 után si ke rült úgy meg-
szer vez ni, hogy or szá gos jel le gű vé vál jon. Előz mény ként meg em lít-
het jük, hogy 1934-ben a ma gyar kor mány meg von ta a tá mo ga tást 
a lap tól, s ez zel kér dé ses sé vált to váb bi meg je le né se, mert sen ki 
sem vál lal ta a tu laj don jo got. A lap be szün te té se kel le met len po li ti-
kai kö vet kez mé nyek kel járt vol na, hi szen fel fed ték vol na a ma gyar 
kor mány sze re pét és tá mo ga tá sát, va la mint egyes sze mé lyek tisz tá-
zat lan anya gi üzelmét, akik a pén ze lés köz ve tí té sé ben részt vál lal-
tak, de sza bály ta la nul ke zel ték az anya gi ja va kat. 1935-ben Andrée 
De zső, a lap ad di gi szer kesz tő je vál lal ta a tu laj don jo got Ken de 
Fe renc rá be szé lé sé re, aki vi szont a ter jesz tés mun ká ját vet te a vál-
lá ra. Ken de Fe renc visszaemlékezéseiben7 el mond ta, hogy fi ze tés 
nél kül vál lal ta a lap át szer ve zé sét, csu pán a több let ként ér té ke sí tett 
pél dány szám ok árá ból ré sze sült „bi zo nyos arány ban”.

Tör té ne té nek eb ben a kor sza ká ban a Reg ge li Ujság meg vál-
toz ta tott szer kesz tés po li ti ká val az egész ju go szlá vi ai ma gyar 
nyelv te rü le ten sok ol da lú, rend sze res kul tu rá lis te vé keny sé get fej-
tett ki. Meg szer vez te a tu dó sí tók és ter jesz tők há ló za tát mint egy 
fél száz köz ség ben. Bár nem kultúrtevékenység, csak köz vet ve, 
hi szen a pél dány szá mot nö vel ték ve le, ami rész ben több ol va sót 
is je lent het, meg em lít jük az 1935 má ju sá ban meg hir de tett nép sze-
rű sí tő ak ci ót, amely  Föl det ad a Reg ge li Ujság cí men in dult. Az 
ak ci ót az Új vi dé ki Vö rös ke reszt Egye sü let tel va ló sí tot ták meg, 
s a több száz aján dék kö zött a fő nye re mény egy hold föld volt a 
nye rő lak he lyén. A lap el adott pél dány szá ma na pok alatt há rom-
ezer ről ti zen nyolc ezer re emel ke dett, majd el ér te rö vid idő után 
a hu szon öt–har minc ezer pél dányt is. Ken de Fe renc sze rint ez a 
megnövekedett jö ve de lem tet te le he tő vé, hogy nagy sza bá sú és 
sok ol da lú kul tu rá lis te vé keny sé get fejt sen ki a na pi lap. Ez csak 
rész ben nyil vá nult meg az új ság ha sáb ja in meg je len te tett írá sok-
ban, sok kal je len tő sebb a lap nak a kul tú ré let meg szer ve zé sé ben 
vál lalt sze re pe, aján dék köny ve i nek meg je len te té se és nép sze rű sí-
tő elő adá sa i nak köz re a dá sa.

Ku ta tá sa ink fo lya mán az új ság ha sáb ja in kö zzé tett cik kek kö zül 
a kö vet ke ző té ma kör anya gát ta nul má nyoz zuk és gyűjt jük: a szer-
zős írá sok bib li og rá fi ai ada ta it, a meg fe le lő té ma kör be so rol ha tó 
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köz lé sek an no tált jegy ze te it. A té ma kö rök: iro dal mi élet, dél szláv 
írók, kap cso lat tör té net, gyer me kek nek, egye sü le tek, saj tó tör té net, 
nyom dák, köny vek ről (hí rek, hir de té sek), szín há zi élet, mű ked ve-
lés, nyelv ta nu lás, kép ző mű vé szet, ok ta tás, ze nei élet, hely tör té net, 
val lás. Ki ma rad tak a film re, mo zi ra és  fo tó ra vo nat ko zó köz lé sek, 
mert ezen a cí men leg in kább csak mű sor is mer te tést ta lál tunk, s 
mi vel a cí mek nap mint nap is mét lőd nek, eze ket az in for má ci ó kat 
nem tar tot tuk lé nye ges nek kul túr tör té ne tünk meg is me ré sé re.

Az iro dal mi élet anya ga több fé le ként je le nik meg a lap ha sáb-
ja in. A szer zős írá sok: ver sek, el be szé lé sek fő leg a va sár na pi és 
ün ne pi szá mok ban ol vas ha tók, hét köz na pon ként rö vid kar co la tok, 
to váb bá a Szines sza lag az író gé pen, eset leg a Reg ge li le vél cí men 
kö zölt ve zér cikk jel le gű írá sok egy ré sze so rol ha tó ide, és a foly ta-
tá sos re gé nyek. Ilyen írá sok pél dá ul:

– Aranyady György: Vaj da sá gi könyv na pot. – Reg ge li le vél 
(1932. jú ni us 15-én, 2. ol dal).

– Batta Pé ter: Ugar tö rés. – Ref le xió Fe ke te La jos és Szenteleky 
Kor nél A Mi Iro dal munk ha sáb ja in kö zölt cik ke i re (1932. má jus  3-
án, 2. ol dal).

Az iro dal mi élet fel len dí té se cél já ból in dí tot ta a lap A Mi Iro-
dal munk mel lék le tet, amely ele in te két he ten te, ké sőbb (1932-től) 
he ten te je lent meg. „Az el múlt esz ten dő alatt Szenteleky Kor nél-
nak, a nagy ne vű író nak ve ze té sé vel hu szon hat ta gú író gár da cso por-
to sult a Reg ge li Ujság kö ré, és az író gár da el is mer ten szép iro dal mi 
mun ká ját ket tő zött in ten zi tás sal foly tat ja az új esz ten dő ben, s most 
min den hé ten lép az ol va só kö zön ség elé” – ol vas hat juk a lap 1932. 
ja nu ár 1-ji szá má ban, a 2. ol da lon. Ugyan eb ben a cikk ben ér te sí-
tet ték az ol va só kat egy új ro vat in dí tá sá ról: „Új és rop pant ko moly 
és egy ben nép sze rű nek ígér ke ző ro va tot nyi tunk, amely ben a 
Dunabánság leg jobb és leg ér té ke sebb szel le mi irá nyí tó erői dol goz-
nak. REG GE LI LE VÉL lesz a ro vat cí me, és az el mé le ti cik kek ben 
a Vaj da ság leg jobb kul tú rem be rei, pénz ügyi, gaz da sá gi, pe da gó gi ai 
stb. szak em be rei ad ják írá su kat.” Egyes írá sok a ro vat ban va ló ban 
nem ke rül he tik el a fi gyel mün ket még ma sem.

Ugyan csak az iro dal mi élet hez so rol tuk az írók fel ol va só est je it 
is. A na pi lap nem iro da lomköz pon tú lap, még ha a be je lent ke ző 
de cem ber el se jei cikk ar ra is utalt, hogy szín vo na las iro dal mat 
nyújt az ol va só nak, s ezt az ál lí tást ké sőbb is meg is mét lik szin te 
túl zó fo kon: „amel lett, hogy mint hír lap (. . .)  va ló ban a fő vá ro si 
ní vó jú la pok mel lé so rol ha tó, nagy gon dot for dít ki sebb sé gi anya-
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nyel vünk, a ma gyar kul tú ra és iro da lom ápo lá sá ra és Szenteleky 
Kor nél nak, a nagy ne vű író nak ve ze té sé vel a ju go szlá vi ai ma gyar-
ság mes  sze föl dön el is mert leg jobb író gár dá ját gyűj töt te ma ga 
kö ré” – ol vas hat juk 1932. no vem ber 19-én az 5. ol da lon.

Az új sá got la poz va ki tű nik, hogy szin te ugyan azt az író gár dát 
so ra koz tat ta fel, akik már a Délbácskában fel vo nul tak. A szer zők 
kö zött ta lál juk Andrée De zső, Bencz Bol di zsár, Csu ka Zol tán, 
Cziráky Im re, Dar vas Gá bor, Szenteleky Kor nél, Ta más Ist ván és 
má sok ne vét. Ők va ló ban kö tőd tek eh hez a vi dék hez, mun ká juk-
kal tá mo gat ták a vaj da sá gi ma gyar kul tú rát, de hogy „mes  sze föl-
dön el is mert” írók len né nek, még sem ál lít hat juk. Le kell há moz ni 
eze ket a túl zá so kat a kö zölt szö veg ből, egyéb ként olyan vé le mény 
ala kul hat ki az ol va só ban, hogy e vi dé ken csak jó mű vek szü let-
tek, csak jó elő adá sok ké szül tek, még ha va la me lyik fa lu mű ked-
ve lő gár dá ja vit te is szín re va la me lyik da ra bot (leg gyak rab ban ope-
ret tet, bo hó za tot vagy nép szín mű vet). Bí rá la tok, könyv kri ti kák 
elenyészőek a lap ban. In kább mi nő sít het nénk ön kri ti ka nél kü li nek 
né me lyik írá sát, pél dá ul az ilyen és ha son ló cí műt, mint ame lyik 
1929. de cem ber 1-jén, a 15. ol da lon lá tott nap vi lá got: Ol va sóm, 
vidd a vi lág ba a hírt meg: En ge met nagy köl tő, Hu szár Sán dor 
írt meg . . . 

Az iro dal mi élet ese mé nyei kö zül ki emel het jük azo kat a 
hí re ket, ame lyek a vaj da sá gi ma gyar iro da lom szer ve ző dé sé re 
vo nat koz tak, mint pél dá ul az 1937. szep tem ber 14-én, Meg ala-
kult a Szenteleky iro dal mi és mű vé szi tár sa ság cí men meg je lent 
(há rom- ha sá bos) írás. Meg tud hat juk be lő le, hogy a tár sa sá got 
írók, új ság írók, kép ző mű vé sze ti, ze nei és szí né szi szak osz tály ok 
al kot ják. El nök Draskóczy Ede, al el nök Cziráky Im re, fő tit kár Ken-
de Fe renc, majd kö vet ke zik a tiszt ség vi se lők ne vé nek fel so ro lá sa 
és a cél ki tű zé sek is mer te té se.  

Jel lem ző fi gye lem fel kel tő hír köz lé se ket ta lá lunk a Reg ge li 
Ujságban a mű ve lő dé si ese mé nyek re vo nat ko zó an. Füg get le nül 
at tól, hogy csu pán a tény köz lés szint jén ma rad az új ság író vagy 
tu dó sí tó, egy-egy ese mény ről – na gyobb fi gye lem fel kel tés cél já-
ból – több íz ben is írt, gyak ran csu pán a cí met meg vál toz tat va, 
ugyan azt az in for má ci ót kö zöl ve, eset leg né mi mó do sí tást al kal-
maz va. Rit kán ér té kel tek. Az ér té ke lé sek – mint már utal tunk rá 
– szin te min dig a rend kí vül te het sé ges, rend kí vül ér té kes, ki ma gas-
ló, egye dül ál ló mi nő sí tést hasz nál ják, bár mi lyen kultúresemény-
ről szól nak. Pél da ként a kép ző mű vé szet tárgy kö ré ből idéz het nénk 
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a Ba lázs G. Ár pád ki ál lí tá sá ról szó ló köz le mé nye ket – szám sze-
rint he tet.

Más jel le gű kultúrtevékenységet is ki fej tett a Reg ge li Ujság. 
Mi vel a ju go szláv bel ügy mi nisz té ri um nem en ge dé lyez te az egész 
or szág ra ki ter je dő ma gyar kultúrszövetség meg ala kí tá sát, a Reg ge li 
Ujság ezt a hi ányt a va sár na pi szá ma i ban kö zölt Egye sü le ti Köz-
lönnyel (1935–1941) igye ke zett pó tol ni. Az egész ol dal ter je del mű 
ro vat ban Köz mű ve lő dé si Ta nács cí men el lát ta a mű ve lő dé si egye-
sü le te ket a kultúrtevékenység meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ta nác -
csal, mű so ro kat aján lott – díj ta la nul. Er re azért volt szük ség, mert 
„ami dőn az is ko lán kí vü li nép ne ve lést szé les ala pon meg in dí tot tuk, 
kul tú ra sze re te tün kön és tenniakarásunkon kí vül e té ren csak azt 
a szo mo rú tényt is mer tük, ame lyet rö vi den így fog lal ha tunk ös  sze: 
Ju go szlá vi á ban a ma gyar nyelv te rü le te ken ál ta lá nos ság ban (. . .) 
nél kü löz zük azt a mű velt kö zép osz tályt, amely nek intelektuelljei 
a nép mű ve lő fel ada tot vál lal hat nák (. . .) nin csen egy sé ges, min dent 
át fo gó szer ve ze tünk sem (. . .) Az egy más tól füg get le nül mű kö dő 
egye sü le tek pe dig nem csak erőt le nek, ha nem kö rül ha tá rolt vi szo-
nya ik mi att, kép te le nek a nép ne ve lés kér dé sét meg ol da ni . . .”8 A 
leg kü lön bö zőbb mű ked ve lő egye sü le tek mű köd tek Vaj da ság ban: 
Ka to li kus Ol va só kör, Pol gá ri Ma gyar Da los kör, Ipa ros Egye sü let, 
Tűz ol tó Egye sü let, Re for má tus Ol va só kör, Ke resz tes If jak, Gaz da-
kör stb.

Meg ta lál juk eb ben a je len tés ben a terv be vett har minc két nép-
mű ve lő elő adás cí mét, tárgy kör ét. Az elő adá sok egész ség ügyi, ter-
mé szet tu do má nyi stb. té má ra vo nat koz tak. Iro da lom nép sze rű sí tő 
jel leg gel csu pán hat elő adást ter vez tek: 1. Pe tő fi éle te; 2. Arany 
Já nos éle te és mun kái; 3. Vö rös mar ty, az em ber és köl tő; 4. A 
Bach kor szak köl tői; 5. Leg szebb ma gyar re gé nyek és 6. A da lo ló 
ma gyar nép.

A ter ve zett har minc két elő adás ból hu szon négy ké szült el, és 
hu szon ket tőt küld tek szét fel ol va sás ra. Az iro dal mi vo nat ko zá sú 
is me ret ter jesz tő elő adá sok kö zül 1937/38-ban csu pán Blazsek 
Fe renc Vö rös mar ty Mi hály, Ve tő György Arany Já nos, majd a kö vet-
ke ző év ben (1938/39) Ma rék An tal Ma gyar írók utol só órái, Gál 
Lász ló Jó ked vű könyv cí mű mun ká ja ké szült el, de je len tek meg a 
mű ve lő dés tör té net szem pont já ból fi gye lem re mél tó írá sok a ne ve lés-
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ről, kul tú rá ról, ok ta tás ról, köz mon dás ok ról, vagy meg em lít het jük 
még Papp Vik tor Liszt Fe renc ről írt mun ká ját, eset leg Ve tő György 
Nap kel té től nap száll tá ig . . .  Őse ink nyo mán cí mű elő adá sát. A 
szer zők közt ta lál juk Andrée De zső, Börcsök Er zsé bet, Gál Lász ló, 
Ken de Fe renc, Kisbéry Já nos, Thomka Vik tor és má sok ne vét.

Az is ko lán kí vü li nép ne ve lés nem len ne mű ve lő dés tör té ne ti 
je len tő sé gű, ha nem ma radt vol na írá sos nyo ma, írá sos do ku men-
tu ma. Mi vel ma radt, meg kel lett em lí te nünk. Az új ság egyéb te vé-
keny sé gé vel, ame lyet a pusz ta tá jé koz ta tás mel lett ki fej tett, nem 
fog lal koz tunk. Ezért nem té rünk ki jo gi ta nács adói sze re pé re, szo-
ci á lis se gély nyúj tás ára, a nép egész ség ügy ér de ké ben ki fej tett fel vi-
lá go sí tó sze re pé re. (Fő az egész ség cí men két kö te tet is ki ad tak.)

Szám ba vet tük a Gyöngyösbokréta ün ne pé lyek meg szer ve-
zé sé ről írt cik ke ket. Az el ső ilyen ren dez vény Gom bo son volt 
1936-ban, s ké sőbb fej lő dött moz ga lom má. Er ről a moz ga lom ról 
gyak ran ír tak.

Kü lön fi gyel met ér de mel mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból a 
szín há zi élet ki ala ku lá sa, a mű ked ve lő egye sü le tek mű kö dé se. 
Csak né hány cím a leg gyak rab ban szín re vitt da ra bok ból: Mit 
su sog a fe hér akác, Ju hász le gény, sze gény ju hász le gény, Fa lu 
rosz  sza, Sár ga csi kó, Tót le ány, Nem él he tek mu zsi ka szó nél kül, 
Ci gány prí más, Egy má jus éj sza kán, Vad vi rág, Mél tó sá gos as -
szony, Frus ka, Tésasszony stb.

Becskereki és bá ná ti hí rek után ku tat va, meg ál la pít hat juk, 
hogy a lap az in du lás éve i ben gyak ran tu dó sí tott er ről a tér ség ről 
is, míg ké sőbb, a 40-es évek ben, ke vés mű ve lő dé si ese mény-
ről adott hírt. Ha ta lál tunk is va la mi hír köz lést, azt ál ta lá ban a 
Torontál ha sáb ja i ról vet ték át. Ilyen hír volt Je szensz ky Fe renc 
bá ná ti ma gyar nép cso port ve ze tő nyi lat ko za ta A bá ná ti ma gyar ság 
egy sé ge va ló ság! cí men. „Nem pus ká val vagy ágyú val, ha nem 
az eke szar vá val és ka la pác  csal” vesz részt a ma gya rok mel lett a 
há bo rú ban. S hogy mi nél tö ké le te seb ben tud ja tel je sí te ni a rá eső 
fel ada tot, „meg ala kí tot ta nagy tö mö rü lé sét, a Bá ná ti Ma gyar Köz-
mű ve lő dé si Szö vet sé get”. Az is ki de rül a nyi lat ko zat ból, hogy a 
Szö vet ség há rom éve mű kö dik, s száz egy fi ók szer ve ze te száz hu-
szon öt ezer ta got szám lál.

Né hány év vel ké sőbb, 1944. ja nu ár 13-án, a 2. ol da lon ar ról is 
ér te sül he tünk, hogy ka to li kus lel kész hi ány volt Bá nát ban, s moz-
ga lom in dult pap ne vel de lé te sí té se ér de ké ben. „Ne gyed mil li ó nyi 
bá ná ti ka to li kus ság lel ki gon do zá sát mind ös  sze 56 lel ki pász tor lát-
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ja el.” (Ez zel a kér dés sel Brájjer La jos fog lal ko zott a Torontálban. 
Rend kí vü li hit köz sé gi adó le he tő vé ten né egy pap ne ve lő in té zet 
lé te sí té sét. Mi u tán Brájjer La jos meg halt, a kez de mé nye zést 
má sok nak kel lett vol na vég hez vin ni. Az ered mény ről, saj nos, 
már nem ol vas ha tunk, csak ar ról, hogy re mény van ar ra, hogy 
szep tem ber ben meg kezd je mű kö dé sét Becskereken a pap ne vel de. 
Hely tör té ne ti ku ta tók to vább gön gyö lít he tik a ku ta tás szá la it er re 
a té má ra . . .

  Ezt, to váb bá azt, hogy a bá ná ti ol va sók nak nél kü löz ni ük kel-
lett az Új vi dé ken meg je le nő na pi la pot, az 1941. má jus 4-i szám-
ban, a 7. ol da lon így in do kol ták meg: „A köz le ke dé si utak há bo rús 
meg ron gá lá sa mi att a Reg ge li Ujság  még nem jut hat el min den 
ol va só já hoz. La punk bá ná ti ol va só tá bo ra egy ál ta lán nem  kap hat-
ja meg a Reg ge li Ujságot. Mint hogy ily mó don sokezer ol va sónk 
ön hi bá ján kí vül hát rá nyos hely zet be jut na, »Műveltség könyvtára« 
cí mű va sár na pi mel lék le tünk köz lé sét egy elő re szü ne tel tet jük.”

Nem szól tunk még a lap mel lék le te i ről, ki adói te vé keny sé gé-
ről, aján dékköny ve i ről. És még sok min den ről. Nem is volt cé lunk 
egy rö vid írás ba zsú fol ni mind azt, amit a lap ban kö zölt hí rek ből 
ki emel het tünk vol na, mert jól le het a ku ta tó örül min den új adat-
nak, min dent fel je gyez, de cso por to sít va né me lyik hír már ve szít 
ér té ké ből, kü lö nö sen, ha is mét lik. Óva to san bá nunk a ki ér té ke lé-
sek kel is, hi szen csak ös  sze ha son lí tó vizs gá lat tal tud juk meg ítél ni, 
mi az, ami re á lis, mi az, amit fel na gyít va ér té kel tek. Mun kám az 
adat gyűj tés re, tá ro lás ra és az in for má ci ók fel dol go zá sá ra ter jed ki 
csu pán. A meg je len te tett ered mé nyek csak azok szá má ra ol vas má-
nyo sak, aki ket ér de kel a múlt, akik az ap ró hí rek közt is fel fe de-
zik az ér de ke set, az idő sze rűt, az idő ál lót. Mert azt ta pasz tal tam 
ku ta tá sa im so rán, hogy na gyon sok írás mint ha a má ról szól na, 
mint ha a mai va ló sá gun kat tük röz né. Ta lán ez az oka an nak, hogy 
szí ve sen la po zom az el sár gult új ság ol da la kat, ke res ve ben ne azt, 
ami szá munk ra újat mond, és ta nul sá gos le het. 

(1997)
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SAJ TÓ TÖR TÉ NE TI VIS  SZA PIL LAN TÁS

Avagy mi ről írt a Reg ge li Ujság 1929 de cem be ré ben

A lap ál ta lá nos jel le gé nek meg is me ré se után ves sünk egy pil lan-
tást az 1929. év de cem be ri szá ma i ra, s tá jé ko zód junk ar ról, hogy 
mi is tör tént ak kor ezen a vi dé ken. Ál lan dó ro va ta i ban be szá molt 
az or szág ak tu á lis po li ti kai éle té nek ese mé nye i ről, és ar ról is, hogy 
mi tör tént a nagy vi lág ban. Meg ha tá ro zott idő ben ol vas va a hí re ket, 
a mai ol va só nem min dig azo nos ér ze lem mel vi szo nyul a szö ve gek-
hez, és egé szen más ként ér tel me zi őket. Ezt iga zol ja a De cem ber 
1. cí men, ve zér cik ként meg je lent írás, amely ben a dél szláv ál lam 
meg ala kí tá sá nak ün ne pét is mer tet ve s an nak je len tő sé gét mél tat va, 
az egy sé ges dél szláv ál lam meg ala ku lá sát, mint év szá za dos vágy 
be tel je sü lé sét hang sú lyoz za a cikk író: „új, nagy, erős, élet ké pes 
ál lam ala kult a Triglávtól a Sztrumicáig, az Ad ri á tól a Timokig . . .  
Az év szá za dos szen ve dé sek és küz del mek meg al kot ták az ál la mot, 
ame lyet most bé kés esz kö zök kel kell olyan ná ten ni, ami lyen nek 
ez a ter mé sze ti kin csek ben rit kán gaz dag or szág nak len nie kell”. 
Men  nyi re más ként ol vas tuk e so ro kat 1999 után! Men  nyi re mást 
je len te nek az el múlt évek tör té né se i nek tük ré ben!

A hét köz na pi in for má ci ók egy ré sze mint ha most író dott vol na. 
Ol vas ha tunk rab lá sok ról, csa lá sok ról, gyil kos sá gok ról, haj lék ta la-
nok ról. Pél dá ul 3-án, a 4. ol da lon ar ról is, hogy Zöl dül nek már 
a ka rá csony fák a Futaki pi a con. „Egy elő re még mé reg drá gán 
áru sít ják a fát, mely nek azon ban még nin csen ke len dő sé ge”, s 
meg tud hat juk há rom hét múl va, 24-én, a 3. ol da lon, hogy té ve dett 
az új ság író: Csak nem tel je sen el fo gyott a ka rá csony fa a Futaki úti 
pi ac ról – a pra vosz láv ün nep re úja kat kell ren del ni.

A noviszádi rend őr ség kí mé let le nül ül dö zi a tej és pap ri ka ha mi-
sí tó kat. „A rend őr sé gi kö ze gek min den reg gel a vá ro si ka puk nál 
el len őr zik a vá ros ba be ho zott te jet” – ol vas hat juk 6-án, a 3. ol da-
lon. Ön kén te le nül adó dik a kér dés: nem kel le ne-e ma is job ban 
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oda fi gyel ni az il le té ke sek nek a tej mi nő sé gé re? Vagy mi már örü-
lünk, ha fel vi zez ve is, de kapunk?

Új vi dék vá ros fej lő dé sé nek tör té ne te szem pont já ból ér de kes 
le het a hír köz lés, mi sze rint Noviszád lesz a Dunabánság vas úti 
góc pont ja: „Fon tos vál to zá sok lesz nek a vas úti me net rend ben a 
jö vő év má ju sá ban” – tud juk meg az al cím ből ugyan ott. Vagy 
egy má sik hír: Az el ső nagy vá ro si fény rek lám Noviszádon, amely-
ből az de rül ki, hogy a Kar dos hir de tőiro da sze rel te fel, és Klein 
Je nő „ha ris nya ki rály Kral ja Alekszandra ulicai ke res ke dé se fö lött 
ra gyog ez a fényt su ho gó rek lám, ame lyet va la men  nyi nagy nyu-
ga ti vá ros ban már si ker rel ve zet tek be”. Leg kö ze lebb egy ék szer-
üz let és ma ga a Kar dos cég sze rel tet fel fény rek lá mot.

Ki rá lyi ren de let tel Új vi dék hez csa tol ták Péterváradot. Ezt az 
ese ményt 22-én a 2. ol da lon a kö vet ke ző cím mel je len tet te be 
az új ság író (aki nem fed te fel ki lét ét): Petrovaradin Noviszadhoz 
va ló csa to lá sá val ott is élet be lép a pol gá ri há zas ság – utal va ar ra, 
hogy azo nos ren del ke zé sek lesz nek ér vény ben a Du na mind két 
ol da lán le vő vá ros rész ben.    

Fel te he tő a kér dés, va jon az ol va só to bor zás esz kö ze volt-e a 
meg hir de tett tár sas uta zás, amit a szer kesz tő ség szer ve zett Fran-
cia or szág ba és Olasz or szág ba? „Niz za ra gyo gó far sang já ban gyö-
nyör köd het, aki részt vesz a Reg ge li Ujság tár sas uta zá sán. Nagy 
ér dek lő dés az ol csó uta zá si ak ció iránt” – ol vas ha tó a 24-i szám 
3.  ol da lán. 

Mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból ér de ke seb bek azok a hír-
köz lé sek, ame lyek a kul tu rá lis in for má ci ók kö zé so rol ha tók. A 
ze nei élet re vo nat ko zó an 19-én a 9. ol da lon meg tud juk, hogy a 
ti zen nyolc éves Sze ge di Sán dor sza bad kai he ge dű mű vész hang-
ver senyt adott a zág rá bi rá dió stú di ó já ban. Sza bad kai vo nat ko zá sú 
az a be je len tés is 15-én az 5. ol da lon, hogy A szuboticai Vá ro si 
Szín ház igaz ga tó sá ga va sár na pi ma ti nék ren de zé sé vel fog ja ze ne-
kul tú rá ra ne vel ni a kö zön sé get. A kez de mé nye zés ered mé nyes nek 
bi zo nyult – leg alább is er re kö vet kez tet he tünk a ki lenc nap pal 
ké sőbb, 24-én, a 6. ol da lon meg je lent új ság hír alap ján: Ki tű nő en 
si ke rült a szuboticai vá ro si ze ne de növendékeinek va sár na pi ma ti-
né ja. Leg kö ze lebb ja nu ár 4-én lesz a Vá ro si Szín ház ban.

Sza bad ka mel lett Zomborban is pezs gő ze nei élet folyt. De cem-
ber hó nap lé vén a ka rá cso nyi ün nep je gyé ben a ze nei ren dez vé-
nyek egy há zi jel le gű ek vol tak. A nagy temp lom ban Haydn Elisa-
beth mi sé jét ad ták elő dr. Kiss La jos kar nagy ve zény lé sé vel, Kiss 
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Já nos or go nakí sé re te mel lett – er ről 24-én a 7. ol da lon tá jé ko zód-
ha tunk. Ez zel a mű sor ral ven dég sze re pel tek Sza bad kán a nagy mi-
sén 29-én. A mű sor mél ta tá sa a 31-i szám 10. ol da lán ol vas ha tó.

A kép ző mű vé sze ti vo nat ko zá sú hí rek tár la tok meg nyi tá sá ra 
kor lá to zód nak. Né hány cím szem lé le te sen kö zöl szin te min den 
fon tos in for má ci ót egy-egy ese mény ről, pél dá ul 4-én az 5. ol da lon 
ez áll: Elő ke lő kö zön ség je len lét ében nyílt meg va sár nap Ba lázs 
G. Ár pád fes tő mű vész beogradi ki ál lí tá sa. Al cím: A mű vész 
de cem ber kö ze pén Noviszádon is meg ren de zi a ki ál lí tást.  A cikk 
azt ír ja még, hogy a meg nyi tón részt vett Belg rád író- és mű vész-
tár sa dal ma, s hogy a mű kri ti ku sok el is me rés sel nyi lat koz tak ró la 
a Po li ti ka  és a Vreme ha sáb ja in. Az új vi dé ki tár lat ról több ször is 
hírt adott a lap. Be je len tés szintjén: A jö vő hé ten nyí lik meg Ba lázs 
G. Ár pád fes tő mű vész noviszádi ki ál lí tá sa (8-án az 5., ugyan csak 
8-án a 12. és 14-én a 2. ol da lon), tá jé koz ta tás ként: Klicin Predrag 
kultúrtanácsnok nyit ja meg . . . (15-én, 2. ol dal) és hír ként: Elő ke-
lő kö zön ség je len lét ében nyi tot ta meg . . . (17-én, 3. ol dal).

Egy má sik tár lat ról ha son ló an több íz ben is ír tak: Hol nap es te 
nyí lik meg Ka ra Mi hály ki ál lí tá sa . . .  Ma este nyílik meg . . .  Nagy 
ér dek lő dés Ka ra Mi hály ki ál lí tá sa iránt . . .  (20-án a 8., 21-én szin-
tén a 8. és 28-án a 7. ol da lon). Ka ra Mi hály szob rász és gra fi kus-
mű vész tár la tán gra fi kák, port rék és szob rok ke rül tek be mu ta tás ra 
az iz ra e li ta hit köz ség ben. Kö zön ség to bo r zás cél já ból sor so lást 
is ki lá tás ba he lyez tek a meg nyi tón. A fő nye re mény egy kép volt 
(28-án, 7. ol dal).

Ál lan dó szín há zak hi á nyá ban mű ked ve lő elő adá sok ról ol vas-
ha tunk a Szín há zi élet ro vat ban vagy a kis hí rek kö zött. Csu pán 
né hány cím a de cem ber ben szín re ke rü lő elő adá sok ról: Marica 
Gróf nő To po lyán (6-án 5., 12-én 11. ol dal). Nagy si ke re le he tett az 
elő adás nak, mert meg is mé tel ték két szer is – ér te sü lünk 21-én az 5. 
ol da lon. Ugyan itt ar ról is tá jé ko zód ha tunk, hogy ugyan csak To po-
lyán hoz ták szín re a Sport Club mű ked ve lői Bús Fe ke te Lász ló 
Dik tá tor kisasszony cí mű háromfelvonásos víg já té kát. Ugyan ezt 
a da ra bot mu tat ták be az adaiak is a Vö rös ke reszt Egy let mű so-
ros est jén, er ről 29-én a 7. ol da lon tá jé koz tat a lap. Verbászon a 
ka rá csony je gyé ben volt a mű ked ve lő elő adás: A bet le he mi csil lag 
cí mű háromfelvonásos ka rá cso nyi já té kot mu tat ták be – ol vas hat-
juk 20-án, a 7. ol da lon. A csúrogi mű ked ve lők Berczik Ár pád 
Pa raszt kis as  szony cí mű dal já té kát vit ték szín re sok sze rep lő vel. A 
ren de ző Do bos Já nos volt, ze ne Er kel Elek – ír ja az új ság 24-én, a 
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7. ol da lon. Be csén is több elő adást lát ha tott a kö zön ség. A Ró mai 
Ka to li kus Ipa ros Le gény egy let ben az Akác fa vi rág, Mik száth Kál-
mán Az el adó bir tok és Csite Kár oly A ró zsa ma jor vi rá ga cí műt 
(31-én, 8. ol dal).

A mű ked ve lő elő adá sok mel lett gyak ran ren dez tek mű so ros 
tea dél utá no kat, bálokat, is me ret ter jesz tő elő adá so kat. Ér de mes meg -
em lí te ni Fárbás Jó zsef nyu gal ma zott ta ní tó A bor és a köz mon dás  
cí mű elő adá sát a be csei ol va só kör ben (20-án, 7. ol dal), vagy 
Becskereken A bá ná ti ma gyar közművelődési egye sü let elő adá-
sát, ame lyen Mar ton Gyu la tar tott be ve ze tőt, és fel lé pett Bor so di 
La jos fia, Fe renc is (29-én, 4. ol dal).

Ok ta tá si kér dé sek ről is ol vas ha tunk a lap ban. Nyolc osz tá lyos 
lesz az ele mi is ko la – je lez ték de cem ber 8-án, a cím ol da lon. Eb ben 
a cikk ben fi gye lem re mél tó a kö vet ke ző mon dat: „A ki sebb sé gi 
is ko lák kér dé se a nem zet kö zi szer ző dé sek kö ve tel mé nye i nek meg-
fe le lő en ren dez te tik . . .” Az ok ta tás sal kap cso la tos az a tény is, 
hogy de cem ber 12-étől több foly ta tás ban tel jes egé szé ben kö zöl-
ték az ele mi is ko lai tör vény ren del ke zé se it.

Saj tó tör té ne ti szem pont ból fon tos hír 11-én, a 7. ol da lon: A 
noviszádi újságíróegyesület köz gyű lé se cí men meg je lent tö mör 
köz le mény a Hárs fa ét te rem ben tar tott köz gyű lés ről az újonnan 
meg vá lasz tott tisz ti kar név so rá val, köz tük van dr. Feny ves Fe renc 
és Tomán Sán dor. A vá laszt mány tag jai Triva Militar mel lett Csu ka 
Já nos, Ke le men Já nos, Bodi Mi hály és má sok, míg Ha vas Ká- r oly, 
dr. Szán tó Mik lós és Andrée De zső a be csü let bí ró ság tag ja lett.

A hir de té sek kö zött is ta lá lunk mű ve lő dés tör té ne ti je len tő sé gű 
szö ve ge ket. Pél da ként csu pán né há nyat em lí tek: a Vaj da sá gi ĺrás 
leg újabb szá má nak tar ta lom jegy zé ke 29-én, az 5. ol da lon, vagy: 
„Leg szebb ka rá cso nyi aján dék csa lád já nak, ha egy év re elő fi ze ti a 
Ké pes Va sár na pot.” Az elő fi ze tő aján dék kép pen kap még egy Vol vo 
lám pát vagy egy Volt mé rőt, vagy fül hall ga tót – tud juk meg 13-án, 
a 12. ol da lon. A ka rá cso nyi szám iro dal mi mel lék le tét több íz ben 
is be ha ran goz ták, majd nem azo nos szö veg gel: „Leg alább negy-
ven ol dal ter je de lem ben je le nik meg a Reg ge li Ujság ka rá cso nyi 
szá ma, és csak 3 di nár ba ke rül . . .  A ju go szlá vi ai ma gyar írók 
leg jobb jai vo nul nak fel a Reg ge li Ujság ka rá cso nyi szá má ban 
– köz tük Szenteleky Kor nél is. No vel lák, ver sek ér de kes ri por tok 
se re ge . . . ” – je len tik be 18-án a 4. és 22-én az 5. ol da lon. A hir de-
tést nem iga zol ta a va ló ság. A ka rá cso nyi mel lék let va ló ban kö zölt 
ver se ket, no vel lá kat, de az írá sok iro dal mi ér té ke nem je len tős, 

45



ép pen ezért nem szán dé ko zom ele mez ni rö vid vis  sza pil lan tá som-
ban sem a mel lék le tet, sem az elő ző va sár na pi szá mo kat, ame lyek-
ben iro dal mi anya got ta lál ha tunk. 
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A ka rá cso nyi szám után 28-án, szom ba ton je lent meg is mét az 
új ság.

Az or szág ban bo rult és kö dös idő vál tot ta fel az elő ző na pok 
csa pa dé kos, hi deg idő já rá sát. A ha va zás, hó fú vás, hó zi va tar meg-
szűnt Szer bia-szer te, eny hül tek az erős fa gyok is. Át me ne ti de rü-
lés volt vár ha tó. Meg szűnt a ha va zás, a hő mér sék let plusz 2 fok ra 
emel ke dett, hely re állt a vas úti fo rga lom is . . .

A hét köz na pi in for má ci ók mel lett fi gyel met ér de mel a lap 4. 
ol da lán kö zölt hír, mi sze rint Őfel sé ge a ki rály alá ír ta a szer zői jog 
vé del mé ről szó ló tör vényt, amely ben fon tos in téz ke dé se ket ta lá-
lunk. Ezek ről tá jé ko zód ha tunk az írás ból. „Vé de lem ben ré sze sül 
min den iro dal mi és mű vé sze ti ter mék, amely elő ször je lent meg a 
ju go szláv ki rály ság te rü le tén, to váb bá a ju go szláv ki rály ság alatt va-
ló inak iro dal mi és mű vé sze ti ter mé kei, te kin tet nél kül ar ra, hogy 
azok a ki rály ság te rü le tén, vagy kül föld ön je len tek meg, vé gül 
min den kül föl di iro dal mi vagy mű vé sze ti ter mék, amely szerb-hor-
vát-szlovén nyel ven je lent meg kül föld ön.” Azt is meg ha tá roz ták a 
tör vény ben: mit te kin te nek iro dal mi mű nek: „Iro dal mi mű vek alatt 
ér ten dők mind azok a ter mé kek, az ös  szes iro dal mi és mű vé sze ti 
mű vek, el ső sor ban a szép iro dal mi és tu do má nyos mun kák, elő adá-
sok, be szé dek, pré di ká ci ók, ze nei mű vek, szö veg vagy szö veg nél-
kül, koreografiai és pan to mim mű vek, ame lyek elő adá sa írásban 
vagy más mó don örö kí tő dött meg, esz mei ter vek, mű sza ki ter vek, 
tér ké pek, plasz ti kus szem lék, gló bu szok, fest mé nyek és raj zok, réz-
karc ok, gra fi kai mű vek, architektonikus és mér nö ki mű vek, mű vé-
sze ti mun kák, fény ké pek és film mű vek. Át dol go zá sok és for dí tá-
sok ese tén az át dol go zó, il let ve for dí tó nak önál ló szer zői jo ga van 
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az ere de ti szer ző en ge dé lye mel lett . . .  Szer ző nek az te kint he tő, 
aki nek a ne ve az il le tő mű vön szer ző ként fel van tüntetve.” Ki tér a 
cikk ar ra is, hogy a szer zői jog át ru ház ha tó az örö kö sök re, to váb bá 
szól ar ról is, hogy míg az ak tu á lis po li ti ká ra vo nat ko zó új ság cik-
kek után nyo má sa en ge dé lye zett, ad dig az iro dal mi és mű vé sze ti 
ter mé kek után nyo má sa ti los. A szer zői jog vé del me a szer ző ha lá lát 
kö ve tő öt ven év után meg szű nik. A szer zői jog meg sér té sét pénz bír-
ság gal, vagy bör tön bün te tés sel szank ci o nál ják. 

A köz ér de kű hí rek mel lett kul tu rá lis és egyéb in for má ci ó kat is 
ta lá lunk.   

Ezen a na pon tet ték köz zé a 6. ol da lon azt a fény ké pet Thomas 
Mannról, amely a ber li ni PEN Klub ün nep sé gén ké szült. Thomas 
Mann az iro dal mi No bel-díj át vé te le után ér ke zett ha za Stock-
holm ból. 

A 7. ol da lon pe dig ar ról ér te sü lünk, hogy az iro da lom pár to ló 
dr. Vilt Vil mos, a jód für dő or vo sa, akit kül föld ön ke zel tek, hosz -
szabb idő óta, ha za ér ke zett Új vi dék re . . . (Mi cso da re lá ci ók!)

Ugyan itt tá jé ko zód ha tunk ar ról is, hogy Új vi dé ken sze re pelt 
a Hudozsesztvennij Szín ház négy elő adás sal. Ezek: Go gol Há zas-
ság, Dosz to jevsz kij Bűn és bűn hő dés, Osztrovszkij A sze gény ség 
nem bűn  és Dickens Tü csök a tűz he lyen cí mű mű ve.

Új vi dé ken ti zen hat új szü lött volt, nyolc fiú és nyolc lány.
A vi dé ki vá ro sok ese mé nye i ről ke vés hírt kö zölt a Reg ge li 

Ujság. A he te dik ol da lon a kis hí rek kö zött azért van egy, amely 
ép pen Bácsföldvárra vo nat ko zik, Orv tá ma dás a cí me. „Rej té lyes 
mó don vég re haj tott orv tá ma dás ér te Nagy La jos bacskogradistei 
la kost.” Az em lí tett sze mély a mű ma lom mel let ti la ká sá ra igye ke-
zett éj jel a fe le sé gé vel egy ba rá ti ös  sze jö ve tel ről. A mű ma lom a 
vá ro son kí vül eső ré szen, a „Kral ja Pet ra csa tor na tulsó part ján” 
volt, s a fér fit a töl té sen ha lad va ér te a tá ma dás . . . 

Ar ról, hogy hány új szü lött lát ta meg a nap vi lá got Föld vá ron, 
a ké sőb bi na pok ban sem ad tak szá mot . . .  Azt sem ol vas hat juk a 
lap ban, hogy a Bo ri csa lád lét szá mát egy kis fiú gya ra pí tot ta, aki 
az Im re ne vet kap ta a ke reszt ség ben . . .

Rö vid saj tó tör té ne ti vis  sza pil lan tá som ban csu pán a het ven 
év vel ez előt ti élet hét köz nap ja i ról, ese mé nye i ről pró bál tam be szá-
mol ni. Hogy ezt a té mát vá lasz tot tam er re a fel ol va sá si ös  sze jö ve-
tel re – le het a vé let len mű ve, vagy ta lán még sem?

(1999)
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KOSZ TO LÁ NYI A HÍD BAN
 

A Híd iro dal mi, mű vé sze ti és tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat 
el ső szá ma 1934 má ju sá ban je lent meg. 2004 ta va szán ün ne pel-
jük het ven éves ju bi le u mát. A ju bi le um kí sé rő ren dez vé nye egy 
ki ál lí tás lesz, amely a fo lyó irat tör té ne tét szán dé ko zik be mu tat ni 
írott és kép do ku men tu mo kon ke resz tül. A ki ál lí tás for ga tó könyv ét 
ír va, ke zem be ke rül tek a Híd te ma ti kus szá mai, az írói ju bi le u-
mok ra ké szí tett meg em lé ke zé sek, s ez ad ta az öt le tet, hogy meg-
néz zem, mek ko ra fi gyel met szen telt ez a fo lyó irat Kosz to lá nyi 
De zső élet mű vé nek. A Fo rum Könyv ki adó egy Híd-re per tó ri um 
ki adá sát ter ve zi, amely nem az egész idő tar tam anya gát fog lal ja 
majd ma gá ba, csupan az el múlt hu szon öt évet. Er re az anyag ra 
te hát nem tá masz kod hat tam, kéz be kel lett ven ni a het ven év alatt 
meg je lent szá mo kat.

Át la poz va szin te va la men  nyi szá mot, ké pet kap tam ar ról, hogy 
me lyik idő in ter val lum ban és mi lyen ter je de lem ben volt je len 
Kosz to lá nyi a Híd ban. A két vi lág há bo rú ide je alatt meg je lent bal-
ol da li be ál lí tott sá gú fo lyó irat tal szem ben nem le het nek nagy el vá-
rá sa ink, sem az 1945 után meg je lent foly ta tá sá val. A Híd 1934-től 
1941-ig „a mun kás moz ga lom har cos szer ve volt; ezt bi zo nyít ja a 
fo lyó irat min den szá má nak tar tal ma, ezt bi zo nyí tot ták éle tük fel ál-
do zá sá val a fo lyó irat szer kesz tői és mun ka tár sai, akik a tol lat le té-
ve el sők ként áll tak az el len ál lók so ra i ba 1941-ben” – ol vas hat juk 
a jel lem zést a há bo rú előt ti Híd re per tó ri u má nak fülszövegén.1 A 
cí mé nek meg fe le lő en a híd ve rés esz mé jét hir det ték „a ke se rű ma 
és az ígé re tes hol nap kö zött”, a „ré gi és az új kul tú ra kö zé”, „a 
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ma gyar és a dél szláv nép kul tú rá ja kö zé”, „ko rok, élet fel fo gás ok, 
nem ze tek – hi dat em ber és em ber közé”.2

Nem cso da hát, hogy a pol gá ri író Kosz to lá nyi De zső ne ve, akit 
oly kor de ka dens nek is ne vez tek, nem je lent meg a fo lyó irat ban. 
Nem em lé kez tek meg öt ve ne dik szü le tés nap já ról sem, nem kö zöl-
tek sem tő le, sem ró la szö ve ge ket. Még ha lá lá nak hí rét sem je lez-
ték. (1936. no vem ber 3-án halt meg a bu da pes ti Já nos Kór ház ban.) 
Vaj da ság ban eb ben az idő ben meg je lent már a Ka lan gya cí mű 
iro dal mi fo lyó ira tunk (1932–1944), amely még az író éle té ben 
Kosz to lá nyi-em lék szá mot ter ve zett ki ad ni. El is ké szült a Ka lan-
gya Kosz to lá nyi-szá ma, amely nek a ha son más ki adá sát 2003-ban 
mu tat ta be a Kosz to lá nyi Na pok ta nács ko zá sán Bor dás Győ ző, a 
Fo rum Könyv ki adó igazgatója3, aki is mer tet te a te ma ti kus szám 
iro da lom tör té ne ti hát te rét, meg je le né sé nek kö rül mé nye it. 

A Híd 1936. no vem ber–de cem be ri szá má ban egé szen más 
té mák kal fog lal ko zott. Ar ról írt, hogy a Híd moz gó könyv tá ra kat 
lé te sít, tá jé koz ta tott a fő is ko lai hall ga tók hely ze té ről, a túl né pe se-
dés ről és az éh ség ről, a ter mé szet tu do mány ok és a tár sa da lom tu do-
mány ok fel ada tá ról. Ar ról, hogy mi ért áll a harc Spa nyol or szág ban 
stb. Az írá sok szer zői kö zött a ha za i ak (Mayer Ottmár, At lasz 
Já nos, Steinfeld Sán dor, Lévay End re, Hock Re zső stb.) mel lett 
ott ta lál hat juk Ve res Pé ter, Il  lyés Gyu la, Gá bor An dor, Ady End re, 
Fábry Zol tán és má sok ne vét. Kosz to lá nyi ne ve nem il lett vol na a 
név sor ba . . .  Nem hi szem, hogy szük sé ges ma gya ráz ni, mi ért.

A má so dik vi lág há bo rú után, 1945-től 1948-ig Steinfeld Sán-
dor szer kesz tet te a Hidat. A ko ráb bi mun ka tár sak mel lett a há bo rú 
után újak is csat la koz tak a moz ga lom hoz. To vább ra is ide o ló gi ai 
fo lyó irat ma radt, s csak Majtényi Mi hály szer kesz té se ide jén, 
1951 és 1955 kö zött vált is mét iro dal mi folyóirattá.4 

Az el ső cik ket, amely Kosz to lá nyi val kap cso la tos, Stadler 
Au rél ír ta 1953-ban Kosztolányi5 cí men, a köl tő vel va ló ta lál ko zá-
sá nak em lé két idé zi fel 1935-ből, majd húsz év táv la tá ból. Eb ből 
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  2 Gerold Lász ló: Ju go szlá vi ai ma gyar iro dal mi le xi kon (1918–2000). 
– Új vi dék : Fo rum Könyv ki adó, 2001

  3 Bor dás Győ ző: A leg job bat akar ta. Ada lék a Ka lan gya Kosz to lá nyi-
szá má nak ha son más ki adá sá hoz = Híd, 2003, 3–4., 401–405.

  4 Nem szán dé ko zom vé gig ve zet ni a fo lyó irat tör téne tét, a szer kesz tők 
vál ta ko zá sát, azok vál to zó vi szo nyu lá sát az iro da lom hoz, csu pán azo-
kat az ada to kat jel zem, ame lyek té mán kat érin tik.

  5 Híd, 1953, 6–7., 451–452. – (Őr tűz fé nyé nél)



az írás ból az em bert is mer het jük meg. „Ma gas volt, nyú lánk, 
gyer me ki e sen cso dál ko zó sze mű. Fér fi as alak, de arc ki fe je zé se 
a kér de ző fi úé. Paj kos ság, fi nom gúnyor jel le mez te. Eb ben, és 
szem öl dö ké nek íve lé sé ben volt va la mi clownos és lu ci fe ri.” Ami-
kor Stadler Au rél fel ke res te bu dai há zá ban, Kosz to lá nyi fe le sé ge 
ag gód va ér dek lő dött: csak nem ho zott rossz hí re ket Sza bad ká ról? 
A to váb bi le írás ból ki de rült, hogy „a köl tő hos  szú há zi ka bát ban, 
pa pucs ban ké nyel mes ke dett. Ez a »kényelem« ná la meg fe szí tett 
mun kát je len tett. Nem ért rá öl töz köd ni – az írás ih le te fog va tar-
tot ta”. Nem tu dok át sik la ni a szö veg nek azon a rész le tén, aho gyan 
Kosz to lá nyi könyv tá rát mu tat ta be a szer ző: „A men  nye ze tig érő 
áll vá nyok hoz ke cses lét ra tá masz ko dott. Nagy hév vel és ra gasz ko-
dás sal so rol ta fel leg be cse sebb nyel vi köny ve it. Ki tű nő be szer zé si 
for rá sa it han goz tat ta és ol csó sá gu kat, hogy bár ki fil lé re kért meg-
sze rez he ti eze ket a »kincseket«.”

DO KU MEN TU MOK

Kosz to lá nyi is me ret len ver se it hat év vel ké sőbb, 1959-ben 
kö zöl te a Híd Dér Zol tán (Dévavári Zol tán) jó vol tá ból. Ezek 
kö zül leg alább há rom (köz tük egy dal szö veg) 1905 előtt író dott, 
és nem ke rült a hát ra ha gyott ver sek kö te té be. Eze ken kí vül még 
két dal szö veg van az is me ret len ver sek kö zött, to váb bá az Egy 
le ány ról cí mű köl te mé nye és a Csáth Gé zá hoz szó ló, két lap ból 
ál ló le ve lé nek má so dik lap já ra írt ver se, amely így hang zik:

        
A KÖL TŐ TENTÁSÜVEGE 

                         
(El uta zás előtt Josénak) 

Tisz tel ve nyúlj e pi ci ke üveg hez,
Mert ben ne ál mok van nak, ál mok,
Ez az üveg él s bár mily el ha gyott most,
Mint egy fi a tal anya ál dott. 

Még nem tu dod mi nő majd ki be lő le
De szent e tin ta, mint a lel kem.
Alá za tos tol lal me rítsd ki vé rét
És áldd meg őt és áldj meg en gem.
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Fel te he tő en 1909-ben ír ta a köl tő. „Nem csök ken ti je len tő sé gü-
ket az sem, hogy a ver sek kö zül ket tő Kosz to lá nyi di ák ko ri al ko tá-
sa, há rom dal szö veg és csu pán ket tő éret tebb mű.”6            

Az is me ret len ver sek köz lé sét Kosz to lá nyi is me ret len ön kép-
ző kö ri bí rá la tá nak köz zé té te le kö vet te – ugyan csak Dér Zol tán 
jóvoltából.7 Az ön kép ző kör és a sze rep lés fon tos volt Kosz to lá nyi 
éle té ben. 1901. no vem ber 17-én Grüner An dor nyol ca dik osz tá lyos 
ta nu ló Vígasz a kön  nyek ben cí mű mű for dí tá sá ról írt bí rá la tát ol vas ta 
fel Kosz to lá nyi. A sza bad kai Vá ro si Könyv tár ban őr zik a fő gim ná-
zi um ön kép ző kör ének ér dem köny vé ben ta lál ha tó bí rá la tot. En nek 
a tel jes szö ve gét tet te köz zé Dér Zol tán. Azért is fi gye lem re mél tó 
ez a szö veg, mert a ti zen hat éves Kosz to lá nyi, aki ak kor mind ös  sze 
he te di kes gim na zis ta volt, eb ben a szö veg ben ki fej tet te né ze te it a for-
dí tás ról, mű for dí tás ról. Bo ri Im re kis mo nog rá fi á já nak meg írá sá hoz 
fel hasz nál va ezt a szö ve get, ele mez te, s ér té kel te az írást.8

A Híd 1996-ban Iro dal mi mú ze um ro va tá ban újabb do ku men-
tu mo kat kö zölt Kosz to lá nyi ön kép ző kö ri éve i ről, és pe dig ar ról, 
ho gyan vi sel ke dett egyik ös  sze jö ve te len. Ami kor az zal vá dol ták, 
hogy ger ma niz mu so kat hasz nál, in du la to san fel ug rott a he lyé ről, 
és azt mond ta ta ná rá nak: „Soh sem hasz ná lok germanismust, ha 
haszáltam, mu tas sa ki!” Ez után in du la to san ki ro hant.  Ezek a jegy-
ző köny vek 1902-ben és 1903-ban ké szül tek, és a fen ti eset le írá sát, 
az ön kép ző kör zárt ülé sé nek le fo lyá sát és a végkifejleményt őriz te 
meg szá munk ra. „Az ön kép ző kör ez zel az 1902–1903-iki tan év ben 
meg szűnt mű köd ni. Kelt Sza bad kán, 1903. áp ri lis 22. Révfy Zol-
tán s. k. ve ze tő ta nár. Kálnai De zső s. k. jegy ző, tit kár helyettes.”9

A do ku men tu mok kö zött em lí tem Bo ri Im ré nek (BI) a Mos to ha 
cí mű kö tet ről írt könyv is mer te tő jét. A könyv kí sé rő ta nul má nyát 
Dér Zol tán ké szí tet te. Bo ri Im re írá sá nak cí mé ben je löl te, hogy 
Kosz to lá nyi ha gya té ká ból elő ke rült szö ve gek, is me ret len do ku men-
tu mok kö tet be szer kesz té sé nek mél ta tá sá ra vállalkozott.10
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  6 Dér Zol tán: Hét is me ret len Kosz to lá nyi-vers = Híd, 1959, 11., 939–
945.
A ver sek cí me: Sors, Ágác vi rá gok (ap ró ver sek), Al ta tó dal, Az alk-
onyathoz, A sze re lem, Egy le ány ról, A köl tő tentásüvege

  7 Dér Zol tán: Kosz to lá nyi egy is me ret len ön kép ző kö ri bí rá la ta = Híd, 
1960, 6., 478–486.

  8 Bo ri Im re: Kosz to lá nyi De zső. – Új vi dék : Fo rum Könyv ki adó, 1986
  9 Kosz to lá nyi De zső az ön kép ző kör ben = Híd, 1996, 11., 944–952.
10 BI (Bori Imre): Kosz to lá nyi De zső ha gya té ká ból. Kosz to lá nyi De zső: 

Mos to ha. Fo rum, Újvidék, 1965 = Híd, 1966, 5., 611–612.



KÖNYV IS MER TE TÉ SEK

Könyv is mer te tőt ol vas ha tunk még a Fecs ke lány ról szin tén 
Re gény és do ku men tum megjelöléssel.11 A kö tet szer ző je ugyan 
nem Kosz to lá nyi volt, ha nem Dér Zol tán, de ma ga a mű Kosz-
to lá nyi és Lá nyi Hed vig öt esz ten de ig tar tó sze rel mé ről ír. „Dér 
Zol tán Fecs ke lá nya rit ka ság a ma ga ne mé ben. Mert úgy pró bál 
re gény len ni, hogy köz ben meg tart ja do ku men tum jel le gét is”12 – 
ír ta Tol di Éva, s meg ál la pít ja, hogy Dér Zol tán mó do sí tot ta Lá nyi 
Hed vig nap ló já nak szö ve gét, hogy a tör té net szá lai fo lya ma to san 
kap cso lód ja nak. Re gé nye sí tett te hát. En nek el le né re stí lus tör té-
ne ti, mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból min den kép pen fi gye lem re 
mél tó, emel lett „ér de kes lé lek ta ni ada lék”.

Sze li Ist ván Stí lus ról, nyelv ről cí men is mer tet te a má so dik 
ki adás ban meg je lent Nyelv és lé lek cí mű köny vet, és azt tart ja a 
klas  szi ku sok tit ká nak, hogy mű ve ik min den új ki adá sa ke vés bé 
is mert vo ná su kat eme li ki. Kosz to lá nyi köny vét is klas  szi kus nak 
mi nő sí ti. A tar tal mi elem zés után meg ál la pí tot ta: „Azt azon ban el 
kell fo gad nunk, hogy a »nyelv egész sé ges fejlődésének«  az is föl-
té te le, hogy köny vek, írói ha gya té kok, kul tú rák sor sa ne le gyen a 
po li ti kai prag ma tiz mus prédája.”13

Har kai Vass Éva Hima Gab ri el la Kosz to lá nyi és az eg zisz ten-
ci á lis re gény. Kosz to lá nyi re gé nye i nek po é ti kai vizs gá la ta cí mű 
könyvét14 is mer tet te, amely ben Hima Gab ri el la négy Kosz to lá-
nyi-re gényt ke let ke zé sük idő rend je sze rint „evoluciós sor ban” 
szem lé li. Eb ben a fo lya mat ban mu tat rá az egyes re gény szö ve gek 
egye di sé gé re és ös  sze füg gé sé re. Meg lá tá sai fris sek, új sze rű ek. 
A fo lya mat A rossz or vos sal kez dő dött,  amely még nem re gény, 
de már drá mai ma got rejt. A Nero-regény „po é ti kai je gye i nek fel-
tá rá sán túl azt a fo lya ma tot kí sé ri fi gye lem mel, ho gyan vált át e 
re gény pa ra bo lá ból eg zisz ten ci á lis re gény re”. A Pa csir ta a lé lek ta-
ni re gény sé má ját kö ve ti, a tu dat alá szo rult ér tel mek és in du la tok 
ki rob ba ná sá nak fo lya ma tát tár ja elénk. Az Arany sár kány vi lá ga 
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11 Tol di Éva: Re gény és do ku men tum. Dér Zol tán: Fecs ke lány. Fo rum 
Könyv ki adó, Új vi dék, 1985 = Híd, 1985, 10., 1391–1392.

12 Uo. 1391.
13 Sze li István: Stí lus ról, nyelv ről. Kosz to lá nyi De zső: Nyelv és lé lek. 2. 

bő ví tett ki adás, 1990 = Híd, 1990, 11., 1151–1154.
14 Bu da pest : Akadémiai Ki adó, 1992



el tér ugyan az előb bi re gé nyek vi lá gá tól, az iz zó élet vágy mel lett 
az iz ga tott ha lál kedv re hív ja fel a fi gyel met. A bel ső tör té né sek 
már a Pa csir tá ban is a kül sők fö lé nő nek, s han got kap nak a bel-
ső be széd sze rű és gesz tus sze rű jel zé sek. Ez a je len ség az Édes 
An ná ban jut leg job ban ki fe je zés re. Har kai Vass Éva ki fo gá sol ja, 
hogy a kö tet író ja az újabb szak iro da lom ból ki hagy ta Bo ri Im re 
Kosz to lá nyi monográfiáját15 és Ki rály Ist ván Vi ta és val lo más 
cí mű kö te tét.

TA NUL MÁ NYOK

Leg több ta nul mányt Kosz to lá nyi ról Bo ri Im re tol lá ból ol vas ha-
tunk. 1975-ben Ver sek nyo má ban cí men a Rá dió is ko lá ban el hang-
zott elő adá sai kö zött Ady End re (A kalota part ján), Ba bits Mi hály 
(Fe ke te or szág) és Ju hász Gyu la (Tápai lag zi) egy-egy ver sé nek 
elem zé se után Kosz to lá nyi De zső Őszi reg ge li cí mű ver sét ele-
mez te. Ezek az írá sok nem szak ta nul mány ok, hi szen el ső sor ban a 
kö zép is ko lai ta nu lók és ta ná ra ik szá má ra ké szül tek, ter je del mü ket 
a rá dió adás idő tar ta ma kor lá toz ta. Az el hang zott elő adá sok szö ve-
gét azért kö zöl te szerzőjük a fo lyó irat ban, mert az írott szó idő ál-
lóbb, mint az el röp pe nő szó. Kosz to lá nyi De zső ver sét „a mo dern 
ma gyar köl té szet egyik leg szebb lí rai csend élet é”-nek mi nő sí tet te, 
ame lyet a har min cas évek ben írt a köl tő, és a Szám adás cí mű, 
1935-ben meg je lent ver ses könyv ében ad ta köz re, egy év vel ha lá la 
előtt. „Még nem bú csú ver se, de a ha lál-tu dat már ott van, mel lé je 
sze gő dött, ami kor az Őszi reg ge lit és tár sa it írja.”16 

A Kosz to lá nyi-cen te ná ri um évé ben Bo ri Im re több írá sa elem-
zi a köl tő versesköteteit.17 Ta nul má nya i nak cí me: Az el ső kö tet, 
Fa na ti ku sa az el tűnt idő nek, A mo dern köl tő és ide ál ja. Ezek nek a 
ta nul má nyok nak az elem zé sé re ez út tal nem té rek ki. A cen te ná ri u-
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15 Har kai Vass Éva: A lét ká o szá ban = Híd, 1992, 9., 693–697.
16 Bo ri Im re: Ver sek nyo má ban = Híd, 1975, 3., 369–392. (387–392. szól 

az idé zett vers ről)
17 Bo ri Im re: Az el ső kö tet. Kosz to lá nyi-cen te ná ri um = Híd, 1985, 4., 

470–479.
Bo ri Im re: Fa na ti ku sa az el tűnt idő nek. Kosz to lá nyi-cen te ná ri um = 
Híd, 1985, 6., 851–859.
Bo ri Im re: A mo dern köl tő és ide ál ja. Kosz to lá nyi-cen te ná ri um = Híd, 
1985, 7–8., 972–984. 



mi év ben (1985) a ti ze dik szám ban kö zöl tek leg több ta nul mányt. 
Az aláb bi ak ban ezt a szá mot mu tat juk be kis sé bő veb ben, bár 
ugyan csak váz la to san, mond hat ni jel zés sze rű en, hogy kik és mi ről 
ír tak ben ne.

KÉR DÉ SEK ÉS VÁ LA SZOK: 
KOSZ TO LÁ NYI-CEN TE NÁ RI UM

Tol nai Ot tó Kék begy ké pé ben cí mű verse18 ve ze ti be az al kal mi 
írá sok so rát. Kez dő so rai így hang za nak: 

„100 éve szü le tett KOSZ TO LÁ NYI 
a cen te ná ri u mi év re el dug tam ma gam elől
ked ves köny ve it el a szép re ze ket el még
az ottlik vá lo gat ta pu ha sár ga-fe ke te
bol dog sá got is”

Bo ri Im re eb ben a ro vat ban Kosz to lá nyi Es ti Kor nél éne ke 
cí mű mű vét értékelte.19

Pe tő fi S. Já nos tól Szö veg szer ke zet és je len tés. Kosz to lá nyi 
Akarsz-e ját sza ni? cí mű ver sé nek elem zé se cí mű ta nul má nyát 
olvashatjuk.20 A szö veg ta go lá sa: l. Be ve ze tő meg jegy zé sek. 2. 
A vers je len té se: el ső meg kö ze lí tés. 3. A vers szö veg szer ke ze te. 
Referenciális je len tés. Ér tel mi je len tés. Kom mu ni ka tív je len tés. 
4. A vers je len té se: má so dik meg kö ze lí tés. 5. Be fe je ző meg jegy-
zé sek. Iro da lom jegy zék. Füg ge lék (jel ma gya rá zat, rím, rit mi ka, 
szin- ta xis). Ér de mes és ta nul sá gos el ol vas ni!

Danyi Mag dol na Egy Kosz to lá nyi-vers je len tés ér tel me zé se 
(Ké ső ősz a ludasi pusztán)21 cí mű írá sa konk rét pél dán iga zol ta 
az el mé le ti meg kö ze lí tést.

Thomka Be á ta A ben ső sé ges ség te re cí men Kosz to lá nyi Ril ké-
ről írt ta nul má nyát elem zi, amely a  Nyu gat ban je lent meg.

Papp György Pa csir ta ide gen ben cí men egy Kosz to lá nyi-
re gény szerb hor vát ki adá sá nak for dí tás tör té ne ti ta nul sá ga it értel-
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19 Uo. 1304–1312.
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mezte.22 A Pa csir ta 1958-ban, Sza ra je vó ban je lent meg Život u 
kavezu cí men, így a mű a for dí tás ré vén má so dik szü le té sét ér te 
meg, sor sá ra te kint ve azt vizs gál ta Papp György, mi vé lesz egy 
re gény a for dí tó ke zén, ho gyan hat rá az új nyel vi kö zeg „le ve gő-
vál to zá sa”. Nem a for dí tás kri ti ka hang nem ében ír ta ta nul má nyát, 
ha nem a for dí tás tör té ne té ben szem lél te, s meg ál la pí tot ta vé gül, 
hogy nagy szük ség len ne újabb, pon to sabb for dí tás ra, hi szen ezt a 
mű meg ér de mel né. (Az óta el ké szült az új for dí tás – Marko Čudić 
mun ká ja.) 

Fe hér Ka ta lin az Arany sár kány regénydramatizációjáról írt 
kis sé el ma rasz ta ló an, mi vel a rá dió mé di u má ba nem eme li át a 
re gényt, a ren de ző ki foszt ja a mű vet, il let ve azo kat az el vá rá so kat, 
ame lye ket egy dramatizációval szem ben ki ala kí tunk. Hi á nyol ta, 
hogy nem hasz nál ta ki a ren de ző a négy le het sé ges akusz ti kai 
ele met (be széd, ze ne, zö rej, csend), és meg ál la pí tot ta: „Két fé le 
tech ni ka: a re gény- és a rá dió drá ma tech ni ká ja üt kö zik és sem mi-
sí ti meg egy mást. A meg ol dás ta lán az lett vol na, ha a ren de ző a 
Kosz to lá nyi-re gény kö rül te kin tőbb elem zé sé vel, az ös  sze fu tó szá-
lak meg ra ga dá sá val és a cso mó pont ok ki eme lé sé vel te rem tett vol-
na au toch ton, nem csu pán a be széd re épü lő, több hang sze re lé sű, 
funk ció vi se lő ele mek kel el lá tott, csu pán a mű esz me i sé gét kö ve tő 
rá dió re gényt.” (Ta lán már el is fe lej tet tük, a fi a ta lok nem is tud hat-
ják, hogy az Új vi dé ki Rá dió va la mi kor dra ma ti zált szö ve ge ket, 
rá dió já té ko kat is su gár zott, s köz tük Kosz to lá nyi-mű is volt.)23 

Pozsvai Györ gyi A Kosz to lá nyi- és Csáth-novellák pár hu za ma 
cí men a Csáth Gé za év for du ló já ra ké szí tett szám ban, 1987 jú ni u sá-
ban hos  szabb ta nul mányt írt, pár hu zam ba von va a két szer ző eti kai, 
esz té ti kai és lét ről szó ló ta ní tá sát, rö vid pró zá juk ra tá masz kod va. 
Vizs gál ta a fi a tal kor vi lá gát, a kéj és vágy, a kéj és un dor, a fáj da-
lom és a rút kap cso la tát. Az élet hab zso ló, ha lál ku ta tó mo hó ság és 
fé le lem je len lét ét ben nük, az amoralizmust, er kölcs el le nes sé get, a 
ha lál él ményt és ha lál tu da tot. A narráció ob jek tív tisz ta sá gá ról ír va 
Pozsvai Györ gyi meg ál la pí tot ta, hogy „Csáth no-vellisztikájának 
nó vu ma a tár gyi as köz lés for ma, mely nek nem   iro dal mi, ha nem 
ze nei előz mé nye it kell szem előtt tar ta ni. A meg vál to zott bel ső 
rit mus, a hang nem ob jek ti vi tá sát tük rö zi a szi kár, ke mény ve re tű 
stí lus”. Mel let te ott van a „dal la mos, a sok jel zős Kosz to lá nyi, »aki 
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sze re ti a fél ho mályt, a dél utánt: aki nek pró zá já ban is ra gyog az 
ősz, és min dig lo bog az ősz, és min dig lo bog a szél; aki cso dá ban 
hisz, aki tud ja, hogy el vá laszt ha tat lan a bűn és a gyö nyör, de csú-
nya ság és a kéj is; aki lá zad, és a le he tet len nel játszik« . . .”24

Nero, a vé res köl tő cí mű Kosz to lá nyi-re gén  nyel két ta nul mány 
is fog lal ko zott. Rajsli Ilo na A „sem mi” bi ro dal má ból ki re keszt ve 
cí mű írá sá ban a be ve ze tő ben je lez te szö veg ol va sá sá nak pá lyá it, 
majd mo tí vum rend sze rét igye ke zett ki bon ta ni, ame lyek a szöveg-
mélyben a lé nye get hor doz zák. Kosz to lá nyit ér de kel te Nero sze-
mé lyi sé ge, kór ké pe, ars po e ti cá ja, a köl tő vi szo nyu lá sa ko rá hoz 
és vi lá gá hoz, s az, hogy hol a ha tár köl té szet és ál köl té szet kö zött. 
„A csend alak já ban meg je le nő sem mi ál lan dó an vis  sza té rő ele me 
a re gény nek. Nero min den pró bál ko zá sa után vis  sza zu han ön nön 
sem mi jé be, mely tar tal mat lan lét elem . . .”, majd meg ál la pít ja: 
„De hi á ba  tu laj do na Nerónak a min den, a sem mi bi ro dal ma csak 
a fu vo lá sé, aki azért fu vo lá zik, mert ez jó, és ezért bol dog, és 
Britannicusé, aki rej té lye sen szép, meg fog ha tat lan ver se ket ír, ő 
tud ja, hogy ami nincs, az mind az övé. A sem mi nem Neróé.”25 

Ugyan eb ben a szám ban szin tén a Nero mo tí vum rend sze ré ről 
ér te ke zett egy má sik szer ző, Turi Már ta is.26 Ta nul má nyá ban he lyet 
ka pott az élet-ha lál mo tí vum, a már vány mo tí vum, a csönd mo tí vum, 
a ter mé szet mo tí vum, a vi rág- és az ál lat ké pek, a szí nek mo tí vu ma, s 
azok je len té se. Eze ket ele mez te. Kü lö nö sen ér de kes a szí nek kel kap-
cso la tos vizs gá ló dá sa. Meg ál la pí tot ta, hogy Neróra jel lem ző fo ga-
lom az una lom is, amely vé gig meg ta lál ha tó a re gény ben. Egész 
éle té ben ha lá lo san unat ko zik, nem tud ma gá val mit kez de ni. „Még 
a sze re lem is az una lom je gyé ben ke let ke zett, s no ha egy ide ig lán-
golt – a gyil kos sá gok, a vér olaj volt a tűz re –, ké sőbb még csak 
nem is pa rázs lott. Az una lom mint vég le ges, re mény te len ál la pot 
szét rom bol ja a sze rep lők, fő leg Nero és Poppaea sze mé lyi sé gét, és 
a gyil kos sá go kig, il let ve az »önbeszüntetésig« vezet.”27 
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SZÍN HÁZ

Szín há zi be mu ta tók ról Gerold Lász ló írt. Az Új vi dé ki Szín ház 
Édes An na előadását28 ele mez te 1984-ben, majd a sza bad kai Kosz-
to lá nyi De zső Szín ház Zseb szín pa dá nak Fecs ke lány cí mű elő adá-
sá ról írt 1995-ben. Az Édes An na dra ma ti zált vál to za ta Ha rag 
György ren de zé sé ben ke rült szín re. A kri ti kus sze rint „Ha rag 
György Édes An na ol va sa ta pon tos, szín pa di szen zi bi li tást és nagy-
 fo kú tu da tos sá got mu tat az elő adás, hogy még sem füg get le nít he tő 
a szín pa di vál to zat a re gény től, az azon mú lik, hogy a ren de zői 
alap gon do lat el kép ze lést nem iga zol ják vis  sza (. . .)  az elő adás egyes 
je le ne tei”.  Ké sőbb azt mond ja: „A re gény és a szín pa di át dol go zás 
kö zöt ti leg szem be tű nőbb (. . .) kü lönb ség, hogy Kosz to lá nyi nál 
Vizyné után Édes An na Vizyt is meg öli.” Ha rag nál hi ány zik a 
má so dik gyil kos ság. Azok a né zők, akik a re gény sze rű sé get ke re-
sik a drá má ban, csa lód nak. A hos  szú ta nul mány ter mé sze te sen 
elem zi a szí né szek já té kát, az ala kok meg je le ní té sét, a ren de zést és 
egé szé ben a drá mát.

Ugyanő írt a Fecs ke lány sza bad kai elő adá sá ról is, amely a Kosz-
to lá nyi De zső Szín ház Zseb szín pa dá nak el ső be mu ta tó ja volt. „Sze-
ren csés vá lasz tás, nem csak azért, mert a szín ház név adó já ról szó ló 
tör té net ka pott szín pa di for mát, s mert a hely hez is il lik, ha nem mert 
Hedda sze re pé re alig ha le het itt al kal ma sab bat ta lál ni (. . .) Korhecz 
Imo lá nál, aki tör té ne te sen szin te egy idős a köl tő ra jon gá sá ban fecs-
ke lány nak (. . .) ne ve zett, sze re tett teremtéssel.”29 

Ös  szeg zés ként meg ál la pít hat juk, hogy a Híd ban csak az 
öt ve nes évek ele jé től ta lá lunk ada lé ko kat Kosz to lá nyi élet mű vé-
nek meg is me ré sé hez. A Kosz to lá nyi-szö ve gek, -do ku men tu mok 
mel lett kom men tá ro kat, mél ta tá so kat, elem zé se ket, szín há zi és 
könyv -is mer te té se ket ol vas ha tunk. 1971-ben, ami kor az Üze net 
cí mű fo lyó irat meg in dult, a do ku men tu mo kat már nem a Híd ban 
kö zöl te Dér Zol tán, ha nem a sza bad kai fo lyó irat ban. A Kosz to lá-
nyi-kul tusz itt vert gyö ke ret, ami ter mé sze tes is, hi szen a köl tő a 
vá ros szü löt te volt. Sza bad kán ren de zik meg a Kosz to lá nyi Na po-
kat (1991-től), s kü lön Kosz to lá nyi-em lék szá mo kat je len tet meg 
az Üze net. A Híd csu pán a cen te ná ri um évé ben, 1985-ben kö zölt 
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több elem zést Kosz to lá nyi mű ve i ről, a ké sőb bi szá mok ban csak 
a Kró ni ka cí mű ro vat ban ol vas ha tunk a sza bad kai ren dez vény ről. 
Er re az anyag ra már nincs szán dé kom ki tér ni.

Mind amel lett, hogy nem túl so kat fog lal ko zott a Híd Kosz to-
lá nyi De zső élet mű vé vel, leg újab b ju bi le u mi éve az ő je gyé ben 
in dult. A 70-es szám mal dí szí tett fe dő la pon, vagy a szö ve gek kö zé 
be ékel ve egyes ro va tok kö zött Kosz to lá nyi De zső so ra it ta lál juk 
– a fő szer kesz tő ki je len té se alap ján – egész éven át min den szám-
ban. Ezt az el gon dol kod ta tó szen ten ci át ol vas hat juk: „Gyak ran jut 
eszem be Péterfí Je nő ki je len té se. Min den ki, aki ma gyar nak szü le-
tett s így akar va, nem akar va vál lal ja szen ve dé sün ket, kár pót lást 
kap az ál tal, hogy Arany Já nost ere de ti ben ol vas hat ja.” Hoz zá te-
szem még: és Kosz to lá nyit . . .

(2004)             
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A SINKÓ-ÉLETMŰ RE CEP CI Ó JA 
A MA GYAR, A DÉL SZLÁV ÉS 
AZ EU RÓ PAI IRO DA LOM BAN

Bib li og rá fi ai ol va sat: 1914–1985

Köz tu dott tény, hogy a bib li og rá fi ák a do ku men tu mok ada ta it, 
meg je le né si he lyü ket és ide jü ket, va la mint ter je del mü ket rög zí tik. 
Sok eset ben csu pán re giszt rál ják, nem ér té ke lik a mű ve ket. Az 
an no tált bib li og rá fi ák ér té ke lé se is meg elég szik a mű fa ji meg je lö-
lés sel, eset leg rö vid mi nő sí tés sel. Ez az oka an nak, hogy a bib li-
og rá fi ák ol va sa ta nem szok vá nyos ol vas mány él mény. Mi vel csak 
ada to kat, té nye ket kö zöl nek, a mű ve lő dés tör té nész más ként nem 
is ol vas hat ja őket. Egy sze rű en azok ra a kér dé sek re ke res he ti – és 
kap hat ja meg – a vá laszt, hogy egy szer ző mi kor és hol kö zöl te 
mű ve it, milyen nyel ven, mi lyen ter je de lem ben, és hogy mű ve i nek 
volt-e, s ha igen, mi lyen volt a vissz hang ja. Így kö ze lí tet tük meg 
mi is té mán kat a pub li kált és a még nem pub li kált (kéz ira tos) bib-
li og rá fi ák ból, az zal a fenn tar tás sal, hogy az ada tok va ló szí nű leg 
bő vít he tők fel nem tárt for rá sok ból. Ma ga a tény, hogy egy szer-
ző ide gen nyel ven is pub li kált (Sinkónak az emig rá ció éve i ben 
a ma gya ron kí vül né me tül, fran ci á ul és szór vá nyo san an go lul 
je len tek meg írá sai, 1945 után pe dig hor vá tul), nem je len ti azt, 
hogy ol vas ták is a mű ve it. Azt te hát nem de rít het jük ki, há nyan 
ol vas ták, s mi lyen volt mű ve i nek a pre fe ren ci á ja kü lön bö ző ol va-
sói ré teg kö ré ben. Bár ez is rész te rü le te a re cep ci ó nak. Mi vel 
meg je lölt kor sza kunk idő sza ká ból nin cse nek ef faj ta ol va sás szo ci-
o ló gi ai fel mé ré se ink – utó lag ezt nem le het a tel jes ség igé nyé vel 
el ké szí te ni –, rö vid ös  sze fog la lónk csu pán azt kí sér li meg ös  sze-
gez ni, hogy Sinkó Er vin nek mi kor és mely mű vei je len tek meg 
ide gen nyel ven, s hogy az iro dal mi köz vé le mény fi gye lem be vet-
te-e egyes mű ve i nek meg je le né sét, re a gál tak-e rá juk.

Az ide gen nyel vű re cep ció ér tel me zé se kor lá to zód hat csu pán 
nyel vi ala pok ra, de fi gye lem be ve he tő a föld raj zi kri té ri um is (a 
Ma gyar or szá gon meg je lent mű vek és ér té ke lé sek, Er dély ben, il let-
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ve Ro má ni á ban nap vi lá got lá tott köz lé sek, sőt az emig rá ci ó ban 
(Mün chen ben, Lon don ban stb.) ma gyar nyel ven kö zölt írá sok is. 
Mi a cím ben meg je lölt szem lé let alap ján vé gez tük elem zé sün ket.

Sinkó Er vin nek éle té ben har minc önál ló kö te te je lent meg 
– ma gya rul, hor vá tul és né me tül. Ha lá la után még ki lenc ki ad vány-
ból is mer het te meg mun kás sá gát az if jabb nem ze dék. Ezek Bu ka-
rest ben, Bu da pes ten, Zág ráb ban és Új vi dé ken (Fo rum Könyv ki-
adó) ké szül tek (ma gya rul és hor vá tul).

Idő rend ben vizs gál va meg ál la pít hat juk, hogy Sinkó Er vin a két 
vi lág há bo rú kö zött két önál ló kö te tet adott ki, mind ket tő ver ses kö-
tet. Az Éj sza kák és haj na lok Sza bad kán (1916), A fáj dal mas is ten 
Bécs ben (1923) lá tott nap vi lá got. Mind két mű vé ről je lent meg 
is mer te tés. Az Éj sza kák és haj na lo kat je lez te a Bácsmegyei Nap ló, 
a Sze ge di Nap ló és a Sze ged és Vi dé ke. 

A fáj dal mas is ten ről szó ló is mer te té sek kö zül há rom té tel 
(ko lozs vá ri Ke le ti Új ság, Bé csi Ma gyar Új ság és Bácsmegyei Nap-
ló) Az út1 cí mű könyv mel lék le te ként meg je lent bib li og rá fi á ban 
– amely ből az ada ta in kat me rí tet tük –  té ve sen van nyil ván tart va: 
1916-ban nem is mer tet het ték az 1923-ban meg je lent köny vet. A 
kö tet ről egyéb ként 1924-ben meg em lé ke zett a bu da pes ti Vi lág, 
va la mint a ha zai Vaj da ság cí mű lap.

Sinkó Er vin a ma gyar iro da lom fej lő dé sé ben el fog lalt he lyén 
is túl me nő en kö zép-eu ró pai iro dal mi je len ség és ér ték volt – ír ta 
Bos nyák István.2 Az élet mű re cep ci ó ja kö ve ti az író éle té nek 
ál lo má sa it. Ezt tük rö zik az ada tok, ame lye ket a ren del ke zé sünk re 
ál ló bib li og rá fi ák ból kiolvashattunk.3 Vizs gá la tun kat nem ter jesz-
tet tük ki a kü lön le nyo mat ok ra, kis nyom tat vá nyok ra, hi szen azok 
az írá sok nem el sőd le ges köz lé sek, va la hol, va la mi lyen for má ban 
– leg gyak rab ban az idő sza ki ki ad vány ok ha sáb ja in, vagy gyűj te-
mé nyes mű vek ben – már meg je len tek, ezért nem szó lunk ró luk. A 
re cep ció ér tel me zé sét két fé le képp vizs gál tuk. Mit és hol pub li kált 
Sinkó Er vin, te hát írá sai ré vén men  nyi re volt a va ló ság ban ré sze-
se a kö zép-eu ró pai iro dal mi élet nek, s kor tár sai ho gyan re a gál tak 
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sa kéz irat ban – ez ide ig nem pub li kált anyag.



mun kás sá gá ra. Ez utób bi re cep ció, fel té te le sen „be fo ga dás”, gyak-
ran vi ták ban, vi ta cik kek ben nyil vá nult meg. Fel tér ké pe zé sünk ben 
meg sem kí sé rel tünk vá laszt ad ni ar ra a gyak ran fel ve tett kér dés re, 
hogy me lyik az az „iro dal mi ég alj”, ame lyet Sinkó po ten ci á lis 
iro dal mi ha zá já nak mond ha tott. Ne héz „hon fog la lá sá ról” má sok 
szól nak majd. Ami nem vi ta tott, az a tény, hogy min den írá sát 
ma gya rul gon dol ta vé gig és ve tet te pa pír ra. Ezt Marjan Matković 
is meg ál la pí tot ta, jól le het hor vát író ként is szá mon tar tot ta (er ről 
ta nús ko dik a Pet stoljeća hrvatske književnosti so ro zat ban meg je-
lent posz tu musz Sinkó-kötet). Éle té nek ál lo más he lye it fel tér ké pez-
ve, a kö vet ke ző kép ala kul ki:

1914 és 1915 kö zött a fi a tal Sinkó a sza bad kai Bácsmegyei 
Nap ló ál lan dó mun ka tár sa volt, ver se ket és pub li cisz ti kát kö zölt 
a lap ban.

1916-ban a Nép sza vá ban je lent meg írá sa, majd Kas sák La jos 
lap já ban, a Tett ben ta nul mán  nyal, a Má ban pe dig ver sek kel mu tat-
ko zott be.

1917-ben ki ke rült a front ra, majd az őszi ró zsás for ra da lom 
ide jén egy ide ig Bu da pes ten tar tóz ko dott. Szá mot te vő írá sa a Ma 
cí mű fo lyó irat ban meg je lent há rom ver se.

1919-ben in dí tot ták meg Bu da pes ten az Internationale cí mű 
fo lyó ira tot, emel lett mun ka tár sa volt még a kecs ke mé ti Ma gyar 
Al föld nek, a Fák lyá nak és a Nép sza vá nak. Írá sai fő leg eti kai, po li ti-
kai, fi lo zó fi ai ta nul má nyok, es  szék, kom men tá rok és pub li cisz ti ka.

1921-től 1926-ig Bécs ben él tek fe le sé gé vel, ahol a grin zin gi 
„szo ci a lis ta ba rak kok” la kó ja, asz ta los mun kás, inkasszáns, film sta-
tisz ta, min de nek fe lett író. 1921-ben mun ka tár sa volt a ko lozs vá ri 
Nap ke let cí mű fo lyó irat nak, a po zso nyi Tűz nek, a bé csi Pa no rá má-
nak, a Bé csi Ma gyar Új ság nak, el vét ve a Bácsmegyei Nap ló nak. 
Ver sei, re gény rész le tei, könyv is mer te tői je len tek meg. 1922-ben 
nem pub li kált sem mit, va ló szí nű leg elő ké szí tet te az 1923-ban 
ki adott ver ses kö tet ét (A fáj dal mas is ten).

1924-ben Test vér cí men krisztiánus fo lyó ira tot in dí tott meg, 
amely nek nem csak ki adó ja volt, ha nem fő mun ka tár sa is. Ha nem 
ves  szük te kin tet be, hogy ő volt sa ját fo lyó ira tá nak szin te egye dü li 
ál lan dó mun ka tár sa, úgy tűn het, hogy ez az év Sinkó ter mé keny 
évei kö zé so rol ha tó. A Test vé ren kí vül azon ban csu pán a Bácsme-
gyei Nap ló ban je lent meg négy írá sa. Meg ta lál hatunk a Test vér ben 
szin te min den mű faj tí pust (ver sek, cik kek, el be szé lé sek, es  szék, 
ta nul má nyok, po lé mi ák stb.).
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A Test vér cí mű fo lyó irat meg je le né sét Ara tó End re az Új vi dé-
ken meg je le nő Út cí mű lap ban ismertette4, de re a gált rá a sza bad-
kai Nép sza va, a Bácsmegyei Nap ló, a Ke le ti Új ság, a New York-i 
Új Elő re va sár na pi mel lék le te, és ter mé sze te sen nem hagy ta vá la-
szo lat la nul a vi ta cik ke ket az érin tett lap, a Test vér sem.

1926-tól, úgy szól ván az in du lá sá tól (a 3. szá má tól kezd ve) ál lan-
dó mun ka tár sa volt a ko lozs vá ri Ko runk nak. Ez év feb ru ár já tól Sza-
bad kán, majd Sza ra je vó ban él tek, jú ni us tól Graz, majd 1927 de cem-
be ré ig is mét Bécs az ott ho nuk. Eb ben az év ben lett mun ka tár sa a 
Nyu gat nak és a Szá za dunk nak. An nak a Nyu gat nak, ame lyet né hány 
év vel előbb még le né zett, ma ra di nak tar tott. Meg le pő en sok eti kai, 
fi lo zó fi ai es  szé je és könyv is mer te tő je je lent meg ezek ben a la pok-
ban. A Nyu gat ban kö zöl te az Aegedius útrakelése cí mű kis re gény ét 
is, va la mint a Te nye rek és ök lök cí mű re gé nyét há rom rész ben.

1927-ben zaj lott le is mert vi tá ja is az er dé lyi Pap Jó zsef fel és 
Déry Ti bor ral a ko lozs vá ri Ko runk ha sáb ja in.

1928 ja nu ár já tól 1931 őszé ig Prigrevica Sveti Ivanon 
(Bácsszentivánon) dol go zott az or vos fe le ség. Sinkó itt kezd te el 
ír ni az Op ti mis ták cí mű re gé nyét. Írá sa it – fő leg iro da lom kri ti ká-
it, re cen zi ó it, de ver se it és el be szé lé se it úgy szin tén – to vább ra is 
kö zöl te a Nyu gat, a Szá za dunk, a Ko runk és a Bácsmegyei Nap ló.

1931 és 1933 kö zött zü ric hi és bé csi emig rá ció kö vet ke zik. Itt 
né me tül je len nek meg írá sai fe le sé ge for dí tá sá ban. Tovabbra is írt 
a Ko runk ba és a Nyu gat ba (itt lá tott nap vi lá got Sor sok cí mű kis re-
gé nye öt foly ta tás ban).

1932-ben írás je lent meg ró la az Arbeiter Ze i tung ban A más fé le 
ma gyar cí men.

1933 ta va szá tól 1935 má ju sá ig Pá rizs ban él nek, ahol a Le 
Monde rész le tet kö zölt az Op ti mis ták cí mű re gé nyé ből, a L’Europe 
pe dig meg je len tet te fran ci á ul a Szem ben a bí ró val cí mű írá sát. Ez 
év ben kö zölt a moszk vai Za Rubezsom is rész le tet az Op ti mis ták-
ból, ame lyet köz ve tí tő nyelv igény be vé te lé vel, né met ből for dí tott 
Saveljev.

1935 má ju sá tól 1937. áp ri lis 14-éig volt Moszk va az ál lo más-
hely ük. Ez idő alatt a Ka lan gyá ban, a moszk vai Sar ló és Ka la pács-
ban, a pá ri zsi L’Europe-ban je le nik meg ver se, iro dal mi ta nul má-
nya (Romain Rolland-ról) és rész le tek az Op ti mis ták ból.
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1937 áp ri li sá tól 1939 szep tem be ré ig is mét Pá rizs ban él nek. 
El be szé lé sei je len tek meg a Ce soirban (szám sze rint nyolc), 
há rom könyv is mer te té se a L’Europe-ban, el be szé lé se a lon do ni 
New Writing-ben, há rom el be szé lé se a Ko runk ban, amely há rom 
foly ta tás ban kö zöl te a Don Qui jo te út jai cí mű es  szé jét is.

1939-ben ha za tér het tek az ak ko ri Ju go szlá vi á ba, ál lo más he- ly-
ük Prigrevica, Zág ráb, Sza ra je vó (1939–1940), majd 1940. áp ri lis 
10-étől Drvar. El ső írá sa a ju go szláv saj tó ban 1941. már ci us 16-án 
latott nap vi lá got a zág rá bi Novostiban, ez a Moj prvi dan u Parizu  
(El ső na pom Pá rizs ban) cí mű el be szé lé se volt.

Sinkóról az emig rá ció utol só éve i ben nem je len tek meg írá sok. 
A há bo rú utá ni évek ben ta lá lunk is mét re a gá lást mun ká i ra. Ezt az 
idő sza kot mű vei alap ján né hány fon to sabb ál lo más jel lem zi. Köz-
vet le nül a há bo rú után Zág ráb ban fő leg po li ti kai írá so kat tett köz-
zé. Több írá sá ban üd vö zöl te az új já épí tést. Sinkó zág rá bi la kos ként 
ta lán ter mé szet sze rű leg hor vá tul pub li kál ta elő ször mű ve i nek nagy 
ré szét. A ma gyar vál to zat oly kor évek kel ké sőbb lá tott nap vi lá got, 
né me lyik írá sa nem is je lent meg ma gya rul. Pe dig em lí tet tük, hogy 
Sinkó ma gya rul írt, s fe le sé ge vagy va la ki más for dí tot ta hor vát ra. 
Zág ráb ban 1946–47-ben eti kai, fi lo zó fi ai ta nul má nya, il let ve kom-
men tár ja je lent meg Spomenici fašizma cí men,  és az if jú sá gi vas út-
vo nal épí té se kor meg ír ta az Eto ide naša sila cí mű írá sát, ame lyet 
rész ben ma gya rul is köz zé tett A vas út cí men. Ti zen négy nap cí mű 
re gé nye Enver Čolaković for dí tá sá ban hor vá tul már 1947-ben nap-
vi lá got lá tott, míg ma gya rul csak há rom év vel ké sőbb, 1950-ben a 
Testvériség-Egység ki adá sá ban is mer het te meg a vaj da sá gi ma gyar 
ol va só kö zön ség. Er re a mű re re a gál tak a há bo rú után el ső íz ben 
hor vá tul (Marjan Matković, Josip Barković, Ivan Dončević, No vak 
Simić), míg ma gya rul a Híd ban Thurzó La jos   A vas út ról írt. 

Iro dal mi ta nul má nyai Boc cac ci ó ról, a re a liz mus ról és a na tu ra-
liz mus ról, Anatole France-ról, az er kölcs ről, a szo ci a lis ta huma-
nizmusról és Mak szim Gor kij ról ugyan csak hor vá tul je len tek 
meg 1949-ben, csak úgy, mint el be szé lés kö te te (1950), az Áron 
sze rel me cí mű kis re gé nye (vagy ahogy az 1951-es ki adás mi nő sí-
tet te mű fa ji lag: lí rai el be szé lé se). Az Áron sze rel me ma gya rul csak 
1963-ban az Aegedius útrakelése és más tör té ne tek cí mű kö tet ben 
ol vas ha tó.

Az 1948 és 1951 kö zött írt elő adá sai, cik kei hor vá tul 1951-ben 
Sablast kruži Evropom, ma gya rul 1952-ben Kí sér tet jár ja be Eu ró-
pát cí men je len tek meg.
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Az Op ti mis ták cí mű re gé nyé nek – ame lyet még a két há bo rú 
kö zöt ti évek ben írt meg Prigrevicán, s amely nek kéz ira ta vé gig kí-
sér te az emig rá ció éve i ben, s a há bo rú ide je alatt át vé szel te a bom-
bá zást is – el ső kö te te 1952-ben je lent meg ma gya rul, a má so dik 
kö te te 1955-ben, míg hor vá tul a tel jes re gény 1954-ben Iva Adum 
for dí tá sá ban (Zagreb, Zora). Meg je gyez zük, hogy a ki adá sa kö rü-
li bo nyo dal ma kat rög zí tő nap ló ját, az Egy re gény re gé nyét előbb 
ol vas hat ta a hor vát ol va só kö zön ség (1955), mint a ma gyar. Ez 
utób bi csak öt év vel ké sőbb, 1960-ban, majd 1985-ben, az élet mű-
so ro zat ban. Ez a mű né me tül két ki adást is meg ért: 1962-ben és 
1965-ben. Sinkó Er vin nek a hor vá tot ki vé ve önál ló kö te tei ide gen 
nyel ven nem je len tek meg, ki vé tel az Egy re gény re gé nye.

Csak hor vá tul ol vas ha tó né hány al ko tá sa, mint a Falanga 
antikrista i drugi komentari cí mű (1957), a Lik književnika (1957) 
és a  Sudbonosna pisma két kö te te (1960). S ha már a hor vát nyel-
vű ki ad vány ok nál tar tunk, meg kell em lí te ni még há rom fon tos 
Sinkó-kötetet, ame lyek azt bi zo nyít ják, hogy men  nyi re tar tot ták 
szá mon a hor vát iro da lom ban: egyik az 1969-ben, a zág rá bi 
Matica hrvatska ki adá sá ban meg je lent Pjesme u prozi, má sik a 
Sablast kruži Evropom cí mű, öt száz ti zen két ol da las gyűj te mé nyes 
mű a zág rá bi Globus ki adá sá ban, Marjan Matković szö veg gon do-
zá sá val (1982), a har ma dik pe dig a Drvarski dnevnik a zág rá bi 
JAZU ki adá sá ban (1983).

Sinkó Er vin 1959 őszén az új vi dé ki Ma gyar Tan szék ta ná ra-
ként több ta nul mány kö te tet je len te tett meg a ma gyar iro da lom 
tör té ne té ből. (Ma gyar iro da lom, 1963, Cso ko nai élet mű ve, 1965). 
Ma gya rul köny vei az új vi dé ki Fo rum ki adá sá ban lát tak nap vi lá-
got, majd ha lá la után a bu ka res ti Kriterion gon do zá sá ban (Bretter 
György vá lo ga tá sá ban), posz tu musz ki adás ban ele ve ned tek fel 
írá sai 1975-ben. Ezt kö vet te az 1939 és 1941 kö zött írt nap ló fel-
jegy zé se i nek ki adá sa Hon fog la lás előtt cí men (Új vi dék, Fo rum, 
1976), a Szem ben a bí ró val (Bu da pest, Gon do lat, 1977), vá lo ga-
tott ver se i nek kö te te, a Ván dor bo tom meg-meg tor pan (Új vi dék, 
Fo rum, 1977), a Mag ve tő ki adá sá ban új ra meg je lent Op ti mis ták 
(1979), majd a Gon do lat ki adá sá ban a Ti zen négy nap (1982), a 
Mag ve tő ál tal új ra ki adott Szem ben a bí ró val (1983) és az új vi dé ki 
Fo rum élet rajz-so ro za tá ban meg je lent Egy re gény re gé nye (1985). 
Er ről a kor szak ról azon ban már más hi va tott be szél ni. 

Sinkó mun kás sá ga a má so dik vi lág há bo rú után nem ma radt 
vissz hang nél kül. A re cep ció, a vo nat ko zó iro da lom igen gaz dag. 
Min den fon to sabb Sinkó-művet szá mon tar tott az iro dal mi köz vé le-
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mény. Is mer te té sek je len tek meg mun ká i ról Ma gyar or szá gon, Zág-
ráb ban, Belg rád ban, Vaj da ság ban. Új vi dék re köl tö zé se előtt fő leg 
hor vá tul je len tek meg ró la írá sok a zágrábi la pok ban, ame lyek-
nek rész ben ő is mun ka tár sa volt, mint pél dá ul a Republikának, 
ahol 1945-től pub li kált, de rend sze re sen írt a Književne novine 
szá má ra (1948-tól), to váb bá a Savremenost, a Delo, a Vjesnik u 
srijedu cí mű he ti lap ba és más ho va. Szór vá nyo san kö zöl te írá sa it 
a Delóban, a Borbában, a NIN-ben, s ezek ben a la pok ban ta lál juk 
meg a rá vo nat ko zó iro da lom nagy ré szét is. Éven te át lag har minc 
írá sa je lent meg kü lön bö ző új sá gok ban és fo lyó irat ok ban hor vá tul, 
ma gya rul és szer bül. Leg ter mé ke nyebb az öt ve nes évek kö ze pén 
volt. 1950-ben hat van há rom írá sa (ver sek, el be szé lé sek, cik kek, 
po li ti kai írá sok, iro dal mi ta nul má nyok stb.) lá tott nap vi lá got. 1960 
után ke ve seb bet pub li kált pe ri o di kák ban. Ez ter mé sze te sen re la tív 
adat, hi szen, ami kor re gé nyen dol go zott, vagy nap ló fel jegy zé se ket 
vá lo ga tott, il let ve saj tó alá ren de zett, nem fu tot ta ere jé ből ki sebb 
írá sok köz lé sé re. Ez zel szem ben meg nőtt pub li ká ci ó i nak szá ma, 
ami kor rész le tek ben kö zöl te re gé nye it, hos  szabb el be szé lé se it, 
nap ló it. Éle te vé ge fe lé, 1965-től mind ke ve sebb írá sa je lent meg a 
la pok ban (1965-ben hét, 1966-ban és 1967-ben hat-hat, ha lá la után 
már mind ös  sze egy-ket tő).

Ma gya rul a mün che ni Lá tó ha tár, majd az Új Lá tó ha tár, a lon-
do ni Iro dal mi Új ság, a bu da pes ti Fi lo ló gi ai Köz löny, a Kor társ, az 
Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, a Va ló ság, a Kri ti ka, a deb re ce ni 
Al föld és más idő sza ki ki ad vány ok kö zöl tek is mer te té se ket kö te te i-
ről, el ső sor ban az Op ti mis ták ról, az Egy re gény re gé nyé ről és nem 
utol só sor ban a Ma gyar iro da lom cí mű köny vé ről. A vaj da sá gi 
ma gyar pe ri o di kák is fog lal koz tak Sinkó mun kás sá gá val. Írá sok 
je len tek meg ró la a Híd ban, az Új Symposionban, a Ma gyar Szó-
ban. Az Új Symposion fi a tal író gár dá ja Sinkó-em lék évet hir de tett 
meg az író ha lá lát kö ve tő év ben, 1968-ban.

Meg kell em lí te ni még, kik fog lal koz tak leg töb bet Sinkó Er vin 
mun kás sá gá val. Vaj da ság ban Bos nyák Ist ván (több kö tet tel és 
szám ta lan ta nul má nyá ban), Bo ri Im re ta nul má nya i ban, ame lyek 
a Híd ban, az Új Symposionban, a Ma gyar Szó ban, va la mint iro da-
lom tör té ne te i ben és ta nul mány kö te te i ben lát tak nap vi lá got, de írt 
ró la B. Sza bó György, Sze li Ist ván, Bá nyai Já nos, Ma jor Nán dor 
és má sok, hogy csak né hány ha zai szer ző ne vét em lít sük meg.

Ma gyar or szá gon Sükösd Mi hály, Jó zsef Far kas, Bán Im re, 
Szauder Jó zsef, Julow Vik tor, Kom lós Ala dár és má sok ír tak a 
köny ve i ről. S nem hagy hat juk ki a ko lozs vá ri Méliusz Jó zse fet, 
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aki a Ko runk ban bú csú zott va la mi ko ri ba rát já tól (1967). Ezt az 
írá sát a Híd is kö zöl te 1968-ban, a har ma dik szá má ban. Egyéb-
ként 1967-ben – Sinkó ha lá lá nak évé ben – je lent meg ró la a leg-
több írás (negy ven négy). A ké sőb bi évek ben mind ke ve sebb és 
ke ve sebb szö veg lá tott nap vi lá got ró la. 1973-ban, szü le té sé nek 
het ven ötö dik év for du ló ján mind ös  sze hár man adóz tak em lé ké-
nek, 1976-ban hu szon öt, 1977-ben har minc négy írás je lent meg 
ró la. 1984-ben hú szan fog lal koz tak mun ká i val. Az Op ti mis ták-
ról ké szült film tet te is mét idő sze rű vé a re gény író ját, jól le het a 
re gényt már 1979-ben új ra ki ad ták.

A re cep ci ó ról, a be fo ga dás ról ta nús ko dik az a tény is, hogy 
Sinkó Er vin ne ve be ke rült a Ju go szlá vi á ban meg je lent ál ta lá nos 
és iro dal mi le xi ko nok anya gá ba is. Cím szó ként meg ta lál juk a 
ne vét a Zág ráb ban meg je lent Enciklopedija Jugoslavije cí mű ki ad-
vány ban (JAZU, 1955–1964), a Suvremeni pisci Jugoslavije cí mű, 
szin tén zág rá bi ki adá sú le xi kon ban (1966), a belg rá di Prosveta 
nép sze rű kis en cik lo pé di á já ban, a Matica srpska ki adá sá ban meg-
je lent Jugoslovenski književni leksikonban (1971, 1984). De az 
egye te mes ma gyar iro da lom is nyil ván tart ja, be ke rült a Ma gyar 
iro dal mi le xi kon ba és  A ma gyar iro da lom tör té ne te cí mű mo nog-
ra fi kus mun ká ba is.

Váz la tos át te kin té sünk nem ad vá laszt a re cep ció ál tal fel me-
rü lő kér dé sek mind egyi ké re. Nem ös  sze gez tük az elő- és utó-
sza va kat, ame lye ket Sinkó ké szí tett, sem a gyűj te mé nyes ki adá-
sok ban és tan köny vek ben kö zölt Sinkó-írásokat. Olyan írá sok ra 
gon do lunk töb bek kö zött, mint a Bácsmegyei Nap ló 1928. évi 
ka rá cso nyi szá má ban pub li kált em lé ke zé se 1914–1918-ra, vagy a 
Tég lák, ba ráz dák cí mű an to ló gi á ban kö zölt el be szé lé sé nek rész le-
te és ha son ló köz lé sek, vagy a Boc cac cio-vá lo ga tá sa, elő sza va a 
Kont ra punkt cí mű an to ló gi á hoz stb. A má so dik vi lág há bo rú utá ni 
idő sza kot több kor szak ra bont va ele mez het tük vol na: 

1. Zág ráb tól Új vi dé kig
2. A ta nár évek től ha lá lá ig
3. Mun kás sá gá nak utó éle te
Ez az utol só kor szak vá laszt ad hat na ar ra a kér dés re is: meny -

nyi re él még Sinkó Er vin al ko tó te vé keny sé ge az utó kor tu da tá ban. 
Él-e? Ol vas sák-e, fog lal koz nak-e mun kás sá gá val, vagy csu pán 
kor tár sai, volt ta nít vá nyai em lé ké ben él még? Ezek re a kér dé sek re 
a vá laszt egy má sik ös  sze fog la ló ból le het ne ki ol vas ni.

(1998)
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HERCZEG FE RENC A VAJ DA SÁ GI 
KÖZ TU DAT BAN

Saj tó tör té ne ti ada lé kok 1918–1945*

Az egye sek ál tal író fe je de lem nek ki ki ál tott Herczeg Fe renc, aki 
Ma gyar or szá gon fej tet te ki al ko tói te vé keny sé gét, sok kal ki sebb 
sze re pet ját szott a két vi lág há bo rú kö zött ki bon ta ko zott vaj da sá-
gi ma gyar iro da lom ban, mint aho gyan azt so kan vé lik. Csu pán 
né hány saj tó ter mék anya gát vizs gál va meg tud hat juk, men  nyi re 
is mer het te a vaj da sá gi ol va só kö zön ség az ün ne pelt író mun ká it, 
mit ol vas ha tott tő le a ha zai saj tó ter mé kek ben. 1941-ig alig vett 
ró la tu do mást a vaj da sá gi iro dal mi köz tu dat. Ku ta tá sa im so rán 
ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot tam, hogy a leg is mer tebb na pi lap ok, a 
Délbácska (1920–1929) és a Reg ge li Ujság (1929–1944), va la mint 
az an to ló gi ák és az iro dal mi fo lyó irat ok nem igen kö zöl tek tő le szö-
ve get, s ró la is alig ír tak. A na pisaj tó ban ke vés nyom ra buk kan tam. 
Igaz, a Torontál anya gát és a Bácsmegyei Nap ló év fo lya ma it nem 
volt mó dom ban át néz ni. Kolozsi Ti bor sze rint a Nap ló ban pub li kál-
ta írásait.1 Csu pán né hány ki sebb hír ben je lent meg a ne ve.

Szenteleky Kor nél le ve le zé sé ben meg ta lál juk a vá laszt ar ra 
a kér dés re: hon nan ez a vi szo nyu lás a más hol an  nyi ra ün ne pelt 
író hoz. Ami kor a bu da pes ti rá dió fel ké ré sé re Szenteleky Kor nél 
hosszas le ve le zés alap ján ös  sze ál lí tott egy mű sort a vaj da sá gi 
ma gyar iro da lom ról, írók ról, Szőts Ist ván szer kesz tő azt aján lot-
ta, hogy Herczeg Fe renc is le gyen kö zöt tük. Fe ke te La jos nak ír ta 
ez zel kap cso lat ban Szenteleky Kor nél: „Nem is me rem Szőtsék 
sa já tos íz lé sét és ér ték meg ál la pí tó mód sze rét, mert a rá di ó ban 
sok kal, sok kal gyen gébb da ra bo kat hal lot tam . . .  Ha pe dig Szőts 
is mét Herczeg Fe renc cel ho za ko dik elő, ak kor (. . .) csináljonak vaj-
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Könyv ki adó, 1979



da sá gi es tet – vaj da sá gi ak nél kül. Mert kö zü lünk sen ki sincs, aki 
H. F.-val, mint »vajdasági íróval« sze re pel ne a pes ti rá di ó ban . . .  Men-
ta li tás, ér zés vi lág te kin te té ben sok kal tá vo labb áll tő lünk, mint 
Mó ricz Zsi ga, Ko má ro mi Já nos, vagy akár ki, aki so ha sem járt 
ezen a vi dé ken. Az a ré gi »kaszinó gondolkodás« mind egyi künk-
től ret te ne te sen mes  sze van . . .  Hol van nak azok a ré gi dzsent ri-
idők, és kit ér de kel még ezen a tá jon (. . .) múlt szá zad be li úri em ber 
el mé le te?” Cziráky Im ré nek ha son ló an val lott: ha a mai vaj da sá gi 
ma gyar iro dal mat Kosz to lá nyi ban és Herczeg Fe renc ben lát ják, 
ak kor nincs sem mi ke res niva ló juk ott . . .  A Vaj da ság ból el szár ma-
zott írók már nem nem tud nak hi te le sen ír ni a mi va ló sá gunk ról, 
ők nem kép vi sel he tik a ki sebb sé gi sors ban élő írókat.2

 Ha írá sa it nem is kö zöl ték, írói ju bi le u ma i ról azon ban meg em-
lé kez tek. 1923-ban Tö rök be csén al kal mi ren dez vé nyen ün ne pel-
ték a hat van éves Herczeg Fe ren cet, 1926-ban, ugyan csak Tö rök-
be csén ün nep sé get tar tot tak negy ven éves mun kás sá ga al kal má ból, 
1943-ban pe dig Vaj da ság-szer te, így Új vi dé ken is, a nyolc van éves 
írót kö szön töt ték. 

A Herczeg ál tal szer kesz tett Új Idők ről né hány szor szá mot ad tak 
a Reg ge li Ujságban is mer tet ve a lap tartalmát.3 Írást rit kán pub li kál-
tak tő le. A kö zölt szö ve ge ket Herczeg Fe renc nem a vaj da sá gi ol va-
só kö zön ség nek ír ta, ha nem ma gyar or szá gi la pok ból vet ték át.4

Al kal mi je len té se ket ta lá lunk az új vi dé ki na pi lap ban né hány 
szín re vitt drá má já ról. A Gyurkovics lá nyo kat több he lyen is elő ad-
ták nagy si ker rel. Er ről ta nús kod nak a meg je lent hí rek. Nem mél ta-
tá sok, csu pán hír köz lé sek, szűk sza vú, ke vés in for má ci ót tar tal ma zó 
jel zé sek. Mi ért volt olyan nép sze rű ez a da rab, amely va ló já ban 
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  2 Szenteleky Kor nél Iro dal mi le ve lei : 1927–1933. / Saj tó alá ren dez te 
Bisztray Gyu la és Csu ka Zol tán. –  Zombor ; Bu da pest : Szenteleky 
Tár sa ság, 1943, 270., 278. le vél

  3 Tit kos drá ma írók dön tő si ke rei (rek lá moz za az Új Idők he ti la pot) = 
Reg ge li Ujság, 1934. ja nu ár 17., 7.
Aldrich új re gé nye az Új Idők ben (is mer te ti A lap tar tal mát is) = Reg-
ge li Ujság, 1934. ja nu ár 28., 13.
Az Új Idők leg újabb szá má ban (tar ta lom) = Reg ge li Ujság, 1934. feb-
ru ár 6., 6. 

  4 Herczeg Fe renc Em lé ke zé se i nek meg je le né se nagy ese mé nye volt az iro-
dal mi élet nek . . . Foly ta tás az Új Idők című he ti lap ban, amely nek a kö vet-
ke ző . . . (rész let a tar ta lom ból) = Reg ge li Ujság, 1934. feb ru ár 14., 4.
Herczeg Fe renc: Buj do só em lé kek = Reg ge li Ujság, 1937. de cem ber 
12., 17.



tár sa dal mi re gény ként van nyil ván tart va, amely ben nem a bu da pes ti 
tár sa ság alak jai vo nul nak fel, ha nem a bács ka i ak? Voinovich Gé za 
sze rint a szín ház kö zön sé ge szí ve sen lát ja vi szont a köny vek ből 
is mert ala ko kat a színpadon meg tes te sít ve. „Kül föld ön ré gi szo kás 
ez; ná lunk is utat tört ne ki Jó kai Az arany em ber rel. Herczegnek 
el ső da rab ja is el be szé lés ből bő vült szín da rab bá. Utóbb az élel mes 
Gyurkovics lá nyok szin te ma guk tól ug rot tak fel a szín pad desz ká i ra 
(1899).”5 A szín da rab nem azo nos az el be szé lé sek szö ve gé vel, egy-
be van sző ve a hét el be szé lés, új je le ne tek köz be ik ta tá sá val.

Tóth Lász ló is meg je gyez te, hogy „az új ma gyar vígjátékiroda-
lom egyik leg na gyobb, el pusz tít ha tat lan si ke re volt”.6

Vaj da ság ban elő ad ták Tö rök be csén, Bácsföldváron7, Csúrogon8  
és Moravicán.9 Csúrogon két szer is szín re vit ték: 1931-ben és 
1937-ben.

Leg jobb nak mi nő sí tett drá má ja,  A kék ró ka ugyan csak szín-
re ke rült Vaj da ság ban. A sza bad kai Népkör10 mű ked ve lői tűz ték 
mű so ruk ra, és Zomborban11 is be mu tat ták a kö zön ség nek.
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  5 Voinovich Gé za: Herczeg Fe renc szín mű vei = Herczeg Fe renc / szer-
kesz tet te Kornis Gyu la. – Bu da pest : Új Idők, 1943. 91.

  6 Tóth Lász ló: Herczeg Fe renc társadalmi re gé nyei = Herczeg Fe renc   i. 
m. 61.

  7 Bacskogradistei hí rek (Herczeg Fe renc: Gyurkovics lá nyok c. 4  felv.  
Szín mű vé nek be mu ta tó ja) = Reg ge li Ujság, 1931. szep tem ber 3., 9. 
A bácskogradistei mű ked ve lő if jú ság . . . (Herczeg Fe renc Gyurkovics 
lá nyok elő adá sa) = Reg ge li Ujság, 1931. szep tem ber 9., 5. 

  8 Mű ked ve lő elő adás Csurogon (Herczeg Fe renc: Gyurkovics lá nyok) = 
Reg ge li Ujság, 1931. má jus 20., 7.
A Gyurkovics lá nyok Csurogon = Reg ge li Ujság, 1937. ja nu ár 25., 5. 
Ua. ja nu ár 28., 7.

  9 Sztáramoravicai hí rek (Herczeg Fe renc Gyurkovics lá nyok c. víg já té-
ka) = Reg ge li Ujság, 1933. ja nu ár 28., 9.

10 Ma es te vígjátékbemutató a Nép kör ben (Herczeg Fe renc: A kék ró ka) 
= Reg ge li Ujság, 1934. ja nu ár 25., 4.
„A kék ró ka” a szuboticai Nép kör ben (Herczeg Fe renc da rab já nak 
be mu ta tó já ról) = Reg ge li Ujság, 1934. ja nu ár 27., 6.

11 A kék ró ka Szomborban (Az el múlt hé ten mu tat ták be a szuboticai Nép-
kör mű ked ve lői Herczeg Fe renc „A kék ró ka” c. szín mű vét) = Reg ge li 
Ujság, 1934. feb ru ár 4., 6.
Es te 8 óra kor kez dő dik „A kék ró ka” szombori elő adá sa . . . (a 3 fel-
vo ná sos szín mű vet a Ma gyar Ol va só kör ben tart ják meg) = Reg ge li 
Ujság, 1934. feb ru ár 8., 6.



A töb bi drá má ját a két há bo rú kö zöt ti idő szak ban nem ját szot-
ták a vaj da sá gi mű ked ve lők.

Ha bár mű ve it nem kö zöl ték a la pok, a vaj da sá gi ma gyar ol va-
sók, ha rit kán is, el vét ve ta lál koz hat tak a ne vé vel né me lyik új ság-
ban. A Délbácska 1926. má jus 22-i szá má ban kis hírt ta lá lunk 
a tö rök be csei ju bi le u mi ün nep ség ről. Herczeg Fe renc ün ne pély 
Novibecsejen cí men je lent meg a rö vid hír az író negy ven éves 
írói ju bi le u ma al kal má ból. Az ün nep ség dél előtt ti zen egy óra kor 
kez dő dött (ze ne, sza va lat, üd vöz lő be széd, elő adás az író ról), majd 
es te be mu ta tás ra ke rült a Gyurkovics lá nyok cí mű vígjátéka.12 
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12 Herczeg Fe renc ün ne pély Novibecsejen = Délbácska, 1926. má jus 22., 4.
A mű sor: 1. Szőnyi Já nos cim ba lom 2. Staud Kár oly, a pol gá ri Kör 
el nö ke meg nyit ja az ün nep sé get 3. Gecs Pi ros ka sza val 4. Amb rus 
Artur, a kul tú re gye sü let el nö ke be szél Herczeg Fe renc ről és mun kás sá-
gá ról  5. Kár olyi Ka tó ka el mond ja Szat má ri Fe renc ver sét „A híd” 6. 
Ri gó Lász ló ku ruc nó tá kat éne kel ci gány kí sé ret tel.

Herczeg Ferenc Zombor város díszpolgára

Kalangya



A Délbácskán kí vül más vaj da sá gi ma gyar la pok is meg em lé-
kez tek a negy ven éves ju bi le um ról. Így a Re vü cí mű film-, sport-, 
szín ház-, rá dió- és di vatma ga zin írt az ese mény ről, mint je len tős 
év for du ló ról, s a Bácsmegyei Nap ló sem hagy hat ta ki a hírt.

 Utá na csak 1943-ban ol vas hat nak is mét ar ról, ho gyan ké szül-
nek or szág szer te meg ün ne pel ni Herczeg Fe renc nyolc va na dik 
szü le tés nap ját. Ebből az ün nep ségso ro zat ból Új vi dék is ki vet te a 
ré szét. Új vi dék vá ros pol gár mes te re táv ira tot kül dött ne ki a kö vet-
ke ző szö veg gel: „Szü le té sé nek nyolc va na dik év for du ló ja al kal má-
ból az egész or szág min den ma gyar já val egye sül ten Új vi dék vá ros 
kö zön sé ge is ün ne pel, és a Ma gya rok Is te né hez száll ké ré se, hogy 
tart sa meg erő ben, egész ség ben ad dig, míg be tel je sül nem ze tünk 
min den vá gya és Nagy mél tó sá god is le bo rul hat sza ba don ar ra a 
föld re, ahon nan el in dult a ma gyar lel kek meghódí-tására.”13

Nem csak na pi lap ban ol vas ha tunk a ju bi le um ról. Iro dal mi 
fo lyó ira tunk, a Ka lan gya 1943-ban em lék szá mot je len te tett meg 
Herczeg Fe renc tisz te le té re. Tar tal má ból:

Dr. De ák Im re: Zombor vá ros dísz pol gá ra
Her ceg Já nos: Herczeg Fe renc
Herczeg Fe renc: A bé kák (el be szé lés)
A cím la pon fény kép a nyolc van éves Herczeg Fe renc ről. A 

fo lyó irat töb bi cik ke bá ná ti té má kat dol goz fel, el len ben a Köny-
vek ro vat ban Csu ka Zol tán írt a Herczeg-emlékkönyvről. 

*

Herczeg Fe renc a dzsent ri vi lá got áb rá zol ta. Ez a vi lág azon-
ban tá vol állt a vaj da sá gi ma gyar ol va sók nagy ré szé től. Nem 
min den ki től, hi szen évek múl tá val, ami kor a Ka lan gya egy ko ri 
szer kesz tő jé nek, Szir mai Kár oly nak az írói ha gya té kát vet tük 
át (a het ve nes évek kö ze pén), gon do zó ja, ápo ló ja csak a szé pen 
be kö tött, egy for ma dísz kö té sű Herczeg Fe renc-kö te te ket óhaj tot ta 
meg tar ta ni – rész ben Szir mai Kár oly em lé ké re, rész ben mint ked-
venc ol vas má nya it, a töb bi köny vet át en ged te az új vi dé ki Ma gyar 
Tan szék könyv tá rá nak. Ko rát te kint ve ez az ol va só is a két há bo rú 
kö zöt ti idő szak ban is mer het te meg az író ne vét és mű ve it.
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13 Új vi dék üd vöz li a 80 éves Herczeg Fe ren cet = Reg ge li Ujság, 1943. 
szep tem ber 22., 5.



1941-ben a tör té nel mi sors for du lás után új ra fel fe de zik a vaj da-
sá gi ak Herczeg Fe renc dél vi dé ki szár ma zá sát. Ma ga az író is több 
íz ben han goz tat ja ezt. Ren dez vé nyek re hív ják meg, 1943-ban 
Zombor dísz pol gá rá vá avat ják, meg hív ják a palicsi író tá bor ba stb. 
Ezek re a meg hí vá sok ra gya kor ta csak le vél ben vá la szol, s kö szö ni 
meg a megtiszteltetést.14 A bu da pes ti könyv hé ten azon ban több 
órát töl tött a vaj da sá gi írók sát rá nál. A Ka lan gyá ban meg je lent 
fénykép alap ján Csu ka Zol tán tár sa sá gá ban lát ha tó a kö vet ke ző 
kép alá írás sal: „Herczeg Fe renc, a nagy ma gyar író, a Szenteleky 
Tár sa ság tisz te le ti el nö ke meg lá to gat ta a dél vi dé ki írók könyv sát-
rát. Herczeg Fe renc a DMKSZ év könyv ét for gat ja nagy ér dek lő-
dés sel . . .”15 A szö veg ből az is ki de rül, hogy tel jes egy órát idő zött 
az írók tár sa sá gá ban. Az alá írás nél kül meg je lent cikk író ja (fel té-
te lez he tő en a Ka lan gya ak ko ri szer kesz tő je, Her ceg Já nos) nem 
te kin ti vaj da sá gi író nak, „nagy ma gyar író nak” mi nő sí ti. Her ceg 
Já nos ké sőb bi írá sá ban is mel lő zi a „dél vi dé ki” vagy „vaj da sá gi” 
jel zőt, ami kor Herczeg Fe renc ről kel lett szól nia, csu pán a Dél vi-
dék ről el szár ma zott író nak vallja.16

Mi ért lett a Szenteleky Tár sa ság tag ja, mi ért vál lal ta el a nyolc-
van esz ten dős író a tisz te let be li el nö ki ran got/cí met? Ezek re a 
kér dé sek re nem ke res tük a vá laszt. A Ka lan gyá ban kö zölt írá sok 
alap ján tud juk, hogy meg vá lasz tot ták tisz te let be li el nök nek. Az ala-
ku ló köz gyű lés re azon ban nem jött el, csak le vél ben üd vö zöl te az 
egy be gyűl te ket, amely ben igye ke zett el osz lat ni azt a tév hi tet, hogy 
Dél vi dék nem csak „a kék ég, az arany bú za táb lák, a szép nők, a 
bő vé rű fér fi ak, a gyors lá bú lo vak, a vé get nemérő nó tá zá sok ha zá ja 
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14 „Tisz telt ked ves ĺrótársaim! . . . Kol le gi á lis sze re tet tel köz löm . . ., 
hogy a leg na gyobb saj ná la tom ra a mos ta ni köz le ke dé si vi szo nyok 
kö zött nem me rek az út ra vállalkozni. Őszin tén szól va: lel ki okok ból 
is ne he zem re es nék, hogy meg sza kít sam ba da cso nyi tar tóz ko dá som 
jól eső csend jét. Na gyon örü lök egyéb ként, hogy if jú Tár sa ság nak an -
nyi élet erő ről és élet kedv ről tesz ta nú sá got és szí vem ből gra tu lá lok 
a Nyá ri Tá bo ro zás szép öt le té hez. Ma, mi dőn a ma gyar írók kö zött 
an  nyi ra el ha tal ma so dott a vi szály ko dás szel le me, va ló ság gal kul tu rá lis 
fel ada tot tel je sít, aki elő se gí ti a ba rá ti és baj tár si érint ke zést. Jó mun-
kát kí vá nok a Tá bo ro zók nak, szí ves és tisz te let tel jes üd vöz le te met 
kül döm a Tár sa ság min den tag já nak és va gyok igaz sze re tet tel, őszin te 
hí ve tek Herczeg Fe renc.” Ka lan gya hí rei = Ka lan gya, 1943, 9., 433. 

15 Ka lan gya, 1943, 6., 284.
16 Her ceg Já nos: Herczeg Fe renc = Ka lan gya, 1943, 10., 438–439.



volt . . .” A to váb bi ak ban pe dig ar ra utalt, hogy fej lesz te ni kell a 
kul tú rát, a kul tú ra fej lesz té sé nek vi szont a leg ha tá so sabb fegy ve re 
az író toll. „Te gyük az iro da lom út ján, amit te he tünk” – idéz te vé gül 
rö vid üd vöz lő szö ve gé ben gróf Te le ki Lászlót.17

A Szenteleky Kor nél Iro dal mi Tár sa ság el nök sé ge kü lön le vél-
ben is kö szön töt te Herczeg Fe ren cet nyolc va na dik szü le tés nap ja 
al kal má ból, er re vá la szolt Bu da pest ről 1943. ok tó ber 12-én, meg-
kö szön ve a jó kí ván sá go kat a to váb bi ak ban ezt ír ta: „meg aka rom 
ál la pí ta ni, hogy amíg Er dély ben, a Fel vi dé ken, a Ti szán túl és a 
Dunántúl az iro da lom nak a múlt ban is nem zet épí tő sze re pet tu laj-
do ní tot tak, ad dig a Dél vi dé ken meg le he tő sen alá ren delt he lyet 
fog lalt el. Az ide gen ura lom kor sza ka azon ban meg vál toz tat ta a 
dél vi dé ki ma gyar ság gon dol ko dá sát, és meg ér lel te a szí vek ben azt 
a meg győ ző dést, hogy a ma gyar ság eb ben az or szág rész ben csak 
a kul tú ra esz kö ze i vel tart hat ja meg azt a he lyet, me lyet az ősök 
egy kor fegy ver rel a ke zük ben el fog lal tak. Bi zo nyá ra en nek tu laj-
do nít ha tó a dél vi dé ki iro dal mi élet meg le pő és ör ven de tes fel len-
dü lé se, mely nek egyik jel lem ző moz za na ta a Szenteleky Tár sa ság 
ala ku lá sa. A ma gam ré szé ről ezt igen bölcs, élet re va ló fej lő dés nek 
tar tom, és szí vem ből kí vá nom, hogy a Tár sa ság vi rul jon és bol do-
gul jon a ma gyar ha za javára!”18

 Eb ből a szö veg ből sok min den ki ol vas ha tó. Töb bek kö zött az 
is, hogy Ma gyar or szá gon ke ve set tud tak a vaj da sá gi ma gyar kul tú ra 
te rén tör tént igye ke zet ről, lap in dí tá si tö rek vé sek ről, könyv ki adá si 
te vé keny ség ről az 1919 utá ni idő szak ban. Csak az 1941-es ese mé-
nyek től kez dik szá mon tar ta ni lé te zé sün ket. Ez zel ma gya ráz ha tó 
Herczeg Fe renc ud va ri as, lel kes nek mi nő sít he tő szö ve ge, „iro da lom-
tör té ne ti do ku men tu ma” – aho gyan a fo lyó irat ban minősítették.19 

Lévay End re 1943-ban meg je lent köny vé ben, a Dél kapujá-
ban20 azon ban nem dicsőítette Herczeg Fe ren cet. Rá mu ta tott ar ra, 
hogy a szá zad for du ló előt ti ro man ti kus kor szak, ame lyet Herczeg 
Fe renc is meg je le ní tett mű ve i ben, a haj na lig tar tó megyebálak, a 
Gyurkovics gye re kek vi lá ga rég el tűnt – vagy ta lán nem is volt 
egé szen olyan, aho gyan Herczeg áb rá zol ta? . . .  A Vaj da ság ban 
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17 Herczeg Fe renc: Kö szön tő = Ka lan gya, 1943, 6., 145.
18 Herczeg Fe renc a dél vi dé ki iro dal mi élet ör ven de tes fel len dü lé sé ről = 

Ka lan gya, 1943, 12., 577.
19 Uo.
20 Lévay End re: Dél ka pu já ban. – H. n. : Szenteleky Tár sa ság, é. n.



1918 után ki ala kult iro da lom szer zői már nem az ál mok lo vag jai, 
ha nem egy má sik vi lág ban él nek, egy má sik élet ről ír nak. Ők ben-
ne él tek a má ban, leg alább an  nyi gond dal és baj jal, mint az or szág 
bár mely más tá ján élő fi a tal írónemzedék.21

*

Lát szó lag nem kap cso ló dik köz vet le nül a té má hoz az a for rás-
mű, amely re vé ge ze tül utal ni sze ret nék, ez pe dig az írót ün nep lő 
em lék kö tet:

Herczeg Fe renc / Szer kesz tet te Kornis Gyu la ; Ír ták Ba logh 
Je nő et al. – Bu da pest : Új Idők Iro dal mi In té zet, 1943

Ez a könyv Herczeg Fe renc nyolc va na dik szü le tés nap já ra 
ké szült, 1943-ban. Bo rí ték cím: 80. Herczeg Fe renc

Az em lék kö tet tel azért ér de mes fog lal koz ni, mert a há rom-
száz het ven ol da las, nagy for má tu mú könyv ta nul má nya it ne ves 
írók ké szí tet ték, s mert a kö tet vé gén bib li og rá fia is ta lál ha tó 
Köny vé szet cí men Fitz Jó zsef tol lá ból. Meg je le né se után Csu ka 
Zol tán azon nal mél tat ta a mű vet a Ka lan gya 1943. ok tó be ri szá má-
ban. Nincs szán dé kom ban az ő mél ta tá sát fe lül vizs gál ni, csu pán 
né hány adat ra sze ret ném irá nyí ta ni a fi gyel met.

Herczeg Fe renc élet mű vét Kornis Gyu la ös  sze gez te, el be szé-
lé se i ről Schöpflin Ala dár, tár sa dal mi re gé nye i ről Tóth Lász ló, 
tör té nel mi re gé nye i ről Brisits Fri gyes, szín mű ve i ről Voinovich 
Gé za, ta nul má nya i ról Márai Sán dor, me sé i ről Sza bó Lő rinc írt. 
A szer zők so rá ban ta lál juk még Cs. Sza bó Lász ló, gróf Beth len 
Ist ván, Ba logh Je nő, Kéky La jos, Gás pár Je nő, Csathó Kál mán, 
Halasy-Nagy Jó zsef, Ga lamb Sán dor, Fe ke te Ist ván és Fitz Jó zsef 
ne vét. 

 Fitz Jó zsef sa ját mun ká ját, a Köny vé szet cím mel ös  sze ál lí tott 
bib li og rá fi át csak kí sér let nek te kin ti, hi szen Herczeg Fe ren cet az 
egész vi lá gon ol vas sák, mun ká it szá mos nyelv re for dí tot ták le, s 
da rab ja it is játs  szák szer te a vi lá gon. A bib li og rá fia nem tel jes. 
Tu da tá ban van en nek az ös  sze ál lí tó is. „Nincs az a ma gyar vi dé ki 
szín tár su lat, mely da rab ja it ne ját szot ta vol na. Ahány kis vá ros ban 
színielőadások vol tak, ott ját szot ták őket, az elő adá sok ról pe dig 
is mer te té se ket kö zölt a he lyi saj tó. Ma gyar or szá gon csu pán az 
1911–1920. év ti zed ben 1322 vi dé ki hír lap je lent meg – negy ven– 
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21 Lévay End re: i. m. 23.



öt ven évük vé gig la po zá sá ra ak kor sem fu tot ta vol na erőm ből, ha a 
köny vé szet ös  sze ál lí tá sá ra nem há rom hó nap, ha nem há rom esz ten-
dő állt vol na rendelkezésemre.”22 Ez te hát a ma gya rá za ta an nak, 
hogy sem a Délbácska cik ke, sem a Reg ge li Ujságban meg je lent 
írá sok nem ta lál ha tó ak a bib li og rá fi á ban. A Ka lan gyá ban kö zölt 
írá sok nem is le het nek ben ne, hi szen az em lék könyv meg je le né si 
évé ben lát tak nap vi lá got. A vaj da sá gi mű ve lő dés tör té né szek re vár 
te hát a he lyi ada tok fel tá rá sa.

A ter je del mes – mű fa ját néz ve – sze mé lyi bib li og rá fi á nak 
te kint he tő ada lék (255–370.) négy fő rész re ta go ló dik:

1. Herczeg Fe renc mű vei (gyűj te mé nyes ki adá sok, no vel lák, 
re gé nyek, szín da rab ok, pro ló gu sok, uta zá sok, em lé ke zé sek, pub-
li cisz ti ka stb.),

2. Kik ír tak Herczeg Fe renc ről,
3. Herczeg Fe renc mű vei for dí tá sok ban (an gol, cseh, dán, esz-

pe ran tó, észt, finn, fran cia, hol land, hor vát és szerb, la tin, len gyel, 
né met, olasz, orosz, spa nyol, svéd, szlo vák),

4. Füg ge lék (film, bib li og rá fia, arc ké pek stb.).
A bib li og rá fia al fe je zet ben for rá so kat ta lá lunk az író éle té nek 

és mun ká i nak meg is me ré sé hez. Nagy se gít sé get je lent ez a for rás 
azok szá má ra, akik Herczeg Fe renc 1942-ig ter je dő mun kás sá gát 
sze ret nék meg is mer ni. Ké sőbb ki adott mun ká it és a ró la szó ló iro-
dal mat már más for rás ban kell ke res ni.

Nem volt szán dé kom ban fel ku tat ni és ele mez ni az ös  szes for-
rást, ahon nan a vaj da sá gi ol va só meg is mer het te Herczeg Fe renc 
alak ját és mun ká it. Né hány ada lék kal igye kez tem gya ra pí ta ni ed di-
gi is me re te in ket a jel zett időszakaszban (1918–1945). Ta lán ezek 
az ada tok is hoz zá já rul nak ah hoz, hogy meg ta lál juk va ló di he lyét 
a vaj da sá gi iro dal mi köz tu dat ban az író nak, aki a két vi lág há bo rú 
kö zött alig volt je len a vaj da sá gi la pok ban, majd a po li ti kai és 
tör té nel mi vál to zá sok is mét elő tér be he lyez ték sze mé lyét. Eze ket 
a vál to zó ér ték vi szo nyo kat do ku men tál ják a vaj da sá gi ma gyar 
saj tó ban meg je lent írá sok. Ugyan ak kor tük rö zik a la pok szer kesz-
tés po li ti ká ját is.

(2002)
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AZ OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI 
KÖNYV TÁR ÉS A MA GYAR 

TAN SZÉK KÖNYV TÁ RA

Mi e lőtt be mu tat nám az ér te ke zé sem tár gyát ké pe ző in té ze te-
ket, né hány gon do la tot sze ret nék idéz ni az Or szá gos Szé ché nyi 
Könyv tár dísz ok le ve lé nek szö ve gé ből, ame lyet 1969. ok tó ber 15-i 
kel te zés sel kül dött a fenn ál lá sá nak ti ze dik évét ün nep lő új vi dé ki 
Ma gyar Tan szék nek:

„Az el múlt tíz esz ten dő ben az új vi dé ki ma gyar tan szék nem-
csak a ju go szlá vi ai ma gyar ér tel mi ség, ta nár ság kép zé sé ben ért 
el ki ma gas ló ered mé nye ket, ha nem lét re hoz ta a vaj da sá gi ma gyar 
tu do má nyos mun ka, a nyel vi, iro dal mi, nép raj zi adat gyűj tés, fel tá-
rás, ös  sze ha son lí tó és ös  sze ge ző ku ta tás bá zi sát . . . // Az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár, mint ma gyar nem ze ti könyv tár és a leg je len-
tő sebb ma gyar könyv gyűj te mé nyek egyi ke, a leg mes  szebb me nő-
en tá mo gat ni kí ván ja mun ká já ban, ok ta tó és ku ta tó prog ram já nak 
vég re haj tá sá ban mind a Tan szé ket, mind az In té ze tet. En nek 
ér de ké ben ál lan dó an biz to sít ja mind nem zet kö zi szol gá la ta i nak, 
mind tel jes in for ma tív ap pa rá tu sá nak kész sé ges köz re mű kö dé sét. 
A Könyv tár e te vé keny sé gé vel a ma ga ré szé ről nem csak a vaj da sá-
gi ma gyar kul tú rát, ha nem köz vet le nül és köz vet ve – a ma gyar és 
dél szláv, a ma gyar és szerb nép meg ér té sét és ba rát sá gát kí ván ja 
ugyan csak szol gál ni.” (Jóború Mag da)

Re lá ci ók: tíz év – két száz év! Nem szük sé ges ös  sze ha son lí ta ni 
az idő táv la to kat. Két kü lön bö ző jel le gű, de nagy je len tő sé gű in téz-
mény ről van szó. Két kü lön bö ző tí pu sú könyv tár ról.
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A MA GYAR TAN SZÉK KÖNYV TÁ RA
 
Ala pí tá si éve: 1956. jú li us 27.
Tény le ges mű kö dé sé nek kez de te: 1960. ja nu ár 1.
Az el ső be jegy zett könyv: Mó ricz Zsig mond leg szebb el be szé-

lé sei. – Budapest : Antiqua, 1942.  (H-1-es jel zet). 2002. ok tó ber 
15-én be je gyez ték a 44 767. köny vet!

Idő sza ki ki ad vá nyai: 409 cím.
A könyv tár tí pu sa: egye te mi könyv tár.
Az ál lo mány ös  sze té te le: hungarika (nyelv, iro da lom, tör té ne-

lem, mű ve lő dés tör té net, nép rajz stb.).
Ha gya té kok: Sinkó Er vin, dr. Penavin Ol ga, dr. Löbl Ár pád és 

Gál Lász ló ha gya té ka, rész ben B. Sza bó György, Szir mai Kár oly, 
Majtényi Mi hály, Milkó Izi dor és Várady Im re köny vei.

Az ál lo mány el he lye zé se: nu me rus currens (a ké zi köny vek a 
köl csön ző tér ben, az ál lo mány na gyobb ré sze bel ső rak tár ban). 

A gya ra pí tás mód ja: vé tel, aján dék és leg na gyobb részt nem zet-
kö zi cse re. Az évi gya ra po dás igen nagy volt. Át lag 1000–1500 
könyv. 1996-ban ös  sze sen 1662, eb ből 1594 cse re út ján ér ke zett, 
1997-ben mind ös  sze 464, 1998-ban 1350, 1999-ben is mét csap-
pant a gya ra pí tott köny vek szá ma (522). A könyv tár mag ala ku lá-
sa kor a ma gyar or szá gi könyv be szer zé se nem zet kö zi cse re út ján 
tör tént. Leg ki emel ke dőbb cse re part ne rünk az Or szá gos Szé ché nyi 
Könyv tár és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra volt. 
Ha pon to sab ban meg vizs gál juk a cse re kül de mé nyek szá má nak 
csök ke né sét, a rend szer vál tás ide jé re kell ten nünk a vál to zást. Az 
utób bi évek ben ez a gya ra pí tá si mód csak nem tel je sen el sor vadt, 
s így a ma gyar or szá gi köny ve ket ki zá ró lag ala pít vá nyi pá lyá za-
tok kal tud juk be sze rez ni, de ez a gya ra pí tá si mód nem ál lan dó, 
ne he zen ter vez he tő – a sze ren cse függ vé nye. A Ma gyar Tan szék 
könyv tá ra az egyet len ki mon dot tan ma gyar könyv ál lo mán  nyal 
ren del ke ző könyv tár Vaj da ság ban, s fő fel ada ta a le en dő ma gyar 
sza kos ta ná rok könyv el lá tá sa, ezért fo ko zott fi gyel met kell for dí ta-
ni az ál lo mány men  nyi sé gi és mi nő sé gi nö ve lé sé re.

Az ál lo mány fel tá rá sa: ha gyo má nyos – cé du la ka ta ló gu son 
(szer zői be tű ren des ka ta ló gus, fo lyó irat cikk-ka ta ló gus, írói ha gya-
té kok ka ta ló gu sa). Az idő sza ki ki ad vá nyo kat csak rész ben si ke rült 
tar tal mi lag fel tár ni, ana li ti ku san fel dol goz ni, mi vel – saj nos – egy-
sze mé lyes a könyv tár.

77



A könyv tár gé pe sí té se: anyag moz ga tás (víz szin te sen fu tó sza la-
gon a rak tá ri tér ben; füg gő le ge sen lif tek se gít sé gé vel a rak tá ri tér-
ből a köl csön ző be). Fo lya mat ban volt a szá mí tó gé pes adat tá ro lás 
és fel tá rás az UNIMARC prog ram alap ján. Eh hez 1992 óta egy 
ter mi nál állt a könyv tá ros ren del ke zé sé re, s ezen ke resz tül kap cso-
ló dott be a YUBIB-rendszerbe (ami kor mű kö dött a rend szer, de 
leg több ször nem mű kö dött). Az utób bi évek ben új prog ram be in dí-
tá sán dol goz nak. En nek még nincs lát ha tó ered mé nye. Egy sze mé-
lyi szá mí tó gép van a könyv tár ban, CD ROM-lejátszóval. A gé pet 
rá kap csol ták a vi lág há ló ra, csu pán vo na lat ne he zen tu dunk kap ni.

Az ol va sók: egye te mi hall ga tók, egye te mi ta ná rok, ku ta tók, 
új ság írók és ese ten ként má sok. Mit ol vas nak? A di á kok fő leg a tan-
terv ál tal elő írt tan tár gyak hoz az  aján lott iro da lom jegy zék alap ján 
vá lo gat ják ol vas má nya i kat, a ku ta tók té má ik hoz gyűj tik az anya-
got (nyelv, iro da lom, mű ve lő dés tör té net, folk lór, ös  sze ha son lí tó 
iro da lom tu do mány tárgy kör ből).

Az ol va sók szá ma: hu szon öt ta nár és mint egy száz öt ven egye te-
mi hall ga tó. (Éven te vál to zik a szám az év fo lyam ok ra be irat ko zott 
hall ga tók szá má tól füg gő en.) Raj tuk kí vül új ság írók, ku ta tók és 
más tan szé kek hall ga tói. Ös  sze sen mint egy há rom száz ol va só. 

A köl csön zött köny vek szá ma 2001-ben: 6800 az ol va só te rem-
ben és 7200 a köz pon ti rak tár ból, te hát ös  sze sen: 14 000 kö tet.

Könyv tár hasz ná la ti szo ká sok ki ala kí tá sa: az el ső éve sek nek a 
tan év kez de tén be mu tat juk a könyv tá run kat, meg is mer tet jük az 
ál lo má nyát és a köl csön zés le he tő sé ge it. Ezt se gí ti elő az el ső 
év ben ok ta tott kö te le ző tan tárgy, a szak iro dal mi tá jé koz ta tás. 
A ku ta tás mű he lye azon ban ma rad a könyv tár. Önál ló ku ta tás ra 
ké szít jük fel a hall ga tó kat. Men  nyi re ered mé nyes ez a mun ka, 
ta nús ko dik ró la dip lo ma mun ka meg írá sa, a zá ró szak dol go zat. 

Egyéb könyv tá ri te vé keny ség: ki ál lí tá sok ké szí té se (Ér té ke ink-
ből, Szenteleky Kor nél mun kás sá ga, Sinkó Er vin szü le té sé nek 
szá za dik év for du ló ja, A ma gya rok írás be li sé ge, Hon fog la lás, Gál-
ha gya ték, Új köny ve ink ből, Idő sza ki ki ad vá nya ink, A ma gyar ság 
ezer éves kul tú rá ja, Ka lan gya 1932–1944 stb.). A könyv tár a szín-
he lye a Szép ma gyar be széd ver seny nek.              

Ér té kei: a leg ré gibb könyv az ál lo mány ban Páz mány Pé ter 
Igaz ság ra ve zér lő ka la u za (1637). A 18. szá za di ki ad vány ok közt 
van Bod Pé ter Ma gyar Athenas, Horányi Elek Memoria hungaro-
rum  és Rájnis Jó zsef  A’ ma gyar He li kon ra ve zér lő kalaúz cí mű 
mű ve.
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A ha son más ki adá sok is ér té kes mű ve lő dés tör té ne ti em lé kek, 
ki emel het jük kö zü lük a Ké pes Kró ni kát, az An jou Le gen dá ri u mot, 
a Jordánszky-kódexet, a Vi zso lyi bib li át, a Monumenta Hungarica 
so ro zat fü ze te it és még sok egyéb kö te tet.

AZ OR SZÁ GOS SZÉ CHÉ NYI KÖNYV TÁR

Ala pí tá si éve: 1802.
Tí pu sa: nem ze ti könyv tár, a nem zet könyv tá ra.
Gyűj tő kö re: a köny vek mel lett kéz irat ok ra, idő sza ki ki ad vá-

ny ok ra, kis nyom tat vá nyok ra, tér ké pek re, ze ne mű vek re, va la mint 
– nap ja ink ban – vi zu á lis és elekt ro ni kus do ku men tu mok ra egy-
aránt ki ter jed.

Funk ci ói: a nem ze ti iro da lom fel tá rá sa és hoz zá fér he tő vé té te-
le, kur rens és ret ros pek tív nem ze ti bib li og rá fi ai szám ba vé tel, meg -
őr zé si és fel hasz ná lói funkció.1
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  1 Bő veb ben a könyv tár ról: Könyv tá ros ok ké zi köny ve / Szer kesz tet te Hor-
váth Ti bor, Papp Ist ván : 3. kö tet. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 2001.
Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár tör té ne te : 1802–1918 / Somkuti 
Gab ri el la. – Bu da pest : Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, 2002

A legrégibb könyv a Magyar Tanszék könyvtárában



NEM ZET KÖ ZI CSE RE KAP CSO LA TOK

Az el ső kül de mé nyek a Böl csész kar ra már a tan szék meg ala pí-
tá sa előtt ér kez tek, s eze ket a kar köz pon ti könyv tá ra vi szo noz ta.

Mit küld tünk?
Az el ső kül de mé nyünk 1958. áp ri lis 5-i dá tum mal volt je löl ve, 

s az Év köny vün ket tar tal maz ta. Utá na szerb nyel vű köny ve ket jut-
tat tunk el, köz tük vaj da sá gi ma gyar írók és ma gyar klas  szi ku sok 
al ko tá sa it szerb for dí tás ban: Her ceg Já nos, Szé kely Ti bor, Ady 
End re, Mik száth Kál mán, Luk ács György, Jó kai Mór, Ti to, Dobri-
ca Ćosić, Avgust Šenoa mű ve it, to váb bá Va sa Stajić Novosadske 
biografije, Građa za kulturnu istoriju Novog Sada cí mű mun ká it 
és más ki ad vá nyo kat.

1958-ban ös  sze sen har minc nyolc kö te tet küld tünk.
1959-ben már a ha zai ma gyar nyel vű ki ad vány ok kal gaz da gí-

tot tuk az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár hungarika gyűj te mé nyét 
– Szín pa dunk so ro zat, nép me sék több ki adá sa stb. Kül de mé nye ink 
szerb nyel vű mű ve ket is tar tal maz tak. A cse re cí mén kül dött ki ad-
vány ok szá ma saj ná la tos mó don év ről év re csök kent. Volt, ami kor 
csak a kar év könyv ét jut tat tuk el. Az el kül dött köny vek szá ma 
1959-ben nyolc van ki lenc, 1960-ban hu szon ki lenc, 196l-ben ket-
tő, 1963-ban há rom, 1964-ben egy, 1965-ben ti zen egy. Kar to nos 
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nyil -ván tar tá sunk ada tai 1978-ig ter jed nek, a ké sőb bi évek kül de-
mé nye it ne héz len ne re konst ru ál ni.

Az el múlt tíz év ben ki lenc ven öt szá za lék ban si ke rült pó tol ni 
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár hungarika gyűj te mé nyét dup lu-
ma ink ból vagy há zi könyv tá rak ál lo má nyá ból – fő leg ré gi ki ad-
vá- ny ok kal. Rend sze re sen küld jük az in té zet, il let ve a tan szék 
ki ad vá nya it (Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, Ta nul má nyok), ki egé-
szí tet tük a Híd és az Új Symposion ré geb bi, hi ány zó év fo lya ma it 
stb., elő fi zet tünk né hány éve a Ju go szláv nem ze ti bib li og rá fi á ra 
(Bib-liografija Jugoslavije, knjige, brošure, muzikalije). 

Mit kap tunk?
1958. áp ri lis 12-én ér ke zett az el ső kül de mény, amely száz kö te-

tet tar tal ma zott, és rész ben a tan szék könyv tá rá nak alap ját ké pez-
te: Arany Já nos kri ti kai ki adá sá nak há rom kö te te, Déry Ti bor, 
Devecseri Gá bor, Féja Gé za, Fe ke te Ist ván, Fitz Jó zsef, Gvadányi 
Jó zsef, Gunda Bé la, Il  lyés Gyu la, Jó kai Mór, Kas sák La jos, Kosz-
to lá nyi De zső, Krúdy Gyu la, Szerb An tal, Sőtér Ist ván, Sza bó 
Pál és má sok mű vei. Te ma ti ka i lag is vál to za tos volt a kül de mény 
(nyel vé sze ti mun kák, nép rajz, könyv tör té net, mű vé sze ti ki ad vány-
ok stb.). Íme né hány cím: Az Or szá gos Szép mű vé sze ti Mú ze um, 
Ti szán tú li fes tő mű vé szek, Né pünk ha gyo má nyai, Ma gyar or szág 
tör té ne te, A ma gyar iro da lom tör té ne te 1849-ig, Sol tész Zoltánné: 
A XVI. szá za di ko lozs vá ri könyv dí szek, Lász ló Gyu la: Az ava rok 
ha zánk ban, Trencsényi-Waldapfel Im re: Mi to ló gia.

1958-ban még hu szon ki lenc könyv cso mag ér ke zett, öt száz-
hat van könyv vel és idő sza ki ki ad ván  nyal gaz da gít va a még nem 
lé te ző Ma gyar Tan szék könyv tá rát. Ez a vá lo ga tás már tu da to sabb 
össze ál lí tás. A Nyelv tör té ne ti Fü ze tek és Iro da lom tör té ne ti Fü ze tek 
mel lett ek kor tól kap tuk a Ma gyar Nem ze ti Bib li og rá fia, az Élet és 
Iro da lom stb. szá ma it, ame lye ket rend sze re sen kül dik az óta is. 
Né hány cím a könyv cso mag ból: Chronica hungarorum, Szel le mi 
nép rajz I., Gróf Szé che nyi Ist ván mun ká i ból, Kár mán Jó zsef: Fan-
ni ha gyo má nyai, Jászi Osz kár: Mű vé szet és er kölcs stb.

1959 a Ma gyar Tan szék ala pí tá si éve. Ti zen nyolc kül de mény ben 
hat száz ti zen négy mű ér ke zett, emel lett fo lyó irat ok is, ame lye ket 
már az elő ző év ben kezd tek gya ra pí ta ni. Ré geb bi ki ad vány ok is 
be ke rül tek az újabb köny vek kö zé: Kéz ira tos for rá sok 1789–1867, 
Szent Lász ló-le gen dá ink, Szekfű Gyu la, a tör té net író és nem zet ne-
ve lő 60. szü le tés nap já ra, Négyessy Lász ló: Arany, Cholnoky Je nő: 
Nagy tu dó sok, Vikár Bé la: Ka le va lai ta nul má nyok vo nat ko zás sal 
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az ős val lás ra, Horger An tal: A ma gyar ige ra go zás törénete, Pin tér 
Je nő: Ma gyar nyelv vé dő könyv, Riedl Fri gyes: Arany lel ki éle te, 
Be ne dek Mar cell: A mo dern ma gyar iro da lom, Szirmay Ist ván: A 
ma gyar tol vaj nyelv szó tá ra, Ré vész Bé la: Ady End re, Ortutay Gyu-
la: Mű ve lő dés po li ti kánk, Né meth Lász ló: A Med ve ut cai pol gá ri. 
Ezek kel együtt ter mé sze te sen – a kor szel le mé nek meg fe le lő en 
– jöt tek a mar xis ta–le ni nis ta szem lé le tű mű vek is.

1960-ban száz húsz köny vet és fo lyó ira tot je gyez het tünk be. 
Tar tal mi meg osz lá suk: nép rajz, nyel vé szet, iro dal mi ta nul má-
nyok, szép iro dal mi mű vek – fő leg ma gyar iro da lom, de volt vi lág-
iro dal mi al ko tás is köz tük.

1961-től csak a fo lyó ira to kat vet ték nyil ván tar tás ba kü lön cse-
re kar to non. Té te le sen te hát nem tud juk ki mu tat ni mi kor, mi lyen 
mű vek ér kez tek a tan szék könyv tá rá ba egé szen az 1990-es éve kig. 
Ak kor tól a kí sé rő ok mány má so la tá val do ku men tál ja a könyv tár az 
ado má nyo kat, mert bár cse re cí mén ke rül be a lel tár könyv be a gya-
ra pí tás mód ja, va ló já ban aján dék nak mi nő sít he tő. A nem zet könyv-
 tá ra nem egyet egyért ér tel mez te a kül den dő ki ad vá nyo kat, ha nem 
anya gi le he tő sé ge i hez mér ten sok kal na gyobb szá mú könyvvel 
já rult hoz zá egy – im már negy ven két éves múlt ra te kin tő – je len-
tős ki sebb sé gi in téz mény ered mé nyes mű kö dé sé hez. A kül den dő 
köny ve ket ele in te a Szé ché nyi Könyv tár Nem zet kö zi Cse re osz tá-
lyá nak könyv tá ro sai vá lo gat ták. Ké sőbb, ami kor már fi gye lem mel 
kí sér het ték a tan szék ered mé nye it, le he tő ség nyí lott sze mé lyes 
kap cso lat ra. A Ma gyar Tan szék könyv tá ro sa vá lo gat ha tott a fö lös 
pél dá nyok kö zül, fi gye lem be vé ve, mi van már meg a könyv tár ban, 
mi szük sé ges az ok ta tás és a ku ta tó mun ka ered mé nyes meg va ló sí-
tá sá hoz, mit igé nyel nek az ol va sók. A ke re sett köny vek ese té ben 
szük sé ge sek a má sod pél dány ok. Jól al kal maz ha tó mód szer volt a 
vá lo ga tás a fö lös pél dá nyok jegy zé ké nek alap ján.

A va la mi ko ri Hun ga ro ló gi ai In té zet egy ide ig önál ló an mű kö dött, 
s az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár kül de mé nyei oda is ér kez tek. Ez 
fi gye lem mel kí sér he tő a Hun ga ro ló gi ai In té zet Tu do má nyos Köz le-
mé nyei cí mű fo lyó irat szá ma i ban Az In té zet éle té ből cí mű ro vat ból, 
ahol a könyv tár gya ra pí tá sá ért kö szö ne tet mon dott az igaz ga tó, s 
rend re ott ta lál ha tó az ado má nyo zók jegy zé ké ben az Or szá gos Szé-
ché nyi Könyv tár ne ve is. Ami kor az in té zet egye sült a Ma gyar Tan-
szék kel, is mét csak a tan szék cí mé re ér kez tek a cse re köny vek.

Az utób bi évek ben csök kent a nem zet kö zi cse re út ján ér ke ző 
köny vek szá ma. Rész ben az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár pénz-
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ügyi ne héz sé gei, rész ben a megnövekedett pos tai díj sza bás mi att. 
S az ér ke ző cso ma gok is mind ös  sze né hány cím szót tar tal maz nak. 
Hasz nos len ne, ha azo kat az igé nye in ket tud nánk be nyúj ta ni a nem-
zet könyv tá rá nak, amely ki ad vá nyo kat ala pít vá nyi pén zek ből nem 
tud juk be sze rez ni, s ha mi je löl het nénk meg, mi re van szük sé günk.   

A 2002. jú li us 22-i dá tum mal ér ke zett kül de mény Wass Al bert 
Em lék na pok Er dély ben cí mű négykö te tes mun ká ját tar tal maz ta. 
Ezt meg elő ző en, 2000. au gusz tus 23-i kel te zés sel hu szon hét köny-
vet kap tunk. Né hány cím kö zü lük: Vá lo ga tás a 20. szá zad vi zu á lis 
köl té sze té ből, Ma gyar or szág tár sa da lom tör té ne te, Ma gyar vers-
ta ni szö veg gyűj te mény, a Sze mi o ti kai szö veg tan né hány fü ze te, 
Grétsy Lász ló: Író ink és köl tő ink a ma gyar nyelv ről stb. 

Ne he zen pó tol ha tó a köny vek be szer zé se, de még ér zé ke-
nyeb ben érin tett ben nün ket az ér te sí tés 2002 ta va szán, hogy az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár meg szün tet te a fo lyó irat ok elő fi ze-
té sét. Olyan idő sza ki ki ad vány ok év fo lya ma it kell nél kü löz nünk, 
ame lye ket szin te a tan szék ala pí tá sá tól kap tuk, és ame lyek nél kül 
ne he zebb iro dal mat, ma gyar nyel vet és ma gyar tör té nel met ta ní-
ta ni. A kö vet ke ző fo lyó irat ok kül dé sét szün tet ték meg: He li kon, 
Hon is me ret, Iro da lom tör té net, Kor társ, Ma gyar Nyelv, Ma gyar 
Nyelv őr, Szá za dok, Tiszatáj, Tör té nel mi Szem le, Va ló ság, Vi gí lia. 
Ezek kö zül a fo lyó irat ok kö zül jó né hány meg ta lál ha tó volt a 
könyv tár ban az in du lás tól kezd ve. Most meg szűnt a lé te zé sük a 
mi ol va só ink szá má ra. Né me lyik ugyan to vább ra is ér ke zik va la-
hon nan, de ez az ér ke zés bi zony ta lan. Elő fi zet ni nem le het rá juk. 
Szük sé ges sé gü ket nem kell bi zo nyí ta ni.  

AZ EGYÜTT MŰ KÖ DÉS MÁS TE RÜ LE TEI

Szel le mi erők cse ré je Ma gyar or szág ról:
Szak mai lá to ga tá sok – Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár mun-

ka tár sa i nak ku ta tó mun ká ját se gí tet tük fő leg a hungarika ku ta tá sok 
te rén. Nem ki zá ró lag a mi ven dé günk volt, de ná lunk is ku ta tott 
Pajkossy György, Bor Kál mán, Karsay Or so lya, V. Bu sa Mar git, 
Somkuti Gab ri el la és még so kan má sok. 

Elő adást tar tott a tan szé ken és a va la mi ko ri Hun ga ro ló gi ai In té-
zet ben Bor sa Ge de on, Kafer Fe renc és má sok.

A tan szék ta ná rai és ku ta tói rend sze re sen hasz nál ták és hasz nál-
ják az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ál lo má nyát. Né hány év ben 

83



si ke rült tá mo ga tást kap ni emelt szin tű ok ta tás ra, amely nek ke re té-
ben hall ga tó ink cso por tos lá to ga tást tet tek a nem zet könyv tá rá ban. 
Hall ga tó ink kö zül né há nyan szak dol go zat vagy dip lo ma dol go zat 
ké szí té se cél já ból is meg for dul tak a nem ze ti könyv tár ban.

Az utób bi évek ben részt vet tünk könyv tá ros ös  sze jö ve te le ken, 
szak mai ta nács ko zá so kon és a könyv tá ros ok ván dor gyű lé sén.

Az új év ez red ben új sze re pet vál lalt a nem zet könyv tá ra a ha tá-
ron tú li könyv tá rak kal szem ben. Ez a fel adat a gya ra pí tás mel lett 
a fel dol go zás tá mo ga tá sá val és a szak mai to vább kép zés sel  bő-
vült. A Ma gyar or szá gon kí vü li könyv tá rak öt le het sé ges cso port ja 
kö zül a tan szék könyv tá rát a nem ma gyar fenn tar tá sú, de ma gyar 
nyel vet és kul tú rát ok ta tó tan szé kek könyv tá rai kö zé so rol hat juk, 
s en nek alap ján le het meg ha tá roz ni a se gít ség módját.2 Kö te les 
pél dányt nem igé nye lünk tel jes mér ték ben, kí ván ság lis ta alap ján 
ha té ko nyab ban tud nánk irá nyí ta ni az ál lo mány ala kí tást. A vaj da-
sá gi ma gyar könyv tá ros ok szak mai fel ké szí té sét ed dig a ma gunk 
ere jé ből, rész kép zés sel ol dot tuk meg.

ÖS  SZE GE ZÉS

Az együtt mű kö dés, il let ve a tá mo ga tás még az in du lás előtt 
meg kez dő dött. Fo ko zot tan ered mé nyes volt a hat va nas évek től. 
Eb ben köz re ját szot tak a sze mé lyes kap cso la tok is. A je len kis sé 
le han go ló. Érez he tő, hogy a nem zet könyv tá ra is az anya gi ak 
függ vé nye ként tud ja meg va ló sí ta ni vál lalt fel ada tát, a ha tá ron tú li 
ma gyar köny vek kel ren del ke ző könyv tá rak ál lo mány gya ra pí tá sát. 
Monok Ist ván, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár fő igaz ga tó ja sze-
rint új ra kell fo gal maz ni a fel ada to kat, s a nem ze ti könyv tár nak is 
szem be kell néz ni ezek kel a fel ada tok kal. Ez a szem be né zés nem 
lesz konf lik tus men tes. A ré geb ben ki ala kult meg ol dá si for mák ma 
már nem ha té ko nyak. Nem a Nem zet kö zi Cse re osz tály fel ada ta a 
ha tá ron tú li könyv tá rak könyv el lá tá sa. Ta lán a Könyv tá ri In té zet 
fog ja meg ta lál ni azt a for mát és vég re haj ta ni azt a fel ada tot, amely 
el ső sor ban a nem ma gyar or szá gi könyv tá rak el lá tá sá ban részt vál-
la ló ma gyar or szá gi in téz mé nyek te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sát 
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je len ti. Az anya gi fel té te lek biz to sí tá sán kí vül a le bo nyo lí tást is 
meg ol da ná (Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge, Hun ga ro ló gi ai Ta nács, 
Nem zet kö zi Ma gyar Fi lo ló gi ai Tár sa ság stb.).3

A Ma gyar Tan szék könyv tá ra negy ven két éves fenn ál lá sa alatt 
be bi zo nyí tot ta, hogy fon tos fel ada tot vál lalt az in du lás kor, amit 
igye ke zett a ne héz anya gi kö rül mé nyek el le né re is meg ol da ni.

A gya ra pí tá si gon do kat az ál la mok kö zöt ti kul tu rá lis együtt mű-
kö dé si egyez mén  nyel le het ne meg ol da ni. A meg ol dás ke re sés ben 
ha té ko nyan se gít sé günk re le het a nem ze ti könyv tár. Bí zunk ben-
ne, hogy si ke rül meg ta lál ni a könyv be ho za tal és a fo lyó irat-elő fi-
ze tés leg meg fe le lőbb mód ját. Re mél jük, hogy a nem zet könyv- tá ra 
to vább ra is oda fi gyel azok ra a tö rek vé sek re, ame lye ket mi itt, 
Vaj da ság ban igyek szünk meg va ló sí ta ni. Ez pe dig el ső sor ban a 
könyv, az ol va sás meg sze ret te té se, iro dal munk és múl tunk meg-
is mer te té se. Tes  szük ezt ha gyo má nyos adat hor do zók ré vén és 
mo der nebb for má ban, a di gi ta li zált do ku men tu mok se gít sé gé vel, 
sőt az interneten, a vi lág há lón ke resz tül is. 

(2002)
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AZ OKTATÓ 
MŰHELYÉBŐL



 A KU TA TÁS SZÍN TE RE A KÖNYV TÁR

 Ha gyo má nyos – nem di gi ta li zált könyv tá rak

 „A ku ta tá si te vé keny ség a prob lé mák meg ol dá sá nak so ro za tá-
ból áll. A je len sé gek kö zöt ti kap cso la tok ra vo nat ko zó fel té te le zé sek 
alap ján, e je len sé gek re vo nat ko zó an ada to kat kell gyűj te ni terv-
sze rű, ren de zett mó don, eze ket kri ti ku san ér tel mez ni, elemezni.”1 
A ku ta tás meg va ló sít ha tó gya kor lat út ján (kí sér le tek, elem zé sek), 
va la mint az el mé let és a szak iro da lom se gít sé gé vel.  

Nem új a fel is me rés, hogy a tu do mány fej lő dé sét, pil la nat nyi 
ered mé nye it csak úgy tud juk fi gye lem mel kí sér ni, ha is mer jük a szak-
irodalmat, a kü lön bö ző do ku men tu mok ban rej lő is me re te ket. Mai 
vi lá gunk ban egyet len ku ta tó sem te he ti meg, hogy ma gán könyv tá rá-
ba be gyűjt se a szá má ra fon tos, ös  szes szak iro dal mat. Ezt a célt hi va-
tot tak meg ol da ni köz gyűj te mé nye ink, a könyv tá rak, a tá jé koz ta tó és 
do ku men tá ci ós in téz mé nyek. Ér vé nyes ez Vaj da ság ra is.

Min den or szág könyv tá ri rend sze re alap já ban meg fe lel a 
könyv tá rak cél ki tű zé se i nek (be szer zi, hoz zá fér he tő vé te szi a do ku-
men tu mo kat, meg őr zi őket, és tá jé koz ta tó szol gál ta tást vé gez), s 
még is a fel ada tok meg ol dá sa min den vi dé ken más ként tör té nik. 
En nek több oka van. Ezek az okok rész ben gaz da sá gi jel le gű ek, 
rész ben szub jek tív té nye zők ből fa kad nak. A gaz da sá gi okok a 
ku ta tás mű he lyé nek fel sze relt sé gé ben, el lá tott sá gá ban rej le nek, a 
szub jek tív té nye zők vi szont a hasz ná lók és a po ten ci á lis hasz ná lók 
ér de kelt sé gé től, fel ké szült sé gé től, rá ter mett sé gé től füg ge nek. A 
le en dő vaj da sá gi ma gyar ku ta tó kat egye te mi kép zé sük so rán kell 
fel ké szí te ni az in for má ci ók meg is me ré sé re, ke re sé si mód já ra és 
fel hasz ná lá si le he tő sé gé re. Is mer ni ük kell te hát: mi az in for má ció, 
hol és ho gyan le het a nyo má ra buk kan ni, és ho gyan kell fel dol goz-
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ni, fel hasz nál ni, hogy mun ká juk so rán eset leg új pro duk tu mok kal 
gaz da gít sák a tu do má nyos éle tet. Az in for má ci ó kat do ku men tu-
mok őr zik, s be fo ga dá suk ál tal nem sem mi sül nek meg, ha nem 
új is me re te ket ered mé nyez het nek. Mi vel a do ku men tu mok őr zői 
leg ál ta lá no sab ban még min dig a könyv tá rak (még ak kor is, ha már 
a vir tu á lis könyv tá rak vi lá gá ban élünk), a vaj da sá gi ma gyar tu do-
má nyos ság ról be szél ve, nem ke rül het jük meg, hogy ne szól junk 
a ku ta tás mű he lye i ről, a vaj da sá gi könyv tá rak lé té ről, nem lé té ről, 
hely ze té ről. És a prob lé mák ról, ame lyek nek meg is me ré se le he-
tő vé te he ti, hogy ki küsz öböl jük őket va la me lyest, és szem be néz-
zünk a tén  nyel: ho gyan to vább a 21. szá zad ba? 

A vaj da sá gi könyv tá rak ról szól va min den kép pen tud ni kell 
azt, hogy csak ma gyar nyel vű könyv tá rak ról nem be szél he tünk e 
vi dé ken. A könyv tá ri te vé keny sé get rend sza bá lyo zó, ér vény ben 
le vő tör vény nem nyel vi szem pont ból cso por to sí tot ta a könyv tá ra-
kat, ha nem a Könyv tá ros Egye sü le tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek 
(IFLA) ti po ló gi á ja alap ján. En nek meg fe le lő en Vaj da ság ban is 
van nak nép könyv tá rak, is ko la könyv tá rak, fő is ko lai és egye te mi 
könyv tá rak, szak könyv tá rak, és lé te zik egy tar to má nyi jel le gű 
köz pon ti könyv tá runk – nem ze ti könyv tá ri funk ci ók kal: fej lesz tés, 
a köz pon ti tá jé koz ta tó rend szer ki dol go zá sa, a könyv tá ri há ló za-
tok mun ká já nak irá nyí tá sa stb. –, ez a Matica srpska Könyv tá ra 
(Biblioteka Matice srpske). Ezek ben a könyv tá rak ban ma gyar 
nyel vű köny ve ket is ta lá lunk.

Nyel vi ho va tar to zá sá tól füg get le nül, min den könyv tár a pénz te-
len ség prob lé má já val küzd. Ér de mes vol na egyes könyv tár tí pu sok 
jel leg ze tes mun ka fel té tel ét és ne héz sé ge it meg is mer ni kü lön is. A 
tu do má nyos ság szem pont já ból az egye te mi könyv tá rak és a szak-
könyv tá rak hely ze te ké pe zi ér dek lő dé sünk tár gyát, de nem hagy-
hat juk fi gyel men kí vül a nép könyv tá ra kat sem, hi szen azok nak az 
ál lo má nya is tartalmaz(hat) tu do má nyos és is me ret ter jesz tő mű ve-
ket, ame lye ket egye te mis tá ink és ku ta tó ink is hasz nál nak.

Nem há lás fel adat sta tisz ti kai ada tok kal gyö tör ni a hall ga tó sá-
got, né hány adat még is ide kí ván ko zik, bár ezek az ada tok nem a 
leg újab bak (1993-ból va lók), de a hely zet nem so kat vál to zott, leg-
alább is nem po zi tív irány ban. 1993-ban negy ven négy nép könyv-
tár mű kö dött a Vaj da ság te rü le tén, ezek nek – is me re te im sze rint 
– több mint a fe le ren del ke zik ma gyar nyel vű köny vek kel is. A 
meg le vő könyv ál lo mányt a la kos ság szá ma és nyel vi meg osz lá sa 
alap ján kel le ne ará nyo san biz to sí ta ni min den nyel ven, at tól füg-
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gő en, hogy kik lak nak az adott vi dé ken. (A vaj da sá gi könyv tá ri 
te vé keny ség ről szó ló, 1974-es tör vény ezt ki is mond ta. Az óta 
saj nos a tör vény is meg vál to zott, s az 1994-es tör vény egyet len 
sza ka sza sem utal er re . . .) Nép könyv tá rak ese té ben ügyel ni kell 
a tar tal mi ös  sze té tel re is, a bel ső ará nyok ra, a gyer mek és a fel nőtt 
rész leg ará nyos el osz tá sá ra, a szép iro da lom és a tu do má nyos is me-
ret ter jesz tő mű vek meg osz lá sá ra. Nagy gon dot kel le ne for dí ta ni 
az el avult mű vek tör lé sé re, ki ik ta tá sá ra az ál lo mány ból. Az utób bi 
évek ben ez na gyon idő sze rű és fon tos, hi szen ha azt mond juk, 
hogy egy bi zo nyos hely ség ben a ma gyar köny vek szá ma ki elé gí-
tő, nem mind egy, hogy mi lyen tár gyú ak ezek a köny vek (ön igaz-
ga tás, mar xiz mus stb., avagy klas  szi kus iro da lom, tu do má nyos 
vagy is me ret ter jesz tő mű). Fon tos te hát, hogy tar tal mu kat néz ve 
hasz nál ha tó ak-e, köl csö nöz he tő ek-e? Ez ideig csak a nép könyv tá-
rak ál lo má nyá nak vizs gá la tá val fog lal koz tam sok év vel ez előtt, 
s ak kor azt ál la pí tot tam meg, hogy köz könyv tá ra ink ál lo má nya 
nem ki elé gí tő sem men  nyi sé gi leg, sem mi nő sé gi leg, s ja vas la to kat 
is tet tem, mit kel le ne ten ni ma gyar ál lo má nyuk gya ra pí tá sá val, 
fel fris sí té sé vel kap cso lat ban. Ez út tal nem vál lal koz tam újabb, 
ha son ló fel mé rés re. Több ok ból. Fél tem, hogy nem vá la szol nak 
a kér dé se im re (nem mer nek vá la szol ni ilyen jel le gű kér dő ív re), 
fél tem, hogy a vá la szok még le súj tób bak lesz nek . . .  Az óta sok 
min den meg vál to zott. Úgy ér zem, be szű kül tek a le he tő sé gek, 
lanyhult a lel ke se dé sünk is . . .  Bár tu dom, hogy szük sé ges lesz 
el vé gez ni ezt a mun kát, még hoz zá ha ma ro san, ki ter jeszt ve a fel mé-
rést más könyv tár tí pu sok ra is. Az egye te mi és szak könyv tá rak ban 
az ál lo mány elem zé se kor nem a nyel vi meg osz lás a leg fon to sabb 
té nye ző, ha nem a szín vo nal, a szak sze rű ség, a mi nő ség. Hi szen 
le en dő tu dó sa ink nál az ide gen nyelv is me re te szin te kö te le ző, 
te hát az ide gen nyel vű szak iro da lom hasz ná la ta is. Még sem mel-
lé kes, hogy van nak-e ma gyar nyel vű ké zi köny vek, le xi ko nok, 
ös  sze fog la ló mű vek, bib li og rá fi ák – ha má sért nem: a szak ter mi-
no ló gia meg is me ré se vé gett. A ma gyar ál ta lá nos le xi kon- iro da lom 
az utób bi évek ben igen meg gaz da go dott. Né hány cí met em lí tek 
kö zü lük: Ma gyar Nagy le xi kon, Ré vai Új Le xi ko na, Ma gyar 
La rousse,  to vább a Kró ni ka-so ro zat: Az em be ri ség kró ni ká ja, 
A film kró ni ká ja stb. Saj nos min den könyv tár nem ve het meg, 
pon to sab ban nem sze rez het be min den ké zi köny vet, de jó len ne 
leg alább azt tud ni, me lyik le xi kon me lyik könyv tár ban van meg, 
hol le het hoz zá fér ni. 
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A vaj da sá gi nép könyv tá rak mun ká ját se gí tik a könyv tá ri há ló-
za tok. Az em lí tett negy ven négy köz ség ben jó val több fi ók könyv-
tár mű kö dik, s ezek együt te sen ké pe zik a te rü le ti há ló za tot. Or szá-
gos vi szony lat ban va la mi kor Vaj da ság az élen járt az egy la kos ra 
ju tó köny vek szá má val és a köny vek ol va sott sá ga te kin te té ben is. 
Kü lö nö sen Új vi dé ken, Sza bad kán, Zomborban vol tak és van nak 
jól mű kö dő könyv tá ri há ló za tok. Saj nos, Dél-Bá nát s rész ben 
Kö zép-Bá nát köz sé ge i ben, va la mint a Szerémségben ko moly gon-
dok van nak ezen a té ren.

A Matica srpska Könyv tá ra 1991-ben el ké szí tet te a vaj da sá gi 
könyv tá rak cím tá rát, amely ben negy ven egye te mi és fő is ko lai 
könyv tár ada ta it ta lál hat juk meg, va la mint öt ven öt szak könyv-
tá- r ét. A szak könyv tá rak kö zé so rol ták a le vél tá rak, mú ze u mok, 
szín há zak, egész ség ügyi és más in té ze tek, gyá rak és vál la la tok 
stb. könyv tá rát. S itt is mét fel te het jük a kér dést: van-e együtt mű-
kö dés ezek kö zött a könyv tá rak kö zött, lé te zik-e egye te mi és szak-
könyv tá ri há ló zat? Mi ben nyil vá nul meg a mun ka ha té ko nyab bá 
té te le, és  sze rű sí té se? Vagy a jobb anya gi fel té te lek kö zött mű kö dő 
könyv tá rak meg elég sze nek az zal, hogy szá muk ra a vi lág há ló is 
el ér he tő, s vaj mi ke ve set tö rőd nek a kö zel ben ten gő dő, ros  szabb 
anya gi fel té te lek mel lett mű kö dő, ha son ló fel ada tú és gyűj tő kö rű 
in téz mény ku ta tó i val, hasz ná ló i val? Míg egyes in téz mé nyek ben 
az interneten va ló ször fö zés min den na pi do log, más hol prob lé mát 
je lent az ál lo mány fel tá rás nak a leg egy sze rűbb esz kö ze, a ha gyo-
má nyos ka ta ló gu sok el ké szí té se, a cé du lák gé pe lé se.       

A könyv tár ál lo má nyát rend sze re sen kell gya ra pí ta ni. Is mer jük 
a gya ra pí tás le het sé ges mód ja it. Leg el ter jed tebb a vá sár lás, azu tán 
az aján dék, cse re- és kö te les pél dán  nyal tör té nő gya ra pí tás. Az 
ál lo mány ala kí tá sát, a ma gyar nyel vű szak iro da lom be szer zé sét 
vá sár lás sal tud nánk tu da to san irá nyí ta ni. S itt jön nek a kér dé sek. 
Vá sá rol ni? Hon nan? Mi ből? Mit? Kik irá nyít sák a gya ra pí tást? 
A könyv tá ros ok, a ku ta tók, vagy az ok ta tók? Rész ben nyi tott 
kér dé sek, ne he zen meg vá la szol ha tók. (A gya ra pí tás töb bi mód ja, 
pél dá ul aján dék vagy cse re, csak eset le ges: terv sze rű en nem irá nyít-
hat ja a könyv tár, il let ve a könyv tá ros – te kin tet be vé ve a könyv tár 
alap ve tő fel ada ta it.) Az utób bi évek ben baj van a le het sé ges be sze-
rez he tő köny vek men  nyi sé gé vel. Be ho za tal nincs, a Vaj da ság ban 
meg je lent köny vek szá ma éven te vál to zik. Oly kor alig ha lad ja meg 
az évi szá zat (pe dig több ki adó va ló sít ja meg ezt a mun kát!). S ha 
min den könyv tár meg ven ne min den új köny vet, évi gya ra po dá sa 
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ak kor is ke vés len ne . . .  Szak könyv tá rak ese té ben nem is ezt kell 
be sze rez ni. Ak kor hát mi a te en dő? A Ma gyar or szá gon meg je lent 
szak köny vek kül föld ön is el is mer tek, de a vaj da sá gi ma gyar fi a ta-
lok szá má ra nagy ré szük el ér he tet len. Vol tak ugyan pró bál ko zá sok 
az ol va só kö rök ben szak köny vek és tan köny vek be szer zé sé vel, 
de azt hi szem, a meg ol dás a be ho za tal  in téz mé nye sí tett for má ja 
len ne. Nem csak az ol va só kö rök, ha nem a könyv tá rak szá má ra 
is! Min den egye te mi és szak könyv tá rak ban ott len ne a he lyük a 
ma gyar or szá gi egye te mi tan köny vek nek és szak köny vek nek. De 
van-e olyan in téz mény, ame lyik ezt le bo nyo lí ta ná, vagy sze mély, 
aki ezt irá nyí ta ná? Sze ret ném nyo ma té ko san hang sú lyoz ni, hogy 
nem csak a könyv tá ros fel ada ta a szak iro da lom meg je le né sé nek 
és be szer zé sé nek a fi gye lem mel kí sé ré se, ha nem a ku ta tó ké és a 
szak ta nár oké is! És nem elég a mű ve ket be sze rez ni, hasz nál tat ni is 
kell! Fel hív ni a fi gyel met a meg lét ük re, a hasz ná la ti le he tő sé gük re. 
Er re is volt kí sér let. Ta lán ered mé nyes is volt. Va la mi ko ri könyv-
tá ros ta pasz ta la tom alap ján mon dom: ezt is meg le het ne és meg is 
kel le ne szer vez ni, de olyan for mán, hogy min den rá szo ru ló vagy 
le en dő ku ta tó szá má ra hoz zá fér he tő le gyen az in for má ció for rás, s 
mi vel kor lá to zott a pél dány szá muk, a köl csön zés ha tár ide jét eh hez 
kell mó do sí ta ni. (Ar ra gon do lok ez út tal, hogy ne le gyen egy hall-
ga tó nál egy is ko la évig, mi köz ben má sok ez alatt az idő alatt nem 
tud nak hoz zá jut ni, nem ol vas hat ják.)

A könyv tá rak szük sé ges könyv el lá tá sá ról nem be szél he tünk 
az ol va só is me re te nél kül. Rö vid ös  sze fog la lóm ban el ső sor ban az 
egye te me ken mű kö dő ka ri könyv tá rak ra gon do lok, ahol a hasz ná-
lók is me re te nem okoz na gon dot, ha a könyv tá ros és az ok ta tó egy-
aránt fi gye lem mel kí sé ri a szük ség le te ket, a köny vek irán ti igényt. 
Tény azon ban, hogy a mai fiatalok is in kább az att rak tív mé di u-
mok fe lé for dul nak. A könyv tá rak pe dig – saj nos – nem elég att-
rak tí vak sok he lyen. Pe dig hát van nak már szá mí tó gé pe ik. A gyors 
tá jé koz ta tás le he tő sé ge ad va van, csak él ni kell ve le. (A Matica 
srpska Könyv tá rá nak adat bá zi sa el mé le ti leg hoz zá fér he tő. A 
tu do má nyos ku ta tók és egye te mi hall ga tók szá má ra ez kü lö nö sen 
hasz nos. Azért el mé le ti leg, mert a gya kor lat ban a hely szí nen kell 
a ku ta tást vé gez ni. Az internetcím gyak ran nem funk ci o nál.) De 
elég-e az in for má ció do ku men tum nél kül? Gya kor lat ból tu dom, 
hogy nem. Hi szen van nak azért még könyv tár lá to ga tók, akik el is 
sze ret nék ol vas ni a mű ve ket. És el is kell hogy ol vas sák! S mint 
már utal tam rá, eb ben igen fon tos fel adat jut az ok ta tók nak. Tő lük 
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is függ, hogy tu do mást sze rez nek-e a hall ga tók egyes mű vek ről, 
tud ják-e hasz nál ni és fel hasz nál ni a meg lelt in for má ci ó kat.

S nem szól tunk még va la mi ről, va la kik ről, akik nek a mun ká ja 
na gyon is fon tos. Akik nek nagy sze re pük van ab ban, hogy a ku ta-
tás mű he lye ne olyan szen tély le gyen, aho va szo ron gás sal lép be 
a fel hasz ná ló, a le en dő ku ta tó, ha nem egy nyi tott könyv tár, ami-
lyent már évek óta szor gal maz nak Eu ró pa nyu ga ti or szá ga i ban és 
Ma gyar or szá gon. Nyi tott könyv tár, ahol az in for má ció min den ki 
szá má ra egy aránt hozzáférhető, ahol hoz zá ér tő, szak mai is me re tek-
kel, pe da gó gi ai és pszcihológiai kész sé gek kel ren del ke ző könyv tá-
ros ok iga zít ják el őket az is me re tek la bi rin tu sá ban. 

Mit is kel le ne ten nünk itt, Vaj da ság ban? – töp ren gek a Ma gyar 
Tu do mány Nap ján. Ha má sok is ko mo lyan gon dol ják, hogy a 
tu do má nyos sá got to vább kell, to vább le het fej lesz te ni szű kebb 
pát ri ánk ban, ké rem, se gít se nek iga zol ni, vagy cá fol ni in do kolt sá-
gát han gos töp ren gé sem nek. A ma gam ré szé ről fel ada ta in kat va la-
hogy így lá tom a jö vő ben:

– el ső sor ban ol va só kat, ér tő információfelhasználókat kell 
ne vel nünk. (Ná lunk, az új vi dé ki Böl csé sze ti Kar Ma gyar Tan szé-
kén a szak iro dal mi tá jé koz ta tás el ne ve zé sű tan tárgy ke re té ben 
ok tat juk ezt két fél éven ke resz tül),

– fej lesz te ni kell a tu do má nyos in té ze tek könyv tá rát, gya ra pí-
ta ni ál lo má nyát, ja ví ta ni az ös  sze té tel ét, meg kell ol da ni a gya ra-
pí tás prob lé má it – in téz mé nye sí tett szak köny vek be ho za ta lá val, 
ügyel ve a tar tal mi szín vo nal ra, a fel hasz nál ha tó ság ra,

– meg va ló sí ta ni az együtt mű kö dést a szak könyv tá rak kö zött, 
eset leg a há ló za tok fel újí tá sát (jo gi, ze nei, mű sza ki, me ző gaz da sá-
gi, tech no ló gi ai, or vos tu do má nyi szin ten). 

Az ál lo mány fel tá rás ban könyv tá ra ink már 1978 óta a nem zet-
kö zi  szab vány (ISBD) alap ján dol goz zák fel a do ku men tu mo kat, 
csu pán a gé pe sí tést, a szá mí tó gé pes adat fel tá rást kel le ne ha té ko-
nyab ban meg ol da ni, hi szen egy je len tős tech no ló gi ai vál tás kü szö-
bén va gyunk. Vagy már nem is a kü szö bén?

Sok ol da lú és hasz no sít ha tó nem zet kö zi kap cso la to kat kel le ne 
ki ala kí ta ni. (Ma gyar or szág gal nem csak ál la mi szin ten, ha nem az 
anya or szá gi in téz mé nyek kel is.)          

Új ki hí vá sok je len nek meg a ku ta tás ban, új el vá rá sok van nak a 
könyv tá rak kal szem ben is. Nő az igény szint – gyors és ha té kony 
tá jé koz ta tás/tá jé ko zó dás igény je le nik meg. Ne künk is lé pést kell 
tar ta ni majd az új el vá rá sok kal.  
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Szük sé ges a köny vek hasz ná la tá nak nép sze rű sí té se a mé di á-
ban is: a rá dió, a té vé vagy a saj tó út ján. Ez azon ban nem csu pán 
tő lünk függ.

Utol já ra hagy tam, pe dig na gyon fon tos nak tar tom, a könyv tá ros-
ok szak mai kép zé sét, to vább kép zé sét. Nem vé let len sze rű en, ha nem 
tu da to san, szer ve zet ten, in téz mé nye sen kel le ne meg ol da ni.

Meg le het-e en  nyi igényt va ló sí ta ni? Bi zo nyá ra ne he zen. Sem-
mi kép pen nem egy em ber fel ada ta a meg va ló sí tás. Vé le mé nyem 
sze rint va la men  nyi ünk re vár nak fel ada tok e té ren. Nem csak az 
egyé nek re. Az ál lam te gye azt, ami a fel ada ta: hoz za lét re és 
mű köd tes se azo kat a szol gál ta tá so kat, azo kat az in téz mé nye ket 
(könyv tá ra kat), ame lye ket a szak ma meg kö ve tel. Biz to sít sa a pén-
ze lést. De mi sem ül he tünk tét le nül. Ah hoz, hogy együtt mű köd hes-
sünk az in for má ci ós vi lág gal, na gyon fon tos elő fel té tel a szak mai 
szo li da ri tás, és az, hogy gyor san és ha té ko nyan tud junk    egy más 
kö zött is szót ér te ni, egy más nak se gí te ni. Más ként fo gal maz va: 
na gyon fon tos az ös  sze tar tás, a kö zös ség vál la lás, az egyé ni ér de-
kek fél re te vé se. Csak így tud juk kö zös cé lun kat el ér ni: fi a tal ku ta-
tó kat ne vel ni. S ha ez si ke rül, el mond hat juk: nem csak vol tunk és 
va gyunk, ha nem le szünk is . . .

(1999)
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AL KO TÁS ÉS KÖNYV KI ADÁS

Több íz ben idéz tem Keresztury De zső nek egy megállapítását, 
amely így hang zik: „min den mű velt ség olyan, ami lyen a könyv-
ki adá sa, és min den könyv ki adás olyan, ami lyen az a mű velt ség, 
amely lét re hoz za”. Az utób bi évek könyv ki adás ára ne he zen vo nat-
koz tat ha tó ez a gon do lat, mert ami kor már nem a szel le mi erők 
hi á nya, ha nem a po li ti ka és a gaz da sá gi vi szo nyok út vesz tő je a fő 
té nye ző, amely be fo lyá sol ja a könyv ki adást, a könyv ter jesz tést, 
ak kor már nem csu pán a mű velt ség priz má ján ke resz tül kell szem-
lél ni a va ló sá gun kat, és nem le het le egy sze rű sí te ni a té nye ket.

A ma gyar nyel vű könyv- és lap ki adás jel lem ző it Vaj da ság ban 
nap ja ink ban csak úgy vizs gál hat juk meg, ha rö vi den vis  sza pil lan-
tunk az előz mé nyek re. Így a könyv ki adás hely ze te a 21. szá zad 
ele jén, a prob lé mák, a ki ad vány ok meg osz lá sa, szét szó ró dott sá ga 
ért he tőbb, vi lá go sabb lesz.1

Vaj da sá gi ma gyar iro da lom ról, könyv ki adás ról 1918-tól szok-
tunk be szél ni. Ezt a kor sza kot 1944 zár ja. A má so dik vi lág há bo rú 
utá ni idő sza kot több té nye ző be fo lyá sol ta, s ezek nek alap ján sza ka-
szok ra ta gol hat juk a vaj da sá gi ma gyar könyv ki adást:

1. 1945–1950. A ré gi mű ve lő dé si élet foly to nos sá ga meg sza-
kad – újat kel lett te rem te ni. El ső sor ban a saj tó meg in dí tá sa volt 
fon tos kulúrtevékenység. Er re az idő szak ra esik a Ma gyar Szó 
(előd je a Sza bad Vaj da ság – 1944) meg je le né se. Ek kor in dult az 
If jú ság Sza va (1945), a 7 Nap (1946), a Pi o nír új ság (1947) stb. 
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A köny vek kö zül el ső nek a Nép nap tár (1945) lá tott nap vi lá got, 
majd 1946-tól jel lem ző a so ro za tok be in dí tá sa (Élet és Tu do mány, 
Ko runk Kér dé sei, Szín pa dunk stb.). Köny vek je len tek meg a Híd 
és a Vaj da sá gi Ma gyar Kultúrszövetség ki adá sá ban, és meg kezd te 
mű kö dé sét a Testvériség-Egység Könyv ki adó Vál la lat.

2. 1951–1954. Az iro da lom ki bon ta ko zá sá nak kor sza ka.
3. 1954–1956. Meg tor pa nás. Min de nes ki adás (Ma gyar Szó, 

Mi ner va, Progresz) – tan köny vek is.
4. 1957–1988. Fel len dü lés, tar tal mi és mű fa ji vál to za tos ság (a 

Fo rum, majd a Tan könyv ki adó meg ala pí tá sa, rész ben sza ko sí tott 
könyv ki adás. Mel let tük más ki adók is lé tez tek, de a leg na gyobb 
sze re pe az iro da lom nép sze rű sí té sé ben, a vaj da sá gi ma gyar írók 
köny ve i nek meg je len te té sé ben két ség kí vül a Fo rum nak volt).

5. 1989-től a ki ad vány ok szá ma csök ken, ugyan ak kor meg-
növekedett a könyv ki adók szá ma. Több ma gán ki adó je le nik meg, 
ami nem volt jel lem ző az előb bi idő szak ra, kü lö nö sen el kép zel he-
tet len volt az ál la mo sí tás ko rá ban.

6. 2000–2003 a szá mí tó gép nyúj tot ta le he tő ség azt ered mé nye-
zi, hogy sok ki adó mű kö dik. A va la mi ko ri ál la mi ki adók te vé keny-
sé ge mel lett több vá ros ban ad nak ki köny ve ket – oly kor – al kal mi 
mű ve ket. Ezek nek a ki adók nak még nincs ki ala kult ki adói pro fil-
juk. A ma gyar or szá gi ala pít vá nyok tá mo ga tá sá val je len nek meg 
leg gyak rab ban a ki ad vány ok. Né mi leg nö ve ke dett a szá muk. A 
vizs gált idő szak ban mint egy hat száz mű lá tott nap vi lá got, ami évi 
két száz cím szót jelent.2

7. Az elekt ro ni kus ki ad vány ok meg je le né se az ez red for du lón 
(zEtna).

Ah hoz, hogy bár hol lét re jöj jön könyv ki adás, bi zo nyos fel té-
te lek szük sé ge sek. Ilyen fel té tel az igény – vá sár lói és ol va sói 
igény. Ezek re a té nye zők re hat az íz lés (tud juk, az íz lés rész ben 
a kí ná lat tól függ, de ugyan ak kor hat is a ki adók ra, mert a ki adó 
el is sze ret né ad ni a ki ad vá nya it, nem csu pán a meg je len te tés a 
cél ja, ha bár al kal maz ko dik a be fo ga dó íz lé sé hez). Nem mel lé kes 
az sem: van-e ol va só ja egy-egy könyv nek. Eh hez kap cso lód hat az 
ol va só vá ne ve lés bo nyo lult fel adat kö re is.
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  2 A 21. szá zad el ső éve i ben sok vá ros ban ad tak ki köny vet, s kü lön bö-
ző in téz mé nyek, tár su la tok, tár sa sá gok, ma gán sze mé lyek ne ve van 
fel tün tet ve ki adó ként. Nem min den eset ben be szél he tünk rend sze res 
könyv ki adás ról, gya ko ri ak az ese ti meg je len te té sek.



A könyv ki adás mag va ló sí tá sá nak má sik vo nu la ta a szel le mi 
erők lé te vagy nem lé te. Pon to sab ban: van nak-e író ink, ki adó ink, 
ter jesz tő ink? S van nak-e „be fo ga dók”?

Vaj da sá gi vi szony lat ban el mond hat juk, hogy lé te zik iro da lom, 
és a szép iro da lom kép vi se lői mel lett szak írók kal is ta lál ko zunk, 
akik ku tat nak és pub li kál nak. A könyv ki adás ra jel lem ző te hát, 
hogy a szép iro da lom mel lett tu do má nyos mű vek is nap vi lá got 
lát nak. (Ezt bi zo nyít ja a Fe hér Fe renc Könyv ba rát ok Kö ré nek 
ki ad vá nya, egy [hi á nyos] arc kép csar nok, amely száz hat van al ko tó 
arc kép ét mu tat ja be, s tu do má sunk sze rint ké szül az arc kép csar-
nok foly ta tá sa újabb száz hat van al ko tó port ré já val. A szer kesz tők 
ez ide ig mint egy négy száz húsz sze mélyt tar ta nak nyil ván 1918-tól 
nap ja in kig. Nem csak szép írók ke rül tek be a gyűj te mény be, ha nem 
olyan tu dó sok, ku ta tók, mű vé szek is, akik nek leg alább egy köny-
vük meg je lent. A Ju go szlá vi ai ma gyar iro dal mi lexikon3 en nél 
több adat tal szol gál.)

A ter ve zett, rend sze res, fo lya ma tos könyv ki adást a ki adók biz-
to sít ják. 1989-től idő sze rű lett a gaz da sá gi élet ben a magánosítás, 
s az ál la mi könyv ki adók mel lett mind több kis vál lal ko zó je lent 
meg – rész ben ma gán kéz ben le vő, ke vés fel sze re lés sel, csu pán szá-
mí tó gép pel és ki sebb nyom da gép pel ren del kez ve –, s könyv ki adó-
ként kez dett te vé keny ked ni. Fel te he ti va la ki a kér dést: jó-e, vagy 
rossz, hogy több ki adó mű kö dik arány lag kis föld raj zi és nyel vi 
te rü le ten? A vá lasz nem egy sze rű. Más ként vá la szol na a szer ző, a 
vá sár ló, vagy a pe da gó gus. Szer ző ként (író ként) azt mond hat nám: 
jó,   hi szen na gyobb esél  lyel ve het részt a szer ző a ha tá ron tú li 
könyv ki adás tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá za to kon, na gyobb az esé lye, 
hogy ki ad ják a mű vét. Ta lán vá sár ló ként is örül nék a tény nek, 
hogy na gyobb a kí ná lat, a vá lasz tá si le he tő ség. De . . . Ne héz tá jé-
ko zód ni a ma gán ki ad vány ok ról, nincs meg szer vez ve a ter jesz tés, a 
beszerzés.4 S ta lán nem sza bad el hall gat ni a mi nő sé gi el té rést sem 
a ma gán ki ad vány ok és a jól fel sze relt, nyom dai szak em be re ket fog-
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  3 Gerold Lász ló: Ju go szlá vi ai ma gyar iro dal mi le xi kon (1918–2000). 
– Új vi dék : Fo rum Könyv ki adó, 2001

  4 Ta nul má nyom a Matica srpska Könyv tá rá nak adat bá zi sá ban fel tárt 
ma gyar nyel vű mű vek alap ján ké szült. Bár a könyv tár kö te les pél dány-
ra jo go sult, saj nos nem szol gál tat nak be a nyom dák, il let ve a ki adók 
min den ki ad ványt, ezért nem ké szí tet tem sta tisz ti kai ki mu ta tást. Csu-
pán a jel leg ze tes sé ge ket kí sé rel tem meg ös  sze fog lal ni.



lal koz ta tó, már-már könyv mű vé sze ti re me ke ket lét re ho zó, ré geb bi 
ha gyo má nyok kal ren del ke ző va la mi ko ri ál la mi ki adók kö zött 
– egy idő ben ezek is a hang za tos hol ding ne vet vi sel ték. (Ez nem 
je len ti azt, hogy a ma gán ki ad vány ok kö zött nin cse nek szép köny-
vek. Van nak, csak saj nos, sok kal több a szín vo na lon alu li, ama tőr 
mun ka. Egyes ki adók egy sze rűbb, si lá nyabb ki vi te le zé sű ter mé ke-
i ket rend sze rint pa pír hi án  nyal, anyag meg ta ka rí tás sal in do kol ják, 
s nem a könyv ké szí tés hez ér tő szak em be rek mel lő zé sé vel.) Ne ve-
lő ként a mi nő sé get, a szé pet, a jót ke res sük a köny vek ben, ezért 
ter mé sze te sen azt mond ha tom, jó a több ki adó, ha az el vá rá sok nak 
ele get tud nak ten ni. Ha együtt mű köd ve, terv sze rű en, pi ac ku ta tás 
alap ján, szép ki vi te le zés ben, el fo gad ha tó áron kí nál ják a szép és 
jó köny ve ket, s ha meg szer ve zik a tá jé koz ta tást és a ter jesz tő há ló-
za tot. Vaj da ság ban saj nos nin cse nek köny ves bolt ok, ahol min den 
ma gyar könyv kap ha tó len ne. (Va la mi kor a Fo rum Könyv ki adó 
köny ves bolt jai vál lal ták ezt. Ma már ké pes lap ok tól kezd ve a Bar-
bie ba bá kig min den kap ha tó ezek ben a va la mi ko ri köny ves bolt ok-
ban, csak a könyv ke vés, s az el áru sí tó oly kor nem is tud ja, hogy a 
ke re sett mű meg je lent, és ho gyan le het hoz zá jut ni. Ar ról most nem 
óhaj tok be szél ni, hogy a ré gi szép idők ben ma gyar or szá gi köny ve-
ket is le he tett ven ni ezek ben az üz le tek ben.)

A köny vek nép sze rű sí té se eset le ges. Oly kor a Ma gyar Szó 
cí mű na pi lap kö zöl ró luk rö vid is mer te tést, de rit kán is mer te ti 
a be szer zés mód ját, s az Új vi dé ki Te le ví zió ma gyar adá sa i ban is 
el hang zik né ha egy-egy könyv is mer te tő. A fo lya ma tos tá jé koz ta-
tás te hát nem tel jes, nem rend sze res. A ret ros pek tív tá jé ko zó dást 
ki ad vá nya ink ról a meg je len te tett bib li og rá fi ák biz to sít ják. (Ezek 
kö zött van nak ös  sze fog la ló bib li og rá fi ák, ame lyek a tel jes ju go-
szlá vi ai ma gyar könyv pro duk ci ót tár ják fel, s van nak kö zöt tük 
szak bib li og rá fi ák – fő ként iro dal mi, sze mé lyi, ki adói stb.)

A könyv ki adók meg osz lá sa:
– ál la mi ki adó (Új vi dék: Fo rum),
– egy há zi (Új vi dék: Agapé, al kal mi egy há zi: Novo Miloševo 

[Beodra]),
–  rész ben egy há zi, de szol gál ta tást is nyúj tó (Tóthfalu: Logos),
– tes tü le tek, egye sü le tek (Sza bad ka: Élet jel, Sza bad egye tem, 

Zenta: Du dás Gyu la Mú ze um- és Le vél tár ba rá tok Kö re)
– tár sa sá gok (Új vi dék: JMMT, Sza bad ka: MTT)
– ok ta tá si in téz mé nyek (Új vi dék: Ma gyar Tan szék, Sza bad ka: 

Épí tész mér nö ki Kar, Ivo Lo la Ribar is ko la)
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– mű ve lő dé si in té ze tek (Zenta: Thurzó La jos Köz mű ve lő dé si 
Köz pont, Ka ni zsa: Cnesa)

– he lyi ön kor mány zat ok (Ürményháza, Muzsla)
– vál la la tok (Sza bad ka: Suboticatrans, Grafoprodukt)
– új sá gok, la pok (Subotičke novine, Jó Paj tás, Ma gyar Szó, 

Csa lá di Kör)
– ma gán ki adók (Be cse: Rubicon)
– szer zők (Új vi dék, Sza bad ka, Magyarcsernye).
A tan köny ve ket ko ráb ban az új vi dé ki szék he lyű Tar to má nyi 

Tan könyv ki adó In té zet, újab ban a belg rá di Tan könyv ki adó In té zet 
je len te ti meg. Itt lát nak nap vi lá got a ma gyar nyel vű ki ad vány ok 
is, kö vet ve az egy sé ges tantervet.5 

Vaj da ság ban a ma gyar köny ve ket meg je len te tő, ma is mű kö dő 
ki adók kö zül leg ré geb bi az 1957-ben, Új vi dé ken ala pí tott Fo rum, 
majd a sza bad kai Élet jel (1973) kö vet ke zik, s im már hu szon öt 
éve ad ki köny ve ket az Új vi dé ken szé ke lő Agapé egy há zi ki adó 
is. Te kin té lyes ki adói mun kát va ló sít meg a szin tén új vi dé ki szék-
he lyű Ju go szlá vi ai Ma gyar Mű ve lő dé si Tár sa ság (JMMT) né ven 
ala kult, ma Vaj da sá gi Ma gyar Köz mű ve lő dé si Tár sa ság né ven 
te vé keny ke dő ci vil szer ve zet és a tóthfalui Logos.

Több ki adó ké szít kö zös ki ad ványt is. Elég né há nyat meg em lí-
te ni: a Fo rum a Ma gyar Tan szék kel, az Agapéval, a JMMT-vel, sőt 
a bu da pes ti MTA-val is (Hadrovics Ma gyar–szerb, Szerb–ma gyar 
szó tá ra), a tóthfalui Logos a JMMT-vel, az Agapéval, a Cnesával 
stb. Sőt a Fo rum Könyv ki adó nál meg je lent re for má tus Éne kes-
könyv azo nos szö veg gel és kül lem mel, de más imp resz  szum mal 
ké szült a hor vát or szá gi re for má tus hí vők szá má ra ezer pél dány-
ban, és más sal a vaj da sá gi hí vők nek két ezer pél dány ban. A kö zös 
ki ad vány ok szám ba vé te le és jel lem zé se nem prob lé ma men tes, 
hi szen egy-egy mű vet ál ta lá ban csak egy he lyen szok tunk nyil-
ván tar ta ni. Ed di gi ku ta tá sa ink sze rint a ki adók vá ro sok sze rin ti 
meg osz lá sa: Új vi dék hu szon négy, Sza bad ka húsz kü lön bö ző 
ki adó meg je lö lé sé vel, Zenta hat, Ada, Be cse, Ka ni zsa négy-négy, 
Temerin két, Debelyacsa, Feketics, Hajdukovo, Hor gos, Kikinda, 
Kupuszina, Muzsla, Törökkanizsa, Beodra (Novo Miloševo), Pa-
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  5 A tan köny ve ket ez út tal nem vet tük fel jegy zé künk be, füg get le nül at tól, 
hogy for dí tás-e, vagy ma gyar szer ző mun ká ja, csak a tan könyv pót ló 
Is me ret ter jesz tő fü ze te ket, ame lye ket az  új vi dé ki Atlantis ki adó je len-
te tett meg.



lics, Pancsova, Péterréve, Szent ta más, To po lya, Torda, Tóthfalu, 
Ürményháza, Zombor egy-egy ki adó val volt je len mű ve lő dé si 
éle tünk ben az el múlt há rom évben.6

A ki ad vány ok mű fa ji meg osz lá sa vál to za tos. Iro dal mi mű vek 
je len nek meg min den mű faj ból, kü lön bö ző kor osz tály ok szá má ra 
több ki adó nál is (Fo rum, Agapé stb.). Ezek a mű vek leg gyak rab ban 
vaj da sá gi ma gyar írók mun kái, de meg ta lál ha tók kö zöt tük a szerb 
iro da lom kép vi se lői is (Vida Ognjenović). Az ol va sói ré teg fe lől meg-
kö ze lít ve, meg ál la pít hat juk, hogy van nak ki ad vá nya ink a fel nőtt ol va-
sók és a gyer me kek szá má ra is.7 Köny ve ink kö zött ta lál ha tó ver ses kö-
tet, pró za, el vét ve drá ma, ta nul mány, kri ti ka. A szép iro da lom mel lett 
mű ve lő dés tör té net, nép rajz, nép köl té szet, mű vész port ré, ki ál lí tá si 
ka ta ló gus, tör té ne lem, nyel vé szet, tár sa da lom tu do mány. Né hány éve 
je len nek meg a ku ta tást elő se gí tő, tá jé koz ta tó se géd le tek, a bib li og rá-
fi ák, élet raj zi ka la u zok, le xi ko nok. Meg kell je gyez ni, hogy az előb bi 
kor szak ok hoz ké pest jó val ke ve sebb a po li ti kai ki ad vány, ugyan ak-
kor lát vá nyo san – szin te hi val ko dó an – meg nőtt az egy há zi, val lá sos 
jel le gű mű vek szá ma. A hi va ta los po li ti kát tük rö ző mű vek he lyett 
tár sa dal mi elem zé sek, a po li ti kai hely zet ma gya rá za tai, ki sebb sé gi 
lé tünk jo gi kér dé se i vel fog lal ko zó mű vek je len nek meg.

A vaj da sá gi ma gyar köny vek pél dány szá ma négy száz tól két-
eze rig terjed.8 Ver ses kö te tek, ta nul mány kö te tek je len nek meg a 
leg ki sebb pél dány szám ban, míg a gyer mek- és if jú sá gi iro da lom, 
a tan köny vek, egy há zi ki ad vány ok, né hány mű ve lő dés tör té ne ti 
ösz  sze fog la ló, amely nek na gyobb vá sár ló kö zön sé get lát nak elő, 
na gyobb pél dány szám ban lát nak nap vi lá got. Arány lag rit kán for-
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  6 Ezek kö zött a ki adók kö zött van nak ma gán sze mé lyek, egye sü le tek, tes-
tü le tek. A tóthfalui Logos nagy szá mú, kü lön bö ző te ma ti ká jú köny vet 
adott ki a szép iro da lom tól kezd ve a tár sa da lom tu do má nyi és pszi cho ló-
gi ai köny ve kig. Nem csak egy há zi jel le gű mű ve ket je len te tett meg.

  7 Az új vi dé ki Agapé és a Fo rum Könyv ki adó rend sze re sen je len tet meg 
köny ve ket gyer mekol va sók szá má ra is. Az Agapé ki fes tő köny ve ket 
is ké szít. Ezek nek a be so ro lá sa gon dot okoz, hi szen szö veg nél kü li 
mű vek oly kor.

  8 Ki vé telt ké pez nek az Agapé ki ad vá nyai. Ezek nek pél dány szá ma 
két ezer től nyolc eze rig ter jed. A Ké pes Bib lia tíz ki adást ért meg, és 
száz negy ven nyolc ezer pél dány ban kelt el. Ha son ló an nép sze rű volt a 
Ve tés so ro zat, amely ből tíz ezer pél dány ké szült. A pél dány szám ok az 
1990-es évek től nö ve ked tek.  



dul elő, hogy több ki adást is meg ér jen egy könyv. Ha ki fogy a rak-
tár ból, alig van le he tő ség új ki adás ra. Van nak ki vé te lek, de ke vés. 
Az Agapé ki ad vá nyai kö zött ta lá lunk leg több új raki adott művet.9 
Egyes so ro za to kat több ször meg je len tet tek. A Ké pes Bib lia tíz 
ki adást ért meg. Ezenkí vül még jó né hány Agapé-kiadványt kel lett 
új ra ki ad ni. Az utób bi évek ben a JMMT ki ad vá nyai ér ték meg az 
után nyo mást, ta lán azért, mert óva tos ság ból ke ve sebb pél dányt 
ter vez tek, mint ahogy azt a vá sár lók igé nyel ték. (Így ke rült új ra- 
ki adás ra Ribár Bé la Hí res ma gyar tu dó sok cí mű mű ve, de meg em-
lít het jük Szloboda Já nos vagy Né meth Ist ván ne vét, mint az új ra- 
ki adott köny vek szer ző it – hogy csak né hány ne vet em lít sünk). Az 
Is me ret ter jesz tő fü ze tek ki ad vá nyai kö zött is van má so dik ki adás. 
Ezek nek a fü ze tek nek a nép sze rű sé ge az zal ma gya ráz ha tó, hogy 
a ma gyar or szá gi könyv be ho za tal még min dig nincs kel lő kép pen 
meg old va, és tan könyv pót ló pub li ká ci ók ról lé vén szó, min den 
ér de kelt is ko lá ba el kel lett jut tat ni. 

A köny vek kül ső meg for má lá sa ki adón ként vál to zik. Van 
kö zöt tük gyen ge mi nő sé gű, de van kö zöt tük szép ki vi te le zé sű, 
dí ja zott könyv is. A Fo rum Könyv ki adó évek óta szak em be re ket, 
mű vé sze ket al kal maz, akik gon dos kod nak ki ad vá nya ik tech ni kai 
ki vi te le zé sé ről, mű vé szi meg for má lá sá ról. Ezek nek a köny vek nek 
van stí lu sa, fel is mer he tő ek más köny vek kö zött. Ez ter mé sze te sen 
nem je len ti azt, hogy más ki adók nem ké szí te nek szép köny ve ket. 
Az Agapé ki ad vá nyai tar kák. A fű zött, sze rény ki ad vány ok mel lett 
kül föl di együtt mű kö dés sel je len tet te meg A Bib lia ké zi könyv ét, 
amely mél tán fel ve szi a ver senyt a leg szebb köny vek kel. Ke rült ki 
a saj tó alól más szép Agapé-kiadvány is, s ta lá lunk szép köny vet a 
Cnesa mű he lyé ben, vagy az Élet jel gon do zá sá ban meg je lent köny-
vek kö zött is. Az utób bi évek ben rend sze re sen meg ren de zik a Vaj-
da sá gi Szép Ma gyar Könyv meg vá lasz tá sát. A szak vé le mé nye zők 
dön té se alap ján tör té nik a vá lasz tás kü lön bö ző ka te gó ri á ban (gyer-
mek- és if jú sá gi köny vek, iro dal mi és tu do má nyos mű vek stb.). Az 
ed dig dí ja zott köny vek kö zött leg több a Fo rum-ki ad vány.

Vaj da ság ban a köny vek ál ta lá ban ala pít vá nyok, vagy a mű ve-
lő dé si mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val je len nek meg. A kü lön bö-
ző ki adók hoz be nyúj tott kéz irat ok szá ma éven te nyolc van és 
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  9 Ne héz kü lön vá lasz ta ni, mi kor be szé lünk új ki adás ról, mi kor csak után-
nyo más ról. Né me lyik ki adó nem jel zi az után nyo más té nyét, má sok 
vi szont az után nyo mást új ki adás nak mi nő sí tik.



száz kö zött in ga do zik. Eb ből 1990-ben ki lenc ven egy, 1991-ben 
nyolc van ki lenc, 1992-ben nyolc van négy, 1993-ban nyolc van nyolc, 
1994-ben ki lenc ven ket tő, 1995-ben száz, 1996-ban öt ven ki lenc, 
1997-ben nyolc van hat, 1998-ban har minc há rom je lent meg. Ezek 
a szá mok nem tük rö zik tel jes ség ben a va ló sá got, mi vel a tan köny-
vek kel nem ugyan azok nál az ala pít vá nyok nál pá lyáz nak a szer zők, 
mint más mun ká ik kal. Az utób bi évek ből nin cse nek ada ta ink. Azt 
azon ban meg kell je gyez ni, hogy jó val több a be ér ke zett kéz irat ok 
szá ma a ki adók nál, mint amen  nyi könyv re kap nak tá mo ga tást.

Mi lesz a töb bi kéz irat sor sa? Vá ra ko zás! Vagy, ha ügyes a 
ki adó, tá mo ga tó kat, elő fi ze tő ket to bo roz, és va la ho gyan csak 
nap vi lá got lát nak azok is. Van rá eset, hogy a szer ző véd nö kök 
tá mo ga tá sá val sa ját ki adá sá ban je len te ti meg köny vét. Ha át te kint-
jük a ki adott mun ká kat a ki adás he lye és a ki adók ne ve sze rint, 
meg ál la pít hat juk, hogy egyes szer zők a na gyobb ha gyo mán  nyal 
ren del ke ző ki adók (Fo rum, JMMT, Élet jel stb.) kö ré tö mö rül tek, 
bár az is elő for dul, hogy a szer ző nem ki zá ró lag egy ki adó nál 
pub li kál, ha nem ott pá lyá zik, ahol leg több esélyt re mél mű vé-
nek meg je len te té sé re. A könyv ki adás ne héz sé gei min den kép pen 
ki hat nak az al ko tói te vé keny ség re, még is pub li ká lá si le he tő sé get 
kap nak olyan ta lá lé kony szer zők, akik ke vés bé jól meg írt al ko tá-
su kat ma gán ki adás ban vagy tá mo ga tók jó vol tá ból je len te tik meg, 
meg ke rül ve azt a mi nő sé gi szű rőt, amit szak mai vé le mé nye zés-
nek, re cen zi ó nak ne ve zünk. Saj nos, ezek a ki ad vány ok oly kor jó 
mi nő sé gű pa pí ron, szép kö tés ben lát nak nap vi lá got, s az ol va só 
csak töp reng het, mi ért nem le he tett meg aka dá lyoz ni, hogy ez meg-
tör tén jen. Ez út tal azon ban nem ér té kel tem, csu pán fel mér tem azt, 
ami meg je lent . . . 

A köny vek mel lett a leg fon to sabb könyv tá ri anya got az idő sza-
ki ki ad vány ok ké pe zik. Vaj da ság ban 1945-től nap ja in kig szá mos 
rö vi debb és hos  szabb éle tű saj tó ter mék je le nik meg. Egyet len na pi-
la punk, a Ma gyar Szó 1944. de cem ber 24-e óta ke rül az ol va só 
asz ta lá ra (1945. szep tem ber 27-éig Sza bad Vaj da ság cí men). 

A na pi lap mel lett több he ti lap, fo lyó irat és év könyv is nap vi lá-
got lát eb ben az idő szak ban. He ti lap ok: Jó Paj tás, Ké pes If jú ság, 
7 Nap, Sza bad Hét Nap, Csa lá di Kör, Nap ló, Re ce fi ce stb. Több 
kö zü lük rö vid idő után meg szűnt. A fo lyó irat ok kö zött van iro-
dal mi (Híd, Üze net, Symposion, Orbis stb.) tár sa da lom tu do má nyi 
(Lé- tünk), szak fo lyó irat (Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, Új Kép 
stb.), hit buz gal mi lap (Hit élet, Öröm hír, Úti társ, Temerini Hír nök, 
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Re for má tus Élet stb.). Szá mos nap tár is meg je le nik, mint pél dá ul 
A Ma gyar Szó Népnaptára 1945 óta (ma Nap tá ra), mel let te is mert 
még a Ka to li kus Kin cses Kalendárium, a Re for má tus Év könyv, 1998 
óta a Vaj da sá gi Ma gyar Ka len dá ri um stb. Az év köny vek kö zül 
ki emel het jük azo kat, ame lyek nek a tar tal ma az iro dal mi és mű ve-
lő dé si élet meg is me ré se szem pont já ból je len tős, mint a Ma gyar 
Tan szék Ta nul má nyok cí men meg je le nő kö te te (1969-től), vagy 
a sza bad kai Élet jel. Ha az idő sza ki ki ad vá nyo kat ki adó ik alap ján 
vizs gál juk, meg ál la pít hat juk, hogy ki adó ként tes tü le tek, he lyi ön kor-
mány zat ok, po li ti kai pár tok, is ko lák, hit köz sé gek sze re pel nek.

Könyv tá ra ink, saj nos, nem tud nak min den ke re sett új ság ra, 
he ti lap ra, fo lyó irat ra elő fi zet ni, a szer kesz tő sé gek vi szont, mi vel 
nagy részt az el adott pél dá nyok ból él nek, rit kán kül de nek tisz te let-
pél dányt még a na gyobb könyv tá rak nak is. (Az új vi dé ki Ma gyar 
Tan szék könyv tá ra sem kap min den szer kesz tő ség től in gye nes 
pél dányt, pe dig új ság írói rész kép zést is ter ve zett. Tel jes ál lo mány -
nyal csu pán a Matica srpska Könyv tá ra ren del ke zik, mi vel kö te les 
pél dány ra jo go sult or szá gos szin ten, még sem tel jes az ál lo má nya. 
Pél da er re a mos ta ni ku ta tá som. A Matica srpska Könyv tá rá nak 
adat bá zi sá ban 1995-től har minc hat ma gyar nyel vű idő sza ki ki ad-
vány ada tát ta lál tam, ame lyek kö zött két nyel vű ek is sze re pel nek. 
Ezt a jegy zé ket ez ideig több cím szó val bő ví tet tük ki.) 

Rö vid ös  sze fog la lóm ban meg kí sé rel tem vá zol ni a vaj da sá gi 
ma gyar könyv ki adás je len le gi hely ze tét, főbb jel lem ző it. A ha tá-
ron tú li ré gi ók ban bi zo nyá ra van nak ha son ló sá gok is, de van nak 
kü lönb sé gek is. Az igény, azt hi szem, azo nos . . . 

*

Az ada to kat a Matica srpska Könyv tá rá nak adat bá zi sá ból, egyé-
ni bib li og rá fi ai adat tá runk ból és egyéb for rás ból gyűj töt tem be. 
Nem ké szí tet tem bib li og rá fi át, csak a meg je lent köny vek jegy zé ke 
alap ján von tam le a fen ti kö vet kez te té se ket. Az ap ró nyom tat vá nyo-
kat (ka ta ló gu so kat, szín la po kat, mű sor fü ze te ket, hang zós és egyéb 
do ku men tu mo kat) nem vet tem fi gye lem be, azok nak is me re te 
ugyan csak ér té kes in for má ci ó kat nyúj ta na, ez út tal azon ban nem 
szán dé koz tam ki szé le sí te ni a ku ta tá si te rü le tet.

                                                    
(2000)
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TE MA TI KUS OL VA SÓ TÁ BOR OK

Gon do la tok, ta pasz ta la tok 

Ami kor té mát je len tet tem be a konferenciára1, az volt a szán-
dé kom, hogy a múlt ban szer zett ta pasz ta la ta in kat mon dom el, s 
be szé lek ter ve ink ről, az ol va só vá ne ve lés csep pet sem kön  nyű  mun-
ká já ról. Nem kön  nyű fel adat az ol va só vá ne ve lés se hol, de ta lán 
még ne he zebb és spe ci fi ku sabb a ha tá ron tú li te rü le te ken, konk ré tan 
ná lunk, Vaj da ság ban. Itt ugyan azo kat a cél ki tű zé se ket más kö rül mé-
nyek kö zött, más anya gi és szel le mi erők igény be vé te lé vel va ló sít-
juk meg. Sok min den meg vál to zott kö rü löt tünk a té ma be je len té-
sé nek pil la na tá tól a mai na pig. Nem idő ben sok az el múlt né hány 
hó nap, ha nem a tör té né sek in ten zi tá sát il le tő en . . .  Rá döb ben tem, 
hogy csak a je len ben élünk. A pil la nat ban, amit aján dék ként ad meg 
a sors. A múlt ra még em lé kez he tünk, de a jö vőn ket ter vez ni – egy-
elő re, leg alább is ne künk itt – il lú zió. S az il lú zió és va ló ság kö zött 
át hi dal ha tat lan űr tá tong. Még nem lá tunk a túl só part ra . . .

Az el múlt évek fo lya mán sem volt hoz zánk túl ke gyes a sors, 
de nem fe let tünk zúg tak a re pü lők, nem él tünk ek ko ra bi zony ta-
lan ság ban, ki lá tás ta lan ság ban . . . Tud tunk va la ho va elő re néz ni. 
Ezért in dí tot tuk meg 1992-ben a Fe hér Fe renc Könyv ba rát ok Kö re 
szer ve zé sé ben Az ol va sás örö me cí men meg hir de tett ver senyt az 
ál ta lá nos is ko lák 5–8. osz tá lya szá má ra. (Kik és ho gyan vet tek 
részt a ver seny ben, máshol2 mond tam el.) A ver seny győz te sei 
egy he tes iro dal mi tá bor ban ve het tek részt. Cé lunk az volt, hogy 
meg is mer tes sük a gye re kek kel az ol va sás szép sé gét, meg sze ret tes-
sük ve lük az iro dal mat, hogy játsz va ta nít suk őket olyan dol gok ra, 
ami a tan terv ből ki ma radt, de ame lyek is me re te nem csak hasz nos, 
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  2 Könyv, könyv tár, ol va só / Csáky S. Pi ros ka. – Új vi dék : JMMT, 1997



ha nem él mény is le het szá muk ra. Se gí te ni akar tunk a gye re kek-
nek, hogy el iga zod ja nak a köny vek ren ge te gé ben.

Az ol va só tá bor ok mun ká ját nem me rev ke re tek kö zé szo rít va 
ter vez tük és va ló sí tot tuk meg, ha nem meg kí sé rel tük idő sze rű vé 
és ér de kes sé ten ni a fog lal ko zá so kat, fi gye lem be vé ve nagy író ink 
(Pe tő fi Sán dor, Ma dách Im re, Mik száth Kál mán) je len tős jubi-
leumait, a 48-as sza bad ság harc ke rek év for du ló ját stb., más kor a 
gye re ke ket ér dek lő kér dé sek re ke res tük a vá laszt az írók al ko tá-
sa i ban. Ezek a vá lasz ke re sé sek ad ták az öt le tet né hány te ma ti kus 
ol va só tá bor meg szer ve zé sé re.
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Bori Imre akadémikus előadást tart a gyerekeknek

Te ma ti kus ol va só tá bo ra ink jel leg ze tes tí pu sai:
1. egy író al ko tá sai áll nak a fi gye lem köz pont já ban (Kosz to lá-

nyi-gyöngy sze mek),
2. ál ta lá nos té mák (sze re lem, ott hon, csa lád, nő az iro da lom ban 

stb.),
3. mű faj ok (köl té szet, vagy az em lé ke zés, mint iro dal mi mű faj). 
Az ol va só tá bor mun ká ja ál ta lá ban több fé le fog la lko zás for má-

já ban folyt. Ezek a fog lal ko zá sok a leg gyak rab ban a kö vet ke ző-
kép pen ala kul tak:

– te ma ti kus rész – a köz pon ti té ma alap ján, a ko ra dél előt ti 
órák ban,

– sza bad fog lal ko zás – a gye re kek ér dek lő dé sé nek meg fe le lő en 
a dé li és ko ra dél utá ni órák ban,

– író ven dég, aki vagy a té má hoz kap cso ló dott a be mu tat ko zá sá-
val, vagy kö tet le nül be szél ge tett a gye re kek kel a ko ra es ti, eset leg 
a dé li órák ban – at tól füg gő en, ho gyan le he tett meg szer vez ni a 
ven dég oda utaz ta tá sát,



– já ték, ve tél ke dő, kö zös szü le tés nap ok, jel mez bál az es ti órák-
ban. Az utol só na pon tar tot tuk a ve tél ke dőt a nagy díj ért, ezt ki rán-
du lás vagy tá bor tűz, és vé gül a bú csú zás kö vet te.

Rö vid ös  sze fog la lóm ban csu pán a te ma ti kus elő adá sok ról szó-
lok, ar ról, hogy mi lyen kér dé sek ről is esett szó az el múlt évek ben. 
A kí sé rő ren dez vé nyek ről csak em lí tést te szek.

Az ol va só tá bor szak mai ré szé ben az elő adók az Új vi dé ki Böl-
csé szet tu do má nyi Kar Ma gyar Tan szék ének ta ná rai vol tak (köz tük 
aka dé mi kus is!), míg a kí sé rő ren dez vé nye ket és a já té ko kat a tá bor 
ve ze tői va ló sí tot ták meg, szak mai se gít sé get kap va könyv kö tők től, 
könyv tá ros ok tól, kép ző mű vé szek től, pe da gó gu sok tól. Az író ven dé-
gek a vaj da sá gi ma gyar iro da lom kép vi se lői vol tak, köz tük né há-
nyan éve ken ke resz tül rend sze re sen el lá to gat tak a tá bor ba, hi szen 
szá muk ra is él mény nek szá mí tott ta lál koz ni a fi a tal ol va sók kal, 
vis  sza jel zést kap ni, is me rik-e, men  nyi re is me rik al ko tá sa i kat a gye-
re kek. Kül föld ről (Ma gyar or szág ról és a ha tá ron tú li or szá gok ból) 
anya gi ak mi att nem hív hat tunk sen kit, csak ha a vé let len foly tán 
vi dé kün kön járt va la ki, ak kor lá to ga tott el a tá bor ba.

Az elő adá sok idő tar ta ma negy ven öt perc volt, vagy ha a té ma 
ös  sze tett sé ge meg kí ván ta, ak kor két szer negy ven öt perc, szü net tel. 
A szü net re azért volt szük ség, hogy a me leg ben el tik kadt gye re kek 
fel fris sül je nek, ki csit mo zog ja nak, hogy ébe reb ben kö vet hes sék 
az elő adás foly ta tá sát vagy ép pen egy má sik té mát. Akár té mát 
vál tot tunk, és má sik elő adó ke rült sor ra, akár a meg kez det tet foly-
tat tuk, a szü ne te ket min dig be ik tat tuk.

1. ÍRÓI PÁ LYA BE MU TA TÁ SA

Kosz to lá nyi-gyöngy sze mek ös  sze fog la ló cím mel, mint egy száz-
húsz if jú könyv ba rát rész vé te lé vel tar tot tuk 1994-ben, a ka ni zsai 
gyógy für dő ben az el ső ilyen, te ma ti kus jel le gű tá bort. Ahogy a fő 
cím meg ha tá roz ta, Kosz to lá nyi mun kás sá ga, sze mé lyi sé ge volt a 
köz pon ti té ma, de más ról is hall hat tak a részt ve vők, és pe dig a vaj-
da sá gi és az egye te mes ma gyar iro da lom nagy ja i ról: Szentelekyről 
(a tá bor név adó já ról), Déry Ti bor ról, de más tu do mány te rü let ről 
is, mint ami lyen a nyel vé szet, ré gé szet, mű ve lő dés tör té net, könyv-
tör té net. Pszi cho ló gi ai ön is me re ti já té ko kat ját szot tak épp úgy, 
mint iro dal mi já té ko kat, sőt ve tél ke dőt ren dez tek iro dal mi és 
könyv is me re te ik alap ján. Aka dé mi ku sok, egye te mi ta ná rok, írók, 
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köl tők, pszi cho ló gu sok, új ság írók tar tot ták a rend ha gyó iro da lom-
órá kat.

Szá mom ra most, utó lag na gyon fon tos nak tű nik a meg nyi tó ün-
nep ség, ahol a tá bor la kói és a ka ni zsai fi a ta lok jel ké pes mág lyát 
rak tak, amely nek láng já ba jel ké pe sen be ol vasz tot tak min den fegy-
vert a vi lá gon . . .  A részt ve vők el mond ták bé ke óha ju kat . . . (Kár, 
hogy a jel ké pes mág lya nem emész tet te el va ló ban a fegy ve re ket. 
Ak kor még nem is sej tet tük, hogy alig öt év el múl tá val szo mo rú 
va ló ság ként ott dö rög nek a fe jünk fe lett . . . De már nem jel ké pe-
sen . . .)

Min den nap ki lenc órá tól egy-egy Kosz to lá nyi-gyöngy szem ről 
be szél tek az elő adók: A sze gény kis gyer mek pa na sza i ról, a Pa csir-
tá ról, az Arany sár kány ról, az Es ti Kor nél-no vel lák ról, to váb bá 
Kosz to lá nyi ról, az ol va só ról, sőt volt nyel vé sze ti té ma is.

„Az iro da lom a nyelv mű vé sze te. A jól meg vá lo ga tott köny-
vek kel, az ál lan dó ol va sás sal le het el ér ni, hogy a nyel ve ze tünk 
is mű velt le gyen” – in do kol ta meg az elő adó a nyel vé sze ti té ma 
be ik ta tá sát az iro dal mi tá bor mun ká já ba. 

 A meg hí vott írók kal, köl tők kel a dé li órák ban ta lál koz tak a 
gye re kek. Ezt a rend ha gyó nak mond ha tó író-ol va só ta lál ko zót iro-
dal mi ma ti né nak ne vez tük.

Ér de mes fel so rol ni az ebé det kö ve tő fog lal ko zá so kat is: be szél-
ge tés a lek tűr ről, könyv tör té net ről, könyv be mu ta tó ön kép ző kör, a 
tá bor új ság já nak szer kesz té se, könyv kö té szet. A kis könyv tá ros ok 
meg is mer ked het tek az ex lib ris ké szí té sé vel és ren del te té sé vel. A 
já té kok kö zül em lí tés re mél tók az iro dal mi de tek tí vek és a lo gi kai 
fel ad vá nyok. A kép ző mű vé sze ti haj la mú gye re kek no vel la il luszt-
rá ci ó kat, könyv jel ző ket és bo rí tó kat ké szí tet tek. (Ma is őr zöm a 
gye re kek től em lék be ka pott könyv jel ző ket, könyv bo rí tót. Kü lön 
meg tisz te lés volt ez szá mom ra. Mint „a tá bor nagy ma má já nak” 
né pi mo tí vu mok kal dí szí tett, mint könyv tör té nész ta nár nő nek ini-
ci á lék kal, ré gi nyom da dí szek mo tí vu ma i val el lá tott könyv jel ző ket 
ad tak. A töb bi elő adó is va la mi lyen rá jel lem ző em lé ket vi he tett 
ma gá val a kis mű vé szek al ko tá sa i ból.)

Mi vel Ka ni zsa Ti sza men ti te le pü lés, a tá bor részt ve vői ki vá ló 
ré gész ve ze té sé vel és ma gya rá za tai mel lett At ti la sír ját is ke res ték, 
és fel fe dez ni vél ték a vi dé ken.
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2. ÁL TA LÁ NOS TÉ MÁK

A sze re lem volt a fő té ma 1997-ben a Temerinben ren de zett 
Szenteleky Kor nél iro dal mi tá bor ban, amely nek mun ká já ban a 
7–8.-os ta nu lók vet tek részt. Az elő adá so kat mű ve lő dés tör té ne ti 
ös  sze fog la ló ve zet te be Sze rel mes év szá zad ok cí men. Majd szó 
volt A könyv sze rel me se i ről, ne ves könyv gyűj tők ről. Ide le he tett 
be csem pész ni egy kis könyv tör té ne tet, meg is mer tet ni a gye re kek-
kel Má tyás ki rály könyv tá rát, sok kép és ha son más ki adás be mu-
ta tá sá val. A töb bi té ma szo ro sab ban kap cso ló dott az iro da lom hoz, 
s érin tet te a gye re kek ol vas mány él mé nye it is. Szó volt Pla tón a 
La ko ma, Mik száth Kál mán A Péry lá nyok szép ha já ról, Szerb 
An tal Utas és hold vi lág, Déry Ti bor Sze re lem cí mű mű vé ről, Sza-
bó Lő rinc búcsúszonettjeiről, ame lyek ben meg csil lan a sze re lem 
em lé ke, az óko ri és új ko ri re gé nyek ben fel vil la nó jel leg ze tes sze-
rel mi mo tí vu mok ról. Té ma ként sze re pelt még a sze re lem a szín pa-
don és Erósz a folk lór ban.

Be il lett a sze re lem té ma kö ré be az a faj ta plá tói sze re lem, 
ame lyet egye sek a köny vek iránt érez nek. A köny vek sze re te te 
kü lön le ges szen ve dély. Ne mes kí ván csi ság hoz za lét re. Az em be ri 
szel lem kí ván csi sá ga, tu dás szom ja, a szép ség utá ni vágy és öröm. 
Eb ben az ér zés ben sok min den ben ne van: a köny vet sze ret het jük 
for rón és gyön gé den, mint szü le in ket; bol do gan, fel sza ba dul tan 
és oda adó an, mint a ba rá ta in kat; szen ve dé lye sen vagy só vá rog va, 
mint if jú sá gunk el ső sze rel mét, de sze ret het jük csönd ben, és  sze-
rű en, mint a test és a szel lem min den na pi szük ség le tét . . .  Ez 
nem ve lünk szü le tett adott ság. Ezt a faj ta „sze rel met”, sze re te tet, 
von zal mat ki kell ala kí ta ni, fej lesz te ni kell. Ér ték ként kell hogy 
él jen ben nünk, hogy lét szük ség le tünk ké vál jon a könyv sze re te te, 
az ol va sás, hogy job ban meg is mer jük a va ló sá got, a múl tat, az 
em be ri ér té ke ket . . .  Eh hez pró bál tunk út mu ta tót ad ni eb ben a 
tá bor ban.

Az ön ként vál lalt mű hely mun ka nagy ér dek lő dést vál tott ki. 
A hely be li ta nu lók is lá to gat ták az elő adá so kat, sőt akad tak más 
ér dek lő dők is. Itt a ta ná rok és di á kok egyen ran gú an be szél get tek 
ko moly és vi dám dol gok ról, a di á kok gát lás ta la nul kér dez tek, és 
úgy érez tem, ma ra dan dó em lék ma rad szá muk ra a ve lünk töl tött 
né hány nap. Ta ná rok is, di á kok is szí ve sen jöt tek év ről év re a 
tá bor ba. „Öröm volt idén is ta lál koz ni az iro dal mi tá bor részt ve vő-
i vel. Kü lö nö sen, hogy az ősi nagy erős is ten ről, Erósz ról szól hat-
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tam az ér dek lő dő hallgatóságnak”– ír ta a tá bor em lék köny vé be 
Utasi Csa ba. Idéz het nénk má sok be jegy zé sé ből is: „Ér dek lő dő 
te kin te tek, fi gye lő ar cok, okos kér dé sek, ér tel mes be szél ge té sek, 
at tól füg get le nül, hogy a Ró meó és Jú li á ról van-e szó, vagy a Péry 
lá nyok szép ha já ról” (Gerold Lász ló).

Na gyon idő sze rű volt a má sik tá bor köz pon ti té má ja is ugyan-
ab ban az év ben Szent ta má son. A ki csi ket, az 5–6. osz tá lyo so kat az 
el vá gyó dás és a vis  sza té rés fog lal koz tat ta, vagy ta lán nem is an  nyi-
ra őket, mint min ket, akik a té má kat meg fo gal maz tuk. Ta lán egy 
ki csit a min den na pi tör té né sek alap ján. Hi szen a 90-es évek ele jén 
so kan el hagy ták Vaj da sá got, de ahogy el csi tul tak a vi ha rok, töb ben 
vis  sza tér tek őse ik szü lő föld jé re. Ezért le he tett idő sze rű 1997-ben 
az Ott hon, nagy vi lág – kép ze let, va ló ság té ma kör, va gyis az el vá-
gyó dás és a csa ló dás, az ön ma gunk ke re sé se a vi lág ban, az élet ben. 
Ez az ös  sze tett té ma kör ön ma gá ba fog lal ta a szü lő ház, szü lő föld, 
szü lő ha za ké pét, ame lyet több iro dal mi mű vön ke resz tül is be mu-
tat tak az elő adók (Ta má si Áron: Jég tö rő Má tyás, Sü tő And rás: 
Gyer mek ko rom tü kör cse re pei). Az ott hon és a nagy vi lág fo gal mát 
Heltai és Szomory pá ri zsi mű ve in ke resz tül is mer het ték meg Most 
az tán utaz zunk! cí men. A kép ze let–va ló ság re lá ci ót Déry Ti bor 
Ni ki cí mű kis re gé nye alap ján mu tat ta be az elő adó, és egy mű ve-
lő dés tör té ne ti vo nat ko zá sú té ma ke re té ben Vi lág já ró ma gya rok 
cí men, Misztótfalusi Kis Mik lós ról hall hat tak a tá bor részt ve vői. A 
fan tá zia tá ja it Há ry Já nos, Münchhausen és Tarasconi Tartarin tör té-
ne tei ré vén ba ran gol hat ták be. Az álom kü lö nös tá jai Lewis Carroll 
(Alice) mű vé ből ele ve ned tek fel, míg a kép ze let va lós tá ja it Sel ma 
Lagerlöf Nils Holgersson cso dá la tos uta zá sai cí mű (va la men  nyi ük 
ál tal ol va sott) mű ve alap ján is mer ték fel. Szó volt még más kü lö-
nös uta zá sok ról, a ro bin zo ná dok ról is.

Az elő adá so kat min den gye rek vé gig hall gat ta, az utá na kö vet-
ke ző vi ta sa rok mun ká já ban csu pán a leg rá ter met teb bek vet tek 
részt, át lag ti zen öten–hú szan. Vál to za tos, ér de kes, röp kö dő kér dé-
se ik bi zo nyí tot ták, hogy a té ma ér de kel te őket, és hogy az elő adás-
ra oda fi gyel tek. „Cso dá la tos kis te remt mé nyek kel ta lál koz tam 
ez út tal is, akik nek ér de mes volt elő adást tar ta ni . . .  A vi ta sa rok is 
bi zo nyí tot ta: ér de mes volt” (Káich Ka ta lin).
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3. MŰ FAJ OK ÉS EGYÉB TÉ MÁK

1998-ban anya gi okok mi att egy szer re tar tot tuk a két iro dal mi 
tá bort a kishegyesi Kátai ta nyán, fes tői kör nye zet ben.

Az al só ta go za tos gye re kek Múlt idé zés, múlt al ko tás ös  sze fog la-
ló cím alatt múlt idé ző köny vek ről, em lé ke ző mű faj ok ról hal lot tak. 
Meg em lé kez tek a ma gyar sza bad ság harc száz öt ve ne dik, va la mint 
Pe tő fi Sán dor és Ma dách Im re szü le té sé nek száz het ven ötö dik 
év for du ló já ról. Az el hang zott elő adá sok cí me: 1848 és a nép ha gyo-
mány, Ró zsa Sán dor, a sza bad ság harc ka to ná ja Krúdy Gyu la és 
Mó ricz Zsig mond re gé nye i nek tük ré ben, Mik száth Kál mán: Jó kai 
és ko ra, Il  lyés Gyu la: Pe tő fi Sán dor, Ez mind én vol tam egy ko ron: 
Füst Mi lán, Ka rin thy Fri gyes, Múlt idé zők a vaj da sá gi ma gyar 
iro da lom ban (Her ceg Já nos, Majtényi Mi hály), Gyer mek kor ok 
Nagybecskereken, Pe tő fi a dé li vé ge ken, A nyelv tör té ne te – a tör-
té net nyel ve, A kró ni kák szü le té se (könyv tör té net).

A nap ló mű fa ja azért ér de kel te a hall ga tó sá got, mert sze ret ték 
vol na tud ni, mi is az, hi szen kö zü lük is töb ben ír nak va la mi lyen 
nap lót, ha má si kat nem, hát az ol va só nap lót. Fon tos volt ne kik 
el mon da ni, hogy a nap ló va ló ban sze mé lyes mű faj, hogy az idő-
rend ben kö vet ke ző fel jegy zé sek ro ko nít ha tók az em lék irat tal és 
az ön élet rajz zal, hogy a nap ló író já nak lel ki vi lá gát fel tá ró do ku-
men tum jel le gű írás, és a ben ne meg őr zött kor tör té ne ti ada tok 
nö ve lik az ér té két. Tar tal maz za azon ban a nap ló író já nak leg sze-
mé lye sebb prob lé má it, ér zel me it, egyé ni meg lá tá sa it is. Stí lu sa 
gyak ran kö tet len, oly kor az élő be széd hez va ló kö ze lí tés jel lem zi. 
Meg tud ták, hogy kü lön bö ző cél ból ve zet he tünk nap lót, ez ha tá roz-
za meg, hogy mi lyen for má ban ír juk. Más ként, ha a kül vi lág nak, 
és más ként, ha ki zá ró lag ön ma gunk nak szán juk. Az írók tu da to-
san vá lasz ta nak nap ló for mát, ezért kor tör té ne ti do ku men tu mok, 
ese mé nye ket is mer tet nek, ele ve a kül vi lág hoz szól nak (há bo rús, 
for ra dal mi, bör tön nap ló stb.).

A 7–8. osz tá lyos gye re kek nek kü lön elő adá so kat is tar tot tunk, 
ame lyek nek a fő té má ja a nő volt. Meg tud ták, ho gyan je le nik meg 
a nő Ma dách Im re drámájában, Az em ber tra gé di á já ban, a né pi 
hi e del mek alap ján pe dig hall hat tak a tün dé rek ről, dé mo nok ról, 
bo szor ká nyok ról. Szó esett ar ról is, hogy mit ol va sott a ne mes kis-
asszony a 18. szá zad ban, vi rít hat-e a nő nek ba bér. Ez az elő adás a 
nő és köl té szet kap cso la tát, il let ve a vers író nők port ré ját raj zol ta 
meg ré gi ma gyar poetriák3 se gít sé gé vel. Nem ke vés bé volt iz gal-
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mas té ma a női alak más mi ben lét ének meg je le ní té se, hi szen az 
iro da lom ban rej tel mes és iz gal mas je len ség nek te kint he tő Lónyai 
Er zsé bet, Cso ko nai Li li, Sár bo gár di Jo lán „sze mé lyé nek” fel fe dé-
se. Az író nő lá tó szö gé ből, Ju hász Er zsé bet től hall hat ták az író nő 
vi lág lá tá sát, a női re gény mi ben lét ét. A mű vész re gény fo gal mát 
Kaff ka Mar git re gény írói mű kö dé sén ke resz tül is mer het ték meg, 
hal lot tak ar ról a há rom nő ről, akik nek meg ha tá ro zó sze re pe volt 
Déry Ti bor éle té ben és mű vé sze té ben, to váb bá a vi lág iro da lom 
két nagy nő alak já ról: Em ma Bovaryról és An na Karenináról, 
va la mint Emile Zo la Höl gyek örö me cí mű re gé nyé nek nő tí pu sa-
i ról. Meg is mer ked het tek Sza bó Mag da Ré gi mó di tör té net cí mű 
mű vé nek szép sé ge i vel. A nő té ma kör éhez kap cso lód va meg tud hat-
tak sok min dent az apok rif né pi imád sá gok ról, a Má ri á hoz szó ló 
fo há szok ról s azok ról (fő leg nők ről), akik a fo hászt mond ják. A 
mű ve lő dés tör té ne ti ös  sze fog la ló szem lé le te sen és szel le me sen ezt 
a cí met vi sel te: Ke resd a nőt szá za do kon át!

Ez volt a múlt. Mi lyen té ma le het ne idő sze rű az 1999-es év ben, 
a 21. szá zad kü szö bén? Há bo rú és bé ke? Avagy Bú csú a fegy ve-
rek től, ne tán A per, eset leg Bűn és bűn hő dés? De egy ál ta lán lesz-e 
még ol va só tá bor ná lunk? Le het-e bár mit ter vez ni? A gye re kek 
ír ják, és las san kül döz ge tik az ol va só nap ló kat. Ta lán ti tok ban so kan 
re mény ked nek is, hogy va la hol a nyár fo lya mán is mét ta lál koz hat-
nak az iro da lom ked ve lői. De hol és ho gyan? Ta lán ha a Ka ni zsán 
jel ké pe sen el ége tett fegy ve rek va ló ban el né mul ná nak . . . Vagy ha 
meg va ló sul ná nak Bá nyai Já nos nak a könyv nap já ra írt gon do la tai: 
„Ha fegy ver he lyett köny vet tar ta ná nak a ke zük ben . . .  Ezt leg fel-
jebb mon da ni le het, el vár ni azon ban il lú zió . . .  Ha a ka to nák nak és 
ve zé re ik nek könyv len ne a ke zük ben, be szél get ni is meg ta nul ná nak 
ta lán. És el fe lej te né nek cé loz ni . . .”4 De nem olyan egy sze rű ez. 
Mert a könyv nem olyan min den ha tó, még ak kor sem, ha „so ha sem 
erő sza kos, hi szen nem til ta ko zik . . .  ha fél re dob ják, ha meg ve tik, 
ha meg fe led kez nek ró la. A könyv na gyon to le ráns, hi szen ab ba-
hagy ha tó, el ad ha tó, el dob ha tó . . .”5 Bí zom ben ne, hogy lesz erőnk 
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új ra kez de ni. Nem fél re dob ni, nem meg fe led kez ni ró la. Ha nem erőt 
me rí te ni be lő le, vi gaszt ta lál ni ben ne. Csak idő kell . . . és va la ki 
– aki csi nál ja . . .  Va la kik – akik nek csi nál hat juk. Ki vár juk . . . 

(Új vi dék, 1999. má jus)
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SZUB JEK TÍV GON DO LA TOK 
HÁ ROM TÉ TEL BEN

           
Hi va tás ról, kép zés ről, va la ho va tar to zás ról

          

EL SŐ TÉ TEL: A KÖNYV TÁ ROS

Egy ál ta lá nos meg ál la pí tás ból ki in dul va mond juk, hogy a 
könyv tá ros ok ös  sze tett és fe le lős ség tel jes mun kát vé gez nek a gya-
ra pí tás tól kezd ve az ál lo mány fel tá rá son ke resz tül az ol va só szol-
gá la tig, a tá jé koz ta tá sig. Az egy sze rű fel vi lá go sí tó köz lés től a leg-
ös  sze tet tebb tu do má nyos és szak in for má ci ók fel tá rá sá ig. Ná lunk, 
még a va la mi ko ri Ju go szlá vi á ban hos  szú éve ken ke resz tül a könyv-
tá ros ok szak ta nács ko zá sa in sok kal több szó esett a könyv tá ros 
szer te ága zó mun ká já ról, an nak ös  sze tett sé gé ről, ol va só szol gá la ti 
te vé keny sé gé ről, mint a könyv tá ros sze mé lyé ről. (Csu pán né hány 
éve, hogy ez a té ma is szó ba ke rült.) Ar ról, hogy mi lyen fel ké-
szült ség gel és egyé ni tu laj don sá gok kal kell ren del kez nie an nak, 
aki ha té kony, ered mé nyes mun kát akar meg va ló sí ta ni a könyv tár-
ban, aki se gít az ol va só ne ve lé sé ben, a ku ta tó mun ká ban. Újab ban 
mind hang sú lyo zot tab ban emel jük ki a könyv tá ros tá jé koz ta tó 
mun ká ját, sze re pét az in for má ci ók irá nyí tá sá ban, el jut ta tá sá ban az 
ol va só hoz. Egye sek sze rint a könyv tá ros olyan, mint a köz le ke dé-
si rend őr, irá nyít ja az in for má ci ót a for rá sok tól a fel hasz ná ló hoz. 
Tő le, sze mé lyi ség je gye i től, szak mai fel ké szült sé gé től függ, hogy 
men  nyi re lesz ered mé nyes a mun ka egy-egy könyv tár ban, s szí ve-
sen jár nak-e be az ol va sók, vagy csak kény sze re det ten.

A könyv tá ros sze mé lyi ség je gye it több té nye ző ha tá roz za meg. 
Leg fon to sabb ezek kö zül a szak mai fel ké szült ség, az iro da lom-
ban, szak iro da lom ban va ló jár tas ság és a ve le szü le tett rá ter mett-
ség. Ami kor a könyv tá ros sze mé lyi ség je gye i ről be szé lünk, azok ra 
a könyv tá ros ok ra gon do lunk, akik a könyv tá ri mun kát hi va tás ként 
vál lal ták és vég zik, nem pe dig azok ra, akik csu pán ad mi niszt ra tív 
te vé keny ség nek te kin tik, és csak azért van nak a könyv tár ban, mert 
a sors va la mi mó don oda so dor ta őket . . .
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A 19. szá zad ban a könyv tá ros még ki emel ke dő sze mély volt a 
tár sa da lom ban. Kudora Kár oly Könyv tár ta ná ban fel hív ta a fi gyel-
met ar ra, hogy a könyv tár „fel ada tát csak tu do má nyo san kép zett 
tiszt vi se lők al kal ma zá sa ál tal ér he ti el”,1 a könyv tá ros köz kin cset 
őriz, „mely hez min den ki nek jo ga van. A könyv tár nok fő és leg szebb 
fel ada ta ab ban áll, ha e kin cset min den ol dal ról hoz zá fér he tő vé 
te szi. Ha úgy dol goz za fel a reá bízott anya got, hogy a leg po ro sabb 
sa rok ban le vő szel le mi kincs is, jól és he lye sen ké szí tett czímtárak 
ál tal szem be tűn jék és fel hasz nál ha tó le gyen nem egy em ber, ha nem 
a nem zet al ko tó ere je ál tal. A könyv tár nok ak kor fe lel meg hi va tá sá-
nak, ha köz ve tí ti a múl tat a je len nel – a jö vő számára”.2

Ro ha nó vi lá gunk ban bi zo nyos ér te lem ben meg vál to zott a hely-
zet. A könyv tá ros ok fel adat kö re bő vült, a sze mé lyé vel kap cso la tos 
el vá rá sok is meg vál toz tak. Min den ki si et. Ál lan dó an idő za var ban 
va gyunk. Min den adat, min den in for má ció azon nal kell. Ter jen gős 
be szél ge té sek re nincs idő. Az ol va só tá bor (vagy csak a fel hasz ná-
lók tá bo ra?) megnövekedett, s a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök-
nek kö szön he tő en az ol va sók ál ta lá nos tá jé ko zott sá ga szo lid. A 
könyv tár hasz ná lók nagy ré sze fő ként szűk szak mai té ren tá jé ko zó-
dik. A könyv tá ros gyak ran nem tud vá la szol ni a kér dé sek re, még is 
vil lám gyor san kell re a gál nia, ke res nie a meg ol dá so kat, glo bá li san 
gon dol kod va, lényegretörően tá jé koz tat nia. Szin te en cik lo pé di kus 
tu dást vár nak tő le. Ter mé sze te sen nem té nye ket, ada to kat kell 
fej ből tud nia, ha nem is mer nie kell az in for má ci ók for rá sát, hogy 
szak mai kér dé sek kel is meg bir kóz zon. Ez nem je len ti azt, hogy új 
ma ga tar tás be li kö ve tel mé nyek ala kul tak ki a könyv tá ros sal szem-
ben, egy sze rű en csak az élet tem pó vál to zott meg, ez te szi szük sé-
ges sé, hogy a könyv tá ros is gya kor la ti a sabb le gyen.

A szá mí tó gé pek meg je le né se – és mind gyor sabb el ter je dé se a 
könyv tá rak ban – új hely ze tet te rem tett. Ná lunk ugyan a ma gyar-
or szá gi hely zet hez vi szo nyít va lé nye ge sen las súbb a fej lő dés e 
té ren. Csu pán a na gyobb könyv tá rak ren del kez nek szá mí tó gép-
pel, a há ló zat még nem ala kult ki kel lő kép pen, zárt rend sze rek 
van nak. (Zenta, Sza bad ka, az Új vi dé ki Egye tem még csak most 
dol go zik a prog ra mon.) Csak a Matica srpska Könyv tá rá nak van 
jól ki dol go zott, sok szem pon tú ke re sést le he tő vé te vő adat bá zi-
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sa. Et től füg get le nül még is évek óta igyek szem fel ké szí te ni a 
hall ga tó i mat az új be fo ga dá sá ra, ar ra, hogy a mi kö rül mé nye ink 
közt gyak ran úgy ne ve zett min de nes könyv tá ros és jó tá jé koz ta tó 
könyv tá ros is le gyen. Le gyen pon tos, gyors, konk rét, egy ér tel-
mű, ob jek tív és fe le lős ség tel jes. A szak mai alap is me re tek mel lett 
le gyen pe da gó gi ai kész sé ge, le gyen jó pszi cho ló gus, is mer je a 
ku ta tás ha gyo má nyos és kor sze rű esz kö ze it, és – sze rin tem – az is 
fon tos, hogy  sze res se a mun ká ját. Na pi te en dő it ne csak mel lé ke-
sen vé gez ze, csu pán azért, mert va la mi ből meg kell él nie. Le gyen 
a könyv tá ros ság hi va tás szá má ra!

Az ol va só el vá rá sai a könyv tá ros tól kis sé el tér nek az el mon-
dot tak tól. 1975-től min den év ben meg kér de zem a hall ga tó i mat, 
sze rin tük mi lyen a jó könyv tá ros? Ők ál ta lá ban a könyv tá ros se gí-
tő kész sé gét igény lik, le gyen jó tá jé koz ta tó, se gít sen az iro da lom-
ku ta tás ban. Szak mai is me re te ket is el vár nak tő le, és azt, hogy    le-
gyen in tel li gens, jó be szél ge tő társ, gyors és pon tos. Egye sek el ma-
rasz tal ják a könyv tá ros ér dek te len sé gét, fenn hé já zó ma ga tar tá sát, 
mo gor va sá gát, ha ked vet le nül vég zi mun ká ját (akár ma gán jel le gű 
prob lé ma vált ja ki ná la ezt a han gu la tot, akár a mun ká ja el is me-
ré sé nek hi á nya, az ilyen vi sel ke dést min den kép pen el íté lik). Az 
ad mi niszt rá ci ós mun ka saj nos még min dig sok időt vesz igény be, 
de ezt nem sza bad érez tet nie az ol va só val . . .

MÁ SO DIK TÉ TEL: KÖNYVTÁROSKÉPZÉS
 
Ezt a té telt kér dé sek kel kezd jük. Ki is lesz könyv tá ros ná lunk, 

és ho gyan vá lik az zá?
A má so dik kér dés re vá la szo lunk elő ször. Ná lunk – el ső sor ban 

Vaj da ság ra gon do lok – leg több könyv tá ros va la mi lyen egye te-
mi alap kép zés sel, fő leg a Böl csé sze ti Kar va la me lyik tan szé kén 
szer zett ok le vél lel kez di meg könyv tá ro si pá lya fu tá sát. Egy évi 
gya kor lat után könyv tá ro si szak vizs gát tesz nek, hogy meg kap-
has sák a ki ne ve zé sü ket az ad di gi gya kor no ki stá tus he lyett. 
Or szá gos szin ten pil la nat nyi lag csak Belg rád ban van fel ső fo kú 
könyvtáros-képzés, itt működik 1990 óta könyv tár tu do má nyi tan-
szék négy éves ta nul má nyi idő vel. Ezt meg elő ző en az 1948/49-es 
is ko la év től kö zép is ko lai szin ten folyt ki se gí tő könyvtárosképzés 
egy belg rá di kö zép is ko lá ban. A volt Ju go szlá via te rü le tén leg elő-
ször Sza ra je vó ban, Zág ráb ban, Ljubl ja ná ban, Új vi dé ken (ma gyar 
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nyel ven), majd Belg rád ban in dult va la mi lyen for má ban egye te mi 
szin tű ok ta tás. Nem cé lom ele mez ni a kép zés va la men  nyi for má-
ját, rö vi den még is ös  sze fog la lom az új vi dé ki Ma gyar Tan szé ken 
fo lyó ok ta tás cél ki tű zé se it az in du lás tól az el sor va dá sig.

A tan szé ken az 1975/76-os is ko la év ben in dult könyvtároskép-
zés ma gyar nyel ven. Mi ága za ti ok ta tás nak ne vez tük ak kor, va ló-
já ban egy faj ta rész kép zést tud tunk meg va ló sí ta ni. Kez det től fog va 
nem vol tunk önál ló tan szék, nem is re mél tük, hogy ki sebb sé gi 
nyelv te rü le ten, egyet len tárgy hoz köt ve va la ha is az zá fej lőd hes-
sünk. A het ve nes évek ben igen me rész kez de mé nye zés volt még 
az ága za ti ok ta tás be ve ze té se is, amit a ma gyar sza kos hall ga tók 
har mad éven ír tak be. Cé lunk volt, hogy a fő szak mel lett – ez a 
pe da gó gus kép zés – ki egé szí tő sza kok kal te gyük le he tő vé a hall-
ga tók nak, hogy ne csak is ko lák ban he lyez ked hes se nek el, ha nem 
for dí tó ként vagy könyv tá ros ként más mun ka he lyen is meg áll ják 
a he lyü ket. Ter vez tünk új ság író sza kot is, de ez ta nár hi ány mi att 
nem in dul ha tott be. A könyvtárosképzés cél ja olyan alap kép-
zés volt, amely nek ré vén, akik el vé gez ték a két évet, bár mi lyen 
könyv -tár tí pus ban, bár me lyik mun ka he lyen meg áll hat ták a he lyü-
ket. Azért em lí tek ala po zó kép zést, mert a kis óra szám, a ke vés 
tan tárgy (mind ös  sze há rom szak tan tárgy) nem tet te le he tő vé az 
el mé lyül tebb is me ret szer zést, de jó ala pot adott ah hoz, hogy a 
vég zett hall ga tók be il lesz ked je nek a mun ká ba. A há rom szak tan-
tár gyat (bibliológiai alap is me re tek, ol va só szol gá lat, könyv tá ri 
tá jé koz ta tás) négy fél éven át he ti hét órá val egy szak mun ka társ 
és egy ta nár se géd ok tat ta. A szak mun ka társ – va la mi kor gya kor-
ló könyv tá ros lé vén – na gyobb fi gyel met szen telt az is me re tek 
gya kor la ti el sa já tí tá sá ra, en nek meg fe le lő en ala kult ki az el mé let 
és a gya kor lat há rom a négy hez ará nya. Ez az arány lé nye ge sen 
el tért más egye te mek gya kor la tá tól, igaz, ilyen ok ta tá si mo dellt 
más hol nem is ta lál tunk. Hogy még sem ma rasz tal ták el túl sá go-
san a mi ok ta tá si for mán kat, bi zo nyít ja az a tény, hogy a Belg rá di 
Egye te men be in du ló ok ta tás hoz a mi tan terv fel osz tá sun kat vet ték 
ala pul, csu pán más tar ta lom mal töl töt ték ki az egyes tár gya kat (és 
több ta nár, ta nár se géd vé gez te ugyan azt a mun kát), és nem a Böl-
csé szet tu do má nyi, ha nem a Fi lo ló gi ai Ka ron in ter disz cip li ná ris 
ága zat ként in dult. Ezt mi min den kép pen ered mény nek köny vel-
tük el, mint ahogy azt is, hogy vég zett hall ga tó ink jól meg áll ják 
a he lyü ket a gya kor lat ban, bár mi lyen mun ka hely re ke rül tek. Akár 
igaz ga tók, akár „köz le gé nyek” let tek . . .
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A het ve nes évek vé ge az előbb vá zolt ága za ti ok ta tás fel len dü-
lé sét je len tet te a Ma gyar Tan szé ken. A meg tor pa nás a nyolc va nas 
évek ele jén kez dő dött. Ezt rész ben az ér dek lő dés csök ke né sé ben 
lát juk. Az ága za ti ok ta tás fa kul ta tív volt. Ezek ben az évek ben a 
hall ga tók zö me nem szí ve sen vál lalt több let mun kát, vagy nem 
is mer ték fel a könyv tá ro si mun ka szép sé ge it? Tény, hogy leg töb-
ben csak a kö te le ző órá kat lá to gat ták, az ága za to kat ke ve sen. S 
ké sőbb már hi á ba kér ték azt, amit el mu lasz tot tak . . . Az 1988/89-
es is ko la év től új tan terv lé pett élet be, amely adott is, de vett is el 
a tan szé ken fo lyó ok ta tás sok ré tű sé gé ből. Amit el vet tek tő lünk, 
az az ága za ti ok ta tás volt. Amit kap tunk: az a könyv tár hasz ná la ti 
szo ká sok ki ala kí tá sá nak meg is mer te té se a szak iro dal mi tá jé koz-
ta tás cí mű tan tárgy ke re te in be lül, ame lyet kö te le ző tárgy ként 
ok ta tunk az óta is az el ső éven. (Két óra el mé let, két óra gya kor lat 
két fél éven át). S mi lett a könyv tár tu do mán  nyal? Har mad éven 
vá laszt ha tó tárgy ként ta ní tom ma is he ti két órá val, de már csak 
mint könyv tár tant. Mit le het en  nyi idő alatt el mon da ni? Csu pán 
alap is me re te ket. A könyv tá rak ti po ló gi á ját, az ál lo mány ala kí tá-
sát a gya ra pí tás tól a fel tá rá sig és az ol va sók kal va ló fog lal ko zást, 
amen  nyi re időnk en ge di. Er re nagy hang súlyt fek te tek, hi szen az 
ol va só vá ne ve lés egy aránt fel ada ta a pe da gó gus nak és a könyv-
tá ros nak is. A könyv tá ros ról, sze mé lyi sé gé ről csu pán az el ső 
órán esik szó, ami kor is mer ke dünk. Egy más sal és a tan tárg  gyal. 
Visz  sza kap cso lód va az el ső té tel hez, ki mon dom a ké te lye met, 
fel te szem a kér dést: tu dunk-e egy ál ta lán, vagy men  nyi re tu dunk 
kép zés sel, ok ta tás sal a könyv tá ros sze mé lyi ség je gye i re hat ni? 
Meg le het-e ta ní ta ni, meg le het-e ta nul ni, ho gyan le het va la ki jó 
könyv tá ros? Vagy az már ele ve ve le szü le tett tu laj don sá ga az er re 
a pá lyá ra ké szü lő hall ga tó nak?

Ok ta tó ként csak utal ni tu dok a hi va tás szép sé gé re, ne mes vol-
tá ra (ta lán azért, mert én va ló ban sze ret tem?). Alap ve tő pe da gó-
gi ai és pszi cho ló gi ai is me re te ket át ad ha tunk, meg is mer tet het jük 
őket a könyv tá ros-ol va só in ter per szo ná lis kap cso la tá val, de hogy 
vég zett hall ga tó ink a va ló ság ban meg tud ják-e, és ho gyan tud ják 
meg va ló sí ta ni el mé le ti is me re te i ket, az egyé nen ként vál to zik. 
Azt hi szem, a rá ter mett ség, a sze mé lyi tu laj don sá gok, az ok ta tás-
ban el sa já tí tott és to vább kép zés sel bő ví tett is me re tek öt vö ze te 
együt te sen te rem tik meg a jó könyv tá rost. Nem azt a könyvtáros-
típust, aki ről Ham vas Bé la írt, „Aki ott hon ér zi ma gát az avas, 
po- ros fél ho mály ban, sö tét zu gok és la bi rin tu si könyv áll vány-
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ok kö zött . . .”3 A mi el kép ze lé sünk me rő ben más. Sze rin tünk 
a könyv tá ros in tel li gens, pon tos, szak mai tu dás sal ren del ke zik, 
ud va ri as, ta pin ta tos, tak ti kus, jó em lé ke ző te het sé ge van, szel le mi 
fris ses ség gel ren del ke zik, tü rel mes az ol va sók kal, ki tar tó, rend sze-
res, gyors és se gí tő kész. 

Vég zett hall ga tó im kö zött sok ilyen van. Köz tük né há nyan már 
Ma gyar or szá gon is bi zo nyí tot tak. Egy ok ta tó nak pe dig nem kell 
na gyobb el is me rés, mint lát ni, hogy nem dol go zott hi á ba . . .

S mi vel nem aka rok ün nep ron tó len ni, nem te szem fel a kér-
dést, hogy men  nyi re ér té ke li a tár sa da lom és mi ma gunk is – fel-
hasz ná lók – a könyv tá ros mun ká ját . . . Le het, hogy nem azo nos 
kö rül mé nyek kö zött dol goz nak a könyv tá ros ok Ma gyar or szá gon 
és ná lunk, Vaj da ság ban, ahol többnyel vű kör nye zet ben egész sor 
spe ci fi kus prob lé mát kell meg ol da nia a gya kor ló könyv tá ros nak 
bár mi lyen nyel ven be szél . . . Kü lö nö sen érez he tő ez a gya ra pí tás 
és az ol va só szol gá lat meg szer ve zé sé ben . . .  Egy bi zo nyos: nem 
ró zsás a hely zet sem itt, sem a ha tár má sik ol da lán.   

HAR MA DIK TÉ TEL: VA LA HO VA TAR TO ZÁS . . . 

A Vaj da ság ban dol go zó ma gyar könyv tá ros ok hi va ta lo san tag-
jai vol tak a va la mi ko ri or szá gos Ju go szláv Könyv tá ros Egye sü le-
tek Szö vet sé gé nek. Saj nos, ez a tag ság csak a jobb anya gi hely zet-
ben le vő könyv tá rak dol go zói szá má ra je len tett va la mit. Azt, hogy 
részt ve het nek szak mai ta nács ko zá so kon, ván dor gyű lé se ken, s így 
kö vet he tik a szak má ban be ve ze ten dő újí tá so kat. Ilyen könyv tá ros 
pe dig na gyon ke vés van. De nem csak ez a baj. Gyak ran nem is 
tud juk, vagy utó lag ér te sü lünk má sok tól, hogy volt va la hol ta nács-
ko zás, és mi ről esett szó egyik-má sik ös  sze jö ve te len. S az sem mel-
lé kes, hogy a mi gond ja in kat, a ki sebb ség ben élő könyv tá ro- s ok 
gond ja it, ke ve sen ér tik meg . . .

Né meth Lász ló a ki sebb sé gi iro dal mak ról mond ta a két vi lág-
há bo rú kö zött, hogy kü lön sor sok nak kü lön iro da lom kell. Ezt a 
gon do la tot a könyv tá rak ra, könyv tá ros ok ra ve tít ve úgy mó do sí ta-
nám, hogy a ki sebb sé gi hely zet ben élő és mű kö dő könyv tá rak nak 
az ál ta lá nos prob lé mák mel lett kü lön gond ja ik is van nak.
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Le het, hogy a va la ho va tar to zás ezért fon tos? Min den bi zony -
nyal ezért is. S ta lán a ros  szabb anya gi kö rül mé nyek kö zött dol go-
zó könyv tá ros ok szá má ra még szük sé ge sebb. Hogy el mond has sák 
va la hol min den na pi gond ja i kat, meg oszt has sák azt má sok kal, eset-
leg öt le te ket, ta ná cso kat kap ja nak, fel töl tőd je nek po zi tív ener gi á-
val lát va má sok ha son ló hely ze tét, s hogy más nap új ra kezd hes sék 
a ki lá tás ta lan nak vélt hely zet ből va ló fel emel ke dést. A vaj da sá gi 
ma gyar könyv tá ros ok fe le lős sé ge a nem ze ti kul tú ra meg őr zé se és 
ter jesz té se te rén ha son ló a pe da gó gu so ké hoz. Cél ki tű zé se ik bi zo-
nyos ér te lem ben azo no sak. Leg alább is az ol va só vá ne ve lés. Csak 
más ként va ló sít ják meg. A könyv tá ros ok spe ci fi kus gond ja rész-
ben az ál lo mány gya ra pí tás meg ol dá sá ban jut ki fe je zés re, hi szen 
ha szín vo na las mű ve ket tud nak fel kí nál ni, kön  nyebb igé nyes, jó 
ol va só kat ne vel ni. Ez eset ben nem csak a pénz te len ség re gon do-
lok. Az min de nütt gond. Vaj da ság ban a mi prob lé máink még is 
má sok, mint a több sé gi nem zet prob lé mái. Ese tünk ben va ló já ban 
nem csak az a gond, hogy nincs pénz könyv be szer zés re, ha nem 
az is, hogy or szág ha tá ron be lül nincs is mit be sze rez ni. Il let ve 
van, de ke vés. Éven te át lag száz öt ven–két száz könyv je le nik meg 
ha gyo má nyos, nyom ta tott for má ban. S hol van nak a nem ha gyo-
má nyos do ku men tu mok, a hang zós anyag, a CD-ROM-ok? . . . 
A ma gyar or szá gi könyv be ho za tal vi szont nincs ren dez ve a két 
or szág kö zött. Halk sza vú kez de mé nye zé sek már vol tak ugyan, 
de a meg va ló sí tás hoz nem csak a könyv tá ros ok ké ré se szük sé ges 
az egyik ol da lon és jó in du la ta a má si kon . . .  A két or szág kö zöt ti 
kul tu rá lis egyez mény nek er re is ki kel le ne tér ni.

Meg ta lál tuk-e a he lyün ket még is va la hol? Az el múlt há rom 
év ben (1995-től) si ke rült meg szer vez ni a vaj da sá gi ma gyar könyv-
tá ros ok ta lál ko zó ját Becskereken (két szer) és szak mai ta nács ko zá-
sát Zentán (im már rend sze re sen, ez ideig ti zen há rom szor). Volt 
egy be mu tat ko zó na punk, egy hely tör té ne ti na punk, be szél tünk 
múl tunk köny ve i ről, szá mí tó gép-hasz ná lat ról és más idő sze rű kér-
dé sek ről. Ezek az ös  sze jö ve te lek a két vá ros ban mű kö dő könyv-
tár kez de mé nye zé sé re va ló sul hat tak meg. A vaj da sá gi ma gyar 
könyv tá ros ok ön szer ve ző dé se va la mi lyen le gá lis for má ban még 
fo lya mat ban van. A ja vas lat sze rint olyan el ne ve zé se len ne, mint 
pél dá ul Vaj da sá gi ma gyar könyv tá ros ok a ma gyar kul tú rá ért. 

Szá munk ra na gyon fon tos a ho va tar to zás kér dé se Ma gyar-
or szág fe lé is. Azért je len tős ese mény va la hány szor a Ma gyar 
Könyv tá ros ok Egye sü le te al kal man ként, szin te egyen ran gú tag-
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ja ként meg hív ja a mi könyv tá ro sa in kat, le gyen az ván dor gyű lés 
vagy más jel le gű ta nács ko zás. Meg em lí tek né há nyat. Így szer-
vez ték meg Bé kés csa bán a Ha tá ron Tú li Ma gyar Könyv tá ros ok 
ta nács ko zá sát és Sá ros pa ta kon a Ha tá ron Tú li Ma gyar Könyv tá-
ro- s ok ne gye dik zemp lé ni ta nács ko zá sát. Úgy tű nik, ez utób bi 
he lyen már ha gyo mány van ki ala ku ló ban. És mi vel érez zük: jó 
szív vel vár nak ben nün ket, ép pen ezért öröm mel me gyünk, ha csak 
le het, va la hány szor hív nak . . .

Utol já ra hagy tam a va la ho va tar to zás nak azt a fon tos szeg-
men tu mát, amely szá mom ra és a ná lunk fo lyó könyvtárosképzés 
– és ál ta lá ban az ok ta tás – szá má ra na gyon fon tos. Ez pe dig a 
Ma gyar Tan szék és az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár kö zött ki ala-
kult sok éves jó kap cso lat, együtt mű kö dés. Nem be szél he tünk 
ugyan száz éves idő in ter val lum ról, hi szen a tan szék csak jö vő re 
lesz negy ven éves. Az együtt mű kö dés előbb jött lét re, mint ahogy 
a tan szé ket meg ala pí tot ták. Az Új vi dé ki Böl csé szet tu do má nyi 
Ka ron lé te zett egy ma gyar nyel vi lek to rá tus, és az itt fo lyó ok ta tás 
meg in dí tá sá hoz köny ve ket kezd tek gyűj te ni. Az el ső be jegy zés a 
lel tár könyv ben 1956-os kel te zé sű, s már a kö vet ke ző év ben aján-
dék, il let ve nem zet kö zi cse re cí mén száz öt ven–két száz kö tet nyi 
könyv gyűj te ményt ik tat tak be a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 
és az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár jó vol tá ból. Az Aka dé mi ai 
Könyv tár kül de mé nye fő leg sa ját ki ad vá nya it tar tal maz ta, az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tá ré vi szont vál to za tos te ma ti ká jú volt: 
szép iro da lom, kép ző mű vé szet, fi lo zó fia, ne ve lés tu do mány, nép-
rajz, nyel vé szet stb. Az óta is fenn áll a nem zet kö zi könyv cse re. Mi 
ugyan nem tud juk kel lő szám ban vi szo noz ni a kül de mé nye ket. Az 
igye ke zet,    jó aka rat meg van. Más aka dá lyok okoz nak gon dot. 
Ezek tő lünk kí vül ál ló aka dá lyok. Ha olyan köny vet kér nek tő lünk, 
ame lyek nin cse nek for ga lom ban, vagy vi dé ki ma gán ki adók nyom-
dá já ból ke rült ki, rit ka eset ugyan, de meg tör té nik, hogy már el fo-
gyott. (Csak zá ró jel ben jegy zem meg, hogy Vaj da ság ban alig van 
köny ves bolt, ahol min den ma gyar könyv kap ha tó – vagy ta lán 
nincs is . . .  A  ki adók szá ma pe dig meg kö ze lí ti a hú szat.) 

A két in téz mény kö zöt ti együtt mű kö dés az öt ve nes évek óta 
más te rü le te ken is lé te zik. Szá munk ra még is a könyv kül de mé nyek 
je len te nek leg töb bet. Nél kü lük a tan szék könyv tá rá nak gya ra pí tá si 
le he tő sé ge sok kal ki sebb len ne. S ha nem kí sér het jük fi gye lem-
mel az iro da lom tu do mány, nyelv tu do mány, ne ve lés tu do mány és a 
ha tár tu do má nyok fej lő dé sé nek leg újabb vív má nya it, nem tu dunk 
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szín vo na las ok ta tást meg va ló sí ta ni, nem tud juk a le en dő ma gyar-
ta ná rok kép zé sét biz to sí ta ni, s nem nyújt hat nánk azt az ele nyé sző 
több le tet sem, amit a könyvtárosképzésben, a for dí tók kép zé sé ben 
meg kí sé rel tünk nyúj ta ni erőnk höz és le he tő sé ge ink hez mér ten. Én 
kü lön há lás va gyok a Könyv tár tu do má nyi Mód szer ta ni Központ4 
mun ka tár sa i nak (ne ve ket nem em lí tek, ne hogy va la ki mél tat la nul 
ki ma rad jon), hogy a het ve nes évek óta nagy sze re tet tel se gí tet tek 
öt le tek kel, ta ná csok kal és nem utol só sor ban szak iro da lom mal, 
köny vek kel, fo lyó irat ok kal. A Könyv tár tu do má nyi Mód szer ta ni 
Köz pont ki ad vá nyai ok ta tói se géd köny vek szá mom ra, a di ák ja im 
szá má ra pe dig kö te le ző iro da lom.

A könyv tá ros ok egy nagy csa lá dot ké pez nek A vi lág bár mely 
tá ján jár az em ber, tud ja, hogy lé te zik egy in téz mény, aho va be me-
het, ha kell, se gít sé get kér het, s ha mun ká ját hi va tás ként vég ző 
könyv tá ros ra akad, ak kor meg is kap ja a se gít sé get. Ezt több íz ben 
ta pasz tal tam a nagy vi lág ban (Né met or szág ban, Ka na dá ban), de 
leg in kább Ma gyar or szá gon. S kü lön az Or szá gos Szé ché nyi 
Könyv tár ban. Ide ha za jö vök.  

*
Vé gül el kell még va la mit mon da nom.
Örül tem a meg tisz te lés nek, hogy elő adó ként ve het tem részt az 

ün nep sé gen. De in du lás előtt, ahogy kö ze le dett az uta zás nap ja, 
szo ron gás ke rí tett ha tal má ba: tu dok-e újat mon da ni, má sok szá má-
ra is ér de ke set, ami vel hoz zá já rul nék a szak ma elő re len dí té sé hez? 
Vagy fo gad jam meg Márai Sán dor ta ná csát és hall gas sak, mert 
sze rin te „min den be széd re mény te len! Nézz kö rül a vi lág ban! Mit 
hasz nált a sok leírott szó, ta nács, meg győ ző kí sér let? Sem mit sem 
hasz nált. Mit is re mélsz at tól, ha va la ki nek el mon dasz va la mit? 
Sem mit sem re mél hetsz. Ezért hall gass . . . ”5 Nem fo gad tam meg 
Márai Sán dor su gal la tát. Nem hall gat tam. Nem ta nul mányt ír tam, 
csu pán sze mé lyes meg lá tá sa i mat, ta pasz ta la to mat mond tam el. 
Más hely zet ből ta lán ki csit más ként lá tok egyes dol go kat. Le het, 
hogy Bu da pes ten je len ték te len nek tű nik, ami ná lunk ered mény nek 
szá mít. Má sok az igé nyek? Nem. Csak má sok a kö rül mé nyek. S 
az adott kö rül mé nyek kö zött ta lán az is va la mi, hogy még va la mit 
ten ni aka runk, oly kor a sem mi ből is. S a tenniakarás va la mi . . .
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 Ilyen al kal mak kor a jó kí ván ság ok sem ma rad hat nak el. Mit 
le het ilyen kor mon da ni?

Azt kí ván tam e csa lá di ün ne pen – hi szen mond tam, hogy a 
könyv tár egy nagy csa lád –, hogy az el kö vet ke ző nagy ju bi le u mon 
is le gye nek olyan oda adó és lel kes könyv tá ros ok, mint akik a 
száz éves  ün nep sé get meg szer vez ték, elő ké szí tet ték, mert – is mét 
Márai Sán dort idéz ve: „Az ün ne pet nem csak a nap tár ban ír ják 
pi ros be tűk kel . . .  Az ün nep a kü lön bö zés. Az ün nep a mély és 
va rá zsos rend ha gyás. Az ün nep . . .  ün ne pi es.” Fel kell rá ké szül-
ni test ben és lé lek ben. Mert „nem csak a nap tár nak van pi ros be tűs 
nap ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha tat lan ün ne pe ket is”.6 Hi szem, 
hogy va la men  nyi ünk szá má ra – akik ott le het tünk – ilyen nap volt 
1998. de cem ber 7-e.

(1998)
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HA GYO MÁ NYOS, VAGY DI GI TÁ LIS 
DO KU MEN TU MOK?

                    
Ál lo mány gya ra pí tá si gon dok Vaj da ság ban

„A könyv, amely szá za dok so rán volt már-
vány, érc,  pa pi rusz, hár tya, ké reg, vi asz, fa táb-
la, bőr és rongy, de vál toz tat va anya gát min dig 
meg tar tot ta bel ső, rej té lyes mi vol tát. A könyv, ez 
a te kercs, ez a göngy, ez a gyöngy . . . A könyv, 
amely ál tal meg is mer jük elő de in ket, hírt ka punk 
a múlt ból . . . A könyv, amely nek se gít sé gé vel utó-
da ink kal érint ke zünk, és üze nünk a jö ven dő nek . 
. . A könyv, amely nem csak a te ret hó dí tot ta meg, 
ha nem bék lyó ba ver te a tér nél is na gyobb el len sé-
gün ket, meg ál lí tot ta az időt.”

(Kosz to lá nyi Dezső)1

Le het, hogy a 21. szá zad kü szö bén nem idő sze rű Kosz to lá nyi 
De zső gon do la ta i val kez de ni töp ren gé sün ket a könyv tár ál lo má-
nyá nak ös  sze té te lé ről, gya ra pí tá si le he tő sé ge i ről. Még is az ő gon-
do lat tö re dé ke i vel sze ret ném fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a köz-
lés for ra dal mai, az in for má ció tá ro lás for mai vál to zá sai alap ve tő en 
rá nyom ták ugyan a bé lye gü ket a do ku men tu mok kül le mé re, alap-
ve tő funk ci ó ju kat, az is me re tek őr zé sét, vis  sza ke re sé sét azon ban 
meg tar tot ták. Most, az in for má ci ós tár sa da lom ki ala ku lá sa ide jén 
nem ok nél kül tes  szük fel a kér dést: va jon az új tech no ló gi ák át ala-
kít ják-e alap ve tő en az éle tün ket? Nap mint nap szem be sü lünk 
újí tá sok kal. Lát juk, hogy ezek a tech no ló gi ák for ra dal ma sít ják a 
tár sa dal mat, és pa ra dig ma vál tá so kat erő sza kol nak ki. Ki hat nak 
a meg is me rés fo lya ma tá ra, meg vál toz tat ják a vi lág ról al ko tott 
ké pün ket. Ezek a vál to zá sok a kö vet ke zők ben nyil vá nul nak meg:

– az in for má ció el sze mély te le ne dik,
– a le egy sze rű sí tett in for má ci ók hi te les sé ge meg kér dő je lez he-

tő lesz.
Azt mond ják, a glo bá lis vi lág tu dás tár sa dal mat ered mé nyez. A 

tu dás he lye, az in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rés szín te re a könyv tár, 
amely nek a fel ada ta a tu dás szét su gár zá sa, ter jesz té se. A szol gál-
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ta tá sok alap ja az ál lo mány, ezért fon tos a gyűj te mény szer ve zé se. 
Ho gyan tör té nik, ho gyan tör tén het ez, rész ben at tól függ, hogy a 
hasz ná ló mit vár a könyv tár tól. A könyv tár tól, amely le het ha gyo-
má nyos pa pír könyv tár vagy elekt ro ni kus, il let ve vir tu á lis, az az 
di gi ta li zált. Ez út tal a va ló sá gunk ról, a ha gyo má nyos könyv tá rak-
ról ej tünk több szót. Az ál lo mány ról. Az ál lo mány gya ra pí tás ról. A 
ma gyar mű vek be szer zé sé ről. Ha tá ron tú li könyv tá rak ese té ben a 
ma gyar könyv el lá tás fo ko zot tan fon tos. A nem ze ti iden ti tás tu dat 
ki ala ku lá sá ban se gít het a jó köny vek ol va sá sa. Ér té ke ink meg is me-
ré se meg ma ra dá sunk egyik fon tos té nye ző je.

A pa ra dig ma vál tás ide jén a ha gyo má nyos könyv tá rak  vi dé kün-
kön is las san kez de nek át ala kul ni és gé pe sí tés út ján be kap cso lód ni 
az in for má ci ós rend szer be, a vi lág há ló ba. A ha gyo má nyos do ku-
men tu mok mel lett új do ku men tum tí pu sok, in for má ció tá ro lók is az 
ál lo mány ba ke rül nek, ame lyek új és jobb fel té te le ket te rem te nek 
a könyv tár hasz ná lók szá má ra. (Már az is a vál to zás ered mé nye, 
hogy nem ol va sók ról, ha nem könyv tár hasz ná lók ról be szé lünk.)

A nem ha gyo má nyos do ku men tu mo kat em lít ve a könyv tár 
ál lo má nyá ban, ma már ál ta lá ban nem az iko nog rá fi ai anyag ra 
gon do lunk (fil mek, vi de o fel vé te lek, ké pek, met sze tek stb.), sem 
a hang zós anyag ra (hang le mez, hang sza lag és ha son lók), ha nem 
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az elekt ro ni kus do ku men tu mok ra. Rész ben az op ti kai le me zen, 
disz-ketteken, mág nes sza la gon tá rolt, tá vo li hoz zá fé ré sű do ku men-
tu mok ra, in te rak tív mul ti mé di á ra. Kö zöt tük ta lán fo ko zot tan az 
igen nép sze rű CD-ROM-okra, ame lyek mind na gyobb szám ban 
je len nek meg már a ma gyar nyelv te rü let hasz ná lói szá má ra is 
(1992 óta a ki adók és a fej lesz tők ada tai alap ján a Neu mann -ház 
hon lap ján 2000 ele jén mint egy ki lenc száz CD-ROM ada ta volt 
nyil ván tart va). A CD-ROM-ot azon ban las san fel vált ja a DVD 
(mo zi sze rű, több csa tor nás, hang gal kí sért vi deo), és nap mint nap 
vár ha tók más új tech no ló gi ák.

A vaj da sá gi könyv tá rak kal kap cso lat ban min den kép pen tud ni 
kell azt, hogy csak ma gyar nyel vű ál lo mán  nyal ren del ke ző könyv tá-
rak ról nem be szél he tünk vi dé kün kön. (Ha son ló le het a hely zet a töb-
bi ha tá ron tú li tér ség ben is, Er dély ben, a Fel vi dé ken, Kár pát al ján). 
Az or szág ban ér vény ben le vő, könyv tá ri te vé keny sé get rend sza bá-
lyo zó tör vény nem nyel vi szem pont ból cso por to sí tot ta a könyv tá ra-
kat, ha nem a Könyv tá ros Egye sü le tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek 
(IFLA) ti po ló gi á ja alap ján (nép könyv tá rak, is ko la könyv tá rak, fő is-
ko lai és egye te mi könyv tá rak, szak könyv tá rak, va la mint  nem ze ti 
könyv tá rak). A könyv tá rak ban lé vő ma gyar ál lo mány ról ke vés ki mu-
ta tás ké szült. Egy 1993-ban vég zett, hi á nyos fel mé rés sze rint, amely-
nek ada tai csu pán a nép könyv tá rak ál lo má nyá ra és a ha gyo má nyos 
do ku men tu mok ra vo nat koz nak, a negy ven négy köz sé gi könyv tár 
kö zül har minc ket tő nek volt ma gyar könyv ál lo má nya. Évi gya ra po dá-
suk vál to zó: két száz tól ezer öt száz kö te tig ter jed. A szám adat ok nem 
tük rö zik, men  nyi eb ből az aján dék ba ka pott ki ad vány, van-e kö zöt-
tük ha gya ték, vagy vá sár lás út ján ke rült a könyv tár bir to ká ba.

Gyor su ló vi lá gunk ban a könyv tá rak fel ada ta is meg vál to zott. 
Az ok ta tás és ne ve lés, a ku ta tás, a szó ra ko zás hát tér be szo rul, s 
mind na gyobb sze re pet kap a tá jé ko zó dás. A gyors tá jé ko zó dás 
nél kü löz he tet len esz kö ze a szá mí tó gép. Az adat bá zis ok le he tő-
vé te szik a há ló za tok ki épí té sét, míg a rög zí tett in for má ci ó kat a 
CD-ROM-okon tá rol ják és for gal maz zák. Így, mint új do ku men-
tum tí pus, he lyet kell hogy kap jon a könyv tá rak ál lo má nyá ban, 
Vaj da ság ban is. 

A ha tá ron tú li könyv tá rak ese té ben ta lán érez he tőbb az el lent-
mon dás, ami a gyor san nö vő in for má ció ter me lés, a tá jé ko zó dá si 
igény és a le he tő sé gek kö zött ala kult ki. A ki ala kult hely zet nem 
csu pán a szű kös anya gi ak kal ma gya ráz ha tó, ha nem a könyv tá rak 
fel ada tá nak a meg ha tá ro zá sá val és ér té ke lé sé vel is.
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A ha gyo má nyos könyv tá rak ál lo má nya sem szám ban, sem 
mi nő ség ben nem tud ja ki elé gí te ni a ma gyar aj kú ol va sók igé-
nyét.

Könyv tá ros ok nak nem kell bi zo nyí ta ni, men  nyi re fon tos a 
könyv tá rak ál lo má nyá nak rend sze res, szak sze rű gya ra pí tá sa, 
gon do zá sa, az ál lo mány ala kí tás. Gya ra pí tá si gond ja ink min den 
bi zonnyal el tér nek az anya or szág könyv tá ra i nak prob lé má i tól, 
ha son ló ak vi szont a kör nye ző or szá gok ma gyarlak ta vi dé ke in 
mű kö dő könyv tá ra ké val. A gya ra pí tást tu da to san kell irá nyí ta ni. 
Ezt pe dig vá sár lás út ján le het ne meg va ló sí ta ni. A ha zai ma gyar 
nyel vű könyv ki adás nem biz to sít hat ja a meg fe le lő szá mú és 
mi nő sé gi gya ra po dást. A vaj da sá gi ma gyar könyv ter més szám be li 
ala ku lá sát né hány adat tal sze ret ném il luszt rál ni: 1980-tól 1990-
ig éven te mint egy száz negy ven, száz hat van ma gyar mű hagy ta 
el a saj tót, 1990-től lé nye ges vis  sza esés ta pasz tal ha tó. A meg je-
len te tett ki ad vány ok szá ma száz alá csök kent, azok is nagy részt 
ala pít vá nyok tá mo ga tá sá val ké szül het tek el. Ha min den ki ad vány 
be ke rül ne is a ma gyar ál lo mán  nyal ren del ke ző könyv tá rak gyűj-
te mé nyé be, ak kor is ke vés len ne. Sem a nép könyv tá rak, sem 
a szak könyv tá rak ál lo má nya nem nö vel he tő kel lő kép pen ilyen 
mó don. Ál ta lá ban tud juk, mi kel le ne szép iro da lom ból és tu do má-
nyos is me ret ter jesz tő mű vek ből is, ké zi köny vek ből is (a Ma gyar-
or szá gon meg je le nő mű vek ről ide jé ben tá jé ko zó dunk) – csu pán a 
könyv be ho za tal fon tos kér dé se nincs meg old va már évek óta, így 
ne héz hoz zá jut ni az új köny vek hez. Nem csak az el múlt né hány 
év a gond. Több éves ki esést kel le ne be hoz nunk. In téz mé nye sí-
tett könyv be ho za tal ra len ne szük sé günk. Hi szem, hogy nem csak 
ná lunk, Vaj da ság ban. Ha son ló ak le het nek a gon dok a Fel vi dé ken, 
Kár pát al ján, Er dély ben is. Ezt Ma gyar or szá gon is tud ják. So kan 
se gí te ni is sze ret né nek. Nem csak ab ban, hogy a ha tá ron tú li könyv-
tá ros ok be kap cso lód has sa nak a ha zai szak mai ta nács ko zá sok ba, 
ha nem igye kez nek köz re mű köd ni ab ban is, hogy a köny vek, 
a ma gyar nyelv el jus son oda, ahol ez na gyon szük sé ges, ahol 
na gyon so kat je lent. Bi zo nyos ese tek ben töb bet, mint Ma gyar or-
szá gon. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár se gít sé gé vel együtt mű-
kö dés jött lét re a sza bad kai Vá ro si Könyv tár és a sze ge di So mo gyi 
Könyv tár, a zentai Thurzó La jos Köz mű ve lő dé si Köz pont és a 
hódmezővásárhelyi Vá ro si Könyv tár, va la mint a ka ni zsai Vá ro si 
Könyv tár és a kis kun ha la si könyv tár kö zött. A fel so ro lást to vább 
le het ne foly tat ni.
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A ha gyo má nyos könyv tá rak mel lett meg je len tek az elekt ro ni-
kus könyv tá rak, a di gi ta li zált do ku men tu mok, nem csak kül föld-
ön, Ma gyar or szá gon is. Min den bi zon  nyal hasz nos a köny ve ket 
kó dolt for má ban meg je le ní te ni a szá mí tó gé pen. Hi szen így meg óv-
ják a kul tu rá lis örök sé get, és egy szer smind köz kinc  csé te szik őket. 
Ná lunk, Vaj da ság ban most kez de nek lét re hoz ni adat bá zi so kat, 
ame lyek ré vén ki ala kít ha tó egy há ló za ti rend szer. Még na gyon a 
kez de tek nél tar tunk, de az el ső lé pé se ket már meg tet tük. (2000 
au gusz tu sá ban részt ve het tek könyv tá ro sa ink egy tan fo lya mon, 
ame lyen hall hat tak a könyv tá ri adat bá zis ok lét re ho zá sá ról, és a 
SZIRÉN–21 In teg rált Könyv tá ri Rend szer mű kö dé sét is el sa já tít-
hat ják.) Az adat bá zis ok hasz ná la ta mel lett el ter jed tek a rög zí tett, 
di gi tá lis in for má ció for rá sok. A szá mí tó gé pen fut ta tha tó di gi ta li zált 
al ko tá so kat néz het jük, ol vas hat juk, hall gat hat juk. A di gi tá lis mű al-
ko tás elő nye és hát rá nya, hogy el vá laszt ha tó hor do zó kö ze gé től. 
Mind egy, hogy a jel sor haj lé kony-, me rev- vagy su gárle me zen 
van-e el he lyez ve – nem hat ki a fel hasz ná lás ra. Ta lán ezért kez de-
nek meg je len ni a könyv tá rak ban a CD-ROM-ok. És azért, mert 
kis he lyen tá rol ha tók. A le me zek be szer zé se épp oly gon dot okoz, 
mint a köny ve ké. Ez eset ben sem a tá jé ko zat lan sá gunk okoz 
gon dot, hi szen a vi lág há ló ról szin te nap ra kész ada ta ink van nak a 
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ma gyar or szá gi CD-ROM-termésről, ha nem a pénz te len ség gör dít 
aka dályt, hogy ez az új do ku men tum tí pus meg ho no sod jék ná lunk. 
Ha ez meg va ló sul hat na, ta lán el len sú lyoz ná azt a vé le ményt, hogy 
a szá mí tó gép lé lek te len, el ide ge ne dett, os to ba. A jól meg vá lasz tott 
CD-k (Ma gyar or szá gon mind több ké szül az utób bi évek ben) ha té-
kony tá jé koz ta tó- és kul tú ra te rem tő esz kö zök ként hasz nál ha tók 
(le xi ko nok, tör té ne ti, mű ve lő dés tör té ne ti, tu do má nyos is me ret-
ter jesz tő jel le gű mű vek stb.). Tí pu suk sze rint le het nek több fé lék: 
mul ti mé dia, tel jes szö ve gű, szö veg és ál ló kép, szö veg és hang 
öt vö ze te, adat tá rak, cím tá rak, bib li og rá fi ák és má sok. Hasz ná la-
tuk gon dot je lent a könyv tá rak ban, hi szen a szö veg és hang meg-
je le ní té sé re szá mí tó gép re és in te rak tív fe lü le tek re van szük ség, 
ame lyen a fel hasz ná ló kom mu ni kál ni tud a gép pel. Ná lunk még 
min dig in kább szem lél te tőanyag nak hasz nál ják a CD-ket, s még 
ál lo mány ba ik ta tá suk után is úgy ke rül nek be a könyv tá rak je len-
té sé be, mint „egyéb do ku men tu mok”, a köny vek és az idő sza ki 
ki ad vány ok után. (Így ta lál ha tó a Matica srpska Könyvtárának 
1999. évi je len té sé ben.)

Me lyik könyv tár tí pust kell job ban fej lesz te nünk? A pa pír könyv-
tá ra kat vagy a digitalizáltakat? Vagy ná lunk is a hib rid könyv tá rak 
lesz nek nép sze rű ek? Bí zom ben ne, hogy más is el mond ja a vé le-
mé nyét az ol va sás jö vő jé ről, ar ról, hogy fo gunk-e ol vas ni a 21. 
szá zad ban?

Vé le mé nyem sze rint fo gunk. Több íz ben han goz tat tam: a gép 
csu pán esz köz kell hogy le gyen a tá jé ko zó dás ban, ol vas ni a ki köl-
csö nöz he tő, ha gyo má nyos for mát kel le ne to vább ra is szor gal maz-
ni. Meg hit ten „tár sa log ni”, vi tat koz ni a szer ző vel csak így le het. 
Bár a szá mí tó gép ről, CD-ről is ol vas ni kell. Csak ez az ol va sás 
más jel le gű, más mi nő sé gű, mint amit ed dig meg szok tunk. Ak tív 
ol va sás ez is, tel jes oda fi gye lést igé nyel, gyors re a gá lás ra kész tet. 
Az in tim, el mé lyült ol va sást azon ban nem he lyet te sít he ti. Ezt 
hi szem és val lom ok ta tó ként, könyv tár hasz ná ló ként és va la mi ko-
ri könyv tá ros ként. A gép nem al kal mas ar ra, hogy el töp reng jünk 
egy-egy rész le ten, ami kor ol va sunk. In kább csak át sik lunk a szö ve-
gen. Ha en nél több re vá gyunk, vé gül is ki nyom tat juk . . .  Ak kor 
vi szont hagy juk meg a ha gyo má nyos for mát . . .  És te remt sük 
meg a le he tő sé get, hogy az a sok szép, tar tal mas mű el jus son hoz-
zánk is a ha tár má sik ol da lá ra . . .  Be val lom, hogy fél té ke nyen 
őr zöm és sze re tem a ha gyo má nyos könyv for mát, a múlt örök sé-
gét, de már üd vöz löm és öröm mel hasz ná lom a tech ni ka nyúj tot ta 
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új le he tő sé get, a gyors tá jé ko zó dás ha té kony esz kö zét . . .  Nem 
len ne sza bad hagy ni, hogy a szá mí tó gép és a CD-k el ural kod ja nak 
raj tunk, meg kell ta nul ni és ta ní ta ni az em be re ket gon dol koz ni. 
Er re azt hi szem, al kal ma sabb a könyv.

A könyv jö vő je mi att ré geb ben is ag gód tak. Márai Sán dor 
már 1941-ben a könyv vál sá gá ról be szélt: „Néz ni kön  nyebb, 
mint ol vas ni, és hall gat ni kön  nyebb, mint néz ni: a moz gó kép, a 
képes újságok, a rá dió, a te le ví zió, mind ez ve szé lyes ver seny re 
kelt a nyom ta tott be tű vel . . .  A könyv bos  szú ja csen des: Eu ró pa 
tö me gei ma ott tar ta nak megint, hogy el ső ren dű élet szük ség le ti 
cikk szá muk ra a könyv; en  nyi a bos  szú . . . Egye dül ma rad tunk 
sor sunk kal, ég a vi lág, nincs egyet len föld rész, ahol az em be ri 
faj ta biz ton ság ról ál mod hat na. Eu ró pa ma fegy ver rel és könyv vel 
ke zé ben él . . .  Amíg köny ve ink van nak, nem va gyunk egye dül 
a vi lág ban: most, mi kor az eu ró pai em ber, fegy ver rel ke zé ben, 
megint a könyv fö lé ha jol, lel ke meg te lik há lá val. Be lé pek a szo bá-
ba, mely nek pol ca in a kö te tek ez rei so ra koz nak, s úgy ér zem . . .  
ez egyet len iga zi ott ho nom . . . Él ni le het idő szak okon át nél kü lük, 
de az élet nek ér tel met ad ni nem le het nél kü lük . . .”2 

Kosz to lá nyi De zső vel in dí tot tam, Ba bits Mi hály Rit mus a 
Könyv ről cí mű köl te mé nyé nek gyak ran idé zett versszakával sze-
ret ném zár ni a mon da ni va ló mat. Ta lán még a va ló sá got tük rö zik 
so rai – vagy csak a 20. szá zad ban élt em ber vész si ko lya csu pán?

„Óh ne mond já tok azt, hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyv nél több az Élet és az Em ber:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az em ber –
így él: em ber ben Könyv, s a Könyv ben az Em ber.”

            
(2000)
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  2 A köny vek bos  szú ja = Va sár na pi kró ni ka. – Bu da pest : Aka dé mi ai 
Ki adó ; He li kon Könyv ki adó, 1994. 186–188.



AZ ÚJ ÉV EZ RED KI HÍ VÁ SAI A 
KÖNYV TÁR BAN ÉS AZ IS KO LÁ BAN

Nagy vál to zá sok kor sza ká ban élünk. A tech ni ka, a tech no ló gia 
fej lő dé se és az ál ta lá nos ha la dás (és rom bo lás) rend kí vül gyor san 
vál toz tat ják a tár sa da lom új ra ér té ke lé sét és meg ér té sét. Anya gi 
és szel le mi éle tünk min den te rü le tén érez he tő, hogy más mi lyen 
ér ték rend szer, új vi szo nyu lás ala kul ki ben nünk a mun ká hoz, az 
élet tem pó hoz, a tér hez és idő höz. 

Az új év ez red be lép ve ezek a vál to zá sok, ki hí vá sok szem mel 
lát ha tó ak és fel is mer he tő ek ér dek lő dé si te rü le tünk le szű kí tett szeg-
men tu má ban, a könyv tár tu do mány ban is.

Nincs szán dé kom ban em lé kez tet ni a könyv tá rak és a könyv-
tá ros ok fel ada tá nak meg ha tá ro zá sá ra. Ezek a meg ha tá ro zá sok 
év szá zad ok kal ez előtt je len tek meg, s vál toz tak, mó do sul tak, új 
tar tal mak kal töl tőd tek fel – aho gyan az em be ri tár sa da lom és ci vi-
li zá ció fej lő dött. Je len tő sé gük na gyobb volt ab ban a kor ban, ami-
kor a köny vek (akár kéz zel írot tak, akár nyom ta tot tak) ké pez ték 
a gon do lat át vi tel egye dü li for má ját, az iro da lom és a tu do má nyos 
ered mé nyek át ha gyo má nyo zá sát. Több ezer év re volt szük ség, 
míg    ki fej lő dött a gon do lat rög zí tés írá sos for má ja, s le he tő vé vált 
a gon do lat át vi tel (tér ben és idő ben) kéz ira tos for má ban az ős nyom-
tat vány ok meg je le né sé ig. S alig kel lett öt száz év ah hoz, hogy 
meg inog jon Gu ten berg ta lál má nyá nak egyed ural ma az elekt ro ni ka 
meg je le né sé nek ha tá sá ra. De va jon va ló ban meg in gott-e? Ha bár-
mely szö ve get di gi ta li zál nak (le gyen az a Him nusz, a Szó zat vagy 
a Ha lot ti be széd), az al ko tás ugyan az ma rad. Lé te zé si mód ja, az 
írás nem vál to zik, csak a hoz zá fé rés lesz kön  nyebb – ol vas hat juk 
a Könyv tá ros ok ké zi köny ve har ma dik kö te té nek elő sza vá ban. „A 
Gu ten berg-ga la xist és az őt esz köz ként hasz ná ló gon dol ko dást más 
ve szé lyek fe nye ge tik. A köz lés nek azok az igény te len és egy re ter-
je dő for mái, ame lyek nem kö tőd nek a fo gal mi (el vont) és sza ba tos 
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gon dol ko dás hoz. A jö vő ér de ké ben vé de kez ni kell ez el len, és a 
vé de ke zés leg főbb esz kö ze a könyv tár.” Biz ta tó szem lé let! 

Szem be néz ve az új ki hí vás sal, a fej lett or szá gok ban már 
szá mos ki ad ványt je len tet tek meg, ame lyek a be állt új hely zet 
jobb el mé le ti és gya kor la ti meg is me ré sét szol gál ják. Te kin té lyes 
és ta pasz talt szak em be rek tol lá ból ké zi köny vek je len nek meg, 
ame lyek új meg kö ze lí tés ben vizs gál ják a könyv tár tu do mányt. Jó 
len ne, ha ezek a ki ad vány ok hoz zá fér he tő vé vál ná nak a szak ma 
ha zai (a va la mi ko ri ju go szlá vi ai) kö ve tői szá má ra, hogy szé le sebb 
lá tó szög ből kí sér jék fi gye lem mel a fej lő dés lépcsőfokait.1
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  1 Könyv tá ros ok ké zi köny ve : 1. kötet : Alap ve tés / Szer kesz tet te Hor váth 
Ti bor, Papp Ist ván. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 1999
Könyv tá ros ok ké zi köny ve : 2. kö tet : Fel tá rás és vis  sza ke re sés / Szer-
kesz tet te Hor váth Ti bor, Papp Ist ván. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 
2001 
Könyv tá ros ok ké zi köny ve : 3. kö tet : A könyv tá rak rend sze re / Szer kesz-
tet te Hor váth Ti bor, Papp Ist ván. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 2001         
Mul ti mé dia a könyv tár ban / Tó sze gi Zsu zsan na. – Bu da pest : Aka dé-
mi ai Ki adó, 1997. (CD-ROM-mel lék let tel)
Mi nő ség me nedzs ment a könyv tár ban / Skaliczki Ju dit, Zalainé Ko vács 
Éva. – Veszp rém ; Bu da pest : Veszp ré mi Egye te mi Ki adó, 2001
Csak né hány könyv re hi vat ko zunk, ame lyek for rás iro da lom nak te kint-

Az új évezred kihívása: a számítógépes információkutatás



A könyv tá rak alap fel ada ta to vább ra is meg ma rad (gya ra pí tás, 
fel tá rás, köl csön zés, tá jé koz ta tás), akár csak a könyvek2 anya gá-
nak, fi zi kai tu laj don sá ga i nak és szel le mi ér té ké nek meg is me ré se. 
Szű kebb ér te lem ben ez utób bi kü lön le ges ké pes sé get is fel té te lez. 
Azt, hogy a könyv tá ros az in for má ció hal maz ban fel is mer je a 
lé nye gest, ki vá las  sza azt, és a ren del ke zé sé re ál ló tech ni kai le he-
tő sé ge ket op ti má li san ki hasz nál va kom mu ni ká ci ós kap cso la tot 
te remt sen a fel hasz ná lók kal és a po ten ci á lis fel hasz ná lók kal. Ez a 
te vé keny ség mind je len tő sebb lesz, oly an  nyi ra, hogy a könyv tár tu-
do mány in for má ció tu do mán  nyá ala kul át.3

Vál to zás állt be az ál lo mány ban is. A megnövekedett könyv pro-
duk ció azt ered mé nye zi, hogy a könyv tá rak ban kü lön kell vá lasz ta-
ni az „élő” ál lo mányt a ke vés bé ke re sett, alig vagy egy ál ta lán nem 
köl csön zött ál lo mány tól. Ezt a pas  szív ál lo mány részt úgy ne ve zett 
le té ti vagy kül ső (depozit) rak tá rak ban kel le ne el he lyez ni. Ah hoz, 
hogy ez meg va ló sul has son szak sze rű, rend sze res, fo lya ma tos ál lo-
mány elem zés re van szük ség. Kü lön ta nul mány tár gya le het ne a 
kor sze rű könyv tá ri mo dell föl vá zo lá sa, a nyi tott könyv tá ré, amely-
ben ki emel he tő a könyv tár he lye a könyv tá ri rend szer ben, a könyv-
tá ri há ló zat ban be töl tött fel ada ta és sze re pe, a tá jé koz ta tó mun ka 
le het sé ges meg va ló sí tá sa és a mai tár sa da lom ban mind fon to sabb 
és meg ke rül he tet len me nedzs ment kér dé se. Nagy je len tő sé gű és 
kü lön fi gyel met ér de mel a va lós in for má ci ók fel le lé se, a szá mí-
tó gép ál tal nyúj tott le he tő sé gek fel is me ré se és a mind in kább elő-
tér be ke rü lő vi lág há ló (internet) hasz ná la ta. Saj nos, a szá mí tó gép 
sze re pét vizs gál va az in for má ció ke re sés ben azt ta pasz tal juk, hogy 
a fel hasz ná ló mind gyak rab ban a sa ját tu dá sá ra, ta lá lé kony sá gá ra 
tá masz ko dik. A gép pel kom mu ni kál, nem az em ber rel – a könyv tá-
ros sal. Mint ha a kö zöm bös gép ar ra kész tet ne ben nün ket, hogy las-
san, fo ko za to san meg fe led kez zünk a leg ter mé sze te sebb, leg szebb 
kom mu ni ká ci ós kap cso lat ról az em be rek kö zött: a be széd ről! 
Las san el tű nik a könyv tár meg szo kott, ed dig is mert, klas  szi kus 
for má ja. Új tar tal mak kal bő vül az in téz mény. Az új tar tal mak 
ro ha mo san te ret hó dí ta nak. Már-már vir tu á lis könyv ál lo mány ok-
ról be szél he tünk. Ezek a könyv tár ar cu la tá nak új meg ha tá ro zói. S 
ezek dik tál ják a könyv tár át ala ku lá sát, át szer ve zé sét.  
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  2 Ré gi ter mi no ló gia. Ma már in kább do ku men tu mot kel le ne mon da ni.
  3 Több kül föl di egye te men a könyv tár tu do mányt könyv tár- és in for má-

ció tu do má nyi tan szé ken ok tat ják. Pél da er re Ma gyar or szág, Hor vát or-
szág stb.



A könyv tár új for má ja, gyűj tő kö re, fel hasz ná ló i nak igé nye a 
könyv tá ros sze mé lyi sé gé nek át ala ku lá sá hoz ve zet. Míg Umberto 
Eco azt mond ta, hogy a könyv tá ros a szel le mi ér té kek őrzője4, 
Ham vas Bé la fa na ti kus nak, di a bo li kus egyén nek te kin tet te a 
könyvtárost.5 Mind ket tő jük nek csak rész ben volt iga za. A mai 
vi lág ban el gon dol kod ta tó és meg szív le len dő Szív Er nő ke ser nyés 
hu mo rú saj nál ko zá sa, mi sze rint mind kö ze lebb va gyunk ah hoz az 
el ide ge ne dett vi lág hoz, amely ből el tűn nek a ked ves, szol gá lat kész, 
bá jos könyv tá ros kis as  szony ok . . . csak a szá mí tó gé pek züm mö gé-
se, zú gá sa ma rad. Élő em be ri kap cso lat he lyett a ri deg gép kö zöm-
bös, lé lek te len vá la szai – mo soly kí sé ret nél kül . . .6

A könyvtárosképzés tar tal mi vál to zá sa el ke rül he tet len, ha tu da-
to sod nak ben nünk a 21. szá zad ki hí vá sai. A könyv tá ros új el mé le ti 
tu dá sát ös  sze kell hogy han gol ja és al kal maz za min den na pi mun ká-
já ban. Is mer nie kell az új do ku men tum tí pu so kat, fi zi kai és tar tal mi 
jel leg ze tes sé gü ket. S ural nia kell őket. Az új tech no ló gia új adat hor-
do zó kat te rem tett, a CD-ROM-okat. A mul ti mé dia és a di gi ta li zált 
for rá sok már éle tünk ré szét ké pe zik. Nem be szél ve a vi lág há ló ról 
. . . Ezek az új for mák le he tő vé te szik, hogy kul tu rá lis örök sé günk 
hoz zá fér he tő le gyen sok kal több em ber szá má ra – gon do lok pél dá-
ul az egyet len vagy né hány pél dány ban ké szült kéz ira tos köny vek-
re, a könyv rit ka sá gok ra és más ér té kes mű vek re.

Nem ele gen dő te hát, hogy a könyv tá ros is mer je a kéz ira tos és 
a nyom ta tott do ku men tu mok fi zi kai jel lem ző jét. Ké pes nek kell 
len nie a tar ta lom gyors fel is me ré sé re, ar ra, hogy ki tud ja szűr ni 
a lé nye ge set a ke vés bé lé nye ges kö zül, meg ta lál ja az esszenciális 
ér té ket, a digestet, mert ro ha nó vi lá gunk ban az ol va só – ku ta tó 
– csak a fon tos in for má ci ó kat ké ri. Mi nél gyor sab ban, pon to san 
és rö vi den. A könyv tá ros fel ada ta te hát, hogy má sok szel le mi 
al ko tá sát ér té kel je, hogy má sok ér ték íté let ét to váb bít sa oly kor a 
sa ját já val együtt. Ter mé sze te sen szá mol nia kell az zal, hogy min-
den fel hasz ná ló egyé ni sze mé lyi ség je gyek kel ren del ke zik. Más 
az ér dek lő dé se, a fel fo gó ké pes sé ge, a tu dás szint je. Mert min den 
em ber más. Min den ki ma gá ban hord ja a sa ját és elő de i től örö költ 
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  4 Umbero Eco: A ró zsa ne ve. – Bu da pest : Eu ró pa Könyv ki adó, 1988 
  5 Ham vas Bé la: A me lan kó lia ana tó mi á ja = Szel lem és eg zisz ten cia. 

– Pécs : Pan nó nia Köny vek, 1989. 16.
  6 Szív Er nő: Ho gyan csá bít suk el a könyv tá ros kis as  szonyt? – Pécs : 

Je len kor Ki adó, 1997



is me re te ket, ta pasz ta la to kat, gon dol ko dás mó dot. A gén je ink ben 
hord juk ezt. Ben nünk és ve lünk él. Az ol va só nem vál toz tat ha-
tat lan kő szo bor, ame lyet Pheidiasz, Mi che lan ge lo, Rodin vagy 
Hen ry Moore al ko tott. Az ol va só hús-vér em ber. S a könyv tá ros, 
mi vel nem ha tol hat be min den ki lel ki vi lá gá ba kel lő mély ség ben, 
leg alább ál ta lá no san meg kell hogy ért se fel hasz ná lói szük ség le-
tét, a mű vek hez és a szel le mi ér té kek hez va ló vi szo nyu lá sát. Ezért 
a könyv tá rosnak tel jes lé nyé vel kell vé gez nie a mun ká ját. Min den 
tu dá sá val, szív vel-lé lek kel.

Min den bi zon  nyal ma ga sak a kö ve tel mé nyek. 
De va jon meg kö ve tel het jük-e a szak ma – szű kebb ér te lem ben 

vett – ki tű nő is me rő jé től, hogy a könyv tá ro si is me re tek mel lett egy-
aránt jól evez zen multidiszciplináris vi ze ken is? Olyan te rü le te ken, 
ame lyek be ha tol nak az esz té ti ka, az eti ka, elekt ro ni ka, szo ci o ló gia, 
pszi cho ló gia és más tu do má nyok te rü le té re? Szin te le he tet len nek 
tű nik, hogy va la ki min den tu do mány ág ban egy aránt jár tas le gyen. 
Nem is ez volt a su gal la tunk. Csu pán az, hogy a könyv tá ri mun ka 
egész em bert, egyé ni sé get kö ve tel. Egész em bert, aki egy éle ten át 
fo lya ma to san ké pe zi ma gát. Kö ve ti a szak ma feljődését. Ku tat ja 
az újat, a mi nél jobb meg ol dá so kat. Mind ezt ön zet le nül, nem ön cé-
lú an. Aki tud ja: hol ta lál ja meg a vá laszt a fel tett kér dé sek re, hogy 
má sok mun ká ját se gít hes se, meg gyor sít sa.

S nem be szél tem még a mo ti vá ci ók ról. Sem a konk rét ok ta tói 
prog ram ról, an nak tar tal má ról. A mód sze rek ről, ame lyek ré vén 
el sa já tít tat hat juk hall ga tó ink kal a könyv tár tu do má nyi is me re te ket, 
az új tech no ló gi á kat, hogy ké pe sek le gye nek szín vo na las mun kát 
vé gez ni, szem be néz ni a ki hí vá sok kal a 21. szá zad ele jén. Hogy 
von zób bá te gyék a könyv tá rat va la mi mó don a fel hasz ná lók szá-
má ra. Oly mó don vé gez zék mun ká ju kat, hogy a fel hasz ná lók ne 
ma rad ja nak könyv tár hasz ná lók, ha nem vál ja nak is mét olvasók-
ká.7 Nem be szél tem a le het sé ges tan tár gyak ról. Az át adan dó tu dás 
men  nyi sé gé ről, ame lyet a könyv tá ros ok nak oly mó don kell el sa já-
tí ta ni uk, hogy ne csak rö vid lá tó bű vé szek le gye nek, akik gyor san 
meg le lik a ke re sett in for má ci ót, a vá laszt va la mi lyen kér dés re, de 
nem tud ják meg lát ni az ös  sze füg gé se ket a je len és a múlt kö zött, 
nem is me rik kul tú rá juk tör té ne tét és ál ta lá ban a mű ve lő dés tör té ne-
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  7 Nem sza bad el fe led ni, hogy 2001 az Ol va sás éve volt. Ez ve ti fel a kér-
dést: va jon elég fi gyel met szen te lünk-e az ol va só szol gá lat tan tárgy nak, 
egy ál ta lán men  nyit fog lal ko zunk az ok ta tás ban ez zel a kér dés sel . . .



tet, a  mű vé sze tet . . .  S nem szól tam az el mé le ti és gya kor la ti órák 
szá má nak ará nyá ról. A tör té ne ti tár gyak fon tos sá gá ról. Az anyag 
fel tá rá sá ról, az új in for má ció ke re ső rend sze rek ről. Az in for ma ti ka 
szük sé ges sé gé ről. Pe dig ezek a nyi tott kér dé sek egy aránt ér dek lik 
a hall ga tó kat (akik könyv tá ro si pá lyát vá lasz ta nak) és az ok ta tó kat 
is. Egy biz tos: meg kell vál toz tat ni az ok ta tás tar tal mi ré szét. Olyan 
ala pok ra kell he lyez ni az ok ta tást, hogy a vég zett hall ga tók min den 
könyv tár tí pus ban, min den mun ka te rü le ten meg áll ják a helyüket.8

Mit kell ten nünk, mit te he tünk? Va la men  nyi en tud juk, hogy 
nem a könyv tá ros ok tól s az őket ok ta tó ta ná rok tól függ: meg ma-
rad nak-e a könyv tá rak, és mi lye nek lesz nek a 21. században?9 
Rá kell esz mél nie az egész tár sa da lom nak, men  nyi re fon to sak, 
nélkülözhetetlenek ezek az in téz mé nyek. Még ak kor is, ha már 
nem tisz ta „pa pír könyv tá rak ban” gon dol ko dunk, ha nem el fo gad-
juk a di gi ta li zált szö veg for má kat s az elekt ro ni kus könyv tár fo gal-
mát is. És a vi lág há lót. „Ma az Internet az in for má ci ós tár sa da lom 
re a li tás ként mű kö dő szim bó lu ma, amely be fo lyást gya ko rol 
min den re, ami az em ber tes ti, lel ki, szel le mi és anya gi kul tú rá já-
val össze füg gés be hozható.”10  Az in for má ci ós tár sa da lom több 
alap ve tő te rü le ten hoz vál to zást. Szem be sül nünk kell ezek kel a 
vál to zá sok kal az ok ta tás ban. Né há nyat em lí te nék: az em ber sze-
mély te len né vá lik a vi lág há ló ré vén, az egész ség- és ok ta tás ügy 
tel jes   át ala ku lá sát igény li. Az ok ta tás te rü le tén ez a vál to zás az 
információhozzáférés mód ja i nak meg vál to zá sá val jön lét re. Ilyen 
a táv ok ta tás, te le kon fe ren cia, táv mun ka. Ez a vál to zás na gyon 
érez he tő a gaz da sá gi lag ke vés bé fej let tebb tár sa dal mak ban. Ott, 
ahol so kan nem jut hat nak szá mí tó gép hez, a vi lág há ló hoz, rom lik 
az esé lyük ar ra, hogy a kul tú rá hoz és az in for má ci ó hoz hoz zá fér-
je nek, ki sod ród nak a pe ri fé ri á ra, és ez a fo lya mat már kis is ko lás 
kor ban érez he tő vé válik.11
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  8 A könyvtárosképzésről, tar tal má ról több íz ben ír tam. El ső meg nyi lat ko-
zá som 1978-ban volt a Ju go szláv Könyv tá ros Egye sü le tek Szö vet sé gé-
nek Her ceg-Noviban meg tar tott köz gyű lé sén. Az óta so kat fej lő dött a 
könyv tár tu do mány, azért szük sé ges új ra gon dol ni az ok ta tás sal kap cso-
la tos kér dé se ket.

  9 Már a 20. szá zad má so dik fe lé ben so kat fog lal koz tak ez zel a kér dés sel. 
Marchal MacLuhantól kezd ve szá mos gon dol ko dó fej tet te ki a vé le mé-
nyét, s több ta nács ko zás nak volt a té má ja a könyv tá rak jö vő je. 

10 Ti sza Miklósné: Az in for má ci ós tár sa da lom és a könyv tá ri szol gál ta tá-
sok = Is ko la kul tú ra, 2001, 1., 81.



Van még egy te rü let, ahol vál to zá sok szem ta núi va gyunk, ez 
pe dig a kul tu rá lis hi e rar chia. Ami kor az írott nyel vek pri o ri tá sá ból 
át lé pünk a multimediális, kép köz pon tú vi lág ba. „A medializá-
lódás, a glo ba li zá ló dás ki hí vá sa so kak szá má ra le het nyo masz tó: 
a nem ze ti nyelv egy ma gá ban va ló elég te len sé ge, az an gol nyelv 
pro fes  szi o ná lis el sa já tí tá sa, a szá mí tás tech ni kai ké pes sé gek meg-
szer zé se a hát rá nyo sabb hely ze tű tár sa dal mi ré te gek re el ér he tet len 
kö ve tel mény ként nehezedik.”12

Mi lyen ki hí vá sok előtt áll a könyv tár, és ugyan ak kor az is ko la 
is, hogy az új, in for má ci ós tár sa da lom el vá rá sa it meg tud ják ol da-
ni kö zö sen? Az el vá rá sok egyik ele me a tu dás ala pú tár sa da lom 
fel épí té se, a má sik az élet hos  szig tar tó ta nu lás je len tő sé gé nek fel is-
me ré se és el is me ré se. A ket tő ter mé sze te sen szo ro san kap cso ló dik 
egy más hoz. A tu dás ala pú tár sa da lom nem csak az Eu ró pá hoz va ló 
csat la ko zás, nem csak a nem zet kö zi mun ka meg osz tás szem pont já-
ból fon tos, ha nem azért is, mert ha je len tős ered mé nye ket ér nek el 
a mi ku ta tó ink az or szág ban, ez zel már elő re vi szik az országot.13 
A tár sa da lom tu dó sok sze rint az ipa ri tár sa da lom ból az in for má ci-
ós tár sa da lom ba me gyünk át a tu dás ala pú tár sa dal mon ke resz tül. 
Az is ko la és a könyv tár sze re pe egy aránt az, hogy új in for má ci ó-
kat köz ve tít sen a ta nu lók nak. Már rég óta mond juk, hogy el múlt 
az az idő, ami kor a ta nu lók egyet len könyv ből ta nul tak, ab ból 
sze rez ték is me re te i ket. Új mód szer ta ni meg kö ze lí tés ben az is ko-
la a több for rás ból va ló tá jé ko zó dást su gall ja, ezért a könyv tár, 
mint in for má ció for rás, mint in for má ció köz ve tí tő fon tos sze re pet 
ját szik. Hasz nál ni kell te hát a könyv tá rat az ok ta tás ban (min den 
tantárgy ok ta tá sá ban, nemcsak az anya nyel vi ben), s meg kell ta ní-
ta ni a ta nu ló kat, hogy nél kü löz he tet len hely a tá jé ko zó dás ra, a 
do ku men tu mok mel lőz he tet len in for má ció for rá sok. Fon tos len ne, 
hogy ná lunk, Vaj da ság ban is kö te le ző tan anyag le gyen a könyv tár-
hasz ná la ti szo ká sok ki ala kí tá sa, a szak iro da lom for rá sa i nak meg-
is me ré se, a ke re sé si le he tő sé gek is me re te, a jegy ze te lé si mó dok, 
hogy a di á kok ta nul má nya ik so rán in for má ció for rás ként tud ják 
hasz nál ni a könyv tá rat. Ezt el ső sor ban az is ko la könyv tár ban kell 
meg ala poz ni. 
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11 Uo. 81.
12 Uo. 81–82.
13 Környei Lász ló: Könyv tár az is ko lá ban, is ko la a könyv tár ban = Könyv 

és ne ve lés, 2001, 3., 7–13.



Mit is tu dunk az is ko la könyv tá rak ról? 
A Könyv tá ros ok ké zi köny ve har ma dik kö te té ben, az is ko lai 

könyv tá rak ról szó ló fejezetetben Tóth Gyu la ki fej tet te: ah hoz, 
hogy ér zé kel hes sük a könyv tár sze re pé nek vál to zá sát, nem árt, 
ha vis  sza pil lan tunk né mi leg a múlt ba. Az a meg ál la pí tás, hogy 
az   is ko la és a könyv tár lé nye gé ben egy idős az em be ri ci vi li zá ció 
tör té ne té vel, tük rö zi a va ló sá got, hi szen a könyv tár is ugyan azt 
az is me ret anya got gyűj töt te, rend sze rez te és őriz te, mint amely 
tu dás anyag gal fog lal ko zott az is ko la. Ter mé sze te sen a tör té ne lem 
fo lya mán szá mos sze rep vál to zá son ment ke resz tül mind két in téz-
mény. „Az is ko lá ban lé vő könyv tár év ez re de kig alig kü lön bö zött 
a töb bi től: az is me re tek bi zo nyos rep re zen tá ci ó ja, a pe da gó gus 
is me re te i nek for rá sa, a ta ní tás, de nem min dig a ta nu lás bá zi sa. A 
ta nu ló kat be fo ga dó és a ta nu lást is szol gá ló könyv tár a 18–19. szá-
zad for du ló ján vált önál ló könyv tár tí pus sá, is ko lai könyvtárrá.”14 
Az is ko lai könyv tá rak mi nő sé gét, mű kö dé sét az ok ta tás ál la po ta 
és szük ség le tei ha tá roz zák meg, s nem a könyv tár ügy vagy a köz-
mű ve lő dés szem pont jai. El sőd le ges fel ada ta az ok ta tá si igé nyek 
ki elé gí té se. Ak kor kö vet ke zett be pa ra dig ma vál tás, ami kor az 
em be ri ség tu dás anya ga meg nőtt és vál to zó lett, emel lett az is me-
ret- és tu dás rög zí tés is vál to zá so kat ered mé nye zett, mi nek foly tán 
ma ga az is ko lai ok ta tás is vál ság ba ke rült. „Az is ko lai könyv tár 
sze re pe ak kor vál to zott és nőtt meg, ami kor a pe da gó gi ai gon-
dol ko dás s az is ko lai gya kor lat is a ki utat egy fe lől – az is me ret-
át adás he lyett – az önál ló is me ret szer zés re és fel dol go zás ra va ló 
fel ké szí tés ben, más fe lől a be gya ko rolt, ru tin sze rű meg ol dá sok 
he lyett a kész ség- és sze mé lyi ség fej lesz tés ben ta lál ta meg. Eh hez 
já rul nak az in for má ci ós tár sa dal mat ho zó ez red for du ló ki hí vá sai 
és lehetőségei.”15 Fon tos vál to zás nak te kint het jük, hogy töb bé 
már nem uni for mi zált is ko la könyv tá rak lé tez nek, ha nem  sok ré-
tű ek, egye di ek. He lyet kap nak ben nük az új rög zí té si tech ni ká val 
ké szült do ku men tu mok: fény ké pek, fil mek, dia fil mek, hang le me-
zek, hang sza lag ok, te ker csek, ka zet ták, és újab ban az elekt ro ni-
kus rög zí té sű haj lé kony- és me rev le me zek, CD-k, CD-ROM-ok. 
Multimediális könyv tá rak ká, mé dia tá rak ká ala kul nak át. Ezért 
te kint het jük az is ko lai könyv tá rat (bár ho gyan is ne vez zük azt)16 az 
is ko lá ban fo lyó mun ka szín te ré nek, mű he lyé nek. S mint hogy az 
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is ko lá ban kü lön bö ző tan tár gya kat ok tat nak, sok ré tű az ál lo mány 
ös  sze té te le. Min den tu do mány ág te rü le té ről ta lál ha tók ben ne 
mű vek. Egy faj ta szak könyv tár nak is te kint he tők, fő leg a szak is ko-
lák ban (me ző gaz da ság, egész ség ügy stb.). Gyűj tő kö rét a funk ci ói 
ha tá roz zák meg, fel tá rá si mód ja it és szol gál ta tá sa it ha son ló kép pen. 
Lé tez nek kü lön bö ző mo del lek és tí pu sok. Na gyon sok fé lék le het-
nek. An  nyi fé le, ahány köz ok ta tá si in téz mény lé te zik (óvo da, ál ta-
lá nos is ko la, szak is ko la, gim ná zi um stb.). Ál ta lá ban azon ban két 
tí pust szok tak el kü lö ní te ni: az ál ta lá nos és a kö zép is ko lai könyv-
tá rat. He lyét a könyv tá ri rend szer ben ne héz meg ha tá roz ni, mi vel 
az is ko lák összessége sem al kot rend szert. Csak hi e rar chi ku san, 
is ko la fo ko za ton ként épül nek egy más ra, de mű kö dé sük nem kap-
csol ja őket egy be. Pe dig szük sé ges len ne. Az ez red for du lón más 
prob lé mák kal is szem be ta lál juk ma gun kat, hi szen in do ko lat la nul 
és alap ta la nul azt a ha mis kép ze tet vált ják ki a hasz ná ló ban, hogy 
a tu dás- és in for má ció szer zés nek a hely ben le vő könyv tár adott-
sá gai szab nak ha tárt, pe dig nem ez a va ló ság. Kü lö nö sen nem az 
az internet ko rá ban. Az in for má ci ós szu per sztrá dán. Kü lönb sé get 
kell ten ni a tu laj don lás és a hoz zá fér he tő ség kö zött. A mai vi lág-
ban még a leg fej let tebb is ko la könyv tár ál lo má nya sem te kint he tő 
ki elé gí tő nek, ezért kel le nek a köz pon ti el lá tórend sze rek, ahon nan 
szük ség ese tén ki le het egé szí te ni az igé nyelt anya got. Gaz da sá-
gos és szak sze rű fel tá rás sal és tá ro lás sal mű kö dő el lá tórend sze rek 
Ma gyar or szá gon is alig van nak, ná lunk meg egy ál ta lán nin cse nek, 
de a kül föl di (pél dá ul dá ni ai) min ták alap ján ér de mes vol na őket 
meg szer vez ni. Saj nos, el lent mon dás van az el mé let és a va ló ság 
kö zött más té ren is. Elég csak ar ra a kér dés re gon dol ni, hogy ké pe-
sek-e az is ko lai könyv tá rak a kor sze rű ol va sás- és könyvtár-ped-
agógiai el vek ből és mód sze rek ből fa ka dó igé nyek nek meg fe lel ni? 
A vá lasz, saj nos, in kább tagadó.17

Be fe je zé sül el kell is mer ni, hogy a mo dern tech no ló gia cso dák ra 
ké pes. Szé les kö rű tu dást biz to sít hat (ha nem is olyan el mé lyült for-
má ban, mint a klas  szi kus köny vek). Sza va tol hat ja az em be rek nek 
az in for má ci ó hoz va ló el vi tat ha tat lan jo gát és szük ség le tét. Egy ben 
azért nem in gat hat nak meg. A könyv meg ma rad! Az új év ez red ben 
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16 Ju go szlá vi á ban már csak nem har minc éve vol tak kí sér le tek, hogy a 
klas  szi kus is ko la könyv tá rat mé dia tár rá ala kít sák át. Meg osz la nak a 
vé le mé nyek ez zel kap cso lat ban. 

17 Könyv tá ros ok ké zi köny ve 3. I. m. 176.



is. El tu dom kép zel ni az em bert a kép er nyő bű vö le té ben, amint 
újabb és újabb is me re tek re „ha lá szik”, akár a tu do má nyok te rü le té-
ről, akár a min den nap ok idő sze rű ese mé nye i ről elé gí ti ki kí ván csi-
sá gát. De el kép zel he tet len szá mom ra, hogy va la ki a kép er nyő ről 
ol vas sa áhítatosan Szo phok lészt, Shakes peare -t, Tolsz tojt, Andrićot 
vagy Márait. Még ke vés bé a köl tő ket: Pet rar cát, Lorcát, Pus kint, 
Pe tő fit vagy má so kat! Mert a könyv bár mi lyen for má ban is lé te zett 
(az agyag táb lák tól kezd ve a pa pi rusz- vagy per ga men te ker csen 
ke resz tül a pa pír for má ig), év szá zad ok óta meg tar tot ta ti tok za tos 
vol tát. Le he tő vé tet te szá munk ra, hogy meg is mer jük a múl tun kat, 
őse in ket, azok kul tú rá ját. Ös  sze kö töt te a múl tat a jö vő vel. S mi is 
ezt sze ret nénk át ha gyo má nyoz ni az el kö vet ke ző nem ze dé kek re. 
Mert a könyv le győz te a te ret és az időt . . .18 Él he tünk nél kü le, de 
nem hi szem, hogy ér de mes . . .

*

Ép pen be fe jez tem a szö ve get, ami kor a ke zem be akadt egy 
új ság ré geb bi szá ma, ben ne egy fel mé rés a brit fi a ta lok idő töl té sé-
ről. En nek az írás nak a ki vo na tá val zá rom esz me fut ta tá so mat.

Egy szo ci og rá fi ai fel mé rés ta nul sá ga sze rint az an gol if jak 
mind job ban el tá vo lod nak egy va la mi kor na gyon ha té kony mé di á-
 tól, a könyv től. A fi a ta lok szá má ra úgy szól ván egye dü li be széd for-
rás a te le ví zió, az írott szö veg gel vi szont az interneten ta lál koz nak 
leg in kább. Aki nek van rá le he tő sé ge, gyak rab ban tá jé ko zó dik 
a vi lág há ló ról, mint a ha gyo má nyos in for má ció for rá sok ból, a 
köny vek ből. Az ag gó dó szü lők és könyv tá ros ok sze ren csé je, 
hogy mind nép sze rűb bek a di gi ta li zált mű vek, s ta lán nem so ká ra 
„me nő” lesz, ha va la ki di gi ta li zált klas  szi kus mű vel ren del ke zik, 
le gyen az az Oliver Twist vagy a Légy jó mind ha lá lig . . . Hát ha 
vé let le nül – ta lán té ve dés ből – va la me lyik gye rek be le fe led ke zik 
a já ték ba, és el is ol vas sa a mű vet. Bíz zunk ben ne?

(2001) 
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GON DO LA TOK OL VA SÓ RÓL, 
OL VA SÁS RÓL, OL VAS MÁNY RÓL

Gyak ran hal lot tuk, ol vas tuk az Ol va sás évé ben Ba bits Mi hály 
Rit mus a Könyv ről cí mű ver sé nek ezt a so rát: „. . . csak a Könyv 
kap csol multat a jö vő be . . . ”

De idéz het nénk Kosz to lá nyit De zsőt is: „A könyv, ez az ék szer-
tar tó, mely be a leg ér té ke seb bek men tet ték be le kin cse i ket . . . A 
Könyv, mely nek se gít sé gé vel utód ja ink kal érint ke zünk és üze nünk 
a jö ven dő nek . . .”1

Ha son ló an gon dol ko dott már az 1650-es évek ben Comenius, 
aki sá ros pa ta ki ta nár ként mond ta di ák ja i nak: „Ha köny vek nem 
len né nek, tu dat la nok s ta nu lat la nok vol nánk va la men  nyi en: nem 
vol na em lé künk a múlt ese mé nye i ről, sem mi is me re tünk sem vol-
na az is te ni, vagy em be ri dol gok ról . . .”2

Nem ele gen dő, hogy köny ve ink le gye nek. Ol vas ni is kell őket. 
A szó ra ko zás, a tu dás szer zés, a tá jé ko zó dás csak ol va sás ré vén 
va ló sít ha tó meg. Hogy job ban meg ért sük a kér dést, tisz táz nunk 
kell né hány fo gal mat.

A Ma gyar ér tel me ző kéziszótár3 alap ján:
Ol va só – az aki (rend sze re sen) ol vas. (A rend sze re sen ol va sók 

összessége ol va só kö zön sé get ké pez.)
Ol va sás – az a cse lek vés, hogy va la ki ol vas. Isk. Az er re va ló 

ké pes ség el sa já tí tá sát szol gá ló tan tárgy.
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  1 Kosz to lá nyi De zső: Le vél a könyv ről = Nyelv és lé lek. – Bu da pest 
; Új vi dék : Szép iro dal mi Könyv ki adó ; Fo rum Könyv ki adó, 1990. 
409– 410.

  2 Comenius – Idéz ve: Sá ros pa tak, a könyv tá rak vá ro sa. (Pa ta ki Té ka). 
– Sá ros pa tak, 2001. 25.

  3 Ma gyar értelmezó ké zi szó tár / Szer kesz tet te Ju hász Jó zsef et al. 
– Bu da pest : Aka dé mi ai Ki adó, 1972



Ol vas mány – va la ho gyan ol vas ha tó vagy ol va san dó írás mű. 2. 
Isk. Ol va só- vagy nyelv könyv ben tar tal mi vagy mód szer ta ni egy-
sé get al ko tó rész.

A fel so rolt té ma kö rö ket nem be tű rend ben, ha nem mint fo gal-
ma kat pró bá lom kö ze lebb ről meg vi lá gí ta ni. Tör té nel mi át te kin tés 
he lyett fel vil lan tok né hány gon do la tot az el múlt szá za dok ki emel-
ke dő író i nak, mű ve lő dés tör té né sze i nek meg lá tá sa ré vén. Rész ben 
ér zé kel he tő az idé ze tek alap ján, ho gyan vi szo nyul tak egyes kor-
szak ok gon dol ko dói hol po zi tí van, hol ne ga tí van az ol va sók hoz, 
az ol va sás hoz, az ol vas má nyok hoz. Ezt a meg kö ze lí té si mó dot a 
könyv tör té ne ti kiállítás4 té má ja su gall ta. So kat fog lal koz tam az 
el múlt évek so rán az ol va sás sal, mint te vé keny ség gel, azok kal a 
kér dé sek kel, hogy ki, mi ért, mi kor és mit ol vas? Ilyen meg kö ze-
lí tés sel még nem vizs gál tam az ol va sás té ma kör ét, aho gyan meg-
kí sér lem most is mer tet ni. Nap ja ink ban in kább az a kér dés fog lal-
koz tat ja a ku ta tó kat: fo gunk-e még ol vas ni a 21. szá zad ban, vagy 
el sor vad ez az in tel lek tu á lis te vé keny ség.  Er re a kér dés re ez út tal 
nem szán dé ko zom vá laszt ad ni. Több íz ben ki mond tam op ti mis ta 
vé le mé nye met írás ban és szó ban egy aránt.

A fo gal mak is mer te té sé ből ki ma radt az ol vas ige. A ma gyar 
nyelv ér tel me ző szó tá ra sze rint: „Írott, nyom ta tott szö ve get te kin te-
té vel, sor ról sor ra, il let ve szó cso port ról szó cso port ra ha lad va néz, 
és ily mó don (a be tűk és írás je lek is me re té ben, egy más után juk ból) 
meg ért.” Ez a meg ha tá ro zás már túl ha la dott, nem pon tos, hi szen az 
ol va sás nem pusz tán de kó do lá sa, „for dí tá sa” a le írt gon do lat nak. 
En nél sok kal bo nyo lul tabb fo lya mat. „Eb ben az ös  sze tett folyamat-
ban a de kó do lás sal pár hu za mo san az egyén elő ze tes él mé nye i től, 
ta pasz ta la ta i ról, ak tu á lis is me re te i ről, be ál lí tó dá sa i tól (fé lel me i től, 
vá gya i tól) füg gő, hi po té zis al ko tó, cá fo ló, ki egé szí tő gon do la ti (kog-
ni tív) mű ve let sor is lezajlik.”5 Az ol va sás sal kap cso lat ban más fon-
tos fo gal mak is fel buk kan nak: mint az ol va sás ta nu lá sa, a han gos 
és né ma ol va sás, a meg ér tés és így to vább. Az ol va sás szo ro san 
kap cso ló dik az írás be li kul tú ra ki ala ku lá sá hoz és fej lő dé sé hez.

Az írás nem csak a gon do la tok rög zí té sét tet te le he tő vé, ha nem 
azok to váb bí tá sát tér ben és idő ben. Az ol va sás, mint ha té kony 
te vé keny ség ké sőbb vált je len tős sé: a nyom da fel ta lá lá sá val sok-
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  4 Adán a  Szar vas Gá bor Nyelv mű ve lő Na pok ke re té ben, 2002 ok tó be ré-
ben ren de zett könyv tör té ne ti ki ál lí tás

  5 Könyv tá ros ok ké zi köny ve : 4. kö tet : Ha tár te rü le tek. / Szer kesz tet te 
Hor váth Ti bor, Papp Ist ván. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 2002. 54.



kal töb ben ju tot tak a szel le mi ja vak bir to ká ba. „Kul túr tör té ne ti 
szem pont ból azon ban nem is ma gá nak az írás-ol va sás nak, ha nem 
sok kal in kább az írás be li ség nek van iga zi je len tő sé ge. Az em be ri-
ség sok ezer éve hasz nál írás je le ket az in for má ci ók le jegy zé sé re, 
de az eu ró pai kul tú rá ban az írás az is me re tek át ha gyo má nyo zá sán 
túl me nő en alap ve tő be fo lyást gya ko rolt ma gá ra a gon dol ko dás-
mód ra is.”6 Az el múlt szá za dok so rán az ol va sást te kin tet ték a leg-
fon to sabb is me ret szer ző te vé keny ség nek. Töb bi sze re pe mel lett 
(mű ve lő dés, szó ra ko zás) má ig meg ma radt ez a funk ci ó ja.

Ele in te az ol va sás ki zá ró lag han gos ol va sást, fel ol va sást je len-
tett. A köz len dő ket fel ol vas ták az ol vas ni nem tu dók nak. Nem csak 
hi va ta los szö ve ge ket ol vas tak han go san. „Az an tik kul tú ra fény-
ko rá ban szü le tett szép iro dal mi szö ve gek ről is ki mu tat ha tó, hogy 
han gos ol va sás ra, fel ol va sás ra szán ták őket. Ha son ló an han go san 
ol vas tak a kö zép ko ri ko los to rok ban azok a szer ze te sek, akik nek 
az eu ró pai kul tú ra a múlt ér té ke i nek át men té sét köszönheti.”7 
Ek kor még a csen des ol va sás rit ka je len ség volt. Szent Amb rus ról 
je gyez te meg Szent Ágos ton: „sze me la po kon járt, el mé je az ol va-
sot tak ér tel mé be ha tolt, a hang ja azon ban és a nyel ve pihent”.8 
Ér de kes az óko ri fel fo gás, mi sze rint „az írott szó csak holt be tű, 
jel a szem szá má ra, hogy a fül út ján jus son el az ér te lem be az, 
amit az írás ma gá ba foglal”.9 Az ol va sást már a 12. szá zad tól in tel-
lek tu á lis te vé keny ség nek te kin tet ték. Ek kor már las san ki lé pett 
az ír ni-ol vas ni tu dás a ko los tor fa lai kö zül, és ez zel elő se gí tet te a 
kri ti kai szel lem ki ala ku lá sát, ami ké sőbb még na gyobb sze re pet 
ka pott fő leg a nem ze ti nyelv, a nem ze ti iro da lom, a nem ze ti egy-
há zak ki ala ku lá sá ban.

Az ol va sás cse lek vé sét az ol va só vég zi. Cs. Sza bó Lász ló sze rint: 
„ol vas mu lat ság ból, szor ga lom ból, hi ú ság ból, mű velt ség szomj ból, 
ezer más ok ból, s sze re tet ből. Ha iga zi ol va só, vé gül már csak sze re-
tet ből. Ez an  nyit je lent, hogy új köny vek he lyett mind sű rűb ben vesz 
elő ré gi e ket . . . az új ra ol va sás éde sebb, mint a föl fe de zés . . .”10 
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  6 Könyv tá ros ok ké zi köny ve : l. kö tet : Alap ve tés. / Szer kesz tet te Hor váth 
Ti bor, Papp Ist ván. – Bu da pest : Osiris Ki adó, 1999. 156.

  7 I. m. 160.
  8 Uo.
  9 Uo.
10 Cs. Sza bó Lász ló: Egy ol va só ön arc ké pe = Le ve lek a szám űze tés ből. 

– Bu da pest : Frank lin Tár su lat, 1938. Idéz ve: Sá ros pa tak, a könyv tá-
rak vá ro sa (Pa ta ki Té ka). – Sá ros pa tak, 2001. 92.



A to váb bi ak ban ré gi szö ve gek alap ján el múlt ko rok ol va só i ra, 
ol va sá si szo ká sai ra hí vom fel a fi gyel met. Az Ol va sás évé ben 
hu ma nis ta ural ko dónk, Má tyás ki rály pél dá já ra utal nék. So kan 
csak mint könyv gyűj tőt is me rik, pe dig ér de mes meg is mer ni, mint 
ol va sót is. Pél da mu ta tó volt könyvgyűjteménye és a köny vek hasz-
ná la ta, jár tas sá ga a tu do má nyok ban. Má tyás ki rályt, a hu ma nis ta 
mű velt sé gű ural ko dót kor társ hu ma nis ta tör té net író já nak szö ve ge 
alap ján mu ta tom be. 

Galeotto Marzio így írt ró la: „fö lül múl ta sok fé le há bo rú já val, 
te mér dek győ zel mé vel, nagy tet te i vel túl ra gyog ta Eu ró pa ös  szes 
fe je del me it, és ki vá ló em ber ség gel pá ro sult jó in du lat, nagy mű velt-
ség la ko zott ben ne, sze líd és ékes szó ló mo do rú volt, va la mint sok 
nyel ven be szélt. Ér tett ezen kí vül a csil la gá szat hoz, a pla to nis ta 
Apuleius mű ve i ben olyan já ra tos volt, hogy ta na it tö ké le te sen 
is mer te, gyak ran meg for dul tak te hát ud va rá ban te o ló gu sok, fi lo zó-
fu sok, or vo sok, köl tők, szó no kok és csil la gá szok, va la mint olya-
nok, akik va la men  nyi tu do mány ról elő  tud tak ad ni valamit”.11

Már gyer mek ko rá ban meg sze ret te az ér de kes, szép tör té ne-
te ket. Fel je gyez ték ró la, hogy az Eu ró pa-szer te is mert Rolland-
éneket nagy áhí tat tal hall gat ta. „Má tyás ki rály gyer mek ko rá ban 
an  nyi oda adás sal hall gat ta az ef faj ta éne ke ket és a hő sök ről szó ló 
meg em lé ke zé se ket, hogy el fe led ke zett étel ről-ital ról, s reg gel től 
es tig ét len-szom jan ál mél kod va sem mi más ra sem gon dolt, csak 
az ő ha tal mas kard csa pá sa ik ra, bősz küz del mük re. Köz ben a győz-
tes di cső sé gén föl gyul lad va, ke zét-lá bát ví vó moz du la tok kal jár tat-
ta, mint aki ab ban a hit ben van, hogy ő ma ga is ott van, és vi téz ke-
dik.” Szü lei ha mar fel fi gyel tek er re, és azért for dí tot tak nagy gon-
dot ar ra, hogy „az or szág lás el nye ré sé re min den tu do mány ág ban, 
er kölcs ben és ki rály hoz il lő fog la la tos ság ban” neveljék.12

Galeotto Má tyás ról írt köny vét Cor vin Já nos her ceg szá má ra 
ké szí tet te, hogy pél da kép ének te kint se aty ját. Az ös  sze ge zés ben 
így jel lem zi: „őt ter he li Ma gyar or szág min den gond ja-ba ja, még is 
ol vas, vi tat ko zik, kü lön fé le tu do má nyos köny vek ben ott ho nos. Az 
ő pom pás és min den na pos ven dég lá tá sát tu dós fér fi ak él ve zik, és 
je len lé tem ben egy szer egy elég ne héz és ké tes do log ról esett szó. 

144

11 Galeotto Marzio: Má tyás ki rály nak ki vá ló, bölcs, tré fás mon dá sa i ról 
és tet te i ről szó ló könyv / Kar dos Ti bor for dí tá sá ban. – [Bu da pest] : 
Ma gyar He li kon, 1977. 32.

12 Galeotto: i. m. 39.



Ki-ki mást mon dott, ő pe dig elő ho zat ta há ló szo bá já ból a köny ve-
ket, és egy pil la nat alatt meg lel te azo kat a te kin té lye ket, aki ket a 
do log ban idéz ni kel lett. Már pe dig ezt so ha nem tud ta vol na ten ni, 
ha nem vol na jár tas a könyvekben”.13

Nem min den ki tar tot ta erény nek a ki rály jár tas sá gát a tu do má-
nyok ban, sem idő töl tés ét a köny vei és humanistái kö zött. Ud va ri 
pap ja, Te mes vá ri Pelbárt pré di ká ci ó i ban éles han gon bí rál ta az 
ural ko dót, aki ahe lyett, hogy a vár ká pol ná ban áj ta tos kod na, a tu dó-
sa i val vi tat ko zik neoplatonista ta nok ról, fi lo zó fi ai kér dé sek ről, 
csil la gá sza ti je len sé gek ről. Mi még is az ol vas má nya i ban jár tas, 
hu ma nis ta ural ko dót tisz tel jük ben ne. Aki nek a szá má ra a könyv 
nem csak ér ték, dísz tárgy volt, ha nem az is me re tek for rá sa.

Má tyás ki rály ol va sás sze re te tét a ké sőb bi ko rok ban el vét ve 
ta lál juk meg. Bár fel is mer ték az ol va sás, a tu dás szer zés fon tos sá-
gát töb ben is, Czvittinger Dá vid azon ban lesújtó vé le ményt írt le, 
ami kor azt mond ta, hogy „a ma gya rok ter mé sze tük nél fog va min-
dig több re be csül tek egy te li vér pa ri pát vagy egy fé nyes szab lyát, 
mint egy rit ka könyvet”.14 Ezért szor gal maz ta a ta nu lást Apá czai 
Cse re Já nos és Beth len Mik lós is: „Ta nul já tok sze ret ni a könyv ol-
va sást, ó, fő ren den va ló if jú ság . . .  ha ren de sen hagy já tok is el a 
skólát, ol va sás ál tal tart sá tok meg, amit ta nul ta tok. Sőt, az üdővel, 
értő el mé vel va ló ol va sás, nem hin né tek, mely tu dós sá tészen ben-
ne te ket fá radt ság nél kül, gyönyörűségesen.”15  

Misztótfalusi Kis Mik lós az anya nyel vi is ko lák lé te sí té se mel-
lett szól. Ez zel le het ne el ér ni azt, hogy ol va só kö zön sé get ne vel je-
nek, töb ben vá sá rol ná nak köny vet. „Nem min de ne ket kel le ne a 
de ák nyelv nek ta nu lá sá val ter hel ni, bár csak a ma gok szü le té si nyel-
ve ken tud ná nak ol vas ni, – csak ez zel is sok ra mehetnének!”16

Mi kes egyik le ve lé ben nem csak a fi úk ol va só vá ne ve lé sét, 
ha nem a lá nyo két is szor gal maz ta. Ér de mes né hány gon do la tát 
ki emel ni: „. . . mint ha za fia, azt akar nám, hogy a tu do mány oly 
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13 Uo. 105.
14 Spe ci men Hungariae Litterate. – Leipzig ; Frank furt, 1711.  – Szö-

veg köz lés: A könyv és könyv tár a ma gyar tár sa da lom éle té ben : Az 
ál lam ala pí tás tól 1849-ig  / Ös  sze ál lí tot ta Ko vács Má té. – Bu da pest : 
Gon do lat, 1963. 186.

15 Beth len Mik lós ön élet írá sá ból (1708–1710). – Szö veg köz lés: A könyv 
és könyv tár . . .  i. m. 195.

16 M. Tót fa lu si Kis Mik lós: Ma ga ment sé ge. – Ko lozs vár, 1698. – Szö-
veg köz lés: A könyv és könyv tár . . . i. m. 237.



kö zön sé ges vol na ná lunk, mint a tu dat lan ság. De akár mely hos  szú 
le ve let ír jak is kédnek er ről a do log ról, az zal a mi if ja ink szo ká so-
kat meg nem vál toz tat ják . . .  Kédnek . . . azt ja val lom, hogy a 
fi á nak olyan tu do má nyo kat adas son, ame lyek kel hasz nál has son 
or szá gá nak. Én ele get prédikállottam a fi ak ról, azért le szál lok a 
prédikállószékből, és men jen fel kéd is oda prédikállani a le á nyok-
ról: az kédet il le ti; mert a le á nyok ne vel te té sé re úgy kell vi gyáz ni, 
va la mint a fér fi a ké ra. De még töb bet mon dok, és azt mon dom, 
hogy jól ok tat ni a le á nyo kat olyan szük sé ges, va la mint a férfiakot 
és az egyi ke olyan hasz nos az or szág nak, va la mint a másika.”17

Bod Pé ter már tu dós as  szo nyo kat is fel jegy zett Ma gyar 
Athenas cí mű mű vé ben, ame lyet Beth len Ka ta könyv tá ro sa ként írt 
meg. „Más or szá gok ban a tu dós as  szo nyok nem oly rit kák, mint 
a fe ke te hat  tyúk vagy a fej ér csó kák, akik a tu dós fér fi ak kö zött 
elő szám lál tat nak s di csér tet nek. Ha azért itt is egy-ket tő meg em-
lít te tik, hogy má sok nak lé gyen jó pél da kö ve tés re, s a tu do mányt 
azok nak példájokkal ne szégyenljék, nem il lő, hogy ami att sen ki-
nek il let len vád ja vagy íté le te alá es sem.”18

A 18. szá zad ban nem volt rit ka a szem lé let, hogy a köny vek 
nem csak jók, ha nem ve sze del me sek is. Egy po zso nyi je zsu i ta 
pap hí vei előtt fej tet te ki gon do la ta it az úgy ne ve zett ve sze del mes 
köny vek ről, há rom ka te gó ri á ba oszt va őket: „Az el ső be tar toz nak 
az er kölcs te len ira tok, ame lyek nek pl. a re gé nyek, ódák, éne kek, 
nász dal ok, szín mű vek, pász to ri já té kok, szó val a po é ti kus [szép-
iro dal mi] mű vek. A má so dik ka te gó ria alá es nek az akatolikus 
mű vek, pl. az eret nek bib li ák, eret ne kek ál tal írt val lá si, éne kes- és 
ima köny vek, tör té ne ti mun kák, út le írás ok. Vég re a har ma dik osz-
tály ba a sza bad gon dol ko dók nak a ki nyi lat koz ta tott val lás el len írt 
mű vei so ro zan dók . . .”19

Egy má sik szem lé let alap ján a „köny vek kö zül né me lyek jók, 
né me lyek go no szak, né me lyek egyetértők.” A jók: ar ra szol gál-
nak, hogy a hit tisz ta sá gát és az er kölcs ár tat lan sá gát a ke resz tény 
em ber ben fenn tart sák, a go no szak az er köl csöt vesz te ge tik – sze-
rin te – a ver sek, köl te mé nyek, re gé nyek, az egyet ér tők – a tör té-
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17 Mi kes Ke le men: Az if jak ne ve lé sé ről. (Az LXII. Le vél ből) Ro dos tó, 
1725. Jú ni us 11. – Szö veg köz lés: A könyv és könyv tár . . .  i. m. 256.

18 Bod Pé ter: Ma gyar Athenas. – Nagy sze ben, 1766. Elő szó. – Szö veg-
köz lés: A könyv és könyv tár . . . i. m. 260.

19 A cen zú ra szer ve ze té ről és te vé keny sé gé ről Má ria Te ré zia ide jé ben. 
– Szö veg köz lés: A könyv és könyv tár . . .  i. m. 271.



ne ti tár gya lás mó dú mun kák, út le írás ok. A jó köny vek ol va sá sa 
hasz nos. Az egyet ér tő köny vek olvasását sem tilt ja sen ki. Csak a 
go nosz köny vek től kell óv ni az olvasót.20 

Fő leg a nők höz szól va, pon to sab ban az ol vas má nyok he lyes 
ki vá lasz tá sá ról írt Faludi Fe renc: „Megunalkodván ké zi mun ká ban, 
elő ve he tünk va la mely jó köny vecs két . . . lás sa nak ah hoz, ol vas gas-
sa nak ben ne: mi lé gyen kö te les sé ge va la mely ke resz tyén dá má nak 
. . .  A köny vek ben okos vá lasz tást kell ten ni: hagy junk bé két azok-
nak, ame lyek a hit és a religio dol gát il le tik . . ., ame lyek a te o ló gia, 
fi lo zó fia ör vé nyes mély sé gé re ra gad ják eszün ket. Ve gyük elő azo-
kat, ame lyek áhétatosságra kísztetnek, vi lá go sít ják ér tel mün ket, a 
jó ra lá gyít ják s tü ze sí tik aka ra tun kat, fedd nek fo gyat ko zá sa ink ról, 
mó dot, okot ad nak a job bu lás ról, er kölcs re, szép ma ga vi se lés re, 
kel le mes be széd re, és min den ne mű vir tus ra [erényre].”21 Faludi 
kü lö nö sen el le nez te a re gé nyek ol va sá sát: „Meg ne ízelítse a fi a tal 
dá ma a romancia  [re gé nyes] írá so kat, mert oda lesz miattok. Ha tal-
mas arsenicum mé reg [ar zén] lakik ezek ben a köny vek ben, már 
sok lel ket ölt meg. A já té kos, ékes be széd, a ger jesz tő pu ha igék, a 
ten ge ri sok egy be ve szett sze re lem já té ki, tá bo ri erő vel vi as kod nak 
az is te ni fé le lem és tisz ta ság el len. Men nél szebb a könyv, an nál 
job ban ajánl ja ma gát, s töb bet árt . . .” Faludi el mél ke dé sét ma 
azok ra az édes kés so ro zat fil mek re vo nat koz tat hat nánk, ame lyek-
kel va ló ság gal el áraszt ben nün ket a te le ví zió. Ol va sás he lyett egy 
új mé dia buk kan fel. Ro ha nó vi lá gunk ban mint ha he lyet ke res ne 
ma gá nak az zal, hogy ol csó szó ra ko zást nyújt son. És rom bol jon. 
Va ló ság is me re tet, kép ze lő e rőt és egye bet. Faludi szö ve gét csak át 
kell mó do sí ta ni, al kal maz ni az újabb faj ta szó ra koz ta tás mé te lyé-
nek fel is me ré sé re. Mert mi ért is tilt ja a szi ru pos, szen ti men tá lis 
re gé nye ket? Azért, mert ol va só juk a va ló ság ból me ne kül ve azo no-
sul a hő sök kel, s „mi kor ol vas gat ja, nyug ha tat lan ten ger bír ja el mé-
jét, egy mást ve rik a gon do la tok, resz ket a szí ve, for ró csep pek re 
ol va do zik a sze me, óhajt, só hajt, kí ván ko zik, mo so lyog, meg-meg 
el ke se re dik. Egy szó val . . . oda va gyon a le ány zó a hit vány könyv 
mi att . . . mér ge sen irigy ke dik . . . Ma gá nak kí ván ja Pamelia sze-
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20 Alexovics Va zul: A köny vek sza ba dos ol va sá sá ról, 1792. – Szö veg köz-
lés: A könyv és könyv tár . . . i. m. 513.

21 Faludi Fe renc: Ne mes as  szony, 1787. Az as  szo nyok ol vas má nya i ról. 
– Szö veg köz lés: A könyv és könyv tár . . . i. m. 509.



ren csé jét, és mi kor jó for mán fel gyul la dott szí vé ben, azok kal sze rel-
mes ke dik, akik so ha sem vol tak, nem is lésznek.”22

A fel vi lá go so dás ko rá ban ju tot tak el a fel is me ré sig, hogy a 
ha la dás gon do la tát a nem ze ti kul tú ra ho no sít hat ja meg, és ezen 
ke resz tül va ló sul hat tak meg a fel vi lá go so dás esz méi. Ezt is mer-
te fel Ka zin czy Fe renc, ami kor a nyelv újí tás sal pró bált hat ni a 
tár sa dal mi fej lő dés re, a kul tú ra gyor sabb ter jesz té sé re. Az egy sé-
ges nem ze ti nyelv meg te rem té se ser ken tet te a nem zet té vá lást. 
A nyelv kér dés nem csak az iro da lom ban volt érez he tő, ha nem az 
or szág gyű lés ben és a me gyei élet ben is. A mű velt ség hor do zó ja 
lett, sőt tör vény be ik tat ták, hogy a tu do mány nyel ve is a ma gyar 
le gyen a la tin he lyett.

Az ol va só kö zön ség gya ra po dá sa egy ben a nyom da ipar fej lő-
dé sét is fel len dí tet te. Ugyan ak kor a ki adott mű vek az íz lés fej lesz-
tés ben ját szot tak nagy sze re pet. Eb ből adó dik a kér dés: mi lyen 
könyv kí ná la tot ta lál hat tak az ol va sók a 17. és a 18. szá zad ban? A 
könyv nyom ta tók/ki adók olyan mun ká kat nyom tat tak, ame lye ket 
nagy pél dány szám ban ad hat tak el: tan köny vek, nap tá rak, val lá sos 
mun kák, pony va ter mé kek. Aka dá lyoz ta a könyv ke res ke de lem 
fej lő dé sét az or szág fél gyar ma ti hely ze te mel lett a ha zai, ma gyar-
or szá gi ol va só kö zön ség kis szá ma. A la kos ság nak csak cse kély 
szá ma ol va sott. A fő urak fő leg fran ci á ul és né me tül be szél tek, a 
kö zép ne mes ség több nyi re sem mit, vagy eset leg ka len dá ri u mot 
vett a ke zé be.

Az írók fel is mer ték a kö zön ség ne ve lés fon tos sá gát, ezért hoz-
ták lét re az idő sza ki ki ad vá nyo kat, ame lyek kö zül az ol va sás ra 
ne ve lés ben, ser ken tés ben a szép iro dal mi jel le gű la pok vol tak je len-
tő sek. Ez út tal Kár mán Jó zsef Urá nia címú fo lyó ira tá nak be ve-
ze tő jé ből idé zünk né hány gon do la tot. Nem azt a részt, ame lyik 
a   fo lyó irat ok meg ha tá ro zá sát, fon tos sá gát mond ja el, ha nem azt, 
ame lyik ki je lö li az ol va só kö zön ség ét, kik nek szán ta mun ká ját. 
„Az, hogy ezen mun kát kü lö nö sen az as  szo nyi nem nek szán tuk, 
nem zár ja ki a fér fi a kat sem. Kí vá nunk a bölcs íté lők től ol vas tat-
ni, hogy job bít tas sunk, a gyen géb bek től, hogy job bít sunk. Ta lán 
lesz itt-amott mun kánk ban, amely kí ván sá gunk mind két ré szé nek 
meg fe lel. Nem bánt juk meg a fér fi úi ne met, ha azt ál lít juk, hogy a 
szép nem az íz lés uralkodónéja. Lágy érzésök ha tal ma sab ban el fo-
gad ja mind azt, ami szép . . . az ol va sás nak meg sze ret te té se . . . sok 
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ré sze i ben ha zánk nak csak a jó köny vek nem lé te ál tal fojtatik el . . . 
Leg szebb ál ma ink kö zül va ló az, ha egy kel le me tes ha zánk-le á nyá-
nak unal mas órá ját hasz no san rövidíthetjük.”23

Az ol va só kö zön ség szük sé ges sé ge mel lett a fel vi lá go so dás 
ko rá ban han goz tat ták a nyelv szük sé ges sé gét is. Kis Já nos gon-
do la tá val zá rom ezt a ba ran go lást a ré gi szö ve gek kö zött: „Egyik 
leg ha tal ma sabb esz köz a nyelv; ez ál tal ok tat ha tunk, fedd he tünk, 
ta ná csol ha tunk, gon do la to kat, ér zé se ket kö zöl he tünk, min den szó, 
me lyet mon dunk vagy írunk, mind an  nyi szor moz gás ba hoz egy 
vég he tet len éte ri ten gert, s ezen ten ge ren min den moz gás újabb s 
mind mes  szebb-mes  szebb ter je dő moz gá so kat okoz. A nyelv ál tal 
ne vel te tik a nem zet, az ál tal té te tik jó er köl csű vé, szor gal mas sá, 
sze re tet re mél tó vá, tu dós sá, hí res sé és ha tal mas sá . . . // A nyelv 
ál tal élő szó val is le het min den ér tel mes és ne mes szí vű pol gár . . 
. a ha zá nak jóltevője. De a jó könyv író még töb bet te het, s iga zab-
ban is hat hat a pub li kum ra, s csak nem csu dá kat te het. Az élő szó-
val beszéllőt csak egy bi zo nyos szá mú ki sebb vagy na gyobb se reg 
hall ja, az író lát ha tat la nul, né mán, de min de nütt, és esz ten dők s 
szá za dok múl va is szóll, még pe dig ha mes ter sé gé hez ért, szívre-
hatóképpen szóll. Amit ő a pub li kum ke be lé be ki önt, az so ha el 
nem vesz het, gyak ran a leg ké sőbb ma ra dék nál is foganatos.”24 
Saj ná la tát fe je zi ki, hogy a ma gyar írók nak ke vés ol va só ja van. 
En nek az az oka, hogy so kan nem is me rik kel lő kép pen az anya-
nyel vü ket. Pe dig sze rin te a leg jobb ma gyar köny vek ol vas ta tá sa a 
leg ko ráb bi gyer mek kor tól a ma gyar nyelv irán ti sze re te tet is fel éb-
resz ti. A me sé től és re gé től kezd ve a klas  szi kus ma gyar író kig, az 
is ko láskor tól a fel nőtt ko rig min den nap ol vas ni kell . . .

Az egy más mel lett so ra ko zó idé ze tek ből is lát hat juk, hogy 
mi lyen rég óta fel is mer ték az ol va sás fon tos sá gát, szük sé ges sé gét. 
Funk ci ó ja nap ja in kig ke ve set vál to zott, csak vi szo nyu lá sunk kezd 
vis  sza utal ni azok hoz az idők höz, ami kor az ol va sás nem ké pez te 
a na pi te en dők ré szét. Ar ról, hogy hol van, és mi lyen sze re pet ját-
szik az ol va sás nap ja ink ban, min den na pi mun kánk ban, sza bad idő-
te vé keny sé günk ben, ez út tal nem szán dé koz tam szól ni.  
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Ol va sók ról, ol vas má nyok ról szólt ez út tal egy ol va só, aki 
meg osz tot ta ol vas mány él mé nye i nek egy ré szét a hall ga tó ság gal. 
Bíz va ab ban, hogy to váb bi ol va sás ra ser kent ez ál tal. A szö veg vá lo-
ga tás fi gye lem fel kel tés is egyút tal: elő kell ven ni az el múlt szá za-
dok po ro so dó köny ve it, is mert s ke vés bé is mert szer zők mű ve it, s 
lát hat juk: meg an  nyi böl cses ség rej lik ben nük, csak ki kell nyit ni a 
köny vek táb lá ját, és ki sza ba dí ta ni a ben nük rej lő tit ko kat . . .  

(2002) 
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EMLÉKEK ÖSVÉNYÉN



KI IS VOLT SINKÓ ER VIN?

Gon do la tok egy év for du ló kap csán

Sinkó Er vin szü le té sé nek szá za dik év for du ló já ról tu do má nyos 
ülés szak kal és al kal mi ki ál lí tás sal em lé kez tünk meg a Ma gyar 
Tan szé ken. Ami kor a ren dez vény re ké szül tünk, sze ret tük vol na 
be mu tat ni Sinkót, az em bert és az írót. Ki mon dot tan tu do má nyos 
dol go za tok meg írá sá ra szólt a fel ké rés, s ben nem már ak kor fel-
me rült a kér dés, men  nyi re le het sé ges ez? Az igaz, hogy az al ko tót 
do ku men tál ják a mű vei, de csak rész ben. Csu pán a meg je lent 
mű ve i ről mond hat juk el ezt, s hol van nak a kö zö let len al ko tá sai, 
az el hang zott elő adá sai? Ezek ről nincs hi te les fel jegy zés. A sinkói 
élet mű igen gaz dag, mint egy har minc önál ló kö tet és szá mos írás 
ké pe zi, ame lyek idő sza ki ki ad vány ok ban lát tak nap vi lá got el ső-
sor ban ma gya rul, to váb bá hor vá tul, né me tül, fran ci á ul és más 
nyel ve ken. Mun kái alap ján is mert Sinkó Er vin, az al ko tó. Tud juk, 
hogy köl tő ként in dult, de van nak pró zai al ko tá sai is – re gé nyei, 
el be szé lé sei, kri ti kái, ta nul má nyai, es  széi, drá mái, fi lo zó fi ai jel le-
gű írá sai, po li ti kai kom men tár jai, vi ta ira tai.

Sinkó, mint for ra dal már, mint mo ra lis ta ugyan csak al ko tá sa in 
ke resz tül is mer he tő meg. Eze ken az írá so kon ke resz tül lát hat juk 
éle té nek el lent mon dá sos sza ka sza it, a nem csak a ha zát, ha nem az 
ön ma gát ke re ső em bert is. Amen  nyi re ez le het sé ges. Mi, akik sze-
mé lye sen is is mer tük, ta lán más ként lát juk az al ko tót, mint azok a 
fi a ta lok, akik a mű ve in ke resz tül szem lé lik csu pán. 

Vis  sza pil lant va a múlt ba, fel me rült ben nem a kér dés: ki is volt 
tu laj don kép pen Sinkó Er vin? Az a jól meg ter mett mo soly gós ta nár 
úr, akit 1959 ok tó be ré ben a szék fog la ló elő adá sán meg cso dál tam, 
aki ké sőbb is meg győ ző en be szélt ne künk iro da lom ról és mű vé-
szet ről ál ta lá ban, vagy az a kis sé el ve szett, za var ban le vő öreg úr, 
aki el té vedt a ré gi épü let fo lyo só i nak út vesz tő i ben, s va la hány szor 
ez tör tént ve le, min dig res tel ked ve kért, hogy ve zes sem a szo bá já-
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ba . . . Va ló já ban ne ki kö szön het tem, hogy a tan szék könyv tá rá ba 
ke rül tem. Ezek a bo lyon gá sok az épü let fo lyo só in ar ra is jók vol-
tak, hogy meg tud ja tő lem: mun ká ba sze ret nék áll ni. A tan szé ken 
ugyan is csak úgy tel je sed he tett ki ered mé nyes mun ka, ha van nak 
for rás mű vek, köny vek, do ku men tu mok, ahon nan az egye te mis ták 
tu dás szom ju kat csil la pít hat nák. Köny vek, fo lyó ira-t ok vol tak, 
de nem volt, aki ren dez ze, for ga lom ba hoz za őket. Azt su gall tuk 
ne ki, szor gal maz za a ka ri szer vek nél, hogy ve gye nek fel va la kit a 
könyv tá ri mun ká ra . . .  És fel vet tek . . .  
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Sinkó Ervin első óráját tartja a tanszéken

A va ló di együtt mű kö dé sünk csak ez után kez dő dött. Mi vel min-
dig dél után adott elő, füg get le nül at tól, hogy táv hall ga tó vol tam, 
el jár tam az órá i ra. Szin te min dig ott ül tem az el ső pad sor szé lén. 
Fe je men le gen dás hí rű pi ros fran cia sap kám mal. Ha vé let le nül más-
ho va ül tem, vagy el kö vet tem azt a fő ben já ró bűnt, hogy le vet tem a 
sap kát a fe jem ről, ak kor a ta nár úr kö rül né zett, bi zony ta lan ko dott, 
azt hit te, el vé tet te a tan ter met. Va la hogy hi ány ér ze te volt, ha nem 
ta lált, ne he zen kezd te meg az órát. Ha ma ro san ki de rült, mi okoz ta 
a za vart. Rossz arc me mó ri á ja mi att nem is mert ben nün ket. A pi ros 
sap ka volt a biz tos jel, hogy jó he lyen jár. Ké sőbb, ami kor már 
job ban fel ta lál ta ma gát, ar ra kért, hogy ne ve gyem le a sap kát a 
fe jem ről, mert a töb bi ek kö zött nem tud fel is mer ni. Én ugyan is a 
má so dik fél év től kezd ve ál lan dó, ak tív részt ve vő je vol tam min den 



Sinkó-előadásnak. Ha Goet hét, Cso ko na it vagy Dosz to jevsz kijt 
akar ta idéz ni, csak meg ke re sett a sze mé vel, oly kor ki sem mond-
ta a ké ré sét, csu pán a szer ző ne vét, s a könyv tá ros (bár már nem 
volt szol gá lat ban) ket te sé vel szed ve a lép cső ket, sza ladt a má so dik 
eme let re, s per cek múl va hoz ta a kért mű vet. Így ment ez éve kig, 
pon to sab ban két és fél évig. És ak kor lediplomáltam. Nagy csa-
ló dást okoz tam Sinkó ta nár úr nak. Nem jár tam töb bet az órá i ra. 
Se ho gyan sem tud ta meg ér te ni, hogy mi ért. Em lé ke ze tes ma rad a 
meg le pe tés su gall ta, ma már kis sé na iv nak tű nő kér dé se: „Hát ma ga 
csak a dip lo ma vé gett járt órák ra, nem az elő adá sok ér de kel ték?” 
Kis sé elszégyelltem ma gam, és év vé gé ig még hall gat tam elő adá sa-
it. (Áp ri lis tól má jus vé gé ig.) Ős  szel azon ban ez is el ma radt, Sinkó 
ta nár úr nak mun ka mód szert kel lett vál toz tat nia. Óra előtt köl csö-
nöz te ki az az nap ra szük sé ges mű ve ket. Szá mom ra ez nem je len tett 
kü lön meg ter he lést, mi vel a kö te le ző dél utá ni könyv tá ri ügye le tet 
úgy vá lasz tot tam meg, hogy ak kor le gyek dél utá nos, ami kor Sinkó 
ta nár úr nak órái vol tak. Fel sza lad tam né hány perc re a má so dik eme-
let re, elő ke res tem az elő adás hoz szük sé ges köny ve ket, és foly tat-
tam lent, a köz pon ti könyv tár ban a mun ká mat. S is mét a re a li tás tól 
tá vol élő em ber rel ta lál koz tam. A ta nár úr meg kö szön te a köny ve-
ket, és biz ta tott, hogy nyu god tan men jek most már ha za, Mici né ni 
majd ha za visz, ne ki nin csen töb bé szük sé ge rám. Az, hogy ne kem 
mun ka időm van, má sok nak eset leg szük sé ge lesz a je len lé tem re, ért-
he tet len volt szá má ra. Ő el en ge dett. S ki mer ne emi att fe le lős ség re 
von ni? Hi szen ő meg be csült te kin tély volt a ka ron és más he lye ken 
is. (Ez ak kor ju tott ki fe je zés re fo ko zot tan, ami kor ter hes vol tam, és 
Sinkó, az em ber, aki nek so ha nem volt gye re ke – ta lán egy kis sé a 
sa ját lá nyát lát ta ben nem – szin te bo csá nat ké rő en né zett rám, ami ért 
be fá rasz tott, és kér te a fe le sé gét: vi gyen en gem ha za. Én ugyan nem 
me het tem még ha za, de ezt so hasem tud tam ve le meg ér tet ni.)

Mint aho gyan azt sem tud ta ele in te fel fog ni, hogy van nak di á-
kok, akik ne he zen tud ják elő te rem te ni az anya gi a kat, hogy Új vi dé-
ken lak has sa nak, hogy egye tem re jár ja nak. Egy be szél ge tés után, 
ami kor rá döb bent er re, te kin té lyét lat ba vet ve, ki jár ta, hogy a mi 
hall ga tó ink kö zül töb ben is ösz tön díj hoz jus sa nak. S ta lán az sem 
mel lé kes, hogy ez az ösz tön díj ös  sze ge ab ban az idő ben igen te kin-
té lyes volt má so ké hoz ké pest. 

A na iv, de ér ző em bert ál lít ja elénk egy má sik epi zód is. Ké ső 
ős  szel egy hall ga tónk kis ka bát ban, va cog va ér ke zett órá ra. A ta nár 
úr rá szólt: „Fi am, hi deg van már, mi ért nem hú zott ka bá tot?” „Nin-
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csen” – volt a szé gyen lős vá lasz. „Mi ért nem vesz?” „Nincs mi ből” 
– fe lel te a kér de zett. Ez is ért he tet len volt szá má ra. Hogy an  nyi 
év vel a há bo rú után még min dig van nak em be rek, akik nek nem 
telik té li ka bát ra. „Hát ezért har col tunk mi?” – té pe lő dött. S né hány 
nap múl va ka bát ban je lent meg az egye te men az év fo lyam tár sam. 
Ta lán fe les le ges ma gya rá za tot fűz ni hoz zá, hon nan lett ne ki.

Ami kor Sinkó Új vi dék re jött, túl volt már a har ci as, for ra dal mi 
kor sza kán, de te le ro man ti kus el kép ze lés sel, lel ke se dés sel. Csak 
va la hogy mint ha nem tud ta vol na meg ér te ni a hét köz na pi éle tet. 
Ami kor meg is mer tem, alig vol tam húsz éves, ő meg túl volt a hat va-
non. A mi sze münk ben öreg em ber nek ha tott, bár utó lag úgy gon do-
lom, hogy kis sé el tú loz tuk a dol got, az óta egé szen más ként lá tom 
ezt a kor osz tályt. Gyak ran jut eszem be, amit ak kor mon dott ne kem: 
„Kis lány, ma ga szem te le nül fi a tal!” Nem volt a hang já ban irigy ség, 
in kább sze re tet, vagy ta lán fi gyel mez te tés is, hogy nem tu dom, mi 
vár még rám az élet ben, s egy szer fe let tem is el száll az idő.
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Sinkó Ervin levele Zágrábból (1962. január 27.)



Sinkó éle té nek el vá laszt ha tat lan kí sé rő je volt „pa rá nyi, ener-
gi kus és okos fe le sé ge, sok éves bo lyon gá sá nak hű kö ve tő je, 
gyak-ran leg főbb ösz tön ző je és egye dü li pub li ku ma. Ha ő nincs 
ál lan dó an mel let te, Sinkó so ha nem éri el Zág rá bot, rég nyo ma 
ve szett vol na már az eu ró pai út ta lan utak egyi kén, nél kü le, szó sze-
rint ért ve, éhen halt vol na, hisz sem mi mást nem tu dott, csak ír ni, 
még hoz zá olyan kéz ira to kat, me lye ket sen ki sem akart megjelen-
tetni”.1 Mici né ni, aho gyan mi is mer tük a fe le sé gét, au tót ve ze tett 
(Sinkó tech ni kai an ti ta len tum volt, ha va la ha vé let le nül a vo lán 
mö gé ült vol na, biz to san ka ram bo lo zik – így a fá ma), min den ről 
gon dos ko dott a be szer zé sek től kezd ve a na pi kö te le zett sé ge kig. 
Mi még is azt a mon dá sát je gyez tük meg, ami vel a vizs gáz tat ni 
in du ló Sinkó ta nár urat ki kí sér te: „Er vin, ne légy ke gyet len!” Hát 
ő nem volt ke gyet len. Csak a tu dást kö ve tel te. Az ér tő, gon dol ko-
dó di á ko kat be csül te. Meg ér tő, el né ző volt. Azt hi szem, va la men -
nyi ünk em lé ke ze té ben így él ma is.

Most így vis  sza idéz ve em lé ke i met Sinkó ta nár úr ról, az em ber-
ről és mű ve i nek is me re té ben, meg le pő fel is me rés ke rí tett ha tal má-
ba, amit meg kí sér lek meg fo gal maz ni. Va jon a ha zát és ön ma gát 
ke re ső em ber nem Új vi dé ken ta lál ta-e meg leg tel je seb ben azt, 
amit egész éle té ben ke re sett? A Ma gyar Tan szé ken, az If jú sá gi Tri-
bü nön, a di ák jai kö ré ben? Elő adás alatt, vi ta köz ben, a hall ga tók 
„gólyabuliján” (már csak így em lí tem, pe dig de hogyis le he tett azt 
a mai ér te lem ben bu li nak ne vez ni a ma gunk sü töt te má kos ka lács 
mel lett, egy-egy po hár üdí tő kí sé re té ben), a fi a ta lok kö zött, az 
intellektuellek kö zött.

A mai fi a ta lok Sinkó Er vint már csak a mű ve i ből is mer he tik 
meg. Ne kik azt aján lom, hogy ol vas sák őket, s ala kít sák is ki a 
ma guk Sinkó-képét. Ők bi zo nyá ra men te sek lesz nek a szub jek tív 
ér éke lés től, nem be fo lyá sol ja őket sze mé lyes él mény, a szer ző 
is me re te, em be ri lé nyé nek ro man ti kus, vagy ép pen gye re kes meg-
nyil vá nu lá sa. En  nyi vel sze gé nyeb bek ők. S ta lán azért nem le he-
tünk elég ob jek tí vek mi, akik ta nít vá nyai vol tunk . . .   

(1998)
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  1 Marjan Matković: Sinkó Er vin – a cso dá la tos ki rán du ló ki rán du lá sa = 
Sinkó Er vin: Az út. – Bu da pest : Aka dé mi ai Ki adó, 1990



ÉL MÉNY, SZE REP, HI VA TÁS
          

B. Sza bó György, a ta nár, aho gyan lát tam

Le het, hogy csa ló dást oko zok a hall ga tó ság nak. Tel je sen szub jek-
tív meg kö ze lí tés ben sze ret ném be mu tat ni Becskerek hí res em be rei 
kö zül azt az em bert, akit sze mé lye sen is is mer het tem, B. Sza bó 
Györ gyöt, aki a gya ko ri Sza bó név elé meg kü lön böz te tő elem ként 
szü lő vá ro sá nak ne vét vet te fel, mint egy je lez ve kö tő dé sét hoz zá.

Mi ért ép pen őt vá lasz tot tam? A ta vasz fo lya mán elő adás ra kér-
tek fel a szer ve zők. Gyor san vá la szol tam a fel ké rés re. Vál la lom, 
ha B. Sza bó György ről be szél he tek. Azt hit tem, kön  nyű lesz, 
hi szen ta nít vá nya vol tam. Leg alább én így val lom. Sze ret ném hin-
ni, hogy így is van. Többévi pe da gó gi ai mun ká ja alatt sok di ák ja 
volt, de nem mind ne vez he tő ta nít vány nak. Az el múlt évek alatt 
több olyan mun kát vé gez tem, amely nek szük sé ges sé gé ről írá sa i-
ban szólt: nagy szó tár, a tan szék meg ala kí tá sa, bib li og rá fi ai szám-
ba vé tel stb. Ami kor a mun ká i mon dol goz tam, nem vol tam tu da tá-
ban, hogy az ő su gal la ta it pró bá lom meg va ló sí ta ni. (Már ké szen 
volt az el ső kö te tem, ami kor mot tót ke res tem hoz zá, s az ő egyik 
szö ve gé ből vá lasz tot tam idé ze tet.) Ez út tal is tő le köl csön zöm – a 
cí men kí vül – az aláb bi so ro kat is:

„Nem csak az anyag ve szen dő, az em ber is. Egy-egy év fo lyam, 
egy-egy lap pél dány meg sár gult pa pír já val, po ro san, de ma még él, 
hol nap már tűz be ke rül het, el ér he ti a vég zet. Ma ta lán még nem 
ké ső men te ni, ami ment he tő, őriz ni, ami meg őr zés re ér de mes. (. . .) 
Men te ni az ada tot, rög zí te ni, to vább ad ni, ha az em ber sor sa előtt 
még te he tet le nül ál lunk is. Men te ni, ami ment he tő, őriz ni, ami 
meg őr zés re ér de mes, ha már a leg ér té ke seb bet, az em bert, nem 
va gyunk ké pe sek megőrizni.”1
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  1 B. Sza bó György: Fel jegy zé sek iro dal munk lel tá ro zá sa előtt kö zös dol-
ga ink ról = Ma gyar Szó, 1962. jú ni us 3., 15.



Az idé zett szö veg ből el ső köny vem in dí tá sa ként a do ku men tu-
mok rög zí té sé nek szük sé ges sé gét te kin tet tem fel ada to mul. Ez út tal 
az em ber ről sze ret nék szól ni. A „leg ér té ke sebb ről”, akit „nem 
va gyunk ké pe sek meg őriz ni”. Em lé ke im nek nincs tár gyi do ku-
men tu ma – vagy alig van. Egyet len fény ké pem sincs ta ná rom ról 
– ké sőb bi mun ka tár sam ról, csu pán né hány üze net tő le (le vél nek 
nem ne vez he tő pa pír da rab az alá írá sá val, és egy csa lá di vo nat ko zá-
sú le vél, amit ka to na ként az any já hoz írt) . . .  En  nyi év táv la tá ból 
lá tom, hogy mit je lent a „meg sár gult”, po ros pa pír – ami meg őr-
zés re ér de mes . . .

Nem élet raj zi ada to kat kí vá nok el mon da ni, azok – bő veb ben 
vagy rö vi deb ben – fel lel he tők az iro dal mi le xi ko nok ban, kö te tei 
elő- vagy utó sza vá ban.

„A szü le tés és a ha lál ada ta, és az élet, amely ott fe szül a két 
dá tum kö zött, s amely for mál ta, ala kí tot ta, szó lás ra biz tat ta és 
el hall ga tás ra kényszerítette: az élet ada tai. Az élet adatai?”2 Ta lán 
ez az ada lék is ah hoz tar to zik . . . 

Sze li Ist ván Ár nyak és ará nyok cí mű írásában3 je lez te, hogy 
„so ká ig fog juk vár ni an nak a ki égett tár gyi la gos ság nak az el jö-
ve tel ét, amely majd ös  sze vet és ana li zál, ren dez és meg ál la pít, s 
ki raj zol ja az élet mű ha tár vo na la it: in nen in dult, ed dig ért”.4 Er re 
már töb ben vál lal koz tak az el múlt év ti ze dek ben.

Sze li Ist ván ar ra is fi gyel mez te tett, hogy „ha az iga zi Sza bót 
akar juk idéz ni, ak kor nem írá sa it kell szó ra bír ni, ha nem tet te it, 
mert őt a cse lek vés fe je zi ki job ban és tel je seb ben: az óta, hogy az 
új já szü le tett or szág ban meg nyi tot ta az el ső ma gyar is ko lát egé szen 
az éle tét meg sza kí tó mu ra szom ba ti sze mi ná ri u mig a leg ma ga sabb 
ren dű em be ri cse lek vés: a ha té kony, szép szó val va ló szel lem- és 
lé lek for má lás, a ne ve lés volt iga zi területe”.5 A ta nár ról sze ret nék 
hát szól ni a cím kulcs sza vai alap ján.
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  2 B. Sza bó György: Em ber és mű = Éj sza kák, haj na lok. – Novi Sad : 
Fo rum Könyv ki adó, 1963. 139.

  3 Híd, 1963, 11., 1079–1081.
  4 Uo. 1079.
  5 Uo. 1080.



EL SŐ TÉ TEL: ÉL MÉNY

„. . . az él mény te rem ti a mű vészt”. Val lo má sa sze rint „Egy 
tö rek vés szü le tett az él mény ből”. „Az él mény nek csu pán annyi 
kö ze van a mű höz, hogy az él mény ins pi rál, meg in dít ja az ér zés- 
és gon do lat lán co la tot az al ko tó ban, és nyers anya got ad a mű höz.” 
Is me ret sé günk nem ilyen él ményt ered mé nye zett. Nem let tem 
mű vész. De ő „Él mé nyem lett. El ső nagy él mé nyem” 1957 őszén, 
a fő is ko lán. 

1957 ősze: tan év kez det az új vi dé ki Ta nár kép ző Fő is ko lán.
Előt te nem ta lál koz tunk sze mé lye sen. Nem is mer tem. Szin te 

sem mit sem tud tam ró la Csu pán az elő ző nem ze dék vé le mé nyét 
hal lot tuk. Vol tak, akik kü lönc sé gé re, iro ni kus ma ga tar tá sá ra hív-
ták fel a fi gyel mün ket, vol tak, akik től meg tud tuk: ki vá ló elő adó. 
Órái él ményt je len te nek min den kor. Ta lán fél tünk tő le. Ő sem mit 
nem tu dott ró lunk. Ah hoz, hogy né mi leg meg is mer jen min ket, kér-
dő íve ket osz tott szét, hogy ki tölt sük. A kér dé sek a ma gyar és vi lág-
iro da lom nagy ja i ra (Ady, Mó ricz Zsig mond, Shakes peare stb.), 
va la mint a ju go szláv iro da lom ki emel ke dő író i ra (Andrić, Krleža) 
vo nat koz tak, és az ál ta lá nos mű velt ség meg is me ré sét szol gál ták. 
A kö vet ke ző órán tör tént az ered mény ki ér té ke lé se.

Szá mom ra eb ben a pil la nat ban kez dő dött az él mény. Amint 
be jött az órá ra, ne ve men szó lí tott. Fel áll tam. Vé gig mért. A rá 
jel lem ző félrebiggyesztett ajak kal, eny he gún  nyal a hang já ban 
meg kér dez te, hon nan jöt tem, hol vé gez tem a gim ná zi u mot, ki 
volt a ma gyarta ná rom. Mi ért aka rok ép pen ma gyarta nár len ni? 
Azért ér de kel te mind ez, mert nem tu dott ho va ten ni. Kér dé se i re 
adott vá la sza im alap ján nem tud ta, ki ta nít ha tott (pe dig is mert 
min den ma gyarta nárt Vaj da ság ban), hi szen még azt sem tud tam, 
mi kor halt meg Ady End re, mit je lent az ih let szó, de fel tud tam 
so rol ni Andrić mű ve it, egye dül én tud tam ki volt Gu ten berg, és 
mi a bib li og rá fia . . . Le súj tó volt . . . Vagy csak lett vol na, ha a 
meg szé gye ní tés he lyett nem ba rá ti be szél ge tés kö vet ke zik, nem-
csak az órán, utá na is, ha za fe lé me net. (Egé szen vé let le nül kö zel 
lak tunk.) 

Meg tud ta tő lem, hogy szerb gim ná zi u mot vé gez tem Óbecsén . . . 
Nem fir tat ta to vább, mit ke re sek a ma gyar sza kon. Ké sőbb a mű ve i-
ből és az élet raj zá ból tud tam meg, mi ért volt meg ér tő (nem el né ző!) 
hoz zám. A ma gya rá zat egy sze rű: ő sem jár hat ta vé gig is ko lá it az 
anya nyel vén . . .
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Ké sőbb tud tam meg, mi ért al kal maz ta a kér dő íves mód szert, 
hogy di ák jai be mu tat koz za nak. Sza bó ta nár úr sze rint „az írás be li 
fel adat a ta ní tás őszin te tü kör ké pe, mert be mu tat ja a ta ní tás szín-
vo na lát, a ta nár szak tu dá sát, a ta nu ló és a ta nár vi szo nyát, fel tár ja 
a ta nu ló tu dá sát, gon dol ko dás mód ját, kul tú rá ját, nézeteit”.6 Ezt 
1950-ben ír ta.

Ek kor is mer tem meg a ta nárt s az em bert. Bár ele in te fél tünk 
tő le, ké sőbb ez az ér zés szer te fosz lott. Tisz tel tük. Ba rá tok let tünk. 
Ne ki kö szön he tem, hogy el vé gez tem a fő is ko lát és utá na az egye-
te met is. Az ő ta ná csá ra el ol vas tam ma gyar iro da lom ból min den 
mű vet, amely ről csak be szélt. Elő re meg mond ta, ki ről, me lyik 
mű vé ről tart ja majd elő adá sát, s én hét ről hét re el ol vas tam min-
dent, hogy kö vet ni tud jam az órá it. Tő le tud tam meg azt is, hogy 
nem elég a mű vet egy szer el ol vas ni. Az el ső ol va sás csak a cse lek-
mény re irá nyít ja a fi gyel met. A több szö ri ol va sás nyújt hat ma ra-
dan dó él ményt. Ek kor fi gyel het jük meg a sze rep lők jel le mét, a 
le írás mód ját. Vizs gá ra csak olyan ol vas mány jegy zék kel je lent kez-
het tünk, amit leg alább két szer vagy há rom szor ol vas tunk, még ha 
csak tíz–ti zen öt mű cí mét je löl jük is meg a száz negy ven aján lott 
ol vas mány kö zül. S a ta nár úr csak ab ból az anyag ból kér de zett a 
vizs gán. De ab ból ala po san . . .

S él mény ként ma radt meg ben nem, s azt hi szem év fo lyam tár-
sa im ban is, 1957 esős ok tó be re, ami kor az elő ző év tör té nel mi 
ese mé nye it is be le szőt te elő adá sa i ba Il  lyés Gyu la Egy mon dat 
a zsar nok ság ról cí mű ver sét idéz ve, vers sza kon ként ér tel mez ve. 
(Le het, hogy fő pró ba volt? Ké sőbb meg je lent a szö ve ge Há bor gó 
lel kek or szá gá ban címen.7)

Saj nos, az el ső sze mesz ter után meg sza kadt az él mény sor. Gol-
nik kö vet ke zett . . .  A sze mé lyes él mé nyek a ké sőb bi ek ben már 
nem a ta nár hoz kö tőd nek. Táv hall ga tó let tem, majd mun ka társ.
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MÁ SO DIK TÉ TEL: SZE REP

Egé szen sza ba don ér tel mez ve úgy tű nik, a be teg ség mi att 
Golnikon tar tóz ko dó em bert új sze rep ben kell szem lél nünk. 

Ez a sze rep a mű vé szé, a fes tőé, aki a ter mé szet ben ta lál ih le-
tet. A kö vek ben, a fa ele me i nek ré sze i ben, azok bon co lá sá ban. Ez 
a szür ke, majd a fe ke te-fe hér tus rajz ok kor sza ka. Va ló já ban ez 
nem is sze rep. Hi szen ko rai írá sa i ban már fes tő nek val lot ta ma gát. 
Csak a köz éle ti mun kás nak – amíg egész sé ges volt – nem volt ide-
je ezt a sze re pet vál lal ni.

En nek az idő szak nak je len tős ál lo má sa az 1961-es tár lat (Hun-
gá ria ’61). A mű vész mun ká ját ki ér té kel ték ná lam hi va tot tab bak. 
Ben nem a szem lé lés, a lá tás, az él mény, a meg te kin tés mód ja 
ha gyott nyo mot.

A tár la tot ugyan csak meg előz te a fő pró ba: a ké pek elő ze tes 
meg te kin té se a la ká sán. Ze nei alá fes tés sel: Beethoven 9. szim fó-
ni á já nak hang jai mel lett, min dig kü lön-kü lön meg vi lá gít va kel lett 
néz ni egy-egy raj zot. A sö tét ben a fe hér lap – raj ta a fe ke te tus sal 
ve ze tett vo na lak so ka sá ga, szö ve vé nye egé szen más mi lyen volt, 
mint nap pa li fény nél. 

Más nap te le fon hí vás. Ér dek lő dött, tud tam-e alud ni az éj jel. 
„Mi ért?” „Jó ide gei van nak!” – volt a vá lasz.

HAR MA DIK TÉ TEL: HI VA TÁS

Nem csak szak ta nár volt, ha nem vér be li pe da gó gus is. Írá sa i-
ban a mód szer tanta nár is meg szó lalt. Fon tos nak tar tot ta a szak-
mai ké pe sí tést nem csak fő is ko lai, ha nem egye te mi szin ten is. Ezt 
tük rö zi el gon do lá sa a Ma gyar Tan szék ről: „A ma gyar tan nyel vű 
is ko lák ál ta lá nos ér de két, a ma gyar nyelv és iro da lom sza ko sok 
szak mai szint jé nek fel eme lé sét tart va szem előtt, nél kü löz he tet len-
nek tart juk a ma gyar nyelv és iro da lom tan szék ének meg nyi tá sát 
a belg rá di Egye te men, ahol a hall ga tók a négy éves rend sze res 
mun ká val meg sze rez het nék a szük sé ges szak tu dást” – ír ta már 
1949-ben.8 Ez zel a kér dés sel több íz ben is fog lal ko zott. Ké sőbb a 
tá ma dá sok tól véd te a tan szé ket.
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Órá i ra rend sze re sen ké szült. Ezt nem is tit kol ta. Több órát 
ol vas ga tott, mi e lőtt elő adás ra ment. („Elő adá sa i mat rend sze re sen 
tar tom, hall ga tó im sze ret nek és tisz tel nek. Az órá im szá ma is meg-
sza po ro dott – a he ti 10 órá nál tar tok – így az elő ké szü let is több 
időt vesz igény be.” (. . .) „Órá im ra kö rül be lül négy–hat órát kell 
elő ké szül nöm” – ír ta any já nak 1947-ben a ka to na ság ból. „Új ság, 
könyv ke res ke dés, könyv tár – is ko la – ezek most a leg főbb gond ja-
im, és ez nem is kevés.”9

Azt val lot ta, hogy az iro dal mat ol va sás út ján le het meg is mer ni. 
Az ol va sás ré vén pe dig „meg is mer he tő a he lyes mon dat szer kesz-
tés s a nyelv gaz dag sá ga” (a nyelv- és iro da lom ta ní tás egy be fo-
nó dá sa). Gya kor lat ban ve lem is ezt tet te már ta lál ko zá sunk el ső 
nap ja i ban. El kép ze lé sét tet tek kel iga zol ta.

„Az anya nyelv és iro da lom sza kos pe da gó gus szá má ra rend-
kí vül fon tos a nyelv jó is me re te, a he lyes be széd, a szép hang sú-
lyo zás és a ki fe je zés gazdagsága.”10 Emel lett a könyv is me ret. A 
könyv tá rak szük sé ges sé ge. A meg le vő ál lo mány hasz ná la ta. „Az 
el ső vi lág há bo rú előtt meg je lent szak iro da lom és fo lyó irat-iro da-
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10 A ma gyar nyelv és iro da lom ta ní tá sa . . .  I. m. 139.



lom fel vá gat la nul és érin tet le nül po ro so dik a köny ves polc okon, 
és a ré gi ma gyar iro da lom ma már egé szen rit ka ki ad vá nyai (pl. 
Du go nics, Ber zse nyi, Szé che nyi mű ve i nek el ső ki adá sai!) érin tet-
le nül és min den ki től el fe led ve he ver nek és pe né szed nek a könyv-
szek ré nyek ben. A szak ta nár nak so ha nem ju tott eszé be, hogy eze-
ket a rit ka ki ad vá nyo kat meg mu tas sa a ta nu lók nak . . .”11 

164

B. Szabó György levele

Ta nár ként nem csak az volt a mód sze re, hogy be avas sa a ta nu ló-
kat az iro da lom ba, ha nem köz vet le nül el is be szél ge tett ve lük ró la. 
Ami kor szük ség volt rá, sa ját köny vét ad ta köl csön a di ák ja i -nak 
– er ről le vél is ta nús ko dik, amit ne kem cím zett: az én köz ve tí té-
sem mel küld te el Hor váth Já nos Cso ko na i ját egy hall ga tó nak, 
aki nek az sze mi ná ri u mi dol go za tá hoz kel lett.

Az egye te men ré gi ma gyar iro dal mat ta ní tott. Vizs gá ra az 
el ső kér dést ma ga a hall ga tó vá lasz tot ta meg oly mó don, hogy 
el ol va sott, be mu ta tott és ér té kelt egy iro da lom tör té ne tet vagy 
szö veg for rást. Ak kor még nem tud tam, hogy en nek a mód szer-
nek a gyö ke rei mé lyeb bek. 1952-ben ír ta: „A ma gyar iro da lom 
ta ná ra i nak a tá jé ko zat lan sá ga a for rás mű vek is me re te te rén, a 
szak kép zett sé gük meg ala po zá sá nak és fej lesz té sé nek a kér dé se.” 
„Az ál lam vizs gán az iro da lom tör té ne ti for rás mű vek is me re té ről 
egé szen le súj tó kép tá rul elénk. A több évi gya kor lat tal ren del ke ző 
ta nár egyet len olyan for rás mű vet sem tud, amely a re form kor szak 
iro dal mát tár gyal ja, nem tud ja, me lyik iro da lom tör té né szünk írt 

11 A ma gyar iro da lom tör té ne ti for rás mű vek sze re pe a kö zép is ko lai ta ní-
tás ban = Él mény, sze rep, hi va tás.  I. m. 178.



élet raj zot Vö rös mar tyról, nem tud ja, kik fog lal koz tak Pe tő fi vel 
vagy Aran  nyal. Egé szen rit kán, el vét ve akadt olyan ta nár, aki pon-
to san meg tud ta ne vez ni a ma gyar fi lo ló gi ai fo lyó ira to kat. Még rit-
káb ban ta lál ko zunk olyan pe da gó gus sal, aki is me ri a Ré gi Ma gyar 
Köl tők Tá ra so ro za tot, tud ja, mit tar tal maz nak a Nyelv em lék tár 
kö te tei, hal lott Sza bó Kár oly bib li og rá fi ai mun kás sá gá ról, és ered-
mén  nyel for gat ta Szinnyei Jó zsef ti zen négy kö te tes Ma gyar írók 
éle te és mun kái cí mű mű vét . . .”12 

EPI LÓ GUS

Mun ka társ ként na gyon jól együtt mű köd tünk. Is me ret sé günk 
ba rát ság gá fej lő dött. Ma gán sé rel me it még is tá vol tar tot ta tő lem. 
Élet raj zi ada ta i ból utó lag tud tam meg, hogy 1962-ben „vá rat la nul 
ar ra kény sze rült, hogy az új vi dé ki Fi lo zó fi ai Fa kul tás Ma gyar Tan-
szék ének ta ná ra ként – egye te mi vizs gát te gyen szerb nyelv ből és 
iro da lom ból! Hogy »rendben le gye nek a papírjai«, az az to vább ra 
is jo ga le gyen előadni”.13 Ek kor ne vez ték ki „könyv tár fel ügye lő-
nek”. Ve lem, a könyv tá ros sal, ezt so ha nem tu dat ta, nem érez tet te, 
bár jó ma ga sé rel mez te . . . Ta lán azért nem tu dat ta ve lem, hogy 
most ő a fel ügye lőm, mert úgy vél te: fel ta lál tam ma gam a mun-
kám ban, nincs szük sé gem fel ügye let re. Ak kor a tan szék könyv tá-
rát ve zet tem, s úgy hi szem, nem akart meg bán ta ni, ha már ön nön 
sé rel me it ma gá ba kel lett foj ta nia . . .

Ta lán va ló ban ez az utol só kép az éle té ből . . . 1963-ban be kö-
vet ke zett ha lá la után már csak a mű ve in ke resz tül be szél get he tünk, 
vi tat koz ha tunk ve le. Ha ol vas suk. Mert csak úgy is mer het jük meg 
tel je seb ben, s mert a „tet te it, cse lek vé se it” is las san már csak az 
írá sa i ban lel het jük meg. Hi szen „a leg ér té ke seb bet, az em bert, 
nem va gyunk ké pe sek meg őriz ni . . .”

(2000)
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A SOK OL DA LÚ TA NÁR
          

Matijevics La jos ról

Nem a tu dós ról, ha nem az év fo lyam társ ról, a ba rát ról, a ta nár-
ról, a mun ka társ ról sze ret nék szól ni. Ez út tal is szub jek tí ven, a 
ma gam szem szö gé ből. Matijevics La jos 2001. jú li us 7-én töl töt te 
vol na be a hat va na dik évét. Ezen az őszön is kö szön töt ték a hat van-
éve se ket (és az idő seb be ket is . . .), de ró la mint ha meg fe led kez-
tek vol na. Ha ti zen hét év vel ez előtt nem tá vo zott vol na kö zü lünk 
olyan döb be ne tes hir te len ség gel, ta lán nem fe led ke zünk meg a 
szü le tés nap já ról. 

Is me ret sé günk több mint negy ven éves. 1959 őszén együtt 
in dul tunk az ak kor meg nyílt Ma gyar Tan szék el ső, ígé re tes, né pes 
nem ze dé ké vel. Ígé re te set mond tam, ta lán nem cá fol nak meg. 
Írók, új ság írók, ta ná rok, egye te mi ta ná rok, köz éle ti dol go zók, 
könyv tá ros ok ke rül tek ki kö zü lünk. Matijevics La jos az el sők 
kö zött diplomált 1963-ban. Mel les leg, ab ban az év ben har minc ha-
tan vé gez tek.

Szé pek vol tak az egye te mis ta évek. Meg sár gult, fa kult fény ké-
pek őr zik az em lé két. El ső kö zös em lé ke ink kö zé tar to zik 1960 
őszén a belg rá di könyv ki ál lí tás meg te kin té se Penavin ta nár nő vel 
az ak ko ri el ső-má so dik év fo lyam mal. Be szél het nék ugyan ab ból az 
év ből a „gó lyák” fo ga dá sá ról. A meg hitt együtt lét ről az új hall ga tók-
kal. Ta lán azért, mert min ket nem várt, nem fo ga dott sen ki. Nem is 
te het te, hi szen mi vol tunk az el ső nem ze dék . . .  Kö szön tők, ver sek, 
da lok kí sé re té ben mond tuk el ta pasz ta la ta in kat a fi a ta lok nak.

So kat vár tunk a négy év től. Már itt is fel tűnt, hogy ő di ák ként, 
(ké sőbb ta nár ként) nem volt olyan, mint ami lyen nek lát szott. 
Csön des nek tűnt, még is egy faj ta mó kás ság buj kált ben ne. Va ló di 
tré fa csi ná ló volt. Má ig is saj ná lom, hogy nem kér tem el tő le és 
nem őriz tem meg az el ső áp ri lis el se jei élő új ság ra írt szö ve gét, 
amely ben va la men  nyi ün ket ki fi gu rá zott. Csí pős humorral min den-
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kit cél ba vett, jel lem ző tu laj don sá ga in kat ala pul vé ve, rá mu ta tott 
hi bá ink ra, mun ka he lyi vagy ta nul má nyi mu lasz tá sa ink ra.

A be irat ko zás pil la na tá tól ba rá tok vol tunk. Mi vel az el ső fél év 
után el kezd tem a tan szék könyv tá rá ban dol goz ni, ő se gí tett, hogy 
kön  nyeb ben fel ké szül jek a vizs gák ra. El ső – és ta lán leg em lé ke ze-
te sebb – vizs gánk B. Sza bó György nél volt ré gi ma gyar iro da lom-
ból. Elő ször mind ket ten el ké szí tet tük a famózus el ső kér dé sün ket. 
Vizs gá ra ugyan is az el ső kér dé sét ma ga a hall ga tó vá lasz tot ta meg 
oly mó don, hogy el ol va sott, be mu ta tott és ér té kelt va la mi lyen iro-
da lom tör té ne tet vagy szö veg for rást. Ar ra már nem em lék szem, 
La li mit vá lasz tott, csak ar ra, hogy én mit dol goz tam fel. (A Ré gi 
Ma gyar Köl tők Tá ra és a Nyelv em lék tár cí mű szö veg for rá so kat, 
hu szon egy kö te tet.) Ta nu lá si mód sze rünk egy sze rű volt. El hoz-
ta jegy ze te it (mi vel én ak kor már nem jár tam órák ra), és ki lenc 
négy zet mé te res al bér le ti szo bánk ban hár man ül ve egy kaucson, 
han go san ol vas ta a ta nár úr sza va it, mél ta tá sát egy-egy kor szak-
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ról, egy-egy író ról és mű ve i ről. Ha úgy érez te, hogy fi gyel mem 
lany hul, míg ő ol va sott, meg sza kí tot ta a mű ve le tet, és el mon dat ta 
ve lem, vagy in kább meg be szél tük, hogy mi is a fon tos, mit kell 
meg je gyez nem. De nem csu pán az órá kon írt jegy ze té ből ta nul-
tunk. El ol va sott min den em lí tett mű vet, szin te min den fel lel he tő 
vo nat ko zó iro dal mat, és sa ját ol vas má nya i ról kü lön jegy ze te ket 
ké szí tett. Be val lom őszin tén, töb bet el ol va sott, mint én, még is 
si ke re sen vizs gáz tunk mind ket ten e tárgy ból. (Nem tu dom, hoz zá-
já rult-e a ta nu lás nak, az is me ret szer zés nek ez a mód ja ah hoz, hogy 
má ig is a ré gi köny vek sze rel me se va gyok.)

Ala po san ké szült, még is iz gult a vizs gák előtt. Ren ge te get 
dol go zott min den hez. Ol va sott, jegy ze telt. Ilyen ma radt ké sőbb 
ku ta tó ként is.

Ko rán ki fe je zés re ju tott nyel vi ér dek lő dé se. Egye te mis ta ko rá-
ban ta nul mányt írt a feketicsi ket tős hang zók ról, s ez zel a mun ká-
já val az ak ko ri ha gyo má nyos no vem ber 29-i di ák pá lyá za ton el ső 
dí jat ér de melt ki.

Baratáságunk nem sza kadt meg ak kor sem, ami kor be vo nult 
ka to ná nak. Rend sze re sen le ve lez tünk. Tel je sen ma gán jel le gű 
tör té nés nek te kint he tő, hogy az új te le pi egyszo bás (hu szon hét 
négy zet mé te res) la ká sunk ban tar tot tuk a le gény bú csú ját is, ame-
lyen ott volt majd nem az egész év fo lya munk. Né pi étel-ké szí tő 
tu do má nyom ról tet tem ta nú bi zony sá got, ami kor pi rí tott tar ho nyát 
tá lal tam fel ün ne pi fo gás ként . . . (A kö zös fő zé se ket ké sőbb a 
Du nán szám ta lan szor meg is mé tel tük ki bő ví tett ét lap pal, ame lyen 
már bog rá csos krump li pap ri kás – sőt oly kor hal is sze re pelt. Ő 
ta ní tot ta meg a lá nyo mat ha lat tisz tí ta ni . . .) 

Rö vid ide ig Kis he gye sen ta ní tott, majd 1966-ban meg vá lasz-
tot ták a tan szék re ta nár se géd nek, s a nyelv tör té net ok ta tá sá val 
bíz ták meg. Köz hely nek tűn het, ha azt mon dom: nem min den na pi 
ta nár volt. Di ák ja i val ba rá ti kap cso la tot ala kí tott ki. Se gí tett ne kik 
ügyes-ba jos dol ga ik in té zé sé ben. Köny ve ket köl csön zött ta nul-
má nya ik hoz. Azt a ben ső sé ges han gu la tot, amit meg te rem tett az 
órá in, a te re pi ok ta tá son ala poz ta meg. Di ák jai meg te kin tet ték 
Sza-bács vá rát (Šabac), ott ol vas ták a ter mé szet ben a vár fa lak tö vé-
ben Szabács vi a da lát, s fe jez ték be az órát sza lon na sü tés sel, bo roz-
ga tás sal . . .  A te re pi ok ta tás nak ez a mód ja (vagy ha son ló) nem 
volt egé szen is me ret len a hall ga tók kö ré ben, hi szen a nép raj zi 
ku ta tó utak is ha son ló együtt lé tet, kö zös mun kát je len tet tek. Olyan 
mun kát, amely ben az egyé ni fel ada tok meg ol dá sa kö zös te vé keny-

168



ség ben nyil vá nult meg. Ami kor min den ki nek részt kel lett vál lal-
nia a ku ta tás ban. Ahol az ered mény min den ki től füg gött.

Tu do má nyos pá lyá ja együtt ala kult, fej lő dött a tan szék kel. 
Mint már em lí tet tem, az el sők kö zött diplomált, ő volt a leg fi a ta-
labb dok to runk (1969-ben Bu da pes ten, majd 1972-ben Új vi dé ken 
a Böl csész ka ron véd te meg dok to ri ér te ke zé sét).

Fi a ta lon kez dett pub li kál ni. Mű ve i nek tel jes jegy zé ke nem 
ké szült el. Ez zel tar to zunk még ne ki. Több önál ló kö te te van, de 
társ szer ző ként is meg ta lál hat juk ne vét, és szá mo sak ta nul má nyai, 
szép iro dal mi kí sér le tei is. Mun kás sá gá nak szak mai ki ér té ke lé se a 
szak em be rek re vár.
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Mun ka mód sze ré ről el mond ha tó, hogy min dig, min den hol 
– vá ra ko zás köz ben is – írt, szö ve get ja ví tott, kor rek tú rát vég zett. 
Min den, ta nács ér te kez let re vagy bár ho va ké szí tett anyag pa pír ját 
fel hasz nál ta, ha üres volt az egyik ol da la. „Ne dob já tok el, ar ra 
még le het ír ni!” – szok ta mon da ni. Ez nem fös vény ség volt, csak 
és  sze rű ta ka ré kos ság.

Sok ré tű mun ká ja so rán dol go zott a Gyer mek- és Is ko la rá di ó-
nak is. Ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ján mű sor ké szült Matijevics 
La jos ról, az em ber ről, a ta nár ról, a ku ta tó ról. Ak kor tűnt fel, hogy 
mi lyen ke vés han gos do ku men tum ma radt meg tő le. Sze ren csé re 
még is meg őr ző dött egy ke vés. Eb ből hang zott el né hány gon do lat 
ak kor. Ne kem si ke rült rög zí te nem ezt a mű sort. En nek kö szön he tő-
en né hány perc ere jé ig meg hall gat hat tuk Matijevics La jost is . . .

Ta lán meg bo csát ha tó ez a sze mé lyes vis  sza em lé ke zés. El kel-
lett mon da nom, hi szen las san már fa kul az em lé ke ze te azok nak, 
akik még is mer het ték. Az új nem ze dék vi szont alig is me ri, ke ve-
set hal lott ró la, csak a mű veit ol vas hat ja. 

(2001)
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FO LYÓ IRA TA INK NYO MÁ BAN

Már ha gyo má nyos sá vált, hogy a tan szék  na pi ün nep ség kí sé rő-
ren dez vé nye egy ki ál lí tás, mely nek anya gát a tu dás mű he lyé ben, 
könyv tá runk ál lo má nyá ban lap pan gó ér té ke ink  kö zül vá lo ga tunk 
ös  sze. Ez út tal a ku ta tó mun ka esz köz tá rá ból, fo lyó ira ta ink ból, csak-
nem négy száz cím kö zül mu ta tunk be vá lo ga tást. Olyan idő sza ki 
ki ad vány ok kal is ren del ke zünk, ame lyek szin te hi ány ta la nul meg-
van nak a leg el ső év fo lyam tól kezd ve. Van  kö zöt tük már meg szűnt 
(Nyu gat, Ma gyar Csil lag) vagy még nap ja ink ban is meg je le nő, 
de nagy múlt ra vis  sza te kin tő fo lyó irat (Ma gyar Nyelv őr 1872-től, 
Egye te mes Philologiai Köz löny [ma Fi lo ló gi ai Köz löny], Bu da pes ti 
Szem le, ugyan csak a 19. szá zad ból stb.). Olya no kat is be mu ta tunk, 
ame lyek csak tö re dé ke sen ta lál ha tók meg, még is ér té ket kép vi sel-
nek. (Csu pán né hány cí met em lí tek: Vachot Sán dor Pes ti Di vat lap já-
nak huszonöt szá ma, Arany Já nos Ko szo rú já nak egy kö te te, né hány 
szám a Szer dá ból, a Jö ven dő ből, vagy Jó zsef At ti la Szép Szó já ból, 
de meg em lít het nénk a Ka lan gya, a há bo rú előt ti Híd ma már rit ka-
ság nak te kint he tő szá ma it és még egész sor cí met.)

Idő sza ki ki ad vá nya ink kö zül fő leg fo lyó ira to kat mu ta tunk be, 
hi szen ezek nek tar tó sabb in for má ci ós ér té ke van, mint a na pi la-  p-
ok nak vagy he ti lap ok nak. Ez utób bi ak ugyan tük rö zik ko ru kat, de 
rö vi debb éle tű ek a hír köz lé sei. Sok köz lést ma már alig vagy csak 
ne he zen ért he tünk meg, ha nem is mer jük a kort, a gaz da sá gi, po li-
ti kai és mű ve lő dé si kö rül mé nye ket, ame lyek ben lét re jöt tek. Mind-
emellett egy év szá zad táv la tá ból is ér de kes nek ta lál tuk be mu tat ni 
a Va sár na pi Uj ság be kö tött pél dá nya it, ame lyek nem csak szer ke-
ze ti és tar tal mi szem pont ból ér de mel nek fi gyel met, ha nem nyom-
da tech ni ka i lag is ma gas szín vo na lú ak. 

Ér de ke sek mű fa ji lag is, ki vi te le zés ük ben is, a múlt szá zad 
vé gén meg je lent élc lap ok, ame lyek nagy ban elő se gí tik a kor meg-
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is me ré sét, hi szen a ka ri ka tú rá kon ke resz tül sok, szó val ki nem 
mond ha tó do log ról tá jé koz tat nak, de egé szen más ként is mer het-
jük meg Jó kai Mórt is, ha be le la po zunk az Üs tö kös vagy a Bors-
szem Jan kó szá ma i ba. 

Idő sza kos ság jel le m zi az al ma nac ho kat is. Ezek kö zül Mik-
száth al ma nach ja ér de mel na gyobb fi gyel met.

Te ma ti ka i lag néz ve folyóirat-állományunk tárgy kö re a kö vet ke-
ző: nyel vé szet, iro da lom, mű ve lő dés tör té net. Fő leg ma gyar or szá gi 
és ha zai ki ad vány ok ke rül tek a tár lat ra. A fo lyó irat ok hasz ná la tát a 
tar tal mu kat fel tá ró re per tó ri u mok kön  nyí tik meg. Ezek nek a meg-
lé té re (és ké sőbb hasz ná la tá ra is) sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met, 
azért mu tat juk be őket (Nyu gat, Híd, Nagy vi lág, Tiszatáj, Ma gyar 
Nyelv stb.).

Fon tos sze re pe van a tu do má nyos tá jé koz ta tás ban a Ma gyar 
Nem ze ti Bib li og rá fi á nak és a bib li og rá fi ák nak ál ta lá ban. Mi csu-
pán a Ma gyar Nem ze ti Bib li og rá fi á ból mu ta tunk be év fo lya mo-
kat, ha gyo má nyos és nem ha gyo má nyos for má ban – CD-n – mint-
egy je lez ve a más for má jú do ku men tu mok lé te zé sét és je len tő sé-
gét. (Mik ro fil men tá rolt fo lyó irat-ál lo mán  nyal nem ren del ke zik a 
tan szék.) A töb bi ki ál lí tott idő sza ki ki ad vány nyom ta tott alak ban 
je lent meg.

Mi ért esett vá lasz tá sunk ép pen er re a do ku men tum tí pus ra? 
Ta lán azért, mert az idő sza ki saj tó ter mé kek a ku ta tó és az egye-
te mi hall ga tó szá má ra is nél kü löz he tet len in for má ció for rás nak 
te kint he tők. A ku ta tók itt ad ják köz re rész ta nul má nya i kat ab ból a 
té ma kör ből, amel  lyel ép pen fog lal koz nak, köz lik ered mé nye i ket, 
ké te lye i ket. Egy ta nul mány kö tet meg írá sa hos  szú éve kig el tart, a 
fo lyó irat ha sáb ja in azon ban sok kal ha ma rabb meg is mer het jük a 
szer ző mun ká ját, né ze te it. Fel gyor sult vi lá gunk ban pe dig na gyon 
fon tos a gyors és pon tos tá jé ko zó dás. S ha már ro ha nó vi lá got em lí-
tek, fel me rül het az a kér dés is, hogy mi ért fog lal ko zunk a fo lya-
ma to san meg je le nő, újabb idő sza ki saj tó ter mé ke ken kí vül a 19. 
szá za di ki ad vány ok kal most, a 21. szá zad kü szö bén? Hi szen in for-
má ci ós tár sa da lom ban élünk, egy el gé pi e se dett vi lág ban, ahol az 
internet el ér he tő szin te va la men  nyi ünk szá má ra. Csu pán szá mí tó-
gép és né mi fel hasz ná lói is me ret szük sé ges (és per sze pénz), hogy 
rá kap cso lód junk a vi lág há ló ra, s már is asz ta lunk ra va rá zsol juk a 
vi lág bár mely könyv tá rá ban meg ta lál ha tó ki ad vány tet sző le ge sen 
ki vá lasz tott pél dá nyát . . .  Mit tar tunk ér de kes nek,  ér té kes nek 
eze ken az – ese ten ként – el sár gult la po kon? Nem aka runk bi zony-
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gat ni sem mit a két ke dők nek, meg tet ték azt he lyet tünk már má sok. 
Ta lán csak an  nyit: ter mé sze te sen mi is fon tos nak tart juk a tá jé ko-
zó dás le he tő sé gét a tech ni ka mo dern esz kö zei ré vén. Időn ként mi 
is szí ve sen ször fö lünk a vi lág há lón, még is úgy gon do lom, hogy 
nem va gyok egye dül, aki még él ve zet tel bön gé szik a ha gyo má nyo-
san nyom ta tott, ré gi ki ad vány ok kö zött. Hi szen sok szor bön gé szés 
köz ben buk ka nunk rá na gyon ér té kes és hasz nos in for má ci ók ra. 
(Nem be szél ve ar ról, hogy ezek a fo lyó irat ok még nem ke rül tek 
fel a há ló ra. És ki tud ja, mi kor ke rül nek fel . . . ?)

Ta lán még nem mű tárgy ként mu tat juk be a ki ál lí tott fo lyó ira-
to kat, s nem ad ja még át a he lyét az írott for ma a CD-ROM-nak, 
bár tud juk, hogy az új for má ban meg je le ní tett fo lyó irat ok va ló sá-
got je len te nek a vi lág ban, s mind gyak rab ban ta lál ko zunk olyan 
eset tel, hogy egyidejűleg nyom tat va és CD-n is, eset leg csak CD-n 
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ad nak ki egy-egy fo lyó ira tot. Mi még nem tar tunk itt. Sze ren csé re, 
vagy saj nos? Min den eset re tu do má sul ves  szük, hogy a könyv és 
a fo lyó irat nyom ta tott for má ban las san mu ze á lis ér ték lesz, de ha 
tért hó dít is majd az elekt ro ni kus könyv tár, s el ter jed nek a di gi tá lis 
adat hor do zók, és ne künk is lesz már an  nyi szá mí tó gé pünk, hogy 
mind an  nyi an esz köz ként hasz nál has suk az in for má ció ke re sé sé-
ben, a ha gyo má nyos nyom ta tott for mák hasz ná la ta, az ol va sás 
örö me, a ku ta tás él mé nye to vább ra is meg ma rad szá munk ra. Én 
leg alább is hi szek még eb ben. Sze ret ném, ha má sok is ha son ló an 
vé le ked né nek. 

(1997)
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LEG ÚJABB DO KU MEN TU MA INK BÓL

Ok tó ber van. Könyv hó nap. Gyak ran be szé lünk a könyv ről, az 
ol va sás ról. Csak be szé lünk, vagy te szünk is va la mit a könyv, az 
ol va sás nép sze rű sí té se ér de ké ben? Avagy ro ha nó vi lá gunk ban mi 
is az új mé di u mok von zá sá ba ke rü lünk, és „vir tu á lis örök ké va ló-
ság”-ról, „ob jek tu mok ról be szé lünk a di gi tá lis könyvtárban”?1 
A kö zel múlt ban meg je lent ma gyar or szá gi fo lyó irat ok ban la poz-
gat va, mind gyak rab ban ta lál koz ha tunk ilyen cí mek kel: Vir tu á lis 
könyv tár: ví zió, avagy valóság?2, vagy: Min dent a köny vek ről 
– on-line3, A kol lek tív hiperdokumentum4, A szá mí tó gé pes do ku-
men tu mok for mai fel tá rá sá nak nehézségei5, Di gi tá lis könyv tá rak 
a világban6, Jö vőnk a di gi tá lis könyvtár7, Az in for má ci ós szu per-
sztrá da fel haj tó út ja it meg kell ter vez ni a könyvtárban8, On-line 
– CD-ROM – WEB: mi a különbség?9 . . .  Nem foly ta tom a cí mek 
fel so ro lá sát. A mi kis zárt vi lá gun kon kí vül szem mel lát ha tó an lé te-
zik egy má sik, tech ni ka i lag fej let tebb – vagy gaz da gabb – vi lág, 
ahol a ha gyo má nyos do ku men tu mok he lyét új do ku men tum tí pu-
sok ve szik át. A vál to zás ter mé sze te sen ná lunk is érez he tő, de még 
nem meg szo kott a min den na pi élet ben.

Marchal McLuhan már a hat va nas évek ben a Gu ten berg-ga la-
xis ról be szélt. A könyv lé te vagy nem lé te mi att is mét idő sze rű vé 
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vált a té ma. A ki lenc ve nes évek ele jé től mind gyak rab ban em le-
ge tik vi lág szer te a di gi tá lis do ku men tu mo kat. A nyu ga ti or szá-
gok ban szin te min den ki hasz nál ja a vi lág há lót, s oly kor vir tu á lis 
könyv tá ra kat em le get nek. A di gi tá lis do ku men tu mok a szö veg 
mel lett kép-, hang- és videomegjelenítést is le he tő vé tesz nek 
(multimediális do ku men tu mok). Ma ga a di gi tá lis könyv tár egy-
részt a tu do má nyos könyv tá rak mo der ni zá lá sát és és  sze rű sí té sét 
fog lal ja ma gá ban, más részt az elekronikus pub li ká lást je lö li a 
szak iro dal mi és in for má ci ós szol gál ta tás ban vagy kí ná lat ban, de 
al kal maz hat juk a fo gal mat a könyv tá ri ál lo má nyok ret ros pek tív 
di gi ta li zá lá sá ra is. Az elekt ro ni kus pub li ká lás nap ja ink ban már 
igen gya ko ri. Köny vek (Ré vai Nagy Le xi ko na, Új ma gyar iro dal-
mi le xi kon stb.), idő sza ki ki ad vány ok je len nek meg ilyen mó don, 
az zal, hogy né me lyik ki ad vány nap vi lá got lát ha gyo má nyos for-
má ban is, és di gi ta li zál va is, né me lyik már csak CD-ROM-on. 
A szó tá rak, le xi ko nok on-line is el ér he tők, sőt újab ban új sá gok, 
fo lyó irat ok is (Lett re, Tu do má nyos és Mű sza ki Tá jé koz ta tás stb.). 
Ah hoz, hogy eze ket a do ku men tu mo kat hasz nál ni tud juk, eset leg 
ol vas suk is, meg fe le lő tech ni kai be ren de zés re van szük sé günk, 
és meg kell is mer nünk a ke re sé si mó do kat és fel tá róesz kö zö ket, 
a na vi gá ci ós el já rá so kat. Né met or szág ban 1997-ben in dult meg 
a Könyv tá ri ál lo má nyok ret ros pek tív di gi ta li zá lá sa alprojektum, 
amely nek ke re té ben el ső sor ban a szer zői jog tól nem vé dett anya-
gok di gi ta li zá lá sát ter ve zik. A di gi ta li zá lan dó do ku men tu mok 
kö zött em le ge tik a kul tu rá lis örök ség ré szét ké pe ző, a gyak ran 
hasz nált és ne he zen hoz zá fér he tő, va la mint az egyes szak te rü le tek 
alap ve tő iro dal mát je len tő mű ve ket. A di gi tá lis mű vek elő nye a 
fel hasz ná ló szem pont já ból, hogy kön  nyen má sol ha tók, sok szo roz-
ha tók és to váb bít ha tók. (Hát rá nya ként leg gyak rab ban a szer zői 
jog véd he tet len sé gét em le ge tik.)

A di gi tá lis könyv tár fo gal mát nem egy ér tel mű en hasz nál ják. 
So kan vi lág mé re tű egy ség nek te kin tik, és be le ér te nek min den 
há ló za ti di gi tá lis in for má ció for rást. Má sok csu pán in téz mé nyes 
pro jek tu mot ér te nek alat ta, eset leg csak az interneten el ér he tő 
in for má ció for rá so kat, eset leg a CD-ROM-okat.10

Az el mon dot tak is me re té ben fel me rül ben nünk a kér dés: 
ho gyan jut a mai ol va só in for má ci ó hoz? Vá la szunk ter mé sze te sen 
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az, hogy sok fé le mó don. El ső sor ban ha gyo má nyo san. Leg alább is 
a mi ol va só ink. Mi még min dig in kább a pa pír ra nyom ta tott adat-
tá ra kat lapozzuk fel, hogy tu do mást sze rez zünk a mű vek lé te zé sé-
ről, bár ugyan az az in for má ció és do ku men tum el ér he tő eset leg 
mikroformában, CD-ROM-hor do zón vagy on-line hoz zá fé rés sel 
az adat bá zis ból. S bár azt mond ják, hogy a jö vő könyv tá ra a 
multimediális könyv tár lesz, meg szű nik a nyom ta tott do ku men-
tu mok pi a ca, ki adók men nek tönk re, el len ke ző vé le mé nyek kel 
is ta lál ko zunk. Mi lesz te hát a könyv sor sa? Van-e még a könyv-
nek jö vő je? A bo rú lá tók sze rint nincs. Mé dia vál tás előtt ál lunk. 
Hi szen adat bá zis ok tí zez re it le het el ér ni szin te pil la na tok alatt. 
Ez azt ered mé nyez he ti, hogy mi köz ben szá mí tó gé pen a há ló za ton 
ször fö lünk, in for má ci ó kat ke re sünk, meg fe led ke zünk a könyv ről, 
vagy át mi nő sít jük a köny vet. Kegy tárgy lesz, nem hasz ná la ti cikk. 
Egye sek azt mond ják: el tű nik, mint a pa pi rusz te ker csek vagy az 
agyag táb lák . . .11 Leg alább is ez a cél ja a vi lág hí rű nagy szoft ver-
cé gek nek. Va ló ban ilyen sö tét a kép?
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Van nak de rű lá tó vé le mé nyek is. Sze rin tük egy más mel lett meg-
fér több in for má ció hor do zó. Az új elekt ro ni kus in for má ció- és adat-
hor do zó tech ni kák nem je len tik a ha gyo má nyos nyom ta tott for mák 
vé gét, de fi gye lem be kell ven ni lé te zé sü ket – az új mé di um las sab-
ban ter jed, mint amen  nyi re fé lünk tő le. A rá dió, té vé, szá mí tó gép, 
saj tó, könyv és más in for má ció hor do zó ott van mel let tünk. Raj tunk 
mú lik, mit vá lasz tunk. S hogy a köny vek kö zül vá laszt has sunk, va gy-
is a ha gyo má nyos do ku men tu mok kö zül, tár la tunk anya gát ez út-   
tal a tan szék könyv tá rá nak ál lo má nyá ból,  az új könyv be szer zé sek-
ből vá lo gat tuk. Hogy szá mom ra, s bí zom ben ne, hogy még so kunk 
szá má ra ép pen ezek a do ku men tu mok je len tik az ér té ke in ket, nem 
az zal ma gya ráz ha tó, hogy el zár kó zunk az újí tá sok tól, a kor sze rű től, 
ha nem az zal a meg hitt ba rát ság gal, ame lyet év ti ze de ken át ala kí tot-
tunk ki ma gunk ban a könyv höz va ló ra gasz ko dás sal, az zal a meg-
ma gya ráz ha tat lan von za lom mal, amit a könyv kéz be vé te le je lent. 
A fo gá sa. A kül le me. A szép sé ge. A fel fe de zés örö me. A tar ta lom 
meg is me ré se. Mind az, ami rejt ve van a könyv kö tés táb lá ja mö gött, 
s ami nek a meg is me ré se és meg ér té se csu pán az enyém, a mi énk, 
az ol va sóé, aki nem is akar mást, mint eze ket a rej tett gon do la to kat 
meg is mer ni, mi köz ben fél re vo nul egy csen des zug ba, hogy ol vas-
son, vis  sza-vis  sza la poz zon, gon dol kod jon az ol va sot ta kon. Hogy 
esz me cse rét foly tas son a szer ző vel, meg is mer je an nak vi lá gát. 
Hogy ak tív, és ne pas  szív ol va só le gyen. Hogy pár be szé det foly tas-
son az író val. Egyet ért sen, avagy vi tá ba szálljon ve le. Gon do lat ban 
vagy írás ban. S vá las  sza ki a ma ga „kis NAGY köny vét” – aho gyan 
Tandori De zső mond ta. Mert bár mennyi re is sze re tünk gyor san 
tá jé ko zód ni a tech ni ka vív má nya it igény be vé ve, a ha gyo má nyos 
ol va sás ról még sem mond ha tunk le. A ré gi for mát félt jük még, de 
már igé nyel jük az újat. Ez azon ban csu pán a for ma. A be fo ga dás, 
az ol va sás mű ve le te ma rad. Er ről nem mond ha tunk le – én nem is 
aka rok –, ezt han goz tat juk a hall ga tó ink előtt, ami kor csak le het. 
Köz be vet het né va la ki: azért, mert ez a hi va tá sunk. Azt hi szem, nem 
csu pán azért. Hi szen az ol va sás se gí ti őket tu dá suk gya ra pí tá sá hoz, 
íz lé sük fej lesz té sé hez, a szép ség fel is me ré sé hez. S hogy év ele jén 
ne le gyen ké te lyük, van-e vá lasz ték, van-e mi hez nyúl ni a könyv tár-
ban, be mu ta tunk egy cso kor rava ló mű vet iro da lom ból, nyel vé szet-
ből, a ké zi köny vek ből. Fő leg köny ve ket, de né hány nem ha gyo má-
nyos adat rög zí tő is he lyt ka pott a tár la ton, je lez ve lé te zé sü ket . . .

(1999)
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A MA GYAR SÁG EZER ÉVE

Mo za ik koc kák a ma gyar mű ve lő dés tör té net ből

Mi vel 2000-ben Ma gyar or szá gon és a ha tá ron tú li tér sé gek ben 
is, ahol ma gya rok él nek, a ke resz tény ség ké tez re dik és a ma gyar 
ál la mi ság ez re dik évé re em lé kez nek, mi is a je les év for du ló je gyé-
ben vá lasz tot tuk meg tan szék  na pi ki ál lí tá sunk té má ját. Te kint ve, 
hogy ezer év kul tú rá ját csak vá lo gat va le het be mu tat ni a Ma gyar 
Tan szék könyv tá rá ban fel lel he tő do ku men tu mok kö zül, al cím mel 
szű kí tet tük a tárgy kört. Az al cím: Mo za ik koc kák a ma gyar mű ve-
lő dés tör té net ből. Sok kal na gyobb vál lal ko zá sok is ezt tet ték. A  
Ma gyar kó de xek cí mű hat kö tet re ter ve zett ki ad vány a ma gyar 
mű ve lő dés tör té ne tet kor sza kon ként fog ja be mu tat ni a kez de tek től a 
20. szá zad dal be zár va, s a szer kesz tők az arány lag nagy ter je de lem 
el le né re meg ál la pí tot ták: „Múl tunk tü kör ké pe szí nes és tö re de zett, 
mint egy ró mai mo za ik, me lyet szét szán tott az utó kor gon dat lan 
mun ka gé pe. Úgy esett szét al ko tó ele me i re, hogy egy-egy rész let 
örök re, hely re hoz ha tat la nul el ve szett szá munk ra, míg van nak olyan 
mo za ik sze mek, me lyek ta lán ér tel mez he tő vé te szik a le tűnt ko rok 
ránk ma radt em lé ke it. Az egyes is me re tek, em lék fosz lá nyok egy-
más hoz il lesz té se gon dos mér le ge lést kí ván.” Mi is mo za ik koc kák 
se gít sé gé vel sze ret nénk vá zol ni a ma gyar ság tör té nel mét, mű ve-
lő dés- és iro da lom tör té net ét, nyelv em lé ke it, a ma gyar szó tár írás 
kez de te it, finn ugor kap cso la ta it, a mai ma gyar nyelv ered mé nye it, a 
nyelv mű ve lő ki ad vá nyo kat, nyelv at la szo kat. (Ez utób bi ak ból több 
a tan szé ken ké szült.) Nép rajz ból a szel le mi és tár gyi kultúrát tár gya-
ló, a nép hit tel fog lal ko zó és a nép szo ká so kat is mer te tő mű vek ből 
vá lo gat tunk. Be mu ta tunk né hány ki ad ványt, az ál ta lá nos tá jé ko zó-
dás se géd köny vei kö zül – en cik lo pé di á kat, bib li og rá fi á kat –, hi szen 
azok is a ma gyar ság mű ve lő dé sé nek meg is me ré sét hi va tot tak 
szol gál ni, nél kü löz he tet len esz kö zök az el mé lyül tebb ku ta tás hoz. 
Le het, hogy a sor ren den vál toz tat hat tunk vol na, s ez zel a té ma kör rel 
kezd het tük vol na az anyag be mu ta tá sát, mi ugyan is az utol só szek-
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rény ben he lyez tük el eze ket a mű ve ket, utal va ar ra, hogy hon nan 
tá jé ko zód hat nak azok, aki ket mé lyeb ben ér de kel a té ma. 

A tá ro lók ba fő leg ös  sze fog la ló mű vek ke rül tek, de nem ma rad-
ha tott ki né hány jel leg ze tes, szép, egye di do ku men tum sem, 
hi szen ezek mél tán kép vi se lik a könyv tá runk ban fel lel he tő ér té ke-
in ket. A ma gyar ság kul tú rá já nak mo za ik koc kái kö zött lát ha tók a 
Dél vi dék re vo nat ko zó ki ad vány ok. Nem el kü lö nít ve, ha nem aho-
gyan a té má hoz kap cso lód nak. 

Az is me re tek ha gyo má nyos köz ve tí tő je a nyom ta tott könyv. 
Be mu ta tunk azon ban más do ku men tum tí pu so kat is (dia fil me ket, 
vi de o sza la go kat, CD-ROM-okat), hi szen ezek a do ku men tu mok 
is tar tal mi lag ugyan azo kat az is me re te ket köz ve tí tik, csak más 
for má ban. A vi zu á lis és az akusz ti kai meg je le ní tés más fé le meg is-
me rést ered mé nyez. Nem vált hat ják fel egy mást, csak ki egé szí tik. 
A CD-ROM meg je le né se le he tő vé te szi, hogy di gi ta li zált ké pek 
il luszt rál ja nak egy-egy mű vet. Ez ál tal új élet re kel nek a ké pek, a 
ke re ső prog ram se gít sé gé vel ugyan is tet szés sze rin ti sor rend ben, 
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az ol va só ér dek lő dé sé nek meg fe le lő en je le nít he tők meg. Te ma ti-
kus vá lo ga tás ban nem csak meg te kint he tők, ha nem el ment he tők, s 
bár mi kor le ve tít he tők (szá mí tó gép se gít sé gé vel). Még mé lyebb a 
be nyo más, ha a ki emel ke dő, il luszt rált mű vek hez kor hű vagy meg-
fe le lő ze nei alá fes tés is kap cso ló dik. Ez eset ben már mul ti mé di á-
ról be szé lünk. (Ezt va ló sí tot ták meg a Ma gyar kó de xek meg je lent 
kö te tei. Min den kö tet vé gén kü lön CD ta lál ha tó a kép anyag gal.) 
A tár la ton meg kí sé rel jük íze lí tő ül be mu tat ni ezt is, meg je le nít ve a 
szá mí tó gép kép er nyő jén.  

Né hány szó a dí szí tő ele mek ről. Fény ké pek, ap ró nyom tat vá-
nyok, szí nes at lasz la pok a Ma gyar or szág kultúrflórája cí mű ki ad-
vány ból és fény má so lat ok az 1896-os mil len ni u mi ren dez vény ről. 
Ez utób bit a Va sár na pi Uj ság ból gyűj töt te és vá lo gat ta ös  sze 
Csa pó Ju li an na ta nár se géd. A tár lat anya gá nak ös  sze ál lí tá sá ban 
se gít sé gem re volt még Mó ricz Tün de könyv tá ros.

Ab ban a re mény ben nyi tom meg a tár la tot, hogy a ré szek ből 
ál ló, la zán kap cso ló dó do ku men tu mok egy sé ges kép pé fo nód nak 
ös  sze, mint a mo za ik, és ér tel mez he tő vé te szik a tár gyat, va la mint 
né mi be te kin tést nyúj ta nak a ma gyar ság ezer éves kul tú rá já ba. A 
hon fog la lás ko ra előt ti idő kig nem nyúl tunk vis  sza, kez de ti idő ha-
tá runk az ál lam ala pí tás, in nen szá mol tuk az ezer évet.

(2000)
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SZÁZ ÉVE SZÜ LE TETT 
CSU KA ZOL TÁN ÉS NÉ METH LÁSZ LÓ

2001. ok tó ber 22-én Sza bad kán nyi tot ták meg hi va ta lo san 
az Ol va sás évét Vaj da ság ban. A ren dez vény so ro zat Új vi dé ken 
fe je ző dött be 2002. ok tó ber 24-én. Tan szék  na pi ha gyo má nyos 
kí sé rő ren dez vé nyünk sze ret ne hoz zá já rul ni az Ol va sás éve ren dez-
vény so ro za tá hoz. Al kal mi ki ál lí tá sunk sze rény le he tő sé günk höz 
mér ten az ol va sás nép sze rű sí té sé nek egyik leg egy sze rűbb, leg el-
ter jed tebb, de ta lán nem leg ha tá so sabb mód ja. Fi gye lem fel kel tő 
jel le ge azon ban az ol va sás kul tú ra fej lesz té sé re irá nyul. A Ma gyar 
Könyv tá ros ok Egye sü le te – amely nek tag jai kö zött vaj da sá gi 
ma gyar könyv tá ros ok és könyv tár tu do mán  nyal, könyv kul tú rá val 
fog lal ko zó szak em be rek is van nak – már 2000 őszén irány el ve ket 
dol go zott ki, hogy könyv tá ra ink, is ko lá ink, az iro dal mi élet mű ve-
lői és más in téz mé nyek mi nél ered mé nye seb ben te vé keny ked je nek 
az ol va sá si szo ká sok ki ala kí tá sá ban, az ol va sás meg sze ret te té sé-
ben. Az ol va sás nem csak az is me ret szer zés, az in for má ció szer ző 
ké pes ség, ha nem a ta nu lás, a ku ta tás, va la mint a szó ra ko zás és 
a ki kap cso ló dás esz kö ze is. Vál to zó, fel gyor sult vi lá gunk ban er re 
mind ke ve sebb időt for dí ta nak az em be rek. Va la ho gyan vis  sza kell 
hó dí ta ni az él mény szer ző ol va sás új ra fel fe de zés ét. 

Tan szé künk, jel le gé nél fog va, nem a gyer me kek ol va sá si kul-
tú rá já nak fej lesz té sét tűz te fel ada tul, ha nem a fi a ta lok, az egye-
te mis ták ol va sá si kul tú rá ját sze ret né mi nő sé gi tar tal mak kal, új 
is me re tek kel bő ví te ni. Ha gyo má nya ink hoz hí ven ér té ke ink ből 
mu ta tunk be két te ma ti kus egy sé get eb ből a cél ból. Könyv tá runk 
ál lo má nya meg kö ze lí tő leg öt ven ezer do ku men tu mot bo csát hat az 
ol va sók szá má ra. Az ál lo mány gaz dag sá gát csak úgy is mer he tik 
meg, ha idő köz ön ként – oly kor csu pán vá lo gat va – be mu ta tunk 
be lő le (tematikusan cso por to sít va) va la men  nyit. Min den ér té kün-
ket le he tet len vol na egy szer re fel tár ni, azért vál toz tat juk év ről 
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év re a be mu ta tás ra ke rü lő té ma kö rö ket. Idén a száz év vel ez előtt 
szü le tett Csu ka Zol tán és Né meth Lász ló mun kás sá gá ból adunk 
íze lí tőt a könyv tá runk ban meg le vő do ku men tu mok ból (köny vek, 
idő sza ki ki ad vány ok, ké pek, le ve lek) a tel jes ség igé nye nél kül. 
Sok kal több könyv van meg gyűj te mé nyünk ben, ezért ha va la ki 
töb bet sze ret ne meg tud ni a két szer ző mun kás sá gá ról, se gít sé gé re 
le het nek a sze mé lyi bib li og rá fi ák, ame lyek ugyan csak meg ta lál ha-
tók a könyv tár ban. A ku ta tás se géd esz kö ze ként fon tos nak tar tot-
tuk, hogy ezek a pub li ká ci ók is helyt kap ja nak a tá ro lók ban.

A tár lat anya ga két te ma ti kus egy ség re ta go ló dik. Egyik ré sze 
a vaj da sá gi ma gyar iro da lom al ko tó ja ként, a har min cas évek iro-
dal mi éle té nek szer ve ző je ként, an to ló gi ák, iro dal mi fo lyó irat ok 
szer kesz tő je ként és mű for dí tó ként is mert Csu ka Zol tán mun ká it, 
for dí tá sa it mu tat ja be, va la mint a re cep ci ót, a ró la szó ló iro dal mat 
– fő leg ha zai szer zők tol lá ból. Ezenkí vül fel vil lan tunk né hány 
ké pet az író em lé két őr ző Csu ka Zol tán mű for dí tó mű hely ről és 
az ér di ha gyo mány őr ző könyv tár ról is.
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Né meth Lász ló mun kás sá gát ne he zebb volt a szűk tér be be zsú-
fol ni. Bo ri Im re Száz év vel ez előtt szü le tett Né meth László1 cí mű 
írá sá ban ol vas hat juk: „a XX. szá zad ta lán leg ter je del me sebb, 
mind mi nő ség ben, mind men  nyi ség ben le nyű gö ző élet mű vé ről 
re mény te len len ne al kal mi írás ban szól ni”. Al kal mi ki ál lí tá son 
még re mény te le nebb len ne az élet mű vet be mu tat ni. Ezért fő leg 
a vaj da sá gi kap cso la ta it do ku men tá ló mű ve ket vá lo gat tuk ös  sze. 
Nem ke rül het tük meg ter mé sze te sen a Ka lan gyá ban meg je lent írá-
sa it, hi szen a har min cas évek ele jén csak a sa ját fo lyó ira tá ban, a 
Ta nú ban és a Ka lan gyá ban kö zölt írá so kat. A Né meth Lász ló-re cep-
ci ó ból is fő leg a vaj da sá gi szer zők írá sa it vá lo gat tuk ös  sze, míg 
a ma gyar or szá gi ta nul mány kö te tek ből csak a leg újab bak kap tak 
he lyet a tá ro lók ban, és le ve le zé sé nek há rom vas kos kö te te, amely-
ben szin tén sok a vaj da sá gi vo nat ko zás. 
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  1 Ma gyar Szó, Ki lá tó, 2001. áp ri lis 21.

Németh László levele

Tár la tunk anya gát a könyv tá runk ban fel lel he tő ki ad vány ok ból 
vá lo gat tuk. Nem tár gyi té ve dés, hogy a Né meth Lász ló kéz je gyé vel 
el lá tott né hány könyv ma gán könyv tár ból szár ma zik. Ezek a kö te-
tek is meg van nak a tan szék könyv tá rá ban, még is köl csön kér tük, 
hi szen ezek tük rö zik Né meth Lász ló ké sőb bi kap cso la tát a vaj da sá-
gi ma gyar írók kal, iro da lom tör té né szek kel. Bo ri ta nár úr jó vol tá ból 



né hány de di kált köny vet lát hat nak az utol só szek rény ben. Köz tük 
olyan be jegy zést is, ame lyik a sú lyos be teg ség ből fel épü lő és új ra 
ír ni ta nu ló Né meth Lász ló ré ve teg kéz moz du la ta it örö kí tet te meg. 

Nem tér tünk ki kü lön Né meth Lász ló és Csu ka Zol tán kap cso la-
tá ra. Az idei Szenteleky Na po kon két elő adást is hal lot tunk er ről a 
té má ról. A be mu ta tott anyag ban en nek a kap cso lat nak a do ku men-
tu mai is fel lel he tők, de nem hang sú lyo zot tan.

Le gyen ez a tár lat – aho gyan Csu ka Zol tán fo gal ma zott a 
Min dent le gyű rő fiatalság2 cí mű kö te té nek mot tó já ban – „em be ri 
do ku men tu ma an nak, hogy az őrü let és a bu ta ság min den zaj lá sán 
túl is tisz tán és hí vo ga tó an he ver nek a jó zan ság or szá gu tai, ame-
lye ken egy kor az egy más ra ta lált em ber tö me gek vi dám marsa fog 
him nu szoz ni”. Ugyan ak kor le gyen ez a tár lat út mu ta tó, hogy a két 
al ko tó mun ká in ke resz tül ho gyan le het a min den na pi élet si vár sá-
gá ból el jut ni a szép szó út ján sok kal ne me sebb em be ri gon do la-
to kig. Amit ter mé sze te sen csak úgy ér he tünk el, hogy ol vas suk e 
mű ve ket. És nem csak eze ket, ha nem azo kat is, ame lyek re – né ha 
csak láb jegy zet ben – uta lás tör té nik, és azo kat is, ame lyek ről más-
hon nan szer zünk tu do mást.

(2001)
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A TA NÁR NŐ

Penavin Ol ga (1916–2001)
                                     

Ezen az őszön im már má sod szor mu ta tunk be ki ad vá nyo kat 
ér té ke ink ből az ér dek lő dők nek. Né hány nap ja szed tük ki a tá ro lók-
ból a száz éve szü le tett Csu ka Zol tán és Né meth Lász ló mun ká i ból 
vá lo ga tott do ku men tu mo kat, ame lyek a Vaj da ság hoz va ló kö tő dé-
sü ket iga zol ta. Ami kor ki je löl tük a té má ját elő ző tárlatunknak, 
még nem tud tuk, hogy egy má sik sze mély em lé ké nek kel lett vol na 
adóz nunk a tan szék na pon. Jó al ka lom ez a nyelvész-konferen-
cia1, hogy mu lasz tá sun kat né mi leg pó tol juk. Csak né mi leg, mert 
na gyon rö vid idő állt ren del ke zé sünk re, hogy mél tó kép pen pre-
zen tál juk Penavin Ol ga élet út ját és mun kás sá gát köny vei, írá sai, 
ké pek, eset leg hang zós do ku men tu mok ré vén. 

Ami kor el vál lal tam, hogy a ren del ke zé sem re ál ló né hány nap 
alatt ös  sze vá lo ga tom Penavin ta nár nő kö te te it, azt hit tem, egy sze-
rű lesz a mun kám. Té ved tem. Mert – sze ren csé re – ol vas sák a hall-
ga tók, a ta ná rok eze ket a köny ve ket, és bi zony nem tud tuk mind et 
vis  sza kér ni az idő rö vid sé ge mi att. Ezért el kel lett te kin te nünk a 
tel jes ség igé nyé től. Még sem akar tunk le mon da ni ar ról, hogy a 
szak ma leg ava tot tabb ja i nak ne te gyük le he tő vé, hogy leg alább 
be pil lan tást nyer je nek egy he lyen er ről az al ko tói te vé keny ség ről. 
S ar ról sem, hogy leg alább ily mó don kö zöt tünk le hes sen a Ta nár-
nő . . .  Hi szem, hogy az itt be mu ta tott ki ad vány ok is bi zo nyít ják, 
hogy mun ká val ki töl tött, gaz dag élet út zá rult le ok tó ber 25-én. 
Sőt, ál lít hat juk: nem is zá rult le tel je sen, hi szen – saj nos – posz tu-
musz kö tet ként je len het már meg a ter mé szet hez va ló von zó dá sát 
is tük rö ző, Bács kai és bá ná ti (népi) nö vény ne vek cí mű mun ká ja. 
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  1 A Penavin Ol ga Egyetemi Nyel vé sze ti Na pok nem zet kö zi kon fe ren ci át 
a Ta nár nő 85. szü le tés nap já nak tisz te le té re ter vez ték. Az ér te kez le tet 
meg elő ző en, saj nos, az ün ne pelt el hunyt.



(S most sze mé lyes le szek egy ki csit. Azon töp reng tem az el múlt 
na pok ban, hogy sors kö zös ség nek szá mít-e köz tünk, vagy va la-
mi lyen vé let len az, hogy a Ta nár nő ha son ló té má val in dí tott el 
en gem ku ta tói pá lyá mon a Ta nár kép ző Fő is ko lán, 1957-ben, míg 
ő ma ga ez zel a be fe je zett té má já val vett bú csút az élet től 2001-
ben.) Éle té ben már nem lát hat ta a szerb nyel ven ki adott, Pavle 
Ivićnek aján lott kö tet ben meg je lent ta nul má nyát sem. 

Fon tos nak tar tot tuk el ké szí te ni kí sé rő ren dez vé nyün ket hi á nyos-
sá gai el le né re is, hi szen most még ele ve nek az em lé kek, még csak 
be kell nyúl ni a fi ó kok ba, szek ré nyek be, hogy elő ve gyük írá sa it, 
ké pe it, és ma gunk elé idéz zük a Ta nár nőt.  Dí jai, ki tün te té sei nem 
kap tak he lyet a tá ro lók ban, bár el is me rés ben is volt ré sze még éle-
té ben. Ha nem is min dig ak kor kap ta meg őket, ami kor leg töb bet 
dol go zott. Er re uta lunk ké pek kel, új ság ki vá gás ok kal. Az em bert 
és a ku ta tót mu tat juk be. Úgy, aho gyan mi, egy ko ri di ák jai és 
ta nít vá nyai, majd ké sőbb mun ka tár sai lát tuk, lát juk, érez tük. Az 
utá nunk kö vet ke ző nem ze dé kek már csak a mű ve i ből fog ják meg-
is mer ni. Ne kik út ra va ló ul szol gál hat nak al ko tá sai. Azt hi szem, 
pél da ké pül is vá laszt hat ják if jú nyel vé sze ink.
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Né hány szó az anyag el ren de zé sé ről. El ső hely re ke rül tek önál-
ló kö te tei, ezt kö ve tik dol go za tai, ame lye ket Ma gyar or szá gon, 
Németországban, Finn or szág ban, Olasz or szág ban és má sutt meg-
ren de zett kon fe ren ci á kon, kong res  szu so kon ol va sott fel, majd vá lo-
ga tás kö vet ke zik a ró la szó ló írá sok ból. Sze ret tünk vol na be mu tat ni 
vá lo ga tást a tan szék re ha gyo má nyo zott gaz dag könyv tá rá nak anya-
gá ból is. Saj nos, elő re nem lá tott aka dá lyok mi att er re most nem 
ke rül he tett sor. Ez a té ma egy má sik tár lat tár gya le het meg fe le lő 
al ka lom mal. (Még nem ke rült át a tan szék re az egész ál lo mány, és 
még nincs szak sze rű en fel dol goz va a ná lunk le vő anyag sem.)

A tár la tot ré gi és újabb fény ké pek kel, va la mint a gyűjtőutakról 
ho zott em lék tár gyak kal igye kez tünk szí ne seb bé ten ni. Az utol só 
tá ro ló ke gye le tünk em lé ke, és már csak az In memoriam cí met 
vi se li.   

(2001)
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KA LAN GYA  

1932–1944

Tan szék  na pi ün nep sé günk kí sé rő ren dez vé nye ként ez út tal a 
Ka lan gya cí mű iro dal mi fo lyó ira tun kat mu tat juk be ér té ke ink ből. 
Ez zel akar tuk hall ga tó ink nak és ven dé ge ink nek a fi gyel mé be aján-
la ni a het ven év vel ez előtt in dult folyóiratot, s meg em lé kez ni a 
vaj da sá gi ma gyar iro da lom hős ko rá ról.

Az a sa já tos tör té nel mi hely zet, amely 1918-ban állt be a Vaj-
da ság ban élő ma gyar ság éle té ben, ami kor az ural ko dó nem zet ből 
ki sebb sé gi nép lett, rá nyom ta bé lye gét a kul tu rá lis fej lő dés re. A 
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szel le mi élet ala ku lá sa és önál ló su lá sa a nem ze ti iden ti tás meg tar tá-
sát je len tet te. Je len tős sé vált a kul tu rá lis élet min den meg nyil vá nu-
lá sa: a nyelv hasz ná lat, az is ko lák meg tar tá sa, a ha gyo mány őr zés. 
Kü lö nö sen szem be tű nő ez a könyv ki adás és a saj tó fej lő dé sé ben, 
ezért volt je len tős egy iro dal mi fo lyó irat meg in dí tá sa a ki sebb sé gi 
sors ba ke rült ma gyar ér tel mi ség szá má ra. Olyan fo lyó ira té, amely 
itt je le nik meg, írá sai a ha zai írók tol lá ból fo gan nak, az itt élő 
em be rek sors kér dé se i vel és ér ze lem vi lá gá val fog lal ko zik. Ilyen 
fo lyó irat ként in dult het ven év vel ez előtt a Ka lan gya, s je lent meg 
ki sebb-na gyobb fo lya ma tos ság gal ti zen két éven ke resz tül.

A Ka lan gya idő sza ki ki ad vány, tí pu sát néz ve fo lyó irat, tar-
tal ma alap ján iro dal mi saj tó ter mék. Előz mé nyei vol tak már, ez 
azon ban nem ké pe zi a tár lat anya gát, ezért nem mu tat juk be sem 
a Vaj da sá gi Írást, sem A Mi Iro dal mun kat. 

Ah hoz, hogy meg in dul has son a fo lyó irat, anya gi és szel le mi 
erők re volt szük ség.

Az anya gi fel té te le ket elő fi ze tők ré vén és me cé ná suk, Vilt Vil-
mos se gít sé gé vel si ke rült biz to sí ta ni.

A szel le mi erők is meg vol tak rész ben: A Mi Iro dal munk írói 
kö re. Ál lan dó mun ka tár sa i nak tá bo ra ki ala ku ló fél ben volt. Szente-
leky Kor nél le ve le zé sé ből ki de rül, hogy ő nem tar tot ta még el ér ke-
zett nek a pil la na tot a fo lyó irat meg in dí tá sá ra, de a me cé nás ak kor 
ígért pénz be li tá mo ga tást, s ezt ki kel lett hasz nál ni. Ugyan csak 
Szenteleky le ve le zé sé ből tud juk, hogy gyak ran na gyon ne he zen 
gyűlt ös  sze egy-egy szám anya ga. A szer kesz tő igé nyes sé ge nem 
ér vé nye sül he tett a kéz irat ok mi nő sé gé nek a meg vá lasz tá sá ban, 
hi szen kis ol va só kö zön ség re szá mít hat tak, ke vés volt az elő fi ze tő, 
akik rész ben fenn tar tot ták a la pot, s oly kor az ol va sók íz lé sé hez 
kel lett ala kí ta ni a fo lyó irat írá sa it. Mi vel kul tu rá lis tö rek vés ered-
mé nye ként jött lét re, a ben ne kö zölt írá sok kor do ku men tu mok.

Tar tal mi meg osz lá sa: ere de ti szép iro dal mi mű vek, ta nul má nyok, 
könyv is mer te té sek, kép ző mű vé szet, nép mű vé szet (Kiss La jos gyűj-
té se, gyer mek já ték ok, gyer mek dal ok stb.). Más né pek iro dal má nak 
meg is me ré se: dél szláv írók, kül föl di írodalom (Káz mér Er nő).

Há rom szer kesz tő jé nek, Szenteleky Kor nél nak, Szir mai Kár-
oly nak és Her ceg Já nos nak a mun ká ja nem csak a fe dő lap vál to zá-
sa i ban nyil vá nul meg, ha nem tar tal mi egye net len sé get is tük röz. 
Szenteleky Kor nél mi nő ség re tö re ke dett, de nem tud ta be tar ta ni 
el kép ze lé sét, he lyet adott ala cso nyabb szín vo na lú írá sok nak is. 
Szir mai Kár oly ma gas ra emel te a mér cét. Szi go rú ér té ke lé se alap-
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ján emel ke dett a fo lyó irat ban kö zölt szö ve gek szín vo na la. Her ceg 
Já nos már nem tu dott meg fe lel ni en nek a kö ve tel mény nek. 1941– 
1944-ben vis  sza esett a fo lyó irat iro dal mi szö ve ge i nek ér té ke.

A tár lat cél ja be mu tat ni a kül ső for ma vál to zá sok mel lett a 
tar tal mi ta go ló dást is, va la mint fel hív ni a fi gyel met a Ka lan gya 
egyes ro va ta i ra, te ma ti kus szá ma i ra (Kosztolányi-szám1, Milkó 
Izi dor em lé ke ze té re, Szenteleky emlékszám2, a dub rov ni ki PEN 
kongresszus tisz te le té re ki adott szám3 stb.). Be mu tat juk té ma gaz-
dag sá gát: írá so kat nép raj zi gyűj tés ről, nép dal gyűj tés ről dal lam-
rög zí tés sel, kép ző mű vé sze ti ro va tát, vaj da sá gi képzőművészek4 
il luszt rá ci ó it, for dí tá so kat a dél szláv iro da lom ból, a köny vé szet 
ro va tot, be til tott szá mát és még sok más írást.

Iro da lom- és mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból je len tős is mer ni 
a fo lyó irat tar tal mát. Tan szé künk könyv tá rá ban má sod pél dány ok 
is van nak. En nek kö szön he tő en tud tuk be mu tat ni Szenteleky Kor-
nél nak az eu ró pai PEN Klub 1933-ban, Dubrovnikban meg tar tott 
ös  sze jö ve te lén ma gyar, szerb, an gol, fran cia és né met nyel ven 
el hang zott üd vöz lő sza va it.

A köz pon ti tá ro lók egyi ké ben a Ka lan gya Könyv tár és a Ju go-
szlá vi ai Ma gyar Könyv tár kö te tei lát ha tók. A zsú folt ság el ke rü lé se 
vé gett nem tet tünk ki min den kö te tet, de egy jegy zé ken fel so rol-
tuk a so ro za tok kö te te it (szer ző jét, cí mét, meg je le né si évét). Nem 
a Ka lan gya ki adá sá ban meg je lent mű ve ket mu tat juk be, csu pán a 
két so ro zat ki ad vá nya it, mi vel eze ket a so ro za to kat te kint jük az 
in téz mé nyes könyv ki adás kí sér le té nek. 

A Ka lan gya in du lá sát, tör té ne tét, je len tő sé gét a vo nat ko zó iro-
da lom se gít sé gé vel tud juk be ha tób ban ta nul má nyoz ni. Ezért tar tot-
tuk fon tos nak, hogy kü lön tá ro ló ban mu tas suk be a leg fon to sabb 
for rás mun ká kat. Az ös  sze fog la ló Ka lan gya-mo no grá fia mel lett 
(Utasi Csa ba mun ká ja), lát ha tó  Bo ri Im re A ju go szlá vi ai ma gyar 
iro da lom tör té ne te és Gerold Lász ló Ju go szlá vi ai ma gyar iro dal-
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  1 Ez a szám csak a köl tő ha lá la után lá tott nap vi lá got.
  2 Szenteleky ha lá la ad ta az al kal mat, hogy ba rá tai, tisz te lői mél tas sák.
  3 Az 1933-ban, a Dubrovnikban meg tar tott iro dal mi ös  sze jö ve te len 

Szenteleky Kor nél ma gya rul, szer bül, né me tül, an go lul és fran ci á ul 
üd vö zöl te az ös  sze se reg lett ha zai és kül föl di író kat. Ez zel bi zo nyít va, 
hogy a po ros bács kai kis vá ros ban egy eu ró pai mű velt sé gű író él, meg-
le he tő sen el zár va a nagy vi lág tól.

  4 Ba lázs G. Ár pád, Han gya And rás, a Baranyi há zas pár és a fi a tal B. 
Sza bó György



mi le xi kon (1918–2000) cí mű mun ká ja, va la mint az Új ma gyar iro-
dal mi le xi kon pa pír for má ban és CD-ROM-on. Ga lam bos Fe renc, 
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár mun ka tár sa kéz irat gya nánt ös -
sze ál lí tot ta A Ka lan gya írói és írá sai 1932–1944.  re per tó ri u mát 
(1957), amely csak rész ben fe lel meg a fel hasz ná lók és ku ta tók 
el vá rá sa i nak. Új ra el kel le ne ké szí te ni a re per tó ri u mot, olyan for-
má ban, hogy meg fe lel jen a mo dern ku ta tá si kö ve tel mé nyek nek. A 
ju bi le um ra nem si ke rült meg va ló sí ta nunk ezt a ter vün ket. Bí zunk 
ben ne, hogy nem kell még egy ke rek év for du lót meg vár ni, hogy ez 
is el ké szül jön. Ez azon ban már a fi a ta labb nem ze dék fel ada ta lesz.

Ven dé ge ink nagy ré sze egye te mi hall ga tó, ezért tár la tunk cél ja 
az ol va sás ra, a fo lyó irat to váb bi ta nul má nyo zá sá ra va ló ser ken tés.

A Ka lan gya-ki ál lí tás nak két vál to za ta ké szült. A tan szé ken az 
ere de ti pél dá nyo kat mu tat tuk be, míg moz gó (ka ma ra)tár la tun kon 
csak fény má so lat ok kal tud tuk ér zé kel tet ni a Ka lan gya tör té ne tét, 
fej lő dé sét, té ma gaz dag sá gát. Ez utób bi nak az az elő nye, hogy 
több vá ros ban bemutathatjuk5, míg az ere de ti szá mo kat csak Új vi-
dé ken.

(2002)                        
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  5 Meg te kint het ték Szivácon a Szenteleky Na pok ven dé gei, Temerinben 
és Verbászon a Szir mai-díj ün ne pé lyes át adá sán és Sza bad kán, a Kosz-
to lá nyi Na po kon.



SZENTELEKY, AZ EM BER ÉS AZ ÍRÓ

A Ma gyar Tan szék könyv tá rá ban fel lel he tő do ku men tum anyag 
alap ján ké szült tár la tunk kal sze ret nénk tisz te leg ni a vaj da sá gi 
ma gyar iro da lom ki ma gas ló egyé ni sé ge, a száz tíz éve szü le tett és 
het ven éve el hunyt Szenteleky Kor nél em lé ke előtt.

Mit tu dunk be mu tat ni? 
Az író sze mé lyes do ku men tu mai nagy részt el vesz tek. Bo ri 

Im re Szentelekyről írt monográfiája utal ar ra, Szenteleky öz ve gyé-
nek le ve le alap ján, hogy 1944-ben az orosz ka to nák rész ben meg-
sem mi sí tet ték, rész ben el szór ták a le ve le ket, kéz ira to kat, új ság ki-
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vá gá so kat, fény ké pe ket. Amit tisz te lői utó lag ös  sze tud tak gyűj-
te ni, az Szivácon, a Szenteleky em lék szo bá ban lát ha tó, esetleg 
lap pang még né hány ma gán sze mély nél. Az em lék szo ba anya gát 
fo tók kal ér zé kel tet jük. (A szí nes ké pek egy ré szét a Ma gyar Szó 
fo tó ri por-t ere, Aleksandar Jovanović ké szí tet te.) Ke vés a tár gyi 
em lék: né hány le vél, le ve le ző lap, fel jegy zés, csa lá di vo nat ko zá sú 
fény kép, az író gé pe, le mez ját szó já nak a töl csé re, a te le fon ja, or vo-
si mű sze rei és egyéb. A sze mé lyes tár gyak mel lett az em bert, a 
szer ve zőt, a té pe lő dő gon dol ko dót gaz dag és szer te ága zó le ve le zé-
se alap ján is mer het jük meg. Szenteleky Kor nél iro dal mi le ve le zé se 
1927–1933 1943-ban je lent meg (Zombor–Budapest), s eb ből a 
kö tet ből vá lo gat va pró bál tuk fel idéz ni sze mé lyét. 

Az írót műveiből is mer het jük meg. Éle té ben nem sok kö te te 
je lent meg, ezek: Ke ser gő sze re lem a bu da pes ti Tál tos ki adá sá ban 
(1920, ké sőbb ugyan ez Egy fá radt szív sze rel mei. Egy be gyűj tött 
írá sok 1914–1920 cí men az új vi dé ki Fo rum Könyv ki adó nál, 
1988), Szí nek és szen ve dé sek (Sza bad ka, 1923), Úgy fáj az élet . . . 
a sza bad kai Mi ner va nyom da ki adá sá ban (1925, ké sőbb ugyan ez 
1944-ben), A fény fel gyúl és el lo bog a Vaj da sá gi Írás ki adá sá ban 
(Sza bad ka, 1929), Isola Bel la cí mű re gé nye elő ször Ko lozs vá-
ron 1931-ben, majd Új vi dé ken év nél kül (va ló já ban 1944-ben). 
A töb bi önál ló kö te te csak ha lá la után ke rült az ol va só ke zé be. 
So ro zat nak te kint het jük a Dél vi dé ki Ma gyar Köz mű ve lő dé si 
Szö vet ség ki adá sá ban, 1944-ben meg je lent hat köny vet (Hol nap, 
hol nap után, Kró ni kák, Ugar tö rés, Útitarisznya, Isola Bel la, Úgy 
fáj az élet . . .) A Fo rum Könyv ki adó 1963-ban két kö te tet adott 
ki Szenteleky mű ve i ből Her ceg Já nos vá lo ga tá sá ban (Gesz te nye vi-
rág zás, Ugar tö rés), majd a Ha gyo má nya ink so ro zat ban je len tek 
meg sor ra öt kö tet ben (13–17.) egy be gyűj tött pró zai mű vei, ta nul-
má nyai, ver sei, vers for dí tá sai.

Fo lyó irat-szer kesz tő ként is szá mon tart juk, hi szen az ő szer-
kesz té sé ben je len tek meg a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ban a 
leg fon to sabb iro dal mi mel lék le tek és fo lyó irat ok (Vaj da sá gi Írás, 
A Mi Iro dal munk, Ka lan gya). 

Nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni az an to ló gi ák meg ál mo dó-
ját és szer kesz tő jét sem. Az el ső vaj da sá gi ma gyar no vel la an to ló-
gia anya gá nak be gyűj té se, az in téz mé nyes könyv ki adá si kí sér let 
ugyan csak az ő ne vé hez fű ző dik (Ka lan gya Könyv tár, Ju go szlá vi ai 
Ma gyar Könyv tár, amely nek kertetében Ákácok alatt cí mű an to ló-
gia is meg je lent). 
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Az 1928-ban, Debreczeni Jó zsef és Szenteleky Kor nél szer-
kesz té sé ben és for dí tá sá ban Ba zsa li kom cí men meg je lent kö tet re 
sze ret ném kü lön fel hív ni a né zők fi gyel mét. Rész ben a ci rill be tűs 
de di ká ció, rész ben pe dig a cél ki tű zé se mi att: „Cé lunk és vá gyunk: 
a ma gyar ol va só val meg is mer tet ni a leg újabb szerb ala nyi köl té-
sze tet. Meg is mer tet ni azo kat az ér zé se ket, ál mo kat, só ha jo kat, 
gon do la to kat, vá gya kat és kön  nye ket, me lyek szerb köl tők lel ké-
ben fa kad tak, és a szerb nyelv bron zá ban szi lárd ala kot öl töt tek.” 
En nek alap ján meg is mer het jük rész ben a mű for dí tó Szentelekyt 
is. Őt idé zem: „A vers for dí tás ne héz mun ka: vagy a for ma, vagy a 
tar ta lom szép sé gén esik csor ba, de min den eset ben meg bom lik az 
a tit kos, bel ső kap cso lat, az a mély, rej tett har mó nia, mely sok vers 
szép sé gét okoz za . . .  Két elv ve ze tett a for dí tás nál: a lé nye ges nek 
és az egyé ni nek át men té se.” S mi ért vá lasz tot ták ezt a cí met? „A 
ba zsa li kom, ez a sze rény, sza gos, szo mo rú vi rág nagy sze re pet 
ját szik a szerb nép éle té ben. Ba zsa li kom ból ké szül a bosiljkača, 
mel  lyel a szen telt vi zet szór ják szét, ba zsa li kom ke rül a lá da fi á ba, 
a fe hér ne mű kö zé, az ikon alá, az ün ne pi ka lács búb já ra, az éte-
lek be fű szer gya nánt, és a ba zsa li kom be vo nul a ha son la tok ba, a 
da lok ba, az ál mok és szim bó lu mok vi lá gá ba . . .  A fi nom ság, az 
ere de ti il lat, az egy sze rű ség, a szo mo rú ság épp úgy rá il lik a vi rág-
ra, mint a po é zis re.”

Az Ákácok alatt  no vel la an to ló gia cí me nem szo rul ma gya rá-
zat ra.

Ho gyan ren dez tük el az anya got?
Az anyag el ren de zés kö ve ti az imént vá zolt sor ren det: vá lo ga-

tás az élet mű ből és a vo nat ko zó iro da lom ból, amit meg ta lál tunk 
a tan szék könyv tá rá ban. Lát ha tó ak a Szenteleky ih le té sé nek ered-
mé nye ként ké szült mű vek (Ju hász Er zsé bet Mű ked ve lők, Bor dás 
Győ ző Fűzfasíp és Csu kó dó zsi li pek, Tol nai-vers stb.), az éle tét 
meg ha tá ro zó te vé keny sé gé nek em lé kei (sza bad kő mű ves vol ta, 
elő adá sá nak szö ve ge), vá lo ga tás le ve le i ből és egyéb írá sok. Mi vel 
vá lo gat nunk kel lett a meg le vő anyag ból, sze ret ném fel hív ni a 
fi gyel met a vo nat ko zó iro da lom bib li og rá fi á já ra, ame lyet Bo ri 
Im re Szenteleky-monográfiájában kö zölt.  A mi vá lo ga tá sunk 
egyé ni. Más bi zo nyá ra más ként vá lo ga tott vol na, ezért hát bí rál ha-
tó. És ha már bí rál a szem lé lő, ak kor gon dol ko dik. S ha gon dol ko-
dás ra kész tet tük, már el ér tük cé lun kat.

A té ma vá lasz tás ról már szól tunk, in dok lá sun kat ki egé szít ve 
el mond hat juk: a ket tős ju bi le um al ka lom ar ra, hogy is mét Szente-
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leky mű ve i re irá nyít suk az ol va sók fi gyel mét. Akik már is me rik 
mun kás sá gát, ta lán új ra ol vas sák majd, s bí zom ben ne, hogy si ke-
rül fel kel te ni az ér dek lő dé sét azok nak is, akik még nem ta lál koz-
tak ezek kel az al ko tá sok kal, és kéz be ve szik őket. A mai ol va só 
más ként ol vas sa Szenteleky mű ve it a 21. szá zad ele jén, mint ami-
kor szer ző jük meg ír ta. S hogy ol va sás ra ser kent sem el ső sor ban az 
egye te mi hall ga tó kat, Szentelekynek egy gon do la tá val fe je zem be 
tár lat meg nyi tó mat:

„A gon do lat to vább él a test nél. A gon do lat az élet ha tal mas 
kér dő je le i vel vi as ko dik, s bár igaz, hogy a harc med dő, mert a 
kér dő je lek örök ké kér dő je lek ma rad nak, a gi gá szi mi ér tek re so ha-
sem ka punk fe le le tet, még is a harc ban van va la mi ma ra dan dó. A 
gon do lat vi as ko dá sa nem hoz meg nyug vást, nem hoz vi lá gos sá-
got. De tar tal mat ad té to va cél ta lan nak tű nő éle tünk nek. Ev vel is 
tá vo lo dunk a hi á ba va ló ság si va ta gos érzésétől.”1 

(2003)
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  1 A fény fel gyúl és el lo bog = Új le he tő sé gek, új kö te les sé gek : Egy be-
gyűj tött ta nul má nyok, kri ti kák, cik kek. II. (1931–1933). Drá mák. 
– Új vi dék : Fo rum Könyv ki adó, 2000. 374. 
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HET VEN ÉVES A HÍD  

1934–2004
 

Het ven év egy em ber öl tő. Ilyen idős ko rá ra már bi zo nyít 
az em ber. Az idő sza ki ki ad vány ok éle té ben is nagy idő, ke vés 
fo lyó irat éri meg ezt a kort. Egy iro dal mi fo lyó irat tör té ne té ben 
kü lö nö sen nagy idő, ha a tör té nel mi és tár sa dal mi vál to zá so kat 
szem lél jük, azok nak a ha tá sát egy lap ar cu la tá nak a ki ala kí tá sá ra 
és vál to zá sá ra. Nem csak a tör té ne lem és a po li ti ka te rén tör tén tek 
vál to zá sok ez alatt a het ven év alatt, ha nem a mű ve lő dés te rén is, 
és ki ha tot tak az íz lés vál to zá sá ra, az ol va só befogadókészségére. 
Az in du lás tól kezd ve a má so dik vi lág há bo rú utá ni idők ben ki fej-
tett te vé keny sé gé ig me rő ben más iro dal mi szem lé le tek, stí lu sok 
vál tot ták egy mást. Egyik leg na gyobb vál to zást az öt ve nes évek ben 
be kö vet ke zett nem ze dék vál tás hoz ta a fo lyó irat éle té ben. (Ma már 
– saj nos – csak né há nyan él nek azok kö zül az ak kor fi a tal írók 
kö zül, akik nek írá sa nagy vi tát vál tott ki, és akik ké sőbb meg ha tá-
ro zó egyé ni sé gei let tek ju bi lá ló folyóiratunknak.) Ké sőbb is vol tak 
for ma bon tó tö rek vé sek, ami kor újabb fi a tal nem ze dék je lent ke zett, 
s ezek nek az írók nak, szer kesz tők nek a tö rek vé sét tük rö zi a fo lyó-
irat kül ső (for mai) és bel ső (tar tal mi) át ala ku lá sa.

A Híd iro dal mi, mű vé sze ti és tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat. 
El ső szá ma 1934 má ju sá ban je lent meg. Ezért ün ne pel jük a het-
ven éves ju bi le u mot ép pen most, egy kis idő el to ló dás sal, jú ni us 
ele jén. Ez a tár lat a ju bi le u mi ün nep ség kí sé rő ren dez vé nye, amely 
a fo lyó irat tör té ne tét szán dé ko zik be mu tat ni a fo lyó irat ban meg je-
lent írá so kon és a tör té ne té vel kap cso la tos kép do ku men tu mo kon 
ke resz tül.

Min den tár lat ké szí té se előtt né hány kér dést kell tisz táz ni: mit, 
mi ért és ho gyan tár junk a szem lé lők elé.

A het ven évet csak váz la to san le het be mu tat ni, de ah hoz, hogy 
ará nyo san fel vil lant sunk min den kor szak ból va la mi jel lem zőt, 
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is mer ni kell a fo lyó irat tör té ne tét, in du lá sá nak esz mé jét, a kort, 
amely ben lét re jött, és a kort, amely vál toz tat ta szem lé le tét.

Az in du lás sal kel lett te hát kez de ni.
 A Híd 1934–1941-ig „a mun kás moz ga lom har cos szer ve volt; 

ezt bi zo nyít ja a fo lyó irat min den szá má nak tar tal ma, ezt bi zo nyí-
tot ták éle tük fel ál do zá sá val a fo lyó irat szer kesz tői és mun ka tár sai, 
akik a tol lat le té ve el sők ként áll tak az el len ál lók so ra i ba 1941-
ben” – ol vas hat juk a jel lem zést a há bo rú előt ti Híd re per tó ri u má-
nak fülszövegén.1 A cí mé nek meg fe le lő en a híd ve rés esz mé jét 
hir det ték – „a ke se rű ma és az ígé re tes hol nap kö zött”, a „ré gi és 
az új kul tú ra kö zé”, „a ma gyar és a dél szláv nép kul tú rá ja kö zé”, 
„ko rok, élet fel fo gás ok, nem ze tek – hi dat em ber és em ber kö zé”.

Már a há bo rú előt ti Híd mun ka tár sai is fel is mer ték, hogy 
olvasó(k) nél kül nem le het sem kul tú rát, sem esz mé ket ter jesz te ni. 
Ezt ér zé kel tet jük az elő fi ze té si fel hí vá sok kal, a könyv nép sze rű sí tő 
rek lám szö ve gek kel. A má so dik vi lág há bo rú utá ni kor szak ban is 
je len tős sze re pet ka pott a Híd Könyv ki adó és ál ta lá ban a vaj da sá-
gi ma gyar ki ad vány ok nép sze rű sí té se. Va ló já ban má ig sem szűnt 
meg ez a te vé keny sé ge, csak más for má ban tör té nik. Könyv ki adás-
sal nem fog lal ko zik a Híd, különkiadványai már csak mel lék let-
ként je len tek meg a hat va nas évek vé gén (1968-ban, 1969-ben), 
vagy a Fo rum Könyv ki adó val vál lalt kö zös ki ad vá nyo kat. A mel-
lék let for má já ban meg je lent fü ze tek igen vál to za tos szö ve ge ket 
kö zöl nek. Tol nai–Do mon kos Ma ó já tól, Tő ke Ist ván Mo soly gó 
Ti sza men te cí mű anek do ta gyűj te mé nyé ig. Vagy a Vuk-centenári-
umra meg je len te tett Ovčar i devojka cí mű vers for dí tá sa több je les 
köl tőnk tol má cso lá sá ban, és nem utol só sor ban a Péterváradi vár 
ása tá sai ide jén elő buk kant ré gé sze ti le le tek ké pes is mer te tő je, a 
Lát ha tó kö zép kor.

Min den fő szer kesz tő a ma ga mód ján ala kí tot ta a fo lyó irat 
kül ső for má ját és bel ső tar tal mi ta go ló dá sát. Fe dő lap ok, tar ta lom-
jegy zé kek má so la ta tük rö zik eze ket a vál to zá so kat. A má so dik 
vi lág há bo rú után új ra in dí tott Híd tör té ne tét a fő szer kesz tők vál to-
zá sá nak sor rend jé ben tár tuk fel. A kor jel lem ző jé ről írt szö ve ge ket 
a nem rég el hunyt fő szer kesz tő, Bo ri Im re ír ta az öt ven éves Híd 
ju bi le u mi szá má ban, 1984-ben. Ezek a rö vid idé ze tek tö mö ren 
jel lem zik a fo lyó irat ala ku lá sát. Bí zom ben ne, hogy se gít sé gük kel 
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si ke rült át te kint he tőb bé ten ni az anya got, és egy ben em lé ket ál lí ta-
ni a nem rég el hunyt Bo ri Im ré nek. Ő, saj nos, nem ér het te meg a 
Híd ju bi le u mi ün nep sé gét, pe dig na gyon ké szült rá. Éle té nek nagy 
ré sze egy be forrt a fo lyó irat éle té vel, hi szen 1950 óta mun ka tár sa 
volt, és az utób bi húsz év ben fő szer kesz tő je is. Bo ri Im re em lé-
ké nek adóz va a leg több te ret en nek a húsz év nek a ki ad vá nyai 
kap ták. Tel jes ség re nem tö re ked het tünk, de ta lán si ke rült ér zé kel-
tet nünk, mi lyen sok ré tű tar ta lom mal gaz da go dott a fo lyó irat ez 
alatt az idő alatt.

A tár lat anya ga idő rend ben ka pott el he lye zést, de nem hagy hat-
tuk ki a kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat, a különkiadványokat és a két 
je len tős dí jat, ame lyet a fo lyó irat ala pí tott: a Híd Iro dal mi Dí jat és 
a Fo rum Kép ző mű vé sze ti Dí jat. Nem je le nít het tünk meg min den 
jegy ző köny vet, min den megindoklást a dí jak oda íté lé sé ről, de a 
Sza bály za tot és az el ső íz ben oda ítélt díj jegy ző könyv ét be mu tat-
juk né hány fo tó val szí ne sít ve, ame lyek a díj át adá son ké szül tek. Ös -
sze gez tük az ed di gi dí ja zot tak név so rát, s ab ból ki de rül, kik, mi kor, 
me lyik mű vük kel ér de mel ték ki e je len tős el is me ré se ket.

Az ere de ti do ku men tu mo kat nem volt mó dunk ban be mu tat ni, 
de a ku ta tók nak fi gyel mé be aján lom, hogy több köz gyűj te mény-
ben meg ta lál ha tók a Híd töb bé-ke vés bé tel jes év fo lya mai. A tel-
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jes ség igé nye nél kül em lí tem meg hol: a Híd szer kesz tő sé gé ben, a 
Ma gyar Tan szék könyv tá rá ban, a Matica srpska Könyv tá rá ban stb.

A Híd ban meg je lent szö ve gek mű fa ji vál to za tos sá gát csak ér zé-
kel tet ni si ke rült. Fon tos nak tar tom el mon da ni, hogy ké szül a Híd 
re per tó ri u ma az el múlt húsz esz ten dő anya gá ból, s ere de ti leg azt 
hit tük, hogy ab ból tá jé ko zód hat nak az ér dek lő dők, kik vol tak a 
Híd szer zői, és mi lyen mű faj ok ban mé ret tet tek meg. Mi vel a ki ad-
vány meg je le né se kis sé el to ló dott, be kell ér nünk az zal, hogy egy 
ké sőb bi idő pont ban mu tas suk be. A há bo rú előt ti kor re per tó ri u ma 
azon ban lát ha tó a tár la ton.  

A for rás iro dal mat ez út tal mel lőz tük. Nem akar tuk a tör té ne ti 
át te kint he tő ség ro vá sá ra túl zsú fol ni az amúgy is szűk nek bi zo-
nyult ki ál lí tó te ret. Sok do ku men tum ki ma radt, de fé lő volt, hogy 
a sok né ha ke ve seb bet mond. Azt ta ná cso lom az if jú ku ta tók nak, 
hogy el sőd le ges for rá suk le gyen ma ga a fo lyó irat, a ben ne meg je-
lent szö ve gek, és csak utá na tá masz kod ja nak má sok vé le mé nyé re.

A tár la ton el ső sor ban a fo lyó irat tör té ne tét, for mai és tar tal mi 
vál to zá sa it sze ret tük vol na ér zé kel tet ni. Az idő sebb nem ze dék szá-
má ra em lé kez te tő az el múlt idők re, a fi a ta labb nem ze dék szá má ra 
vi szont ta nul sá gul szol gál hat, hi szen olyan kor sza ko kat is mer het-
nek meg, amely szá muk ra már tör té ne lem.

Vé ge ze tül Pap Jó zsef húsz év vel ez előtt írt ver sét idé zem:

A VERS HA TAL MA

Az 50 éve sen is fi a tal,
har cos Hi dat kö szönt ve

Bá nom is én
Hát ránt son vagy lök jön
Raj tam egyet
Csak ne
Áll jon egy hely ben
És me red jen egy pont ra
Mi re is 
Mi re is
A vers
És ve le én is

                                          
(2004)
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A HI TE LES SÉG IGÉ NYÉ VEL

A Szenteleky-díjas Né meth Fe renc ről

Né meth Fe ren cet mű ve lő dés tör té nész ként, pub li cis ta ként tart ja 
nyil ván Bo ri Im re A ju go szlá vi ai ma gyar iro da lom tör té ne te és 
Gerold Lász ló Ju go szlá vi ai ma gyar iro dal mi le xi ko na. Kö te tek ben 
meg je lent mun kái va ló ban mű ve lő dés tör té ne ti vo nat ko zá sú ak. A 
Szenteleky-díjat oda íté lő bi zott ság je len té sé ből csu pán az de rül 
ki, hogy Né meth Fe renc múl tun kat fel tá ró im már egy év ti ze des, 
ered mé nyes mun kás sá gát ér té kel ték, amely nagy ban hoz zá já rult 
önazo-nosság-tudatunk mé lyí té sé hez. Te hát nem egy mű vét ér té kel-
tük, ha nem több éves ki tar tó ku ta tá sa it, amit egye sek hely tör té ne ti 
ku ta tá sok nak mi nő sí te nek, má sok mű ve lő dés tör té ne ti ku ta tá sok ként 
tart ják szá mon. Azt hi szem, pon to sabb a tá gabb fo ga lom hasz ná la ta, 
hi szen Né meth Fe renc mun kái ko ránt sem csak he lyi jel le gű ér té ke-
ket tár nak fel. Ezért ta lán nem fe les le ges, ha meg kí sér lem ös  sze gez-
ni, mit is ne ve zünk mű ve lő dés tör té net nek, s mi a je len tő sé ge.

A mű ve lő dés tör té net meg le he tő sen tá gan ér tel mez he tő fo ga-
lom. Egye sek kul túr tör té net nek is ne ve zik, jól le het a ket tő nem 
azo nos. A kul túr tör té net „a tör té net tu do mány azon ága i nak ös  sze-
fog la ló ne ve, ame lyek nek tár gya az em be ri ség tör té ne te fo lya mán 
lét re ho zott anya gi, szel le mi ja vak tör té ne te . . . A szel le mi kul tú ra 
tör té ne te a mű ve lő dés és ok ta tás, a tu do mány és mű vé szet, az 
is me re tek el ter je dé sé nek, fej lett sé gi szín vo na luk ala ku lá sá nak tör-
ténete”.1 Ez zel szem ben a mű ve lő dés tör té net két je len tést hor doz: 
1. A tár sa da lom mű ve lő dé sé nek tör té ne ti fej lő dé se. 2. Az ez zel 
fog lal ko zó tudományág.2 Né meth Fe renc ez utób bit mű ve li több 
mint tíz éve.
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Már A to ron tá li szőnyeg3 meg je le né se je lez te, hogy szer ző je 
ala pos, do ku men tált és nem utol só sor ban ol vas má nyos mű vet tett 
le az ol va só asz ta lá ra Bá nát ipar mű vé sze té ről. Kö zel négy száz 
hi vat ko zá sa bi zo nyít ja, hogy a mű szer ző je min dent sze ret ne alá tá-
masz ta ni ko ra be li do ku men tum mal, vagy a má sok ál tal kö zölt is me-
re tek át adá sá val. Hol el fo gad va azo kat, hol he lyes bít ve őket. Ezt a 
mód szert al kal maz ta ké sőbb meg je lent mun ká i ban is. (Streitmann 
An tal ese té ben Bela Duranci vé le mé nyét mó do sí tot ta.) Ér dek lő dé si 
kö re igen szé les. Az ipar mű vé szet től a kép ző mű vé sze tig, de ki ter jed 
fi gyel me a nyom dák sze re pé re (Bittermann Kár oly és a sza bad kai 
nyom dá szat kezdetei4), va la mint a bá ná ti saj tó tör té ne té re. Ha jel-
le mez nénk me lyik az úgy ne ve zett von zás kor sza ka, azt mond hat-
nánk: a kez de tek től 1918-ig. Te rü le ti leg el ső sor ban Bá nát hoz kö tőd-
nek ku ta tá sai, jól le het írt a sza bad kai nyom dák ról is.

Sa ját nyi lat ko za ta alap ján még gim na zis ta ko rá ban kez dett 
ér dek lőd ni a hely tör té ne ti ku ta tá sok iránt, ezt foly tat ta, s foly tat ja 
ma is. Az anyag gyűj tés rend sze res sé get, ala pos sá got, tu da tos sá-
got kí ván a ku ta tó tól. A min dent gyűj tő arány lag ha mar rá döb ben, 
hogy le kell szű kí te ni a ku ta tás te rü le tét, ha nem akar el vesz ni az 
anyag sok ré tű sé gé ben, s meg sze ret ne fe lel ni az el vá rá sok nak. 
Né meth Fe renc is ha mar be lát ta ezt, s le szű kí tet te ku ta tá si te rü le-
tét. Be ha tá rol ta nem csak te ma ti ka i lag, ha nem tér ben és idő ben is.

A be gyűj tött anya got rend sze rez ni kell, oly kor vá lo gat ni is ben-
ne. Ez nagy ki hí vás, hi szen érez ni kell mi a fon tos, ki szűr ni, ki se-
lej tez ni, ami ke vés bé fon tos – vagy a té ma szem pont já ból ép pen 
nem a leg fon to sabb, ne hogy az ada tok ára da tá ban el ves  szen a 
lé nyeg. Né meth Fe renc nek si ke rült meg ta lál nia a mér cét a fon tos 
és ke vés bé fon tos kö zött. Ami nem il lett a törzs szö veg be, he lyet 
ka pott a jegy ze tek kö zött. En nek ered mé nye ként a jegy ze te it is 
él ve zet tel ol vas suk.

Fel dol go zá si mód sze re a do ku men tált köz lést kö ve ti tema-
tikusan vagy idő rend ben. Igye ke zett min dig hi te les for rá so kat 
hasz nál ni ha zai vagy ma gyar or szá gi le vél tá rak ban ku tat va. A szak-
iro dal mat csak pót lás ra hasz nál ta ál lí tá sá nak bi zo nyí té ká ul, avagy 
ép pen cá fol va az elő ző ku ta tók ered mé nyét. Köny ve it ol vas va nyo-
mon kö vet he tő ek az ös  sze füg gé sek a Bá nát mű ve lő dé si éle té ben 
je len tős sze re pet vál la ló sze mé lyek kö zött. A to ron tá li sző nyeg ben 
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Streitmann An tal ról el ső sor ban mint ipar mű vész ről esik szó, aki a 
szö vő tan mű he lye ket ve zet te, míg a Streitmann Antal5 mo no grá fia 
Bá nát mű ve lő dés tör té net ének ki vá ló, sok ol da lú egyé ni sé gét mu tat-
ja be, aki fes tő, föld rajz ta nár, ipar mű vész és nép rajz ku ta tó, ré gész 
és mu ze o ló gus, újí tó és szer ve ző volt. Fülep La jos becskereki évei 
alatt Streitmann An tal lal is kap cso lat ban volt. A Fülep csa lád ról 
kö zölt ada ta it, ku ta tá sa i nak ered mé nyét Ma gyar or szá gon is nagy-
ra ér té ke lik, és szá mon tart ják. Pe dig nem ő az egyet len ku ta tó, 
aki Fülep La jos mun kás sá ga iránt ér dek lő dik.     A Fülep csa lád 
Becskereken6 cí mű kö te té nek az ér té két nö ve li, hogy szö ve ge ket 
is kö zölt Fülep Je nő György mun ká i ból és Fülep La jos if jú ko ri 
írá sa i ból.

Ami a ké sőb bi ol va sók, hasz ná lók és ku ta tók szá má ra fon-
tos Né meth Fe renc köny ve i ben, az a ké pi in for má ció, a gaz dag 
kép anyag, amely nél kül sok kal ke ve seb bet tud nánk meg a kor 
mű vé sze ti igé nye i ről, mű vé sze ti tö rek vé se i ről, de a vi se let ről, 
élet mód ról, rek lám szö ve gek ről, új ság fej lé cek ről stb. is. Nem csak 
a leg utóbb meg je lent, A bá ná ti fény ké pé szet története7 cí mű mun-
ká já ra gon do lok, bár ta lán eb ben a kö tet ben a leg ter mé sze te sebb 
és a leg nél kü löz he tet le nebb. Eb ben a köny vé ben nem csak ös  sze-
gyűj töt te a kép anya got, ha nem rend sze rez te, és le he tő ség sze rint 
azo no sí tot ta is a ké pen áb rá zolt sze mé lye ket. 

A ku ta tó mű he lyé be pil lant va meg ál la pít hat juk, hogy nem csak 
a he lyi in téz mé nyek anya gát ku tat ta, ha nem le vél tá rak ban is bú vár-
ko dott, jár tas az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ál lo má nyá ban, s a 
ha zai könyv tá rak gyűj te mé nyét is is me ri. 

A hely tör té ne ti és a mű ve lő dés tör té ne ti ku ta tó kat ki csit kü lönc 
em be rek nek tart ják egye sek, pe dig nyil ván va ló, hogy nél kü lük, az 
ál ta luk be gyűj tött is me re tek nél kül sok kal ke ve seb bet tud nánk múl-
tunk ról, szű kebb pát ri ánk ról. S az is nyil ván va ló – az em lí tett mű vek 
alap ján –, hogy mű ve lő dés tör té ne tet le het ír ni hi te le sen, do ku men-
tál va és még is ol vas má nyo san. Fon to sak a sta tisz ti kai ada tok, de 
ér tel mez ni kell őket, hogy ne ma rad ja nak szá raz szám adat ok. Ki 
kell ol vas ni be lő lük a lé nye get, meg ta lál ni az ös  sze füg gé se ket.

Né meth Fe renc köny ve it ol vas va meg is mer he tünk egy le tűnt 
kor sza kot. Egy vi dék éle tét, gaz da sá gi és mű vé szi fej lő dé sét. Ezek 
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a mun kák iga zol ják azt, hogy már a 19. szá zad ban is fej lett ipar 
lé te zett Bá nát ban, s vol tak mű vé sze ti tö rek vé sek is ezen a vi dé-
ken. Mint mű ve lő dés tör té ne ti ku ta tó az ő ér de me, hogy fel ku tat ta, 
fel tár ta és hoz zá fér he tő vé tet te eze ket az is me re te ket má sok szá má-
ra is. Ere je tel jé ben le vő ku ta tó ról lé vén szó, bí zunk ab ban, hogy 
ez a díj is ser ken tő leg hat Né meth Fe renc re, hogy to vább foly tas sa 
a múlt fel tá rá sát, és mun ká i val gaz da gít sa is me re te in ket. Ne csak 
szó lam ként han goz tas suk, hogy a díj kö te lez . . .  Eh hez kí vá nok 
ne ki erőt, egész sé get, to váb bi mun ka ked vet!   

(2002)
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KÖNYV TÁR AVA TÁS MORAVICÁN

Min den em ber éle té ben van nak je len tős ese mé nyek, fon tos 
dá tu mok, ame lyek em lé ke ze tes sé te szik az élet út egyes sza ka-
sza it. Nem csak az egyé nek éle té ben van nak ilyen ese mé nyek, a 
ki sebb és na gyobb kö zös sé gek éle té ben is lé tez nek mér föld kö vek, 
ame lyek vál to zá so kat ígér nek és hoz nak. Hi szem, hogy a mai nap 
ese mé nye is ilyen mér föld kő Moravica éle té ben, s bi zo nyá ra nem 
ke rü li el majd a fa lu kró ni ká sa i nak fi gyel mét.

Olyan kor ban élünk, amely nem ked vez a kul tú ra és a szel le mi 
ér té kek ki bon ta ko zá sá nak és meg őr zé sé nek. Ta lán ép pen ezért fon-
tos ez a mai ese mény, amely egyé ni kez de mé nye zés re in dult, és a 
fa lu la kos sá gá nak ös  sze fo gá sa ál tal va ló sult meg. Így vált le he tő vé, 
hogy most itt va gyunk, együtt va gyunk, és kö zö sen ün ne pe lünk.

Be val lom, kis sé meg va gyok il le tőd ve. Ta lán a meg ha tott ság tól 
vagy a bol dog ság tól: hisz nem min den nap ada tik meg az em ber-
nek, hogy könyv tá rat avas son. Sok könyv tá ri ren dez vé nyen vet-
tem részt éle tem ben, de ilyen meg tisz te lés, hogy egy meg újí tott 
könyv tá ri rész le get nyis sak meg, elő ször ért. Szá mom ra ez min-
den kép pen ün nep. Gon do lom má sok szá má ra is az. Meg ha tó és 
lé lek eme lő a mai nap. Va la men  nyi en tud juk, nem csak pi ros be tűs 
ün ne pek van nak a ka len dá ri um ban. Van nak olya nok is, ame lyek 
nin cse nek meg je löl ve, de szá munk ra va la mi ért na gyon fon to sak, 
je len tő sek, ked ve sek, nem min den na pi ak. Ké szül ni kell rá test-
ben és lé lek ben, hogy ami kor el jön ez a nap, a perc – át ad has suk 
ma gun kat a fel eme lő pil la nat nak. A mai nap az írott szó meg be csü-
lé se, a könyv ün ne pe. A könyv tár ün ne pe.

Fel te het jük a kér dést: mi is a könyv tár? Ho gyan jön lét re? 
Vagy ta lán úgy is fel te het ném a kér dést: mi szük sé ges ah hoz, 
hogy va la hol könyv tár jö hes sen lét re? Né hány nél kü löz he tet len 
do log kell. Elő ször is köny vek. Ren de zett, rend sze re zett köny vek. 
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A töb bi kö ve tel mény: he lyi ség, va la ki, aki a köny ve ket gon doz za, 
ke ze li, fel tár ja, köz ve tí ti az ol va só hoz. Vagy Kosz to lá nyi De zső 
so kat idé zett so ra i val mond va:

Ah hoz, hogy a könyv
be fe je zett le gyen, 
te kel lesz, ol va só!

Köny vek már van nak. Gon do san, szé pen rendbe hozott he lyi sé-
ge is van a könyv tár nak a mű ve lő dé si ház ban, amit a fa lu lel kes fi a-
tal jai ala kí tot tak, szé pí tet tek, hogy le gyen egy hely, ahol min den ki 
ott ho n érez he ti ma gát. Ahol a köny vek vi lá gá ban meg ta lál hat ja a 
vá laszt sok olyan kér dés re, prob lé má ra, amit nem tud meg ol da ni. 
Ezért sze ret ném, ha min den ki ma gá é nak érez né ezt a mű ve lő dé si 
há zat, ezt a könyv tá rat, s maj dan – ha a szá mí tó gé pek meg ér kez-
nek – a teleházat is. 

Örül nék, ha lá to gat nák a könyv tá rat, ha ma gu ké nak te kin te-
nék, és az éle tük ré szé vé vál na. Nem csak a könyv tár lá to ga tás, az 
ol va sás is. Le gyen szel le mi éle tük igé nye, ol vas sa nak min dennap, 
le gyen ez olyan ter mé sze tes az éle tük ben, mint bár me lyik élet-
funk ció. Hi szen a könyv az em ber nek sok min dent nyújt hat: 
tá jé ko zó dást, szó ra ko zást, ki kap cso ló dást, pi he nést, ta nu lást, is me-
ret szer zést. „Csak ked ve le gyen va la ki nek az ol va sás hoz, és al kal-
ma, hogy e vá gyát ki elé gít hes se, bi zo nyá ra bol dog em ber lesz, 
ha csak rossz aka rók ár tal mas köny ve ket nem jut tat nak a ke ze i be” 
(Herschel). Bíz zunk ben ne, hogy nin cse nek kö rünk ben rossz aka-
rók. Vis  sza kap cso lód va az idé zet hez: az al ka lom, íme, meg ada tott. 
Él jünk ve le! A kedv csi ná lás nem csak a lel kes fi a ta lok tól függ, 
akik le he tő vé tet ték, hogy ez a könyv tár ilyen ba rát sá gos he lyet 
ka pott, sem a könyv tá ros tól, aki igyek szik ös  sze kö tő ka pocs len ni 
az író mű ve és az ol va só kö zött, ha nem sa ját ma gunk tól. El kell 
jut ni e fel is me ré sig. Rá kell jön ni, hogy köny vek fe dő lap ja kö zé 
sok-sok is me ret, sok szép gon do lat van be zár va. Ott lap pang nak 
a fe hér la po kon meg hú zó dó so rok ban. Ezek az is me re tek, szép 
gon do la tok csak ak kor ke rül nek a bir to kunk ba, ha ki nyit juk a fe dő-
la pot, be le la po zunk a köny vek be, és el ol vas suk őket. Kí vá nom, 
hogy mi nél töb ben ke res sék fel ezt a könyv tá rat, és fe dez zék fel 
az ol va sás szép sé gét még eb ben az el anya gi a so dott vi lág ban is. A 
szá mí tó gé pek ko rá ban is. Biz to san sok örö mük lesz ben ne . . . 

(2002)

210



A MEG IS ME RÉS ÚT JÁN

Kap cso lat tör té ne ti ki ál lí tás Ka ni zsán

Nyelv is me ret nél kül nem tud juk meg is mer ni más nép kul tú-
rá ját, más nép iro dal mát, ha csak nem áll nak ren del ke zé sünk re 
mű for dí tás ok, ame lyek se gít sé gé vel le küzd he tők a nyel vi aka dá-
lyok. Tár la tunk a for dí tás iro da lom né hány ál lo má sát szán dé ko zik 
be mu tat ni.

Elő ze te sen sze ret nék ki tér ni né hány gon do lat tal a for dí tás szük-
sé ges sé gé re, an nak né hány jel leg ze tes sé gé re. A for dí tás, pon to sab-
ban a mű for dí tás tör té ne tét le he tet len rö vid idő alatt át te kin te ni. 
Csak né hány moz za nat ra tér he tünk ki a dél szláv–ma gyar köl csö-
nös meg is me rés ről. 

A nyel vi köz ve tí tők for dí tók, mű for dí tók a szép iro da lom ban. 
A min den na pi élet ben tol má csok vég zik ezt a fel ada tot. E te vé-
keny sé get ta nul ni kell. Nem csak nyel vi is me ret szük sé ges hoz zá, 
ha nem szel le mi ener gia is. Ah hoz, hogy a for dí tás ered mé nye 
köz kinc  csé vál jon, meg je len hes sen, anya gi erő for rás kell. A for-
dí tás ki in du ló pont ja a for rás nyelv, a köz ve tí tő nyel vet ne ve zik 
cél nyelv nek. Nem egy for ma ener gi át és kész sé get igé nyel, ha sa ját 
anya nyel vé ről for dít va la ki ide gen nyelv re, vagy ide gen ről az 
anya nyel vé re. S az sem mind egy, mi lyen szö veg ről van szó. Ez út-
tal a szép iro dal mi mű vek tol má cso lá sát igyek szünk be mu tat ni. A 
szép iro dal mi mű vek for dí tá sát ne vez zük mű for dí tás nak.

A Vi lág iro dal mi Lexikon1 meg ha tá ro zá sa alap ján: „Tör tén het 
élő ide gen nyelv ből, ál ta lá no san nem ért he tő táj szó lás ból, eset-
leg ré geb bi nyelv ál la pot ból vagy ma már nem élő (ógö rög, la tin) 
nyelv ből. Alap ja leg több ször az ere de ti mű, de ke ve sek ál tal 
is mert nyel ve ken írt ver sek ese tén le het úgy ne ve zett nyers for dí tás  
is (pró za for dí tás, mely csak a mű alapmondanivalóját ad ja vis  sza, 
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for mai je gyek nél kül), eset leg már kész mű for dí tás, ahol a for dí tás 
nyel ve köz ve tí tő nyelv sze re pét töl ti be.” „A mű for dí tás a nem ze ti 
nyel vek korlátai kö zé szo rí tott iro dal mak köz ve tí té sé nek, a szel le-
mi ér té kek cse ré jé nek esz kö ze, föl ele ve ní ti az el múlt kor sza ko kat, 
iro dal mi örök sé gü ket új ra hoz zá fér he tő vé te szi.”

Ha ab ból a té zis ből in du lunk ki, hogy a vi lág iro da lom az iro dal-
mak összessége, na gyon sok nyel vet kel le ne tud nunk ah hoz, hogy 
leg alább a leg je len tő sebb mű ve ket meg is mer hes sük. For dí tás út ján 
vált köz kinc  csé más né pek iro dal ma, ezt elő se gí tet te a nyelv újí tás, 
nyelv csi szo lás, a nyelv he lyes ség is me re te, a vá lasz té kos, ár nyalt 
szö veg köz lés, a tu da tos nyelv hasz ná lat. Nem csak a tar tal mi és for-
mai hű ség re kell vi gyáz nia a mű for dí tó nak, ha nem vis  sza kell ad ni 
az ide gen nyelv hang zá sát, han gu la tát is. (Dan te, Cer van tes, Hugo 
ké tel ked tek a vers for dí tá sok lét jo go sult sá gá ban is.)  

„A for dí tó nak nem csak a nyel vet kell tö ké le te sen is mer nie és 
hasz nál nia, ha nem tisz tá ban kell len nie a mű al ko tó já nak az egyé-
ni sé gé vel, stí lu sá val, a kor ral, amely ben élt és al ko tott, az il le tő 
or szág tör té nel mi, föld raj zi stb. vi szo nya i val, mert ezek hi á nya 
gyak ran ve zet het dur va hibához.”2

Kosz to lá nyi De zső a mű for dí tás fon tos sá gát sa já to san fo gal-
maz ta meg: „egy ben gá li nyel ven író tá vo li köl tő ért kezd tek lel-
ke sed ni a szép lel kek, Rabindranath Tagoreért, akit a pri o ri nem 
ol vas hat tak ere de ti ben . . .”3 

A mű for dí tás si ke re függ a vá lasz tás tól, a be fo ga dó nyelv fej-
lett sé gé től, a nyel vek kö zöt ti ro kon ság tól – kön  nyebb fran ci á ról 
olasz ra, spa nyol ra, né met ből an gol ra stb. for dí ta ni, mint kí na i ra, 
hé ber re.

Kosz to lá nyi sze rint: „min den for dí tás csak egyez mény, komp-
ro mis  szum . . . Műfordítani an  nyi, mint gúzsbakötötten tán col ni”. 
Nem íté li el az át köl tést. Novalisra hi vat ko zik: „A for dí tás – ír ja a 
né met ro man ti kus – vagy nyelv ta ni, vagy vál to zó, vagy mi ti kus. A 
mi ti kus for dí tá sok a leg na gyobb stí lű for dí tá sok. Ezek a mű vé szi 
al ko tás tisz ta, tel jes jel le gét ad ják. Nem a va ló di mű vé szi al ko tást, 
ha nem an nak ide ál ját . . .  A köl tő köl tő jé nek kell len nie, s a köl tőt 
egy szer re sa ját és a köl tő gon do la ta sze rint kell megszólaltatnia.”4
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  3 Kosztolányi De zső: Nyelv és lé lek. – Bu da pest : Szép iro dal mi Könyv-

ki adó ; Új vi dék : Fo rum Könyv ki adó, 1990. 328.
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A mű for dí tás tör té ne te az ókor ba nyú lik vis  sza. Pél da er re a Gil-
ga mes-eposz óbabiloni, ak kád, het ti ta és hurri nyel vű vál to za ta. 
(Ha tá sa ér ző dik Ho mé rosz epo sza i ban és a Bib li á ban is.)

A gö rög szel le mi kin cset la ti nul szó lal tat ták meg a Ró mai Bi ro-
da lom ban. Livius Andronicus az Odüs  sze i át, Plautus és Terentius a 
gö rög drá má kat ül tet te át la tin ra, de Ci ce ro és Catullus is for dí tott.

Leg je len tő sebb for dí tás az ókor ból: a hé ber Ószö vet ség gö rög 
for dí tá sa, az úgy ne ve zett Szeptuaginta. La ti nul az Új szö vet ség gel 
bő vít ve a Vulgata kö vet te.

A szé les kö rű mű for dí tás az egyes nem ze tek iro dal mi nyel vé-
nek ki ala ku lá sa után in dult meg.

A kö zép kor ban a kó de xek, gesz ták, kró ni kák ele in te min den hol 
la ti nul ké szül tek. Ma gyar or szá gon Szent Ist ván a ke resz tény ség 
fel vé te lé vel ugyan csak la tin nyel vű egy há zi köny ve ket ho za tott az 
or szág ba. A val lá sos mű vek for dí tás ban szór vá nyo san je len tek meg: 
imák, pré di ká ci ók (Ha lot ti be széd, Óma gyar Má ria-si ra lom stb.).

A kö zép kor ban és a re ne szánsz ko rá ban nincs ha tár a for dí tás és 
az át dol go zás kö zött. Az ere de ti szer ző ne vét nem is em lí tik. Az adap-
tá ci ók ese té ben fi lo ló gi ai ku ta tás sal de rít he tő ki a szer ző ki lé te.

1886-ban nem zet kö zi egyez mény jött lét re a szer zői jog ról. 
Et től kezd ve fel kell tün tet ni a mű ere de ti szer ző jé nek a ne vét.

Eu ró pá ban a né met műfordítás-irodalom a leg gaz da gabb. A 
né met köz ve tí tő nyelv ként is nagy sze re pet ját szott a ma gyar for-
dí tók kö ré ben is. (Ka zin czy Hasanaginica-fordítása.) Arany Já nos 
sze rint a mű for dí tás-iro da lom be épül a nem ze ti iro da lom ba.

El mé le ti mun kák is szü let tek er re a té má ra már a 19. szá zad-
ban. Ma gyar or szá gon Radó An tal köny ve je len tet te az el ső ilyen 
mun kát. Előz mé nye egy vi ta volt a mű for dí tás ról. Ba tsá nyi Já nos 
1787-ben azt ál lí tot ta, hogy a for dí tó nak a mű ere de ti má sát kell 
ad nia, meg őriz ve eré nye it és hi bá it egy aránt. Rájnis Jó zsef a 
Ma gyar Museum el ső szá má ban A for dí tás ról cím mel tet te köz zé 
né ze te it éle sen tá mad va Baróti Sza bó Dá vid Mil ton-for dí tá sát. 
(Ba tsá nyi véd te Barótit.) Ezt a vi tát kö vet te a nyelv újí tás, ami 
nyelv fej lő dést ered mé nye zett (Ka zin czy Fe renc, Kár mán Jó zsef). 

A 19. szá zad ban ver se ket és drá má kat is for dí tot tak. A Ma gyar 
Tu do má nyos Akadámia is tá mo gat ta ezt a te vé keny sé get.

A 20. szá zad ban a Nyu gat köl tői vir tu óz mű for dí tók vol tak 
(Ba bits Mi hály, Kosz to lá nyi De zső, Tóth Ár pád, Sza bó Lő rinc és 
má sok).  

Kar dos Lász ló sze rint a kis nem ze tek szá má ra kü lö nö sen je len-
tős a mű for dí tás, hi szen csu pán for dí tá sok ré vén is mer ked het nek 
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meg a vi lág iro da lom nagy al ko tá sa i val, és en nek se gít sé gé vel 
ad hat nak hírt ma guk ról is.

Akik for dí tás sal szándákoznak fog lal koz ni, tá jé ko zód ni uk kell 
ar ról, hogy mi je lent meg (önál ló kö te tek ben, idő sza ki ki ad vá-  ny-
ok ban) a kö zel múlt ban, kik/ki ket for dí tot tak, mi lyen az ol va só kö-
zön ség igé nye, ér dek lő dé se. Szá mos kér dés kap cso ló dik még e 
té má hoz:

– mi kor volt leg ter mé ke nyebb for dí tás iro dal munk? (Pél da ként 
meg vizs gál hat juk a Fo rum ki adói te vé keny sé gét),

– volt-e, van-e ol va só kö zön sé ge a for dí tás ban meg je lent 
mű vek nek? 

– mű for dí tók val lo má sa egy ta nács ko zá son,
– ki nek az íz lé sét tük röz ze a vá lasz tás: a for dí tó ét, a ki adó ét, 

avagy az ol va só ét?
– az iro da lom nagy jai vagy ke vés bé is mert írók mű ve it kell-e 

le for dí ta ni?
Ki ál lí tá sunk anya gá nak vá lo ga tá sa so rán nem gyűj töt tük be 

a leg ré gibb for dí tá so kat, ame lyek szerb–ma gyar vo nat ko zás ban 
je len tő sek vol tak. Így nem nyúl tunk vis  sza Ka zin czy Fe renc Hasa-
naginica-fordításához (1789) sem. Ka zin czy a for rás nyelv is me re-
te nél kül, né met ből ül tet te át a szö ve get ma gyar ra. Né met szö veg 
köz ve tí té sé vel for dí tott Baj za Jó zsef, Er dé lyi Jó zsef és má sok. 
Vitkovics Mi hály már ere de ti ből for dí tott. Ő két irány ba köz ve tí tet-
te az iro dal mat. Egyes for dí tá sa it a for rás meg je lö lé se nél kül ad ta 
köz re, és így so ká ig ere de ti mű vé nek tar tot ták eze ket a szö ve ge ket 
is. (Kár mán Jó zsef Fan ni ha gyo má nyai cí mű mű vét Spomen Milice 
cí men je len tet te meg.) Fo lyó irat ok ban kö zölt ver se ket „szerb ere de-
ti alap ján” Vuk nép dal gyűj té sé ből – meg jegy zés sel.

A ma gyar ol va só kö zön ség a szerb nép köl té szet tel is mer ke dett 
meg a 19. szá zad ban. Je len tős sze re pet töl tött be eb ben a mun ká-
ban Szé kács Jó zsef (1809–1876), aki Szerb nép dal ok és hős re gék 
cí men tet te köz zé for dí tá sa it. Kö te te ki ál lí tá sunk egyik gyöngy sze-
me, leg ér té ke sebb mo za ik koc ká ja. Szé kács Jó zsef né hány éves 
kar ló cai tar tóz ko dá sa ide jén ta nult meg szer bül, s rész ben Vuk 
Stefanović Karadžić buz dí tá sá ra kez dett el for dí ta ni (1833–34). 
Szo lid szerb tu dá sa le he tő vé tet te, hogy ere de ti ből for dít son 
ma gyar ra. Szö ve ge i nek meg je len te té sé vel óva tos volt, so ká ig csi-
szol ta for dí tá sa it, míg stí lu sa és nyel ve nem ért el ma gas esz té ti kai 
szín vo na lat. Kö te té nek si ke re volt meg je le né se ide jén, ezt bi zo-
nyít ja az a tény is, hogy 1887-ben (ti zen egy év vel Szé kács ha lá la 
után) Gyu lai Pál gon do zá sá ban új ra ki ad ták.
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Radics György sza bad kai új ság író (1846–1886) és Margalits 
Ede (1849–1940), a zombori gim ná zi um igaz ga tó ja mel lett Dö mö-
tör Pál (1844–1920) zombori já rás bí ró fej tett ki igen je len tős 
for dí tói te vé keny sé get. 1895-ben Őszi ró zsák cí men je lent meg 
for dí tás kö te te, amely ben he lyet kap tak Branko Radičević, Jovan 
Jovanović Zmaj, La za Kostić és má sok ver sei. Dö mö tör Pál mun-
ká ját a ko ra be li kri ti ka iga zi mű for dí tás nak te kin tet te, mi vel szö ve-
ge it a ma gyar nyelv szel le mé ben kö zöl te.

A ma gyar iro da lom leg je len tő sebb köz ve tí tő je a 19. szá zad ban 
min den bizonnyal Jovan Jovanović Zmaj volt, aki nagy ban hoz zá-
já rult, hogy a szerb ol va só kö zön ség meg is mer hes se Pe tő fi Sán dor, 
Arany Já nos, Vö rös mar ty Mi hály és má sok mun kás sá gát. Ez irá-
nyú te vé keny sé gét szá mos kap cso lat tör té ne ti ku ta tó mél tat ta.

Ne héz len ne pusz tán fel so rol ni is az ös  szes mű for dí tó ne vét, 
egye se ket még sem hagy ha tunk em lí tés nél kül. El ső sor ban Csu ka 
Zol tán ra gon do lunk (ös  sze ál lí tot ta a Ju go szláv köl tők an to ló gi á-
ját, meg ír ta A ju go szláv né pek iro dal má nak tör té ne tét, for dí tot ta 
Ivo Andrićot, Miloš Crnjanskit, Miroslav Krležát, Meša Selimo-
vićot, Borisav Stankovićot, Jakov Ignjatovićot, Petar Petrović 
Njegošt – hogy csak a fon to sabb ne ve ket em lít sük). Ide kí ván ko-
zik még Veljko Petrović, Ivan Ivanji, Aleksandar Tišma, Sa va Babić 
és még sok-sok név . . . A vaj da sá gi ma gyar szer zők kö zül Ács 
Kár oly, Bor bély Já nos, Brasnyó Ist ván, Dér Zol tán, Fe hér Fe renc, 
Gál Lász ló, Her ceg Já nos és még so kan má sok.

A for dí tás iro da lom nak csu pán egy tö re dé két mu tat hat juk be. 
A ren del ke zé sünk re ál ló tér és tá ro lá si mód nem tet te le he tő vé, 
hogy mozaikunk ös  sze füg gő kép pé öt vö ződ jön, csu pán szín folt-
ok ma rad tak . . . Ki emel ke dő he lyet ad tunk a for rás iro da lom nak, 
a bib li og rá fi ák nak. Ezek kö zött a ha gyo má nyos for má ban meg-
je lent do ku men tu mok mel lett be mu tat tunk egy szá mí tó gé pen 
nyom ta tott „listinget”, ame lyet a Matica srpska Könyv tá rá nak 
adat bá zi sá ból szűr tünk ki, s ame lyen meg ta lál ha tó az 1980 után 
meg je lent for dí tás iro da lom (más nyel vek ről szerb re, ma gyar ra for-
dí tott köny vek ada tai, cik kek vá lo ga tá sa a Letopis, a Novy život, a 
Lumi-na, a Híd cí mű fo lyó irat ok ból). A for rá sok mel lett je len tős-
nek tar tot tuk a se géd köny ve ket, a szó tá ro kat, iro da lom tör té ne ti 
ös  sze fog la ló kat, kap cso lat tör té ne ti tanulmányköteteket.5

A szép iro dal mi mű vek ből vá lo ga tás lát ha tó a ki ál lí tá son. A 
klas  szi kus iro da lom mel lett meg ta lál ha tó a gyer mek iro da lom, 
lí ra és pró za egy aránt. Fel vil lan tott szín folt ok ab ból a gaz dag for-
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dí tói te vé keny ség ből, amely a köl csö nös meg is me rést szol gál ja. 
Is mer jük-e egy más iro dal mát? Men  nyi és mi lyen for dí tói te en dő 
vár még mű for dí tó ink ra? Ezek re a kér dé sek re – a men  nyi sé gi és 
mi nő sé gi ki ér té ke lé sek re má sik ta nács ko zás ke res he ti és ad hat ja 
meg a vá laszt.

Az ilyen jel le gű tár la tok né mi csa ló dást vált hat nak ki a szem lé-
lő ből. Nem olyan lát vá nyo sak, mint a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok 
tár la ta, ahol a mű vek meg te kin té se azon nal hat a kö zön ség re 
esz té ti kai ér té ké vel, a mű vész lel ki vi lá gá nak tük rö zé sé vel. Mind-
ezek az ér té kek fel lel he tők a köny vek ben is, csak nem olyan lát vá-
nyo san. A mű ér té kes, gaz dag tar tal ma rejt ve ma rad a fe dő lap ok 
mö gött mind ad dig, amíg az ol va só fel nem fe de zi a la po kon meg-
bú vó ér té ke ket . . .
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A ki ál lí tást a ka ni zsai Jó zsef At ti la Könyv tár ál lo má nyá ból, 
a Matica srpska könyv tá ro sa i nak köz re mű kö dé sé vel, va la mint a 
Ma gyar Tan szék se gít sé gé vel ké szí tet tük.

 (1997)
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A Matica srpska Könyvtárának adat bá zi sa
Ta nul má nyok, ös  sze fog la ló mű vek:
Radó An tal: A ma gyar mű for dí tás tör té ne te : 1772–1831. – Bu da pest 
: Ré vai Test vé rek, 1883
Szom széd ság és kö zös ség. – Bu da pest : Aka dé mi ai Ki adó, 1971
Bo ri Im re, Dá vid And rás, Ju hász Gé za és má sok kap cso lat tör té ne ti 
mű vei
Szó tá rak (két nyel vű és egy nyel vű szó tá rak)



PENAVIN OL GA HA GYA TÉ KÁ RÓL

A ha gya ték „el halt örök ha gyó va gyo na 2. Va la ki nek ös  szes 
hát ra ha gyott ki adat lan mű ve, il let ve tel jes élet mű ve. Az utó kor ra 
ma ra dó szel le mi örök ség” (Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár). „El halt 
sze mély (örök ha gyó) után ma radt va gyon tár gyak (dol gok, jo gok) 
összessége” (Új Ma gyar Le xi kon). 

A könyv tár tu do mány és a le vél tá ri is me re tek is ha son ló an ha tá-
roz zák meg a fo gal mat.

Ho gyan ke rült a tan szék re Penavin Ol ga ha gya té ka? Egy ré szét 
még éle té ben át ad ta a tan szék nek, míg a köny ve i ről a vég ren de le-
t ében azt ír ta, hogy az új vi dé ki Ma gyar Tan szék re hagy ja. Nem 
idé zem szó szerint, mert én ezt a gesz tust úgy ér tel me zem, hogy 
ott to vább él majd az ál lo mány, hi szen a köny vek s a be lé jük zárt 
tu dás csak ak kor sza ba dul ki a be zárt fe dő lap ok kö zül, ha a köny-
ve ket ol vas sák, hasz nál ják, újabb is me re tek for rá sá vá vál nak. Ha 
nem ke rül nek ér tő ke zek be, fe les le ges tár gyak lesz nek. Ke gye let-
ből eset leg őr zik őket, de csak út ban van nak, za var nak, gon dot 
okoz nak.

Fel dol go zat lan kéz ira ta i ról a nyolc van ötö dik szü le tés nap ja 
al kal má ból adott in ter jú já ban tett em lí tést. Azt mond ta, hogy ren-
ge teg cé du lá ja van min den fé le té ma kör ből, ame lyek nek fel dol go-
zá sá ra ke vés egy élet. Papp György ta nár urat tar tot ta ér de mes nek 
er re a mun ká ra.

Né hány szót ma gá ról a ha gya ték ról. 2001. de cem ber 14-én vit-
tük az egyetemre Penavin Ol ga nyu gal ma zott egye te mi ta nár szel-
le mi ha gya té kát. A ha gya ték cso ma go lá sát és át szál lí tá sát négy 
el ső éves egye te mi hall ga tó se gít sé gé vel, a tan szék könyv tá ro sa 
(Mó ricz Tün de) és két mun ka tár sa (Csáky S. Pi ros ka és Ispánovics 
Csa pó Ju li an na) vé gez te el. A do bo zok ba és mű anyag zsá kok ba 
cso ma golt anya got át me ne ti leg a köz pon ti könyv tár ol va só ter mé-

218



be rak tuk, ahon nan de cem ber 17-én fel vit tük a tan szék re, és ide-
ig le ne sen el he lyez tük. (A köny ve ket a könyv tár ban, a kéz ira tos 
anya got a ta nár nő va la mi ko ri szo bá já ban, szek ré nyek be zár va.) 
Az anya got ki kel lett cso ma gol ni, és át te kint he tőb ben ren dez ni, 
hogy leg alább né mi be te kin té sünk le gyen ab ba, hogy mit si ke rült 
át men te nünk.

A Penavin-hagyatékot há rom nagy cso port ra oszt hat juk:
1. köny vek (je len tős ré sze az ál lo mány nak már előbb a tan szék-

re ke rült)
2. kéz irat ok (ezek kö zött van nak már meg je len te tett mű vek 

kéz ira tai és fel dol go zat lan anya gok)
3. egyéb do ku men tu mok: 
– le ve lek (csa lá di jel le gű ek, más sze mé lyek kel foly ta tott le ve-

le zés)
– fény ké pek (al bu mok ban, do bo zok ban), ké pek (B. Sza bó 

György váz la tai)
– ka zet ták (fel te he tő en a di a lek to ló gi ai gyűj té sek anya gá ból)
– sze mi ná ri u mi dol go za tok, dip lo ma dol go za tok
– ki tün te té sek, ok le ve lek
– ké zi mun kák (te rí tők, pár nák stb.).
A ha gya ték szak sze rű fel dol go zá sa és tá ro lá sa szá mos fel ada-

tot ál lít a tan szék elé. Meg kell ol da ni ki(k), mi kor, ho gyan fog ják 
fel dol goz ni leg alább té te le sen, hogy a szel le mi ha gya ték hasz nál-
ha tó le gyen. A hasz ná la tot nyil ván tar tás sal kell át te kint he tő vé ten-
ni. (Tud ni kell, ki nél mi lyen anyag van fel dol go zás cél já ból.)

Ah hoz, hogy ku tat ha tó le gyen, biz to sí ta ni kell a meg fe le lő tá ro-
lást (tűz-, ned ves ség- és por men tes, te hát jól zár ha tó szek ré nyek-
ben kell el he lyez ni). Ön erőnk ből nem tud juk meg ol da ni ezt.

Ja vas lat: pá lyáz ni kel le ne a Ma gyar Kul tu rá lis Örök ség Ala pít-
vány nál, hogy a fel dol go zást meg kezd hes sük.

A köny vek fel dol go zá sa nem okoz gon dot, van már ta pasz-
ta la tunk az elő ző ha gya té kok fel dol go zá sa alap ján. Egy sé ges 
ál lo mány részt ké pez né nek, prézens ál lo mány nak te kin ten dők, 
hasz ná la tuk a legátumokról szó ló sza bály zat alap ján tör té nik. Az 
ál lo mány ba ik ta tást és fel tá rást egye te mi hall ga tók kal vé gez tet het-
nénk (té rít mény el le né ben, ha az ala pít vány ad rá tá mo ga tást), a 
szak ta nár (vagy a könyv tá ros?) fel ké szí té se és irá nyí tá sa mel lett. 
Hozzávetőlegesen há rom ezer kö tet ese té ben ez a mun ka (tel jes 
nyil ván tar tás és a ka ta ló gus ban va ló fel tá rás) az ed dig al kal ma zott 
mun ka tem pó mel lett más fél-két év alatt el ké szül ne.
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A kéz ira tos anya got elő ször na gyobb te ma ti kai egy sé gek be 
kell cso por to sí ta ni, és a pri o ri tás meg ál la pí tá sa után a még fel nem 
dol go zott és ki adat lan anya got a té má ban leg ava tot tabb szak em be-
rek kel kel le ne ren dez tet ni, eset leg ki egé szít tet ni és pub li kál tat ni. A 
cso por to sí tást arány lag ha mar el le het ne vé gez ni, de hogy men  nyi 
idő kell a fel dol go zás ra, azt most még nem le het meg ál la pí ta ni.

Az egyéb do ku men tu mok fel dol go zá sa ma rad hat utol já ra. A 
csa lá di le ve le zés és a fény kép anyag egy ré sze ter mé sze te sen a 
csa lá dot il le ti meg. A vég ren de let er re nem tér ki. Bí zunk azon-
ban ben ne, hogy si ke rül meg egye zés re jut nunk a csa lád tag ok kal. 
En nek az anyag nak a fel dol go zá sá ra is tá mo ga tást kel le ne kér ni. 
El vé gez het nék akár a tan szék mun ka tár sai, akár egye te mi hall ga-
tók. (Saj nos, fé lő, hogy a fi a ta lok már nem is me rik fel a fény ké pe-
ken rög zí tett sze mé lye ket.) 

Ah hoz, hogy ku tat ha tó le gyen a tel jes szel le mi örök ség, 
rend sze rez ni kell, rész le tes lel tárt ké szí te ni (jegy zé ket az egyes 
irat cso mók ról). Kez det nek leg alább a leg szük sé ge sebb le vél tá ri 
se géd le tet kell el ké szí te ni, a regesztát (tar tal mi te rü let, tárgy kör, 
sze mé lyi vo nat ko zás, ter je de lem stb. meg je lö lés sel). A mun ka 
el vég zé sé hez a bu da pes ti Pe tő fi Sán dor Iro dal mi Mú ze um kéz-
irat tá ri sza bály za tát és az új vi dé ki Matica srpska kéz irat tá rá nak 
gya kor la tát ve het jük ala pul.

Az így ki ala kít ha tó főbb cso por tok:
1. kéz irat ok – mű vek sze rint cso por to sít va,
2. hi va ta los ira tok – szak mai elő lép te tés, szer ző dé sek stb.,
3. sze kund ér iro da lom, új ság ki vá gás ok.  
A fel tá rás hoz leg meg fe le lőbb len ne a szá mí tó gé pes nyil ván tar tás.
A kéz irat- és le vél tá rak ál ta lá nos gya kor la ta alap ján a ha gya-

té kok egy sé ges ös  szes sé ge meg bont ha tat lan. Egyes da ra bok 
ki ve he tők fel dol go zás ra – meg fe le lő nyil ván tar tás ok, biz to sí té kok 
el le né ben. Amint a fel tá rás meg tör té nik, az anyag hasz ná la ta, hoz-
zá fér he tő sé ge egy sé ges elő írá sok alap ján va ló sul meg.

A ha gya ték tar tal mi elem zé sét hos  szabb mun ka alap ján le het ne 
csak el vé gez ni. Fon tos nak tart juk, hogy mi nél előbb meg kez dőd-
jön ez is, hogy leg alább ősz re be szá mol has sunk ró la akár a tan-
szék na pon, akár a Ta nár nő ha lá lá nak év for du ló ján.

(2002)
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KÖNYVEKRŐL



 ÚJ KOR SZAK, ÚJ SZEM LÉ LET

Könyv tá ros ok ké zi köny ve : 1–5. kötet1 / 
Szer kesz tet te Hor váth Ti bor, Papp Ist ván. – 

Bu da pest : Osiris Ki adó, 1999–2003

A hu szon egye dik szá zad a „ho mo informaticus” kor sza ka lesz, 
„tu dás köz pon tú tár sa dal mak” vi lá ga, amely ben a fel gyor sult élet-
tem pó a gyors tá jé koz ta tást te szi szük sé ges sé. A könyv tá rak is 
meg vál toz tat ják funk ci ó i kat, ha mű kö dő ké pe sek akar nak ma rad ni: 
is me ret gaz dál ko dó könyv tár rá ala kul nak át, a szel le mi al ko tá sok-
ról tá jé koz tat nak, s le he tő vé te szik azok hoz zá fér he tő sé gét. Er re a 
vál to zás ra kel lő kép pen fel kell ké szül ni szak ma i lag is. Eh hez a fel-
ké szü lés hez nyújt se gít sé get a Könyv tá ros ok ké zi könyv ének el ső 
kö te te, amely az Osiris ké zi köny vek so ro zat ban lá tott nap vi lá got 
mél tó foly ta tá sa ként a töb bi ké zi könyv nek, mint ami lyen pél dá ul 
a Szer kesz tők és szer zők ké zi köny ve.

A könyv tá ros ok évek óta hi á nyol ják egy ös  sze fog la ló mun ka 
meg je le né sét, amely se gít sé get nyújt min den na pi mun ká juk ban. 
Sallai Ist ván és Se bes tyén Gé za A könyv tá ros ok ké zi köny ve cí mű 
mun ká já nak el ső ki adá sa 1956-ban, má so dik, bő ví tett ki adá sa 
pe dig 1965-ben je lent meg Bu da pes ten, s ma már könyv rit ka ság-
nak, a könyv tá ros ok erek lyé jé nek te kint het jük. Ez a mű sok könyv-
tá ros nak volt ál lan dó se gít sé ge év ti ze de ken ke resz tül. Mél tán 
ne vez ték „a könyv tá ros ok bib li á já nak”. Meg je le né se óta azon ban 
sok min den meg vál to zott. A szak mai is me re tek meg újul tak, gya-
ra pod tak – ezért volt szük ség új ké zi köny vet ké szí te ni, és nem a 
ré git új ra ki ad ni. Az új mun ka nem ha son lít ha tó ös  sze előd jé vel, 
még is, akik az elő ző ké zi könyv se gít sé gé vel is mer ked tek meg 
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a könyv tár tu do mán  nyal, és let tek a szak ma el kö te le zett jei, nem 
tud nak el len áll ni a kí sér tés nek, hogy ne von ja nak va la mi lyen pár-
hu za mot a két mű kö zött. Pe dig nem ha son lít ha tók ös  sze. Sem a 
cél ki tű zés ük, sem a szer ke ze tük, sem az anyag el ren de zé sük, sem 
a tar tal muk. A ter je del mük sem. Az elő ző ké zi könyv a szak mai 
kép zés hi á nyát hi va tott pó tol ni, s egy kö tet be tö mö rí tet te az is me-
re te ket a könyv tör té net től a gya kor la ti könyv tá ri mun ká ig, az új 
(négy kö tet re ter ve zett ki ad vány) pe dig el mé le ti meg kö ze lí tés sel 
az új technikák al kal ma zá sá nak fi gye lem be vé te lé vel utal a könyv-
tá rak fel ada tá ra, amely nem más, mint: „az in for má ci ós for rá sok 
meg nyi tá sa az em be rek előtt” – aho gyan azt a szer kesz tők ír ják 
az Elő szó ban. Ez a fel adat év ez re dek óta vál to zat lan, csak az is me-
re tek s azok nak a meg őr zői, a fel hasz ná lók s azok nak az igé nyei 
vál toz tak kor sza kon ként. Így lett a könyv tá ri te vé keny ség a do ku-
men tum is me re tek he lyett az is me re tek el sa já tí tá sa, a tu do má nyok 
és a szel le mi al ko tá sok meg is me ré se, s vált a könyv tár tu do mány 
in for má ció tu do mán  nyá. En nek az át ala ku lás nak az ered mé nye, 
hogy nem az in for má ció hor do zó kat, ha nem ma gu kat az is me re te-
ket kell át te kin te ni meg fe le lő rend szer ben. 

Fon tos vál to zás állt be a fej lett, kul tu rált tár sa da lom ban. Az 
új kor szak em be ré nek nem csak a könyv tá ri szol gál ta tá sok ra van 
jo ga, ha nem a köz zé tett in for má ci ók hoz zá fé ré sé hez is. En nek a 
biz to sí tá sa új fel ada tok meg ol dá sát je len ti a könyv tá rak szá má ra. 
Nem min den könyv tár dol go zik azo nos kö rül mé nyek kö zött, te hát 
a le he tő sé gek től füg gő en kell fel kel te ni az igé nye ket. A ké zi könyv 
nem csak a tech ni ka i lag fel ké szül tebb könyv tá rak nak igyek- szik 
se gít sé get nyúj ta ni, ha nem a hát rá nyo sabb hely zet ben mű kö dők-
nek is. Azt a nagy men  nyi sé gű tu dást, amit az em be ri ség al ko tott és 
al kot, a könyv tá rak köz ve tít he tik leg szak sze rűb ben a fel hasz ná ló-
hoz. Ezt kell meg va ló sí ta ni.

*

Az el ső kö tet (Alap ve tés) egyik szer ző je, Hor váth Ti bor fo ga-
lom tisz tá zás sal, ma gya rá zat tal in dít, s el mond ja, hogy mi ként 
ala kult a tör té ne lem so rán a könyv tár tu do mány do ku men tá ci ós 
te vé keny ség gé, majd in for má ció tu do mán  nyá. „A könyvtárudo-
mány, a do ku men tá ció és az in for má ció tu do mány vi szo nyát vál to-
zó mó don kép ze lik el, an  nyi azon ban bi zo nyos, hogy fel raj zol ha tó 
egy fej lő dé si vo nu lat, a könyv tár tu do mány tól az in for má ció tu do-
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má nyig, a do ku men tum ke ze lő, -gyűjtő és -hasznosító könyv tár tól 
az is me ret köz ve tí tő, tu dás gaz dál ko dó könyv tá rig és tu do má nyig. 
A vál to zá sok nak nincs vé ge, hi szen az is me ret, a tu dás, a leg főbb 
szel le mi ter mék a leg ál ta lá no sabb ér te lem ben vett szö veg for má já-
ban él a do ku men tu mok ban, a vi zu á lis és akusz ti kus rög zí tés más 
for má i nak tár sa sá gá ban.” (17) 

Az in for má ció tu do mány új prob lé mák kal szem be sül, ami kor 
a szö ve gek tá ro lá sa elekt ro ni kus hor do zón va ló sul meg. Ezek a 
prob lé mák rész ben ter je del mi gon dok (az ere de ti do ku men tu mot 
szö veg ki ha gyá sok kal, a lé nye ges he lyek ki eme lé sé vel kell át ala-
kí ta ni a kí vánt ter je de lem re, va gyis tö mö rí te ni kell), rész ben a 
szö ve gek fel dol go zá si egy sé ge i nek meg ha tá ro zá sá val és in de xe lé-
sé vel kap cso la to sak. Nem el ha nya gol ha tó az a prob lé ma kör sem, 
amely azt hi va tott meg ol da ni, ho gyan le het a kí vánt szö veg ré szek 
meg ta lá lá sa után ma gu kat a szö ve ge ket a fel hasz ná ló ren del ke zé-
sé re bo csá ta ni. 

Az in for má ció tu do mányt töb ben is meg kí sé rel ték de fi ni ál ni. A 
szer ző az em lí tett tu do mány tár gyát ha son ló an fo gal maz ta meg, 
mint aho gyan ré geb ben a könyv tár tu do mányt ha tá roz tuk meg. „E 
tu do mány tár gya a vál to za tos meg je le né sű em be ri tu dás és is me-
ret, a tu do má nyos és mű vé szi al ko tás, va la mint gya kor la ti té nyek 
hor do zó i val együtt. Fel ada ta ezek gyűj té se, vá lo ga tá sa, tö mö rí té se, 
gyűj te mén  nyé szer ve zé se, rep re zen tá ci ó já nak el ké szí té se, tá ro lá sa 
és ren del ke zés re bo csá tá sa. Ta nul má nyoz za azt az em be ri kör nye-
ze tet, amely szá má ra a tu dást köz ve tí ti.” (18) A kü lönb ség ab ban 
van, hogy a könyv tár tu do mány még a köny vek kel, az is me ret hor do-
zók kal  fog lal ko zott, az in for má ció tu do mány vi szont „a tar tal mak 
tu do má nya, tar ta lom ipar, is me ret szer ve zés, is me ret gaz dál ko dást 
je lent, de fi gyel me ki ter jed az is me ret hor do zók ra is” (19). 

A fo gal mak tisz tá zá sa után a tu do má nyok ról, azok rend sze ré ről 
tá jé ko zód ha tunk a tár gyi fel osz tá suk tól, rend szer pa ra dig mák tól, 
né hány tu do mány rend szer meg is me ré sé ig, ame lyek meg ha tá ro zó 
ér té kű ek vol tak a tör té ne lem fo lya mán.

Új don ság nak szá mít a könyv ben az a fe je zet, amely a szö veg-
gel, szö veg tu do mán  nyal fog lal ko zik. Ez ide ig a könyv tár tan ok, 
ké zi köny vek ilyen szem pont ból nem kö ze lí tet ték meg az in for má-
ci ót, pe dig: „Fi zi kai ér te lem ben az em be ri tu dás és min den szel le-
mi al ko tás a leg tá gabb ér te lem ben vett szö veg ként áll az in for má-
ció tu do mány ren del ke zé sé re. A szö veg min den is me ret és al ko tás 
meg tes te sü lé se, a szö veg tár gyi a sult va ló ság.” (52)

225



Ezt a fe je ze tet kö ve ti az in for má ci ó ról szó ló rész, amely ben 
az in for má ció fo gal má nak meg is me ré sén kí vül a kó dok ról ol vas-
ha tunk ál ta lá ban, va la mint a kó dok ról a könyv tár ban. Ezek nek a 
kó dok nak egy ré szét a gya kor lat ban sok könyv tá ros al kal maz ta, 
csak ta lán nem így ne vez te, nem így is mer te, s nem rend szer ben 
gon dol ko zott ró luk. A kó dok rend szer be  fog la lá sát a Nem zet kö zi 
Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) su gal la ta alap ján is mer het jük meg. 
En nek meg fe le lő en be szél he tünk no mi ná lis, le író, random, lo gi-
kai, al fa be ti kus és más kó dok ról.

A Bibliometria/tudománymetria cí mű fe je zet egy tör té ne ti át te-
kin tés után a szak iro da lom kér dé se i vel fog lal ko zik (a tu do mány 
és pub li ká lás kér dé sé vel, a szak iro da lom sze re pé vel a tu do mány 
elő re ha la dá sá ban), majd meg is mer het jük a tu do má nyos in for má-
ció tí pu sa it, a szak iro da lom nö ve ke dé sé nek prob lé má ját, a tu do má-
nyos tá jé ko zó dás szük sé ges sé gét és az el avu lást. A tu do má nyos 
ha té kony ság mé ré sé re az idé zett ség és a tu do má nyos ér ték kö zöt ti 
ös  sze füg gést ve het jük ala pul, bár az idé zé si mo tí vu mok nem 
min dig az ér ték el is me ré sét je len ti. Tör tén het tisz te let adás ból, a 
mód sze rek azo no sí tá sa vagy he lyes bí tés cél já ból, és még sok más 
ok ból. Két ség kí vül az idé zé si kap cso la tok al kal ma sak ar ra, hogy 
meg ta lál juk az át fe dé se ket egyes mű vek kö zött.

Min den mes ter ség ben is mer ni kell az anya got, amel  lyel dol-
go zunk. Így van ez az in for má ció tu do mány ban is. Az anyag is me-
re tet a har ma dik fe je zet ben ta lál juk Do ku men tu mok, in for má ci ók 
cí men, ame lyet a mo dern mé dia ki vá ló is me rő je, Tó sze gi Zsu zsan-
na írt. „Az is me re te ket ma már több fé le mé di u mon és kü lön bö ző 
mó don: írás ban, kép ben, hang ban le het rög zí te ni. A tu dás át adá-
sá ban és át vi tel ében a do ku men tum – és mind ez idá ig fő ként a 
szö ve ges do ku men tum – ki emelt fon tos sze re pet ját szik.”  

Az in for má ció át ha gyo má nyo zá sá nak vizs gá la ta kor az em be-
ri ség tör té ne tét négy nagy kor szak ra szok ták fel osz ta ni. (Fü löp 
Gé za ezt a kor sza ko lást az in for má ció for ra dal má nak ne vez te 
Em ber és in for má ció cí mű köny vé ben.) Ezek:

– szó be li ség (a be széd for ra dal ma),
– írás be li ség (az írás for ra dal ma),
– könyv nyom ta tás és 
– elekt ro ni kus in for má ció rög zí tés.
Ezek a kor szak ok nem egy for ma idő tar ta mú ak, s mind egyik 

nagy je len tő sé gű a ma ga ne mé ben. A szó be li kul tú ra írás ban rög-
zít ve át ha gyo má nyoz ha tó tér ben és idő ben az utó kor ra, jól le het 
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gyen gí ti a me mó ri át a gö rög fi lo zó fu sok sze rint. „Mert ép pen 
fe le dést fog ol ta ni azok lel ké be, akik meg ta nul ják, mert nem gya-
ko rol ják em lé ke ző te het sé gü ket – az írás ban bi za kod va ugyan is 
kí vül ről, ide gen je lek se gít sé gé vel, nem pe dig be lül ről, a ma guk 
ere jé ből fog nak vis  sza em lé kez ni” (Pla tón). Te hát nem az em lé ke-
zés nek, ha nem az em lé kez te tés nek a va rázs sze re.

Még for ra dal mibb ta lál mány nak kell te kin te ni a nyom da fel fe de-
zé sét, a moz gat ha tó be tűk kel tör té nő, meg sok szo roz ha tó szö ve gek 
elő ál lí tá sát. En nek kö szön he tő en vál ha tott az írás több em ber szá-
má ra el ér he tő vé, ol csób bak let tek a köny vek – a do ku men tu mok, 
ame lyek az em be ri ség tu dá sát, fel fe de zé sét, iro dal mát őriz ték. A 
fi lo zó fu sok ugyan azt ál lí tot ták, „hogy a szö veg rög zí tés cél ja nem 
az egyé ni gon do la tok le jegy zé se, ha nem a szö ve gek meg őr zé se”, 
az írás ele in te kö zös sé gi te vé keny ség volt (dik tá lás után tör tént), s 
ol vas ni sem ma guk nak ol vas tak az em be rek, ha nem fel ol vas ták a 
szö ve ge ket. A ti pog rá fia fel ta lá lá sa, a gép pel tör té nő szö veg rög zí-
tés az élő nyel vet hát tér be szo rít ja, meg öli – ál lí tot ta Ba logh Jó zsef. 
(154) Még to vább ment Heidegger. Ő el ma rasz tal ta a gép írás je len-
tő sé gét, va ló sá gos had já ra tot in dí tott el le ne. A mű és az írás, pon-
to sab ban a gép pel írás kö zöt ti vi szonyt vizs gál va úgy vél te: „Ha 
az írást ki von ják lé nye gi gyö ke ré ből, az az a kéz ből, s ha az írás 
át te vő dik a gép re, ak kor a lét em ber re vo nat ko zá sá ban egy vál to-
zás adó dik elő, mi ál tal alá ren delt je len tő sé gű ma rad, hogy mi lyen 
sok em ber hasz nál ja, il let ve tér ki a hasz ná la ta elől . . .  A szó ké-
pek be tűk ké vál nak, az írás len dü le te el tű nik. A be tűk »szedetté« 
lesz nek, a ki sze dett »nyomtatottá« . . .  Az író-gép el ta kar ja az írás 
és a szö veg lé nye gét. Ki von ja az em bert lé nye gi mél tó sá gá ból, 
anél kül, hogy az em ber en nek a ki vo nás nak a tu da tá ra éb red ne és 
fel is mer né, hogy ez meg vál toz tat ja a lét hez va ló vi szo nyát.” (155) 
Ha el fo gu lat la nul gon dol juk vé gig Heidegger né ze tét, ak kor lát juk, 
hogy míg a kéz írás ma gán vi se li az író sze mé lyi sé gé nek bi zo nyos 
vo ná sa it, ez zel szem ben a gép írás va ló ban sze mély te len, ide gen. 
Az is vi tat ha tat lan azon ban, hogy ha ös  sze vet jük a nyom ta tott 
szö ve get a kéz irat tal, lát hat juk, hogy a kéz írás ke vés bé vi lá gos, a 
nyom ta tott szö veg át te kint he tőbb.

A kö vet ke ző nagy fej lő dé si kor szak a szá mí tó gé pek hasz ná-
la tá hoz kap cso ló dik. Még nem is mer he tő elég gé a szá mí tó gé pes 
szö veg szer kesz tés ha tá sa az is me ret át adás fo lya ma tá ra. A fi lo zó-
fu sok két el len té tes fo lya ma tot fi gyel tek meg a szá mí tó gép nek 
az em be ri kom mu ni ká ció fej lő dé sé re tett ha tá sá ról. Az egyi ket 
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má sod la gos szó be li ség nek ne vez ték, a má sik a „nyelv csö ke vé nye-
se dé se és ve le együtt az én meg gyen gü lé se”. 

„Szá mí tó gép pel csak az tud dol goz ni, aki meg le he tő sen jól 
el sa já tí tot ta az írás-ol va sás kész sé gét. Ugyan ak kor az a fel gyor sult 
tem pó, amely a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót, az adat to váb bí tást 
jel lem zi, il let ve az a kép zet, hogy bár ki kön  nyű szer rel elő ál lít hat a 
nyom ta tott mű vek hez ha son ló írás mű ve ket, egé szen más tu dat ál la-
po tot su gall, mint a klas  szi kus könyv nyom ta tás ko ra, ami kor a kéz-
irat el vált az al ko tó já tól, amint a ki adó hoz, majd a nyom dá ba ke rült. 
Most köz vet len kap cso lat jön lét re az üze net ki bo csá tó ja és a be fo ga-
dó ja kö zött; majd nem úgy, mint a szó be li ség ko rá ban.” (155)

Eb ben a fe je zet ben csu pán rö vid ös  sze ge zést ta lá lunk az ol va-
sás nak az is me ret szer zés ben be töl tött sze re pé ről. Tu laj don kép pen 
mű ve lő dés tör té ne ti át te kin tés az ol va sá si szo ká sok vál to zá sá ról, 
ha tá sá ról a szó be li kom mu ni ká ci ó ra az írás be li ség el ter je dé sé től 
a nyom ta tott szö veg tér hó dí tá sán ke resz tül az új kom mu ni ká ci ós 
mó do kig, ahol ké pet és han got köz ve tí te nek min den kor lá to zás 
nél kül. 

Is me ret szer zés szem pont já ból nagy sze re pe van a szá mí tó gép-
nek, de hos  szabb, szép iro dal mi szö ve gek ol va sá sá ra nem al kal-
mas. Az is me re tek rész ben az em be ri agy ban, rész ben kü lön bö ző 
tá ro ló esz kö zö kön rak tá ro zód nak el. Ezek a tá ro lóesz kö zök (mé di-
u mok) a tör té ne lem fo lya mán vál toz tak, fej lőd tek. Így ala kul tak 
ki a kü lön bö ző tí pu sú in for má ció hor do zók, a do ku men tu mok. 
A do ku men tum is me ret el en ged he tet len kö ve tel mény a könyv-
tá rak ban, hi szen is mer ni kell az „anya got”, ami vel dol goz nak. 
Kü lön bö ző do ku men tu mok más fé le ke ze lést igé nyel nek anya gi 
vagy for mai jel leg ze tes sé gük nek meg fe le lő en. Cso por to sít ha tó ak 
több fé le képp: az elő ál lí tás tech no ló gi á ja alap ján, tar tal ma alap ján, 
for mai sa já tos sá gok sze rint és egyéb as pek tu sok sze rint.

A ma könyv tá ro sai szá má ra fon tos is mer ni az elő ál lí tás tech no-
ló gi á ja sze rin ti fel osz tás nak meg fe le lő en a nyom ta tott és az elekt-
ro ni kus do ku men tu mo kat. A szö ve ges do ku men tu mok is me re te 
ké pez te a kö zel múl tig a könyv tá ros ok szá má ra a könyv tá ri anya got 
(köny vek, idő sza ki ki ad vány ok stb.). Nem volt is me ret len a kép- és 
hang do ku men tu mok cso port ja sem, sőt a mikroformátumú do ku-
men tu mok is meg ta lál ha tó ak vol tak az ál lo mány ban. A videodoku-
mentumok meg je le né se után mind több he lyet kap nak a CD-ROM-ok 
is. Meg kell hát is mer ked ni, ba rát koz ni az új in for má ció hor do zók-
kal, az új fo gal mak kal: mint a hipertext, a mul ti mé dia.
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A hipertext több szem pont sze rint kap csol ja ös  sze az in for má ci ó-
kat, s nem csak a li ne á ris ol va sást te szi le he tő vé. A fel hasz ná ló dönt 
ar ról, hogy mi ként, mi lyen sor rend ben kez di az ol va sást, a na vi gá-
lást. A hipertext-alkalmazások sok ré tű fo gal mi kap cso lat rend szert 
tesz nek le he tő vé egyes ele mek kö zött, en cik lo pé di ák hoz ha son lí ta-
nak, amely ben több irány ban le het köz le ked ni, na vi gál ni. A hasz ná-
lat elő fel té te le meg fe le lő prog ram mal te le pí tett szá mí tó gép.

Má sik új fo ga lom a mul ti mé dia. Ez nem más, mint szá mí tó gép 
se gít sé gé vel meg je le ní tett ké pek, han gok, szö ve gek együt te se. A 
gép biz to sít ja az in ter ak ti vi tást, azt, hogy a hang, a szó, a kép meg-
je le nít he tő le gyen. A le kér de zés me ne tét, a tá jé ko zó dás irá nyát 
az ol va só vá laszt ja meg a prog ram ban elő irány zott le he tő sé gek 
sze rint. „A fel hasz ná ló szá má ra a mul ti mé dia az in for má ci ót moz-
gó ké pek, szö veg és hang for má já ban, in te rak tív ke ze lő fe lü le tek 
se gít sé gé vel je le ní ti meg. A mul ti mé di á hoz szük sé ges fe lü le tek 
esz köz ol da la a szá mí tó gép és az in te rak tív fe lü le tek, ame lye ken 
a fel hasz ná ló a gép pel kom mu ni kál ni tud. A tar tal mi ol dal pe dig: 
azok a szá mí tó gép pel ol vas ha tó ál lo má nyok, ame lyek ből a mul ti-
mé dia-al kal ma zás fel épül.” (192)

A mai kor ban egy re ke vés bé fon to sak a do ku men tu mok fi zi-
kai adott sá gai, jel lem zői, fon to sabb a do ku men tum in for má ci ós 
tar tal ma, ér té ke. Kü lö nö sen vo nat koz tat ha tó ez a mul ti mé di á ra, a 
szá mí tó gé pek nyúj tot ta le he tő sé gek re, ami kor a sta ti kus tar tal mat 
meg fe le lő prog ram mal (CD-ROM-ok ese té ben) min den fel hasz ná-
ló a sa ját fel ké szült sé ge, ér de kelt sé ge alap ján új „mű pél dán  nyá” 
ala kít hat ja át.   

A könyv tár gyűj te mé nyé ről a ne gye dik fe je zet ben ol vas ha tunk 
Ferenczy Endréné ös  sze ál lí tá sa alap ján. A szer ző két el ter jedt 
szem pont ból vizs gál ja az ál lo mányt, va gyis a gyűj te ményt: a meg-
őr ző könyv tár át ala ku lá sá tól a szol gál ta tást nyúj tó könyv tá rig, a 
má sik szem pont sze rint vi szont az in for má ci ót rög zí tő do ku men-
tum bir tok lá sát és hoz zá fér he tő sé gé nek fon tos sá gát ál lít ja a köz-
pont ba. Ed dig is az a tu dat élt ben nünk, hogy a könyv tá ri funk ci ók 
az ol va só ért van nak, an nak ki elé gí té se cél já ból kell az ál lo mányt 
gya ra pí ta ni, ala kí ta ni, gon doz ni, fel tár ni. Az új év ez red kü szö bén 
vi tat ha tat lan, hogy a könyv tár in for má ció köz ve tí tő sze re pe áll 
el ső he lyen. Ah hoz, hogy ezt a funk ci ót hi ány ta la nul be tölt hes-
se, min den könyv tár tí pus szá má ra el en ged he tet len kö ve tel mény, 
hogy ál lo má nya idő sze rű le gyen, kor sze rű, fo lya ma to san fris sít ve, 
ugyan ak kor rend sze rez ze, fel tár ja és meg is őriz ze az in for má ci ós 
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for rá so kat – ne csu pán köz ve tít se az in for má ci ó kat. Ez azt je len ti, 
hogy a könyv tá rak gyűj te mé nye a fej lő dés fo lya ma tá ban to vább ra 
is egyaránt tar tal maz ha gyo má nyos és új in for má ció hor do zó do ku-
men tu mo kat.

Az ál lo mány ala kí tá si stra té gi á hoz el en ged he tet len az ál lo mány 
(men  nyi sé gi és mi nő sé gi) elem zé se, a fel hasz ná ló igény elem zé se, 
együtt mű kö dés a könyv tá ri rend sze rek ben vagy mo der nebb ki fe-
je zés sel él ve, az „in for má ci ós for rá sok meg osz tá sa”. El ső íz ben 
ol vas ha tunk a tá ro ló könyv tá rak meg te rem té sé nek szük sé ges sé gé-
ről, kül föl di pél dák alap ján iga zol va fej lesz té sük és mű köd te té sük 
szük sé ges sé gét. Fel ada tuk nem pusz tán tá ro lás ra kor lá to zó dik, 
hi szen he lyet kap nak ben nük az ál lo mány apasz tá sok fö lös pél dá-
nyai, szol gál hat ják az ál lo mány gya ra pí tá si együtt mű kö dést, az 
ál lo mány vé del met stb. Meg em lít het jük mel lé ke sen, hogy a tá ro ló 
könyv tá rak kér dé se nem új ke le tű. A va la mi ko ri Ju go szlá vi á ban 
már a hat va nas évek kö ze pén gya ko ri és he ves vi ták bon ta koz tak 
ki meg ala kí tá suk szük sé ges sé gé ről és funk ci ó ik ról, fő ként itt, Vaj-
da ság ban.

Min den könyv tár tí pus nak más-más a gyűj tő kö re, és fel ada tai 
ha tá roz zák meg gyűj tő kö ri sa já tos sá gu kat, jól le het a gya ra pí tás 
mód ja it (vé tel, cse re, aján dék, kö te les pél dány, sa ját ki ad vány ok) 
egy aránt al kal maz hat ják, csak úgy, mint a gya ra pí tás mun ka fo lya-
ma ta it vagy az ál lo mány apasz tást.

A könyv tár gyűj te mé nye cí mű fe je zet a gyűj te mény ré szek ki ala-
kí tá sá val, a rak tá ri rend sze rek (rend sze re ző és me cha ni kus), a rak-
tá ri nyil ván tar tás ok és az ál lo mány el len őr zés mun ka me net é-nek 
is mer te té sé vel tel je se dik egés  szé.

* 

A má so dik kö tet 2001-ben ke rült az ol va sók asz ta lá ra Fel tá rás 
és vis  sza ke re sés cí men. A szer kesz tést ugyan azok a sze mé lyek 
vál lal ták, akik az el ső kö te tet ké szí tet ték, de az egyes fe je ze tek 
szer zői vál toz tak. Az elő szó ban fel hív ják a hasz ná lók fi gyel mét, 
hogy a kö tet struk tú rá ja né mi leg vál to zott az el ső kö tet ben jel-
zett szer ke zet től. A hely zet úgy kí ván ta, hogy a mon da ni va ló ja 
ne kor lá to zód jon könyv tá rak ra, il let ve tá jé koz ta tó in té ze tek re. 
Al kal maz ha tó bár hol, ahol a szak iro dal mi fel dol go zás hoz ha son-
ló mo del lek je le nít he tők meg – tá rol ha tók és vis  sza ke res he tők. A 
fel hasz ná ló szá má ra egy aránt fon to sak ezek az is me re tek. Évek 
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óta hi á nyol tam ha son ló ké zi könyv meg lét ét, ame lyet for rás ként 
hasz nál hat nánk az egye te mi hall ga tók önál ló ku ta tó mun ká ra va ló 
fel ké szí té sé ben. 

Ez a kö tet, mint a cí me is utal rá, a fel tá rás és vis  sza ke re sés 
kér dés kö rét dol goz za fel. A szer kesz tők az elő szó ban úgy jel le mez-
ték, hogy vi sel het né az is me ret szer ve zés al cí met is. Míg az el ső 
kö tet az ere de ti szö ve gek, do ku men tu mok meg is me ré sé vel fog-
lal ko zik, a má so dik kö tet ar ra ke res vá laszt, ho gyan kell, ho gyan 
le het az ere de ti do ku men tum tar tal mát ki vo na tok (szur ro gá tu mok) 
for má já ban, rö vi den pre zen tál ni. A fel dol go zás egy sé gei és a fel-
tá rás cél ja ha tá roz zák meg, hogy az in for má ci ók azo no sít ha tók 
le gye nek. A cél ki tű zés től füg gő en kü lön bö ző szin tű fel tá rást al kal-
maz hat nak a könyv tá rak ban a ka ta ló gu sok tól a szur ro gá tu mo kig. 
Eze ket a kér dé se ket kör vo na laz ta Hor váth Ti bor az el ső fe je zet-
ben. Az információfeltárás ilyen for má já ra azért van szük ség, 
mert vál to zó, ro ha nó vi lá gunk ban a fel hasz ná ló kat az ér dek li: mit 
tar tal maz a do ku men tum, és csak ak kor ke re si ma gát a do ku men-
tu mot, ha a tar tal ma meg fe lel az ál ta la ke re sett tu dat tar tam nak. Az 
ilyen faj ta tar tal mi-te ma ti kai fel dol go zás azt ered mé nye zi, hogy 
szé le sebb kö rű funk ció vál to zás áll be. A könyv tá rak in for má ció-
tá ro ló és -kereső in téz mé nyek ké vál nak, a könyv tár tu do mány 
in for má ció tu do mán  nyá mi nő sül. Mi nő sé gi vál to zás ra ke rült sor 
az osz tá lyo zás ban, in de xe lés ben is. A csu pán te ma ti kai jel zé sek kel 
élő, el na gyolt cso por to sí tá so kat fel vál tot ták az ere de ti szö veg fo ga-
lom rend sze ré re ala pu ló in dex té te lek, ami nek alap ján a könyv tár tu-
do mány szo ro sabb kap cso lat ba ke rül az új alap el vek kel meg úju ló 
nyel vé szet tel. A fo gal mak egy más hoz kap cso ló dá sa, to vább vi he-
tő sé ge meg kön  nyí ti a hipertext meg ér té sét, al kal ma zá sá nak le he-
tő sé gét, mi vel a szö veg ben as  szo ci á ci ók út ján bo lyong ha tunk, és 
ke res he tünk szá munk ra is me ret len ös  sze füg gé se ket. 

A tar tal mi fel tá rás fon tos mun ka a könyv tár ban, ezt ér zé kel-
het jük a má so dik fe je zet ben, ahol Hor váth Ti bor és Sütheő Pé ter 
az in for má ció ke re ső nyel vek ről, a tu do mány fel osz tá son ala pu ló 
hi e rar chi kus osz tá lyo zá si rend sze rek ről, a tárgy sza vas osz tá lyo-
zás szer ke ze té ről, a fazettás osz tá lyo zás ról, a te za u ru szok ról, a 
PRECIS-ről, a re fe rá lás ról, a tar tal mi fel tá rás au to ma ti zá lá sá ról, 
az in for má ci ók fel le lé sé ről és a ke re sés ér té ke lé sé ről írt. „Az 
em be ri ség alap ve tő vá gyai kö zé tar to zik az óhaj, hogy ren det 
te remt sen, és a ren den ke resz tül át te kin tést nyer jen, va la mi nek az 
ér tel mét fel is mer je.” (37) A könyv tá rak te vé keny sé gé nek egyik 
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leg fon to sabb ré sze a tar tal mi fel tá rás, amely nek cél ja it igen vál to-
za tos mó don le het meg va ló sí ta ni. Konk rét fel ada ta it cso por to sít va, 
ki eme lik a szer zők, hogy lét re kell hoz ni a fel dol go zá si egy sé gek, 
il let ve do ku men tu mok tar tal mi cso port ja it át fo gó an vagy rész le te-
ző en. Van nak tar tal mi egy sé gek, pél dá ul az Ár pád-kor temp lo mai, 
ame lyek több cso port hoz is tar toz hat nak: ma gá hoz a kor hoz, az 
épí té szet hez és a val lás hoz is. Ezt kö ve ti a fel dol go zá si egy ség 
egye di tar tal má nak fel tá rá sa, a logontartalom ki eme lé se, ahol pon-
to san kell meg fo gal maz ni a meg ha tá ro zást, mert „a logontartalom 
meg kö ve te li az is mér vek nek azt a mi ni mu mát, amely a te ma ti kai 
azo no sí tás hoz nél kü löz he tet len” (37). A kö vet ke ző fel adat a szur-
ro gá tum lét re ho zá sa, majd a ha son ló tár gyú ak klaszte-rekbe va ló 
cso por to sí tá sa, ami va la men  nyi is mérv egy ide jű fi gye lem be vé te lé-
vel megy vég be. Az is me re te ket tar tal mi-te ma ti kai szer ke ze tü ket 
tük rö ző rend szer ré kell szer vez ni. En nek alap ján sok ta nul ság 
von ha tó le az ál lo mány vagy adat bá zis hi á nya i ról, is mét lő dé se i ről, 
át fe dé se i ről. Fon tos fel adat még az is, hogy fel is mer jük a do ku men-
tu mok kö zött me lyek az újak és a má sod köz lé sek. Ezt szük sé ges sé 
te szi az in for má ció rob ba nás, a do ku men tu mok ro ha mos szá má nak 
meg nö ve ke dé se. A sok kö zül kell ki vá lasz ta ni az ér té ke se ket. 
Tö mö rít vé nyek kel, ki vo nat ok kal és más for má ban ké szült szö ve-
ges fel dol go zá sok kal oly kor he lyet te sít het jük az ere de ti szö ve ge-
ket, arány lag ke vés in for má ció vesz te ség gel.

Na gyon fon tos, mi lyen in for má ció ke re ső nyel vet (IKNY) 
al kal ma zunk a ren del ke zé sünk re ál ló szá mos tí pus kö zül. Ren-
del ke zé sünk re áll a ter mé sze tes nyel ven nyug vó és sza bá lyo zott 
in for má ció ke re ső nyelv, amely nek egyik nagy hát rá nya az, hogy 
a je len té sek nem egy ér tel mű ek, és a ka pott szó-, il let ve szin tag ma-
men  nyi ség rend kí vül ter je del mes. He lyet te tö mör szó szer ke ze tet, 
sza bá lyo zott szó tárt kell al kal maz ni.

Al kal maz ha tunk mel lé ren de lő és hi e rar chi kus osz tá lyo zá si, 
vagy in di vi du a li zá ló és ge ne ra li zá ló rend szert, nem au to ma ti kus 
és au to ma ti kus típuspárokat, vál to za to kat, s önál ló tí pus ként al kal-
maz ha tó a fazettás osz tá lyo zás. Ez utób bi nak ki dol go zó ja Shiyali 
Ramamrita Ranganathan volt, de előz mé nyei vis  sza ve zet he tő ek 
egé szen Arisz to te lé szig. Ezek ről az osz tá lyo zá si rend sze rek ről 
ke vés más for rás ban ta lál ha tunk el mé le ti ös  sze ge zést, ezt pó tol ja 
a ké zi könyv. 

A tar tal mi fel tá rás fo lya ma ta bo nyo lult mű ve let, nagy szak tu-
dást, jár tas sá got igé nyel. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a könyv szer-

232



zői és szer kesz tői arány lag nagy te ret szen tel tek ne ki – ez a fe je zet 
a leg ter je del me sebb. Az össz ter je de lem há rom száz het ven öt ol dal. 
Eb ből a tar tal mi fel tá rás fe je ze te csak nem a fe le (35–186). Ma ga 
a fe je zet hez csa tolt iro da lom jegy zék négy ol dal ter je del mé vel is 
nagy se gít sé gé re le het a kér dés to vább ku ta tói szá má ra.  

 Fon tos ré sze en nek a fe je zet nek a szö ve ges fel dol go zás tí pu sa-
i nak is mer te té se. Eb ből a rész ből tö mö ren meg tud juk, mi a ki vo-
nat, az ös  sze fog la lás, az an no tá ció, a re fe rá tum vagy tö mö rít vény, 
a re cen zió, a té ma do ku men tá ció és a szak iro dal mi szem le. S nem-
csak is mer te tik a tar ta lom fel tá rás mű fa ja it, ha nem meg vi lá gít ják a 
re fe rá lás fo lya ma tát, és fi gyel mez tet nek a mi nő ség kri té ri u ma i ra 
a szö veg ki vá lasz tás tól a meg fo gal ma zá sig. Csak né hány szem-
pon tot eme lek ki azok kö zül az el vá rá sok kö zül, ame lye ket szem 
előtt kell tar ta ni. Ezek az el vá rá sok a tel jes ség, a pon tos ság, az 
ob jek ti vi tás, a rö vid ség és az ért he tő ség. Ese ten ként a fel so rol ta-
kon kí vül más el vá rá so kat is ál lít hat az in téz mény, ahol a re fe rá lás 
fo lyik. Min den eset re fel gyor sult vi lá gunk ban fon tos a pon tos ság, 
a rö vid ség és az ért he tő ség. A re fe rá lás ban nagy sze rep jut a szá-
mí tó gép nek, az au to ma ti zált in de xe lés nek, va la mint a ke re sés nek, 
és fon tos a ke re sés ered mé nyé nek ér té ke lé se.         

A har ma dik fe je zet a ki ad vány ok bib li og rá fi ai szám ba vé te lé vel 
fog lal ko zik. Ezt a fe je ze tet Rácz Ág nes ír ta a tő le meg szo kott ala-
pos ság gal és min den fon tos kér dés re ki té rő tö mör uta lás sal a le író 
ka ta ló gus fo gal má tól kezd ve a tör té ne ti át te kin té sen ke resz tül 
a ka ta lo gi zá lá si sza bá lyok egy sé ge sí té sé re irá nyu ló nem zet kö zi 
tö rek vé se kig. Eze ket az is me re te ket foly tat ta a le író ka ta lo gi zá lás 
mű ve le té nek meg is mer te té sé vel az alap fo gal mak tól kezd ve a szab-
vá nyo kon ke resz tül a MARC-formátumban tör té nő rög zí té sig. A 
könyv tá ros ok nak meg kell is mer ni ük a bib li og rá fi ai le írás adat cso-
port ja it és adat ele me it (cím, szer ző ség kér dé se, az imp resz-szum 
ada tai, azo no sí tó szá mok), va la mint a be so ro lá si ada tok meg vá-
lasz tá sát, egy sé ge sí tett for má ját és ál ta lá ban a bib li og rá fi ai té te lek 
tí pu sa it. El ső íz ben ta lál ko zunk az elekt ro ni kus do ku men tu mok 
ka ta lo gi zá lá sá nak prob lé má i val, ame lyek kis ré sze a nem ze ti és 
nem zet kö zi szab vá nyok nak meg fe le lő en, tel jes MARC-rekordok-
ban ka ta lo gi zál ha tó, a má so dik szint a tel jes Dub lin Core sze rin ti 
„ka ta lo gi zá lás”, a har ma dik szint a mi ni má lis Dub lin Core sze rin ti 
re kor dok lét re ho zá sát je len ti, míg az elekt ro ni kus do ku men tu mok 
ke vés bé ér té kes ré sze (eb ből van a leg több) a „ke re ső mo to rok ra” 
hagy ha tó. (224) Az elekt ro ni kus do ku men tu mok fel dol go zá sá nak 

233



kér dé se nem zet kö zi vi szony lat ban is a fi gye lem elő te ré ben áll már 
1998 óta. A dokumentumleírás egy sé ge sí té se cél já ból nem zet kö zi 
tö rek vé sek alap ján jött lét re az ISBD, a nem zet kö zi szab vá nyos 
dokumentumleírás. Ez le he tő vé te szi a nem zet kö zi in for má ció cse-
rét az adat ele mek meg ha tá ro zá sá val és rög zí tett sor rend jé vel, va la-
mint az egy sé ges szim bó lu mok se gít sé gé vel, ame lyek je len té se 
min den ki szá má ra ugyan azt je len ti egy-egy adat sza ka szon be lül. 
A nem zet kö zi adat cse rét, az UNIMARC-ot az 1990-es évek óta 
a Könyv tá ros Egye sü le tek Nem zet kö zi Szö vet sé ge, az IFLA is 
tá mo gat ja. Ma gya rá za tot kap ha tunk eb ben a rész ben ar ra is, hogy 
me lyek a nem zet kö zi azo no sí tó szá mok, az ISBN-ek, me lyek a 
be so ro lá si ada tok, ho gyan kell őket meg vá lasz ta ni, mi ért kell egy-
sé ge sí tett be so ro lá si ada to kat al kal maz ni, mi lyen tí pu sai van nak 
a bib li og rá fi ai té te lek nek (fő té tel, mel lék té tel, uta lók) stb. A szab-
vány át te kint he tő váz la ta jó se géd esz köz a dokumentumleírással 
fog lal ko zók szá má ra. Nem vé let len, hi szen e fe je zet szer ző je a 
szab vány élet be lé pé se óta fi gye lem mel kí sé ri a szab vány le het sé-
ges ér tel me zé sét, al kal ma zá sát és vál to zá sa it, s több pub li ká ci ó-
ban fog lal ko zott a dokumentumleírás nem zet kö zi sza bá lya i val és 
prob lé má i val. 

A ne gye dik fe je zet ben Mu rá nyi La jos el ve ze ti az ol va sót a 
bib li og rá fi á tól az adat bá zi sig. A tá jé koz ta tó könyv tá ros, az ol va só 
vagy ku ta tó egy aránt kell hogy is mer je a bib li og rá fi á kat. A szer ző 
a bib li og rá fi ák né hány el mé le ti kér dé sé vel is mer te ti meg ol va só-
it, a bib li og rá fia fo gal má val, az azo no sí tás szük sé ges sé gé vel, a 
sze lek ci ó val, a rend sze re zés sel, majd rá tér tör té ne ti fej lő dé sé nek 
át te kin té sé re, ti pi zá lá sá ra (for mai és tar tal mi je gyek alap ján). 
Kü lön rész fog lal ko zik a nem ze ti bib li og rá fi ák fel ada tá val és 
rend sze ré vel, és ter mé sze te sen a ma gyar nem ze ti bib li og rá fi ák kal 
a kez de tek től nap ja in kig. A ret ros pek tív bib li og rá fi ák tól (RMK-től, 
RMNY-től) a kur rens nem ze ti bib li og rá fia prob le ma ti ká já ig, a CD-
ROM-on tá rolt ada tok lét re jöt té ig. Az idő sza ki ki ad vány ok szám-
ba vé te le nem ke vés bé fon tos, az zal, hogy kü lönb sé get kell ten ni 
a saj tó bib li og rá fi ák és a re per tó ri u mok kö zött. A Ma gyar Nem ze ti 
Bib li og rá fia rend sze ré nek ele mei, a hungarika szám ba vé te le és 
a fe hér fol tok is mer te té se te szik tel je seb bé a ké zi könyv nek ezt a 
fe je ze tét. Vagy még sem? Va la mit hi á nyo lunk in nen mi, ha tá ron 
tú li bib li og rá fia ké szí tők és -használók. A hungarika iro da lom 
szám ba vé te le nem csak Ma gyar or szá gon tör té nik, s tör tént ez ide-
ig. Er ről tá jé -ko zód ha tunk más szer zők mű ve i ből (Sza bó Sán dor: 
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Ál ta lá nos tá jé koz ta tás II. A nem ze ti bib li og rá fia; Gyurgyák Já nos: 
Szer kesz- tők és szer zők ké zi köny ve), ame lyek fel so rol ták a je len tő-
sebb vál lal ko zá so kat or szá gon ként cso por to sít va (Cseh szlo vá kia, 
Ju go szlá via és Ro má nia). Kár, hogy a Könyv tá ros ok ké zi köny ve 
er re nem hív ta fel hasz ná ló i nak a fi gyel mét, hi szen ezek nek a 
bib li og rá fi ák nak az ada ta it nem tar tal maz zák a ma gyar or szá gi 
bib li og rá fi ák, és nincs min den ki nek mód já ban más ké zi köny vek-
ből pó tol ni azo kat az ada to kat, ame lyek in nen ki ma rad tak. Pe dig 
hi szem, hogy a ha tá ron kí vül élő ma gyar ér tel mi sé get (s ta lán az 
anya or szá git is) ér dek li, mi tör tént az el múlt év ti ze dek ben a hun-
garikafeltárás te rén, mi min dent ad tak ki ma gyar nyel ven Er dély-
ben, Fel vi dé ken, Vaj da ság ban, Kár pát al ján és nyu ga ton, s mi lyen 
adat tá rak ké szül tek er ről . . .

A bib li og rá fi ák mel lett más faktográfiai se géd esz kö zö ket is 
igény be kell ven ni a tá jé koz ta tás ban. Er re utal en nek a fe je zet nek a 
zá ra dé ka, amely ki tér az en cik lo pé di ák és ál ta lá nos le xi ko nok, iro-
dal mi és élet raj zi le xi ko nok, szó tá rak és egyéb adat tá rak fon tos sá gá-
ra és is mer te té sé re. Eb ben a rész ben szó esik már a ha tá ron tú li Ki 
ki cso da? ki ad vány ok ról, a cseh szlo vá ki ai és er dé lyi se géd köny vek-
ről. A vaj da sá gi Ki ki cso da? most ké szül, és a Ju go szlá vi ai ma gyar 
iro dal mi le xi kon (1918–2000) sem volt még ké szen, ezek ről a vál lal-
ko zá sok ról nem is tud hat tak a szer zők és szer kesz tők . . .

Min den fe je ze tet – az előb bi kö tet ben al kal ma zott mó don – gaz-
dag iro da lom jegy zék egé szít ki. Ez a rej tett bib li og rá fia min den-
kép pen nö ve li a ké zi könyv ér té két. Az ide gen nyel vű for rá sok ra 
va ló hi vat ko zás mél tán eme li a fi gye lem köz pont já ba olyan   kö ze-
gek ben is, ahol a könyv köz lés nyel ve egy ál ta lán nem, vagy ke vés-
bé is mert.    

Kár, hogy hoz zánk kés ve ér ke zik e nél kü löz he tet len ké zi-
könyv, ho lott nél kü löz he tet len nem csak a könyv tá ros ok, ha nem a 
fel hasz ná lók szá má ra is. Fon tos se géd let az önál ló ku ta tás hoz. 

Ere de ti leg az volt a szán dé kom, hogy ös  sze ha son lí tom a két 
el té rő tar tal mú és szem lé le tű ké zi köny vet olyan for mán, hogy 
mi ben egyez nek és mi ben tér nek el egy más tól. S már a cím nél 
meg áll tam. Az új ki ad vány, a Könyv tá ros ok ké zi köny ve ál ta lá ban 
min den könyv tá ros hoz, min den könyv tár hasz ná ló hoz szól. A ré gi, 
A könyv- tá ros ké zi köny ve név elő vel nyo ma té ko sít va, az ENYÉM, 
csak NE KEM ad ta ná csot (min den ki így érez het te, aki csak hasz-
nál ta). Míg a ré gi ki ad vány te le volt szem lél te tő kép pel (tech ni kai 
ki vi te le zés ük ugyan nem ki fo gás ta lan), az új ki ad vány ból hi ány zik 
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a kép anyag. Te kint ve, hogy bő ven esik szó mo dern tech no ló gi á ról, 
egy CD-ROM-melléklettel meg le he tett vol na ol da ni az il luszt rá ci-
ók kér dé sét. Le het, hogy az ös  sze ge ző kö te tek ből nem ma rad ki, én 
min den kép pen hi á nyol tam itt is, fő leg az írás tör té ne ti rész nél.

*

A har ma dik kö tet, A könyv tár és a könyv tá ri rend szer elő sza vá-
ban ol vas hat juk: „A ké zi könyv elő ző kö te tei az is me ret gaz dál ko dás 
te rü le te it és le het sé ges el ve it mu tat ták meg egy trend vo nu la tá ban, 
amely mint egy két száz éve kez dő dött, és ma is tart. E kö te te tek nem 
vol tak te kin tet tel ar ra, hogy ez a fo lya mat mi lyen szer ve ze ti for má-
ban, in téz mé nyek ben zaj lik; ar ra sem, hogy mi lyen tí pu sú in téz mé-
nyek jöt tek lét re. A szak iro da lom tar tal má nak ke ze lé se, tár sa dal mi 
hasz no sí tá sa és az er re ren delt in téz mé nyek nem fel tét le nül es nek 
egy be.” (11) A tör té ne lem fo lya mán a könyv tá rak sze re pe és fel-
adat kö re vál to zott, és vál toz tak a meg ha tá ro zá sok is, ame lyek 
mint in téz ményt hi vat tak de fi ni ál ni. A mai tár sa da lom ban egy sé-
ges in téz mé nyi bá zis kell hogy lét re jöj jön, amely „az egy más tól 
füg gő, egy más ra tá masz ko dó kü lön fé le könyv tá rak, in for má ci ós 
ügy nök sé gek, do ku men tá ci ós szer ve ze tek sok szál lal ös  sze fű zött 
rend sze re, amely ben a sok faj ta fel adat kö vet kez té ben mind egyik-
nek jut csak ál ta la el játsz ha tó fő sze rep” (11). En nek is me re té ben 
már nem is kell ku tat ni, ho gyan fog ják hív ni a jö vő könyv tá rát. 
Hogy el iga zod junk a „könyv tá rak” rend sze ré ben, a tá jé koz ta tás- és 
könyv tár ügy nek egy met sze tét ta lál juk a ké zi könyv ben a köz is mert 
(papír)dokumentumokat őr ző in téz mé nyek től kezd ve a di gi ta li zált 
szö ve ge ken át a köz ve tí tő há ló za to kig. 

A szá mí tó gé pet so kan úgy te kin tet ték, mint az írá sos kul tú ra 
el söp rő jét. Pe dig ha egy szö ve get di gi ta li zál nak (le gyen az akár 
a Szó zat, akár a Ha lot ti be széd), mint al ko tás még is ugyan az 
ma rad, lé te zé si mód ja nem vál to zik, csak a hoz zá fé rés lesz más. 
Nem könyv ben kell la poz ni, ha nem a kép er nyőn meg je le ní te ni. 
„A Gu ten berg-ga la xist és az őt esz köz ként hasz ná ló gon dol ko dást 
más ve szé lyek fe nye ge tik. A köz lés nek azok az igény te len és 
egy re ter je dő for mái, ame lyek nem kö tőd nek a fo gal mi (el vont) 
és sza ba tos gon dol ko dás hoz. A jö vő ér de ké ben vé de kez ni kell ez 
el len, és a vé de ke zés leg főbb esz kö ze a könyv tár. Ez az idők pró-
bá ját ki ál ló, meg úju lás ra min dig kész, ősi és örök if jú in téz mény. 
Har ma dik kö te tünk ezt kí ván ja su gall ni.” (13)
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Az el ső fe je zet szer ző je Tóth Gyu la, aki a ha gyo má nyok tól el té-
rő en, nem a könyv tá ri ti po ló gi á val kez di az ös  sze fog la ló ját, ha nem 
a könyv tá rak sze rep vál tá sa i val a tör té ne lem kü lön bö ző idő sza ka-
i ban, ab ból ki in dul va, mi ként igye ke zett és tu dott meg fe lel ni az 
in téz mény a kor igé nye i nek. Igye ke zett be mu tat ni, hogy az em be ri 
tu dás, az írás lét re jöt té től ho gyan ha gyo má nyoz ha tó át az utó kor ra. 
Az el ső kö tet ben Tó sze gi Zsu zsan na Az in for má ció át ha gyo má nyo-
zá sa cí mű fe je zet ben fog lal ta ös  sze az írás-ol va sás fej lő dé sé nek a 
sze re pét, Tóth Gyu la az írás be li ség meg őr ző in téz mé nye i től az is me-
ret rög zí té si tech ni kák és anya gok vál to zá sá nak is mer te-    té sén 
ke resz tül ju tott az újabb ki hí vás, a könyv nyom ta tás meg je le né sé ig. 
A meg sok szo ro zó dott is me re tek le he tő vé tet ték, hogy az ol va sás 
szé le sebb kör ben is el ter jedt té vál jon. Az ol va sás for ra dal ma a 
könyv tá rak más jel le gét igé nyel te. Az ol va sás for ra dal ma alatt a 
han gos ol va sás el csen de se dé sét, át mi nő sü lé sét ér tik. A 18. szá zad 
má so dik fe lé ben az „in ten zív” ol va sást az „ex ten zív” ol va sás vál tot-
ta fel. Az in ten zív ol va só ke ve sebb mű vet több ször ol vas el, el mé-
lyül a mű vek ben, az ex ten zív ol va só sok kü lön bö ző tár gyú mű vet 
ol vas, gyor san és mo hón. Nem csak az ol va sás mi nő sé ge vál to zott, 
ha nem a do ku men tu mok elő ál lí tá sá nak tech no ló gi á ja is.

 Az em be ri tu dást a tör té ne lem fo lya mán kü lön bö ző for má ban, 
kü lön bö ző adat hor do zón őriz ték és ha gyo má nyoz ták át az utó kor ra. 
A gon do la tok objektivizációit, az írás be li ség ter mé ke it ös  sze gyűj-
töt ték, rend sze rez ték, és vis  sza ke res he tő vé tet ték egy er re a cél ra 
lét re ho zott in téz mény ben. Ez az in téz mény rész ben ha son lí tott a 
mai le vél tá rak ra és rész ben a mai könyv tá rak ra. „Az írás és meg őr ző 
in téz mé nye – tör té nel mi mér cé vel – egy idő sek.” (19) A tu laj don jog 
alap ján már az ókor ban meg kü lön böz tet tek több fé le könyv tár tí pust 
az ural ko dói könyv tá rak tól kezd ve az  is ko la könyv tá ra kon ke resz tül 
a ki sebb-na gyobb kö zös ség hasz ná la tá ra lé te sült könyv tá ra kig. A 
do ku men tu mok for má ja is vál to zott, en nek meg fe le lő en a tá ro lás 
mód ja is más volt (az óko ri agyag táb lák után a te ker cse ket őr ző 
könyv tár vált is mert té, ezt kö vet ték a per ga men-, il let ve a pa pír kó de-
xek, ame lyek már a mai könyv for mát je lez ték). Eb ben az idő ben az 
írás tu dók fő leg egy há zi em be rek vol tak, így a könyv tá rak tör té ne te 
is a ko los to ri kéz ira tos köny vek meg őr zé sé re kor lá to zó dott.

A kéz ira tos köny vek ké szí té se a re ne szánsz kor ban meg vál-
to zott. Az egy há zi tár gyú mű vek mel lett vi lá gi tár gyú al ko tá sok 
is lét re jöt tek, nagy mű vé szi gond dal ké szít ve, ha a meg ren de lő 
anya gi hely ze te le he tő vé tet te. A re ne szánsz könyv tá rak nem csak 
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kül le mük ben mu tat ják a meg úju lás je gye it, ha nem tar tal muk ban is. 
En nek meg fe le lő en a re ne szánsz ko ri könyv tá rak nem csu pán val-
lá sos iro dal mat gyűj te nek és tá rol nak, ha nem min den tu do mány ág 
te rü le té ről és a kor társ iro da lom ból is. A zárt jel le gű ma gán könyv-
tá rak he lyét a nyil vá nos könyv tá rak vet ték át. A lán cos köny vek a 
pult könyv tár ból a te rem könyv tár ba ke rül tek – im már nem oda lán-
col va a pult hoz, ha nem a gya ko ri hasz ná lat mi att sza ba don.

Újabb ki hí vás nak te kint he tő a köny vek és könyv tá rak tör té ne-
té ben a könyv nyom ta tás ko ra. A tér ben és idő ben át ad ha tó is me-
re tek meg sok szo ro zód nak. A kó dex for ma meg ma radt ugyan, de 
meg vál to zott a mű vek tar tal ma és a funk ci ó ja. S át ala kult a könyv 
és ol va só vi szo nya is. Mind töb ben és töb bet ol vas nak. S mind 
gyor sab ban. A han gos ol va sás er re nem al kal mas. A né ma ol va sás 
gyor sabb. S mi vel min den ki nem tud ja ma gá nak meg vá sá rol ni a 
szük sé ges ol vas ni va lót, a könyv tá rak sze re pe meg nő. Amíg az 
is me ret anyag ki sebb volt, a könyv tár gyűj töt te az írá sos do ku men-
tu mo kat. A gyűj tés volt a leg főbb funk ci ó ja.

A 16–18. szá zad az en cik lo pé di kus könyv tá rak ko ra, min den 
tu do mány ág te rü le té ről a kor szín vo na lán ál ló leg ki vá lóbb al ko tá-
so kat igyek szik be gyűj te ni. Ez nem kön  nyű fel adat, hi szen meg-
nőtt a nyom ta tott köny vek szá ma, és szin te le he tet len min den   mű-
vet be sze rez ni. 1553-ban a bá ze li nyom dá szok min den nyom tat vá-
nyuk ból egy-egy pél dányt az egye te mi könyv tár nak aján dé koz tak, 
ezt kö ve tő en I. Fe renc fran cia ural ko dó a ki rá lyi könyv tár szá má ra 
elő ír ta a kö te les pél dány be szol gál ta tá sát. Ez zel ve tet te meg a nem-
ze ti könyv tár alap ját, és biz to sí tot ta gya ra pí tá sát.

A könyv tá rak tör té ne té ben je len tős vál to zás állt be a 19. szá zad-
ban. Ek kor már több do ku men tum tí pust ta lál ha tunk a könyv tá rak-
ban, sza ko so dott a bel ső mun ka meg osz tás, és elő tér be ke rül tek a 
hasz ná lók. S ek kor me rül fel a Nem zet kö zi Do ku men tá ci ós In té-
zet (FID) lét re ho zá sá nak szük sé ges sé ge.

Míg a 19. szá zad ra a nyom da tech ni ka fej lő dé se volt jel lem ző, a 
20. szá za dot az elekt ro ni ka, új do ku men tu mok, új in for má ció hor do-
zók meg je le né se jel lem zi (a hang-, kép-, han gos kép-rög zí tés ered-
mé nye a hang le mez, a mag nó- és vi de o ka zet ta, film stb., a szá mí tó-
gép ered mé nye ként je lent meg a mág ne ses le mez, CD, CD-ROM 
stb.). A 20. szá zad má so dik fe lé től kezd ve fel adat ra, kül de tés re, 
cél ra ori en tált in for má ci ós rend sze rek ala kul nak ki. 1970 után prob-
lé ma ori en tált szol gál ta tá sok jön nek lét re. Ek kor tól kezd ve meg ta lál-
ha tók az on-line hoz zá fé ré sű szá mí tó gé pes adat bá zis ok.
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Lé nye gé ben a 20. szá zad nem ho zott lét re új könyv tár tí pust, 
csak a funk ci ó kat mó do sí tot ta (pél dá ul az is ko la könyv tá rak az 
ott fo lyó te vé keny ség szak könyv tá rai és a hasz ná lók kép zé sé nek 
szín te re). Az elekt ro ni kus könyv tá ra kat – a ké zi könyv sze rint 
– nem kell új könyv tár tí pus nak te kin te ni. Ez csak új le he tő ség a 
mű hoz zá fé ré sé hez. Ter mé sze te sen az új köz lé si le he tő ség ki hí vás 
a könyv tá rak szá má ra is. Ez azon ban nem je len ti a pa pír könyv-
tá rak meg szű né sét és je len tő sé gé nek csök ke né sét. Min den eset re 
más ként kell fog lal koz ni a köl csön zés vagy hely ben hasz ná lat 
kér dé sé vel, ha az interneten (a vi lág há lón) aka runk igény be ven ni 
va la mi lyen do ku men tu mot (csak elekt ro ni kus for má ban meg je le-
nő fo lyó ira tot, vagy bár mi lyen más szö ve get). Az internet va ló já-
ban rész ben könyv tá ri funk ci ót is el lát. Ez már vir tu á lis könyv tár, 
amely „szin te vég te len mó don nyújt nagy pél dány szá mot s tesz 
le he tő vé vir tu á li san kor lát lan hoz zá fé rést” (36) – lát szó lag. Akik 
már él ni sze ret tek vol na ez zel a le he tő ség gel, tud ják, hogy az in for-
má ci ó hoz va ló hoz zá fé ré sért oly kor fi zet ni is kell . . .

A könyv tá rak va la mi fé le meg ha tá ro zá sát is meg kí sé rel te e fe je-
zet szer ző je: „lé nye gét te kint ve nem a köny vek (de még csak nem 
is a kü lön fé le do ku men tu mok) együt te se, hal ma za, tá ra, ha nem 
min dig is az em be ri ismeret/tudás/információ sa já tos rep re zen tá-
ci ó ja volt. Az egyes könyv tá rak kor lá tok kö zött, az egész vi lág ra 
ki ter je dő könyv tá ri rend szer vi szont egy re tel je seb ben gaz dál ko-
dik az írás ban, majd ké sőbb más kó do lá si mó dok ban rög zí tett, 
hasz ná la tá ban idő- és tér ko or di ná ták hoz egy re ke vés bé kö tött 
em be ri is me ret anyag gal. Mint ilyen, a tu dás ipar ré sze, s funk ci ó-
ját más in téz mé nyek kel mun ka meg osz tás ban tel je sí ti. A könyv tár 
olyan, más sal nem he lyet te sít he tő in téz mény, mely nek sa já tos sá-
gá hoz tar to zik, hogy egye de i vel és kon cent ri kus kö rök ben bő vü lő 
rend sze re i vel az em be ri és tár sa dal mi te vé keny ség va la men  nyi 
ágát és for má ját szol gál ja a he lyi kö zös sé gek ben és vi lág mé re tek-
ben. Ez a könyv tár is mét nagy és mind na gyob bá vá ló in téz mény, 
amely bel ső szer ve ze té ben is fel hasz nál ja az új in for má ci ós és 
kom mu ni ká ci ós tech ni kát és tech no ló gi át” (36). Le het, hogy ez 
a meg ha tá ro zás új sze rűbb, mint ame lye ket a ré gi for rá sok ban 
meg szok tunk, még is hi á nyol juk a könyv tá rak fel ada tá nak, funk-
ci ó i nak fel so ro lá sát. Ez ide ig az ér tel me ző szó tá rak, az ál ta lá nos 
le xi ko nok és a for ga lom ban le vő tan köny vek alap ján kí sé rel tük 
meg a könyv tá ra kat de fi ni ál ni. Majd nem min den meg ha tá ro zás 
ki egé szí tés re szo rul, mi vel a könyv tá rak funk ci ó i nak egy ré sze 
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ki ma rad. A fe je zet író ja ezt ál ta lá no sí tás sal pró bál ta meg át hi dal ni, 
és az zal, hogy az egyes könyv tár tí pu sok is mer te té sé nél ös  szeg zést 
adott, de vé le mé nyem sze rint, ha már kí sér le tet tett meg ha tá ro zást 
ad ni, a funk ci ó kat sem kel lett vol na ki hagy nia.

A könyv tá rak tí pu sa it is mer tet het jük a csúcs in téz mény – ez 
a nem ze ti könyv tár – vagy a leg na gyobb szá mú könyv tá rak, a 
köz könyv tá rak be mu ta tá sá val. A ké zi könyv a csúcs in téz mén  nyel 
kezd te. A nem ze ti könyv tár fo gal má nak ki ala ku lá sá val, vál to zá sá-
val, funk ci ó i nak meg ha tá ro zá sá val kül föld ön és Ma gyar or szá gon. 
Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, a ma gyar nem zet könyv tá ra 
kü lön rö vid al fe je ze tet ka pott. A szö veg ará nyos meg osz lá sa mi att 
le het, hogy több te ret nem szen tel het tek ne ki, bár sze rin tem az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár szol gál ta tá sa i nak is mer te té se job-
ban meg vi lá gí tot ta vol na, mi ért fon tos a nem ze ti iro da lom gyűj te-
mé nye mel lett a kül föl di do ku men tu mok gyűj te mé nye, a nem ze ti 
bib li og rá fia szám ba vé te le és egyéb sze rep vál la lá sai. Igaz vi szont 
az is, hogy így ál ta lá no sabb be te kin tést kap a hasz ná ló a kül föl di 
könyv tá rak rend sze ré be. Ez a fe je zet Ferenczy Endréné mun ká ja.

A köz könyv tá rak ról szó ló fe je ze tet Tóth Gyu la ír ta. (A ré geb-
ben hasz nált köz mű ve lő dé si könyv tá rak he lyett ho no so dott meg 
ez az el ne ve zés, s a tör vény is ezt fo gad ta el.) A tör té nel mi át te-
kin tés sel kez di, majd a mai köz könyv tá rak új ki hí vá sa i nak, gyűj-
te mé nyé nek és szol gál ta tá sa i nak, va la mint a kor sze rű ma gyar 
köz könyv tár ki ala ku lá sá nak be mu ta tá sá val foly tat ja. A ma gyar or-
szá gi köz könyv tá rak rend sze re tör vé nyes ke re tek közt mű kö dik. 
Szá munk ra – vaj da sá gi könyv tá ros ok szá má ra – fon tos szem előtt 
tar ta ni, hogy csak rész ben tér el a ha zai könyv tá rak rend sze ré től. 
Nem an  nyi ra alap funk ci ó juk kü lön bö zik, mint a te rü le ti, ön kor-
mány za ti irá nyí tá suk (ná lunk nin cse nek fa lu si könyv tá rak, he lyet-
tük a vá ro si könyv tár fi ók könyv tá ra mű kö dik; nem be szél he tünk 
me gyei könyv tá rak ról sem, hi szen ilyen te rü le ti fel osz tás Vaj da-
ság ban nin cs; a könyv tá ri rend sze rek, a há ló za tok is más ként jön-
nek lét re). A vaj da sá gi köz könyv tá rak gyűj te mé nye, az ál lo mány 
ös  sze té te le kü lön bö zik a ma gyar or szá gi tól, hi szen itt egy nyel vű 
könyv tá rak nin cse nek. A vaj da sá gi könyv tá rak ban ál lam nyel vű és 
– a la kos ság nem ze ti ös  sze té te lé től füg gő en – nem ze ti sé gi nyel vű 
(ma gyar, szlo vák, ro mán stb.) do ku men tu mok ta lál ha tók. A szol-
gál ta tá sok és a funk ci ók azo no sak.

Var ga Ka ta lin rá mu ta tott ar ra, men  nyi re fon to sak a szak könyv-
tá rak a 21. szá zad vál to zó, egy szer re glo ba li zá ló dó és in di vi du a-
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li zá ló dó vi lá gá ban. Ez a könyv tár tí pus egyi ke a leg bo nyo lul tabb 
és a vál to zá sok ra leg ér zé ke nyeb ben re a gá ló könyv tár tí pu sok nak. 
Fel ada ta i kat, mű kö dé sü ket, fej lő dé sü ket a tu do mány elő re ha la dá-
sa, a hasz ná lói igé nyek és a pi ac ve zér lik. „A szak sze rű en elem-
zett, fel tárt szak mai in for má ció anya gi ak ban is ki fe jez he tő ér ték. 
A szak könyv tá rak szol gál ta tá sa i val helyt kell áll nia a pi a con . . . 
A szak könyv tá rak éle té ben ezért kulcs té nye zők a mi nő ség, a pon-
tos ság, a nap ra kész ség, a gyor sa ság.” (107) Ha ma gát a ki fe je zést 
hall juk, azt hi het jük, hogy a szak könyv tár az ál ta lá nos könyv tá rak 
el len té te. Nem így van. Hi szen egye di szak mai in for má ci ós kér dé-
sek re mind két könyv tár tí pus vá laszt kell hogy ad jon. A kü lönb ség 
a funk ci ók fon tos sá gi sor rend jé ben van. Egy tu do mány te rü let 
is me re te it a tel jes ség igé nyé vel gyűj ti és te szi hoz zá fér he tő vé a 
fel hasz ná lók szá má ra. Fon tos kö ve tel mény ez zel kap cso lat ban a 
gyor sa ság és a pon tos ság. Tí pu sai kö zött van nak or szá gos jel le gű, 
nyil vá nos szak könyv tá rak, ku ta tó in té ze ti könyv tá rak, fel ső ok ta-
tá si könyv tá rak is mű köd het nek, mint szak könyv tá rak, s van nak 
vál la la ti és egyéb szak könyv tá rak. A könyv tá ri te vé keny ség alap-
ja eb ben a könyv tár tí pus ban is a gyűj te mény, amely ben nem a 
do ku men tum tí pus a meg ha tá ro zó, ha nem az in for má ció tar ta lom, 
ezért fon to sak a ku ta tá si je len té sek, kéz irat ok, dis  szer tá ci ók s 
az úgy ne ve zett szür ke iro da lom. A nyom ta tott for rá sok mel lett 
az elekt ro ni kus do ku men tu mok nak is nagy sze re pük van. Nem 
ke vés bé fon tos kér dés ezek nél a könyv tá rak nál, hogy mi ke rül jön 
az ál lo mány ba, és mi az, ami hez csak a hoz zá fé rést szük sé ges biz-
to sí ta ni. Vé le mé nyem sze rint min den kép pen fon tos meg te rem te ni 
az in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rést, de a gyűj te mény is fon tos. 
Bár ma már lé te zik gyűj te mény nél kü li szak könyv tár, és lé te zik 
vir tu á lis szak könyv tár is. Hogy ez a könyv tár tí pus mű köd hes-
sen, na gyon fon tos az ál lo mány fel tá rá sa és szol gál ta tá sai, hogy 
kü lön fé le szak mai igé nyek nek ered mé nye sen tud jon ele get ten ni. 
A szak mai igé nyek le het nek tu do mány ra ori en tál tak és fel hasz-
ná ló ra irá nyu ló szol gál ta tá sok. (A Ké zi könyv má so dik kö te te ad 
uta sí tást  ar ra, ho gyan kell ki vo na to kat ké szí te ni, hogy a sze lek tív 
té ma fi gye lést mi nél ha té ko nyab ban meg va ló sít has sák.) A fe je zet 
ki tér a sze mé lyi té nye zők re, a hasz ná lók és a könyv tá ros ok kap cso-
la tá ra. Nem mind egy, hogy a hasz ná lók (ez út tal nem ol va sók ról 
be szé lünk!) ku ta tók, gya kor la ti szak em be rek, egye te mi hall ga tók 
vagy má sok. S az sem mind egy, mi lyen sze mé lyi ség je gyek kel és 
mi lyen tu dás sal ren del ke zik a könyv tá ros. Az ál ta lá nos el vá rá sok 
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és a sze mé lyes el kö te le zett ség mel lett fel ső fo kú könyv tá ro si szak-
kép zett ség gel kell ren del kez nie, szük sé ges a meg fe le lő tu do mány-
te rü le ten szer zett szak kép zett ség vagy jár tas ság, ide gen nyelv-
tu dás, elem ző kész ség, lé nyeg lá tás és az in for má ci ós tech no ló gia, 
a szá mí tás tech ni kai mód sze rek kész ség szin tű is me re te.

A  fel ső ok ta tá si könyv tá rak cí mű fe je zet – szin tén Var ga 
Ka ta lin mun ká ja – mint egy ki egé szít a szak könyv tá rak fe je ze tét, 
hi szen ezek nek a könyv tá rak nak gyak ran azo nos a ren del te té sük. 
Egyes sa já tos sá gok ra azon ban oda kell fi gyel ni, mint pél dá ul az 
anya in téz mény és könyv tár vi szo nyá ra, va la mint a fel ső ok ta tá si 
könyv tár fel ada ta i ra és fa ja i ra, gyűj te mé nyi sa já tos sá ga i ra, szol gál-
ta tá sa i ra. A szol gál ta tá sok kö zül kü lön kell hang sú lyoz ni a tá jé koz-
ta tás, il let ve az in for má ci ós szol gál ta tá sok fon tos sá gát.

Az is ko lai könyv tá rak ról Tóth Gyu la írt. Meg ál la pí tá sa, hogy 
az is ko la és a könyv tár lé nye gé ben egy idős az em be ri ci vi li zá ció 
tör té ne té vel, va lós. Hi szen a könyv tár is ugyan azt az is me ret anya-
got gyűj töt te, rend sze rez te és őriz te, mint amely tu dás anyag gal 
fog lal ko zott az is ko la. Ter mé sze te sen a tör té ne lem fo lya mán 
szá mos sze rep vál to zá son ment ke resz tül mind két in téz mény. „Az 
is ko lá ban lé vő könyv tár év ez re de kig alig kü lön bö zött a töb bi től: 
az is me re tek bi zo nyos rep re zen tá ci ó ja, a pe da gó gus is me re te i nek 
for rá sa, a ta ní tás, de nem min dig a ta nu lás bá zi sa. A ta nu ló kat be fo-
ga dó és a ta nu lást is szol gá ló könyv tár a 18–19. szá zad for du ló ján 
vált önál ló könyv tár tí pus sá, is ko lai könyv tár rá.” (157) Az is ko lai 
könyv tá rak mi nő sé gét, mű kö dé sét az ok ta tás hely ze te és szük ség-
le tei ha tá roz zák meg, s nem a könyv tár ügy, vagy a köz mű ve lő dés 
szem pont jai. El sőd le ges fel ada ta az ok ta tá si igé nyek ki elé gí té se. 
Ak kor kö vet ke zett be pa ra dig ma vál tás, ami kor az em be ri ség tu dás-
anya ga meg nőtt és vál to zó lett, emel lett az is me ret- és tu dás rög zí-
tés is vál to zá so kat ered mé nye zett, mi nek foly tán  ma ga az is ko lai 
ok ta tás is vál ság ba ke rült. „Az is ko lai könyv tár sze re pe ak kor vál-
to zott és nőtt meg, ami kor a pe da gó gi ai gon dol ko dás s az is ko lai 
gya kor lat is a ki utat egy fe lől – az is me ret át adás he lyett – az önál ló 
is me ret szer zés re és -feldolgozásra va ló fel ké szí tés ben, más fe lől a 
be gya ko rolt, ru tin sze rű meg ol dá sok he lyett a kész ség- és sze mé lyi-
ség fej lesz tés ben ta lál ta meg. Eh hez já rul nak az in for má ci ós tár sa-
dal mat ho zó ez red for du ló ki hí vá sai és le he tő sé gei.” (159) Fon tos 
vál to zás nak te kint het jük, hogy töb bé már nem uni for mi zált is ko la-
könyv tá rak lé tez nek, ha nem  sok ré tű ek, egye di ek. He lyet kap nak 
ben nük az új rögzítési tech ni ká val ké szült do ku men tu mok: fény-
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ké pek, fil mek, dia fil mek, hang le me zek, hang sza lag ok, te ker csek, 
ka zet ták, sőt újab ban az elekt ro ni kus rög zí té sű haj lé kony- és 
me rev le me zek, CD-k, CD-ROM-ok is. Multimediá-lis könyv tá rak-
ká, mé dia tá rak ká ala kul nak át. Ezért te kint het jük az is ko lai könyv-
tá rat (bár ho gyan is ne vez zük) az is ko lá ban fo lyó mun ka szín te ré-
nek, he lyé nek. S mint hogy az is ko lá ban kü lön bö ző tan tár gya kat 
ok tat nak, sok ré tű az ál lo mány ös  sze té te le. Min den tu do mány ág 
te rü le té ről ta lál ha tó ak ben ne mű vek. Egy faj ta szak könyv tár nak is 
te kint he tők, fő leg a szak is ko lák ban (me ző gaz da ság, egész ség ügy 
stb.). Gyűj tő kö rét a funk ci ói ha tá roz zák meg, fel tá rá si mód ja it 
és szol gál ta tá sa it ha son ló kép pen. Lé tez nek kü lön bö ző mo del lek 
és tí pu sok. An  nyi fé le, ahány köz ok ta tá si in téz mény van (óvo da, 
ál ta lá nos is ko la, szak is ko la, gim ná zi um stb.). Ál ta lá ban azon ban 
két tí pust szok tak el kü lö ní te ni: ál ta lá nos és kö zép is ko lai könyv-
tá rat. He lyét a könyv tá ri rend szer ben ne héz meg ha tá roz ni, mi vel 
az is ko lák ös  szes sé ge sem al kot rend szert. Csak hi e rar chi ku san, 
is ko la fo ko za ton ként épül nek egy más ra, de mű kö dé sük nem kap-
csol ja őket egy be. Pe dig szük sé ges vol na. Az ez red for du lón más 
prob lé mák kal is szem be ta lál juk ma gun kat, hi szen in do ko lat la nul 
és alap ta la nul azt a ha mis kép ze tet vált ják ki a hasz ná ló ban, hogy 
a tu dás- és in for má ció szer zés nek a hely ben le vő könyv tár adott-
sá gai szab nak ha tárt, pe dig nem ez a va ló ság. Kü lö nö sen nem az 
internet ko rá ban. Az in for má ci ós szu per sztrá dán. Kü lönb sé get 
kell ten ni a tu laj don lás és a hoz zá fér he tő ség kö zött. A mai vi lág-
ban még a leg fej let tebb is ko la könyv tár ál lo má nya sem te kint he tő 
ki elé gí tő nek, ezért kel le nek a köz pon ti el lá tórend sze rek, ahon nan 
szük ség ese tén ki le het egé szí te ni az igé nyelt anya got. Gaz da sá-
gos és szak sze rű fel tá rás sal és tá ro lás sal mű kö dő el lá tórend sze-
rek Ma gyar or szá gon is alig ta lál ha tók, ná lunk meg egy ál ta lán 
nin cse nek, de a kül föl di (pél dá ul dá ni ai) min ták alap ján ér de mes 
vol na őket meg szer vez ni. Saj nos, el lent mon dás van az el mé let és 
a va ló ság kö zött más té ren is. Elég csak ar ra a kér dés re gon dol-
ni, hogy ké pe sek-e az is ko lai könyv tá rak a kor sze rű ol va sás- és 
könyvtárpedagógiai el vek ből és mód sze rek ből fa ka dó igé nyek nek 
meg fe lel ni? A vá lasz, saj nos, in kább ta ga dó. (176) 

A he te dik fe je zet ben Po gány György a különgyűjteményeket 
mu tat ja be ki ala ku lá suk tól kezd ve. Fel osz tá sá ban két egy sé get 
kü lön böz tet he tünk meg: a do ku men tum tí pu sok sze rin ti fel osz tást 
(kéz irat ok, ré gi és rit ka köny vek, idő sza ki ki ad vány ok, kis- és 
ap ró nyom tat vá nyok, tér ké pek, au di o vi zu á lis do ku men tu mok) és 
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a te ma ti kus gyűj te mé nye ket (ré gi patriotica-gyűjtemények, hely is-
me re ti, ze nei, ha gya té ki gyűj te mé nyek, mű em lék könyv tá rak).

A nyol ca dik fe je zet Sütheő Pé ter mun ká ja. Elekt ro ni kus, di gi-
tá lis, vir tu á lis könyv tá rak cí men is mer te ti az in for má ció tech ni ka 
fej lő dé sét, a könyv tá ri ál lo mány di gi ta li zá lá sát, be szél az elekt-
ro ni kus do ku men tu mok ról, azok for mai fel tá rá sá ról, a di gi tá lis 
könyv tár ról, mint in for má ci ósrend szer ről, a vir tu á lis könyv tár ról 
és kü lön a ma gyar or szá gi elekt ro ni kus, di gi tá lis, vir tu á lis könyv-
tá rak ról. A fe je zet tük rö zi a szer ző kor sze rű szem lé le tét, hi szen 
a ré geb bi ké zi köny vek ben még nem ta lál ko zunk ez zel a könyv-
tá ri ka te gó ri á val. A ha gyo má nyos könyv tá rak kal szem ben új 
tí pu sú szol gál ta tá so kat nyúj ta nak, ame lyet a tech ni ka fej lő dé se, 
a szá mí tó gé pek tet tek le he tő vé. A di gi tá lis könyv tár el ső sor ban 
szá mí tó gé pes in for má ci ós rend szer, amely nem csak a di gi ta li zált 
do ku men tu mok ról tá jé koz tat, ha nem tar tal maz za a ha gyo má nyos 
do ku men tu mok ada ta it, ki vo na ta it. En nek alap ján be szél he tünk 
„hib rid” könyv tá rak ról, az adat bá zis ok vi lá gá ról, a hipertextes tech-
no ló gi á ról. A kü lön bö ző tech ni kák egy más mel lett élé se nem prob lé-
ma men tes, és ha té kony hasz ná la tuk nagy fi gyel met igé nyel.

A ki len ce dik fe je ze tet Sonnevend Pé ter ál lí tot ta ös  sze. A 
könyv tá ri rend szert ös  sze gez te a fogalommeghatározástól kezd ve 
a gyűj te mé nyi és a bib li og rá fi ai al rend sze ren, va la mint a szol gál-
ta tá so kon ke resz tül a könyv tá ro sig. A szak könyv tá rak ról szó ló 
fe je zet ben ta lál koz tunk elő ször olyan kí sér let tel, amely a könyv tá-
ros ok kész sé ge it so rol ta fel. A könyv tá ros ok sze mé lyi ség je gyei, a 
ve lük szem ben ta nú sí tott el vá rá sok nem fog lal koz tat ják a szer zőt. 
Fon tos nak tart ja a szak sze rű kép zést és to vább kép zést, és ki eme li 
a szak mai ki ad vány ok és egye sü le tek sze re pét. Mint ha már mi is 
az el ide ge nült, pro fit ori en tált nyu ga ti vi lág ban él nénk . . . Míg 
ná lunk még hi va tás ról, könyv tá ro si eti ká ról is be szél a szak iro da-
lom, a mo dern vi lág ban, úgy tű nik, el avult már ez a szem lé let . . . 
Én még sem mon da nék le ró la . . .

A könyv tá ri mo dell ről a ti ze dik fe je zet ben ol vas ha tunk 
Ferenczy Endréné tol lá ból. Meg is mer het jük a rend szer mű kö dé-
sét, a könyv tá ri mo dell me ne dzse lé sét, a mun ka me net és a gyűj te-
mény szer ve zé sét. Itt ta lál juk meg a szol gál ta tá sok is mer te té sét. 
A szol gál ta tá sok a fel hasz ná ló meg is me ré sé vel kez dőd nek, és a 
do ku men tum szol gál ta tás sal foly ta tód nak (hely ben hasz ná lat, köl-
csön zés, dokumentum-ellátás), majd ki tér nek a szol gál ta tá sok ter-
ve zé sé re és ér té ke lé sé re. Nem egy ér tel mű en el fo ga dott ter mi nus a 

244



mo dell, sem a mun ka me net-szer ve zés. Az in teg rált szem lé let: az 
egy sze ri fel dol go zás, több szö ri hasz no sí tás a gé pe sí tés nyúj tot ta 
le he tő sé gek se gít sé gé vel ha té ko nyab bá vált, mint a ré gi fel dol go-
zórend sze rek ál tal, ha bár a köz pon ti fel dol go zás rég óta is mert, ma 
sa já tos mó don meg ta lál juk a meg je lent do ku men tum ban a CIP 
(Cataloguing in Publication) elő ze tes nyil ván tar tást, a rö vi dí tett 
dokumentum-leírást.

A könyv tá rak funk ci ó ja, szol gál ta tá suk a ve le szem be ni el vá-
rá sok év ez re dek so rán alap já ban nem vál to zott, ha tar tal má ban, 
for má já ban, igény lői kö ré ben mó do sult is. Ezért nem kell bi zo nyí-
ta nia lét jo go sult sá gát, nem kell új fel ada to kat ki je löl ni szá má ra, 
ele gen dő a funk ci ó já hoz iga zí tott mo dellt kor sze rű esz kö zök kel 
és mód sze rek kel szín vo na la san mű köd tet ni. (354) 

*

Az in for má ció tu do mány ha tár te rü le te i vel fog lal ko zik a ké zi-
könyv ne gye dik kö te te, a Ha tár te rü le tek. A va la mi kor se géd tu-
do mány nak mi nő sí tett érint ke ző tu do mány ágak kap cso la tát és 
érint ke ző is me ret kör ét vizs gál ja. Sok ha tár te rü le te van az in for-
má ció tu do mány nak, mind egyik re ki sem le he tett tér ni önál ló fe je-
zet ben. Eb ben a kö tet ben ol vas ha tunk a Ma gyar or szá gon vég zett 
ol va sás- és könyvtárszociológiai vizs gá la tok ról (Ge re ben Fe renc), 
ol va sás lé lek tan ról és -pedagógiáról, a könyv tá ri szol gá lat jog sza bá-
lyo zá sá ról, a könyv tá ri au to ma ti zá lás alap kér dé se i ről, a könyv tá ri 
ál lo mány meg őr zé sé ről és vé del mé ről, a könyv tár épü le té ről és 
be ren de zé sé ről, az in for má ci ós és könyv tá ri szol gál ta tá sok me ne-
dzse lé sé ről és könyv tár gaz da ság tan ról, va la mint az in for má ci ós és 
könyv tá ri szol gál ta tás PR-jéről. 

Ré geb bi is me re te ink alap ján a könyv tár és szol gál ta tá sai, vagy 
az is me ret szer zés mun ká já ra lé te sí ten dő bár mi lyen in téz mény 
az ol va só igé nye i nek ki elé gí té se cél já ból jön lét re és mű kö dik. 
Az Ol va sás- és könyvtárszociológiai vizs gá la tok Ma gyar or szá-
gon cí mű fe je zet nem ad vá laszt ar ra a kér dés re, ho gyan vá lik 
va la ki    ol va só vá. Az ol va sás szo ci o ló gi ai vizs gá la tok be szél nek 
ugyan ol va sók ról és nem ol va sók ról, ol va sói ér dek lő dés ről és 
íz lés ről, az ol vas má nyok be szer zé sé ről, de ar ról nem: ho gyan 
vá lik va la ki ol va só vá, ho gyan le het fej lesz te ni az íz lést, kell-e 
egy ál ta lán irá nyí ta ni? Ha le het, és szük sé ges, ak kor utal ni kel lett 
vol na az In for má ció és könyv tá ri szol gál ta tá sok me ne dzse lé se és 
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Az in for má ció és könyv tá ri szol gál ta tás PR-je  fe je zet re, hi szen 
ezek ben a fe je ze tek ben ol vas ha tunk a stra té gi ai ter ve zés ről, a 
szer ve zés ről, ve ze tés ről és irá nyí tás ról, va la mint a kö zön ség kap-
cso lat ról, an nak  esz kö ze i ről, for má lá sá ról, a mé dia sze re pé ről. 
Ez zel szem ben a tör té ne ti és tár sa dal mi kör nye zet ről, az ér té kek 
át ala ku lá sá ról, a kul tú ra elkommercializálódásáról, a mo der ni zá-
ció fel gyor su lá sá ról ve he tünk tu do mást, mint az ol va sást be fo lyá-
so ló té nye zők ről. A mo dern kor ban hát tér be szo rul az iro da lom, 
a mű vé sze ti ér té kek sze re te te, a tu dás szomj ki elé gí té se köny vek 
ré vén. A tu dás szomj ki elé gí té sé re mind in kább a szá mí tó gé pek 
gyors, ha té kony se gít sé gét ve szik igény be, jól le het akik gyak ran 
hasz nál ják a szá mí tó gé pet, nem zár kóz nak el a köny vek hasz ná la-
tá tól sem.

Nagy At ti la és Katsányi Sán dor az Ol va sás lé lek tan cí mű fe je-
zet ben el ke rül he tet len nek tart ják, hogy az ol va só val ne csak mint 
a tár sa da lom vagy tár sa dal mi ré teg, a kul tú ra tag já val, ré sze sé vel a 
szo ci o ló gia szem pont já ból fog lal koz zunk, ha nem mint egyén nel, 
sze mé lyi ség gel a pszi cho ló gia és a pe da gó gia as pek tu sá ból is. Az 
ol va sás lé lek tant iro da lom pszi cho ló gi ai né ző pont ból is vizs gál ják, 
s azt a kö vet kez te tést von ták le, hogy az iro dal mi mű vek lé lek ta ni 
elem zé se se gít het az al ko tó sze mé lyi ség kul tú rá já nak tu da tos és 
tu dat ta lan konf lik tu sa i nak meg ér té sé ben. Szó esik a mű be fo ga dás 
lé lek ta ná ról a me sé nek a gyer mek re gya ko rolt ha tá sá tól kezd ve a 
fel nőt tek ol va sá si szo ká sá ig. A fel nőt tek ese té ben már nem csak fel-
nőtt ol va sók ról be szél he tünk, ha nem (kézi)könyvek hasz ná ló i ról. 
„Mű él mény he lyett cél zott vagy csak töb bé-ke vés bé kö rül ha tá rolt 
adat ke re sés, tá jé ko zó dás, s eb ben a fo lya mat ban ki tün te tett fi gyel-
met kap gon dol ko dá sunk, ész le lé sünk és em lé ke ze tünk szük ség-
kép pen sze lek tív jel le ge.” (63) Ezt az el té rő ol va sá si mó dot a tu do-
má nyos és is me ret köz lő mű vek és a szép iro dal mi mű vek kö zöt ti 
mű fa ji el té rés be fo lyá sol ja. Míg a tu do má nyos és is me ret köz lő 
mű vek nem rész le tez nek, ha nem tö mö ren, lé nyeg re tö rő en köz lik 
az is me re te ket, ad dig az iro dal mi mű vek be fo ga dá sa az írók stí lu-
sa, az as  szo ci á ci ós hát tér, az uta lá sok több di men zi ó ja ál tal több-
fé le ér tel me zést ered mé nyez het. Van olyan szél ső sé ges szem lé let, 
mi sze rint nincs is iro dal mi ob jek tum, hi szen bár mi lyen szö veg 
szép iro da lom ként ol vas ha tó, míg má sok el is me rik a mű lé te zé sét, 
de hang sú lyoz zák az ol va sa tok sza bad sá gát. Ez azon ban függ az 
ol va só elő ze tes is me re te i től, ta pasz ta la ta i tól, prob lé ma vi lá gá tól. 
Fel ve tik a kér dést: ho gyan hat az ol va sás, a könyv tár hasz ná lat, a 
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fo lya ma tos mű ve lő dés a sze mé lyi ség re, al kal mas-e az em ber gyö ke-
res át ala kí tá sá ra, meg job bí tá sá ra? A kér dés re nem le het egy ér tel mű 
vá laszt ad ni. Van, aki nél po zi tív ha tás ér he tő el, van, aki vi szont a 
már meg le vő at ti tűd je it erő sí ti meg az ol va sott mű alap ján.

Az ol va sá son ke resz tül tör té nő sze mé lyi ség épí tés az ol va sás pe-
da gó gia fel ada ta. Az ol va sás pe da gó gia nem csak a könyv tár ha tás-
kö ré be tar to zik, más in téz mé nyei is van nak: a csa lád és az is ko la. 
Ah hoz, hogy ha té kony ered ményt ér jünk el e té ren, na gyon fon tos 
az együtt mű kö dés az em lí tett in téz mé nyek kö zött. Így le het csak 
meg fe le lő en ki ala kí ta ni az ol va sói at ti tű döt, és el jut ni a szö veg ér-
tő ol va sá sig, majd a sze mé lyi ség fej lesz té sig. A könyv tár fel ada ta 
bő vül még a könyv tár hasz ná la ti szo ká sok el sa já tít ta tá sá val. 

Ér té kes fe je ze te a kö tet nek A könyv tá ri szol gá lat jo gi sza bá lyo-
zá sa Ha rasz ti Pálné tol lá ból. A ma gyar or szá gi könyv tá ri jog el tér 
ugyan a ha zai gya kor lat tól, még is ta nul sá gos, hi szen ala pul szol-
gál hat az em be ri jo gok és a kul tu rá lis jo gok meg ha tá ro zá sá ra.

A könyv tá ri au to ma ti zá lás alap kér dé se i vel Hor váth Pé ter fog-
lal ko zik. Eb ben a fejezben az alap fo gal mak is mer te té se után a 
szá mí tó gé pek al kal ma zá sá ról, az au to ma ti zált könyv tár há ló za ta-
i ról, a vi lág há ló ról, a di gi tá lis és a vir tu á lis könyv tár ról szer zünk 
is me re te ket.

Kastaly Be at rix A könyv tá ri ál lo mány meg őr zé se és vé del me 
cí mű fe je zet ben nem csak az ál lo mány vé de lem ter ve zé sé ről, az 
ál lo mány ká ro so dá sá ról be szél, ha nem a meg elő ző ál lo mány vé del-
mi ten ni va lók ról, a tá ro lás esz kö ze i ről, a kör nye ze ti fel té te lek ről, 
a ká ro so dá si té nye zők ről (do ku men tum tí pu son ként). A ká ro so dás 
el há rí tá sa és a do ku men tu mok res ta u rá lá sa egy aránt fon tos a 
könyv tá rak ban. Kel lő kép zett ség nél kül jobb, ha nem a könyv tá-
ros vég zi a ja ví tá so kat a do ku men tu mo kon, ezt rá kell bíz ni a res-
ta u rá to rok ra, kü lö nö sen ha ér té kes do ku men tu mo kat kell vis  sza ál-
lí ta ni az ere de ti ál la pot ra, vagy a meg kö ze lí tő en ere de ti for má ra. 
Meg fe le lő nyil ván tar tást kell ké szí te ni a sé rült do ku men tum ról. 
Ezek a su gal la tok na gyon hasz no sak a könyv tá ros ok szá má ra.

A könyv tár épí té se és be ren de zé se cí mű fe je ze tet Papp Ist ván 
ír ta. Be szél a könyvtárépület tör té ne té ről, a kö ve tel mé nyek ről, 
ame lyek nél kü löz he tet le nek a jól mű kö dő könyv tá ri fel ada tok 
el lá tá sá hoz, az épü le tek át ala kí tá sá ról, ter ve zé sé ről, az épí tés le bo-
nyo lí tá sá ról.

Mi ku lás Gá bor fog lal ko zik az In for má ci ós és könyv tá ri szol-
gál ta tá sok me ne dzse lé sé vel, Könyv tár gaz da ság tan nal, Az in for-
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má ci ós és könyv tá ri szol gál ta tás PR-jével, an nak tar tal má val és 
esz kö ze i vel, az imázsformálással és a mé dia kap cso la tok kal. A 
könyv tá ri me ne dzse lést ter vez ni, szer vez ni, ve zet ni és irá nyí ta ni 
kell a meg le vő mi nő sé gi szab vá nyok és nor ma tí vák szel le mé ben. 
Fon tos is me re te ket nyújt a szol gál ta tá sok anya gi erő for rá sa it biz to-
sí tó pénz szer zé si kam pány ról, a szpon zo rá lás le he tő sé ge i ről,  va la-
mint a té rí té ses szol gál ta tá sok ról. A szpon zo rá lást és me ce na tú rát 
ki hasz nál hat ja a könyv tár az ol va sás nép sze rű sí té sé ben, a kü lön fé-
le ren dez vé nyek szer ve zé sé ben. Nem va ló szí nű, hogy a vaj da sá gi 
könyv tá ros ok él ni tud nak va la men  nyi mó do za tá val a fel so rolt, 
le het sé ges kö zön ség kap cso lat nak, de öt let ként is hasz no sak ezek a 
su gal la tok, ame lyek hez már csak könyv tá ro sa ink le le mé nyes sé ge és 
tett re kés zsé ge szük sé gel te tik, hogy az ered mény ne ma rad jon el.

*

Se géd le tek cí met vi se li a Könyv tá ros ok ké zi könyv ének ötö dik 
kö te te. Ez a kö tet va la me lyest ös  sze ge zi az elő ző négy tar tal mát 
vé gig ve zet ve az ol va sót és a hasz ná lót egy aránt a könyv tá ri tren-
de ken, a könyv tá ri szak iro dal mi tá jé koz ta tá si szab vá nyo kon, 
sza bály za to kon, és ös  sze ge zi a tá jé koz ta tás ban és tá jé ko zó dás ban 
se gít sé get nyúj tó ké zi köny ve ket.

A Könyv tá ri tren dek ről Poprády Gé za mond ta el, mi ért nem 
kön  nyű er ről a kér dés ről ír ni ös  sze fog la lást, hi szen min den fe je zet 
szer ző je je lez te már a vár ha tó fej lő dé si irá nyo kat. A vár ha tó újí tá-
sok ról a szak iro da lom gyor san és fo lya ma to san ad hírt, s a szak ma 
szem pont já ból nem is an  nyi ra a tech ni kai vál to zá sok a fon to sak, 
ha nem azok a ha tá sok és kö vet kez mé nyek, ame lye ket ezek a vál to-
zá sok elő idéz nek (a szö veg és a do ku men tum vi szo nya, bár mi bár-
hon nan el ér he tő lesz, bi zony ta lan ná vá lik a pub li ká ció fo gal ma),  
mi nek kö vet kez té ben meg vál to zik a könyv tá rak szol gál ta tó jel le gű 
te vé keny sé ge is. „Vak me rő min den olyan kí sér let, mely meg pró bál-
ja negmagyarázni a múl tat és elő re je lez ni a vál to zást.” (16)

Az Ol va sás, írás, könyv rész fe je zet elő zi meg A könyv tár jö vő-
je – a jö vő könyv tá ra cí mű ugyan csak al fe je ze tet. A szer ző úgy 
lát ja, hogy a nyom ta tott könyv és a di gi tá lis könyv egy más mel lett 
fog lé tez ni, rész ben pár hu za mo san, rész ben vagy csak így, vagy 
csak úgy, az zal, hogy meg nö vek szik a jö vő ben a di gi tá lis vál to za-
tok szá ma. Meg ma rad nak a könyv tá rak is, csak vál to zik a funk ci ó-
juk, eset leg a ne vük is, bár a do ku men tu mok meg őr zé sét és hoz-
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zá fér he tő sé gét, va la mint az in for má ci ók hi te les sé gét még min dig 
a könyv tá rak biz to sít ják leg meg bíz ha tób ban. Eb ben a fe je zet ben 
ol vas ha tunk a jö vő könyv tá ro sá ról, azok ról az el vá rá sok ról, ame-
lye ket a fel hasz ná ló igé nyel az in for má ci ós szak em be rek től, akik 
ké pe sek biz to sí ta ni a ha té kony szol gál ta tást, és ké pe sek meg fe lel-
ni a jö vő ki hí vá sa i nak. Tud ni kell, hogy az internet nem he lyet te sí-
ti a könyv tá rat, de a könyv tá ri szol gál ta tá sok fon tos ré szét ké pe zi, 
s még en nek a hasz ná la tá ban is meg ma rad a könyv tá ros köz ve tí tő 
sze re pe.

Fon tos meg ál la pí tás, hogy a kor mány nak ak tív könyv tár- és 
in for má ci ós po li ti kát kel le ne foly tat nia, „mint hogy ezek re a cé lok-
ra for dí tott pén zek – az ok ta tás ügy höz ha son ló an – hos  szú tá von 
bő sé ge sen meg té rü lő be fek te té sek” (57).

Beke Barnabásné a Könyv tá ri és szak iro dal mi tá jé koz ta tá si 
(do ku men tá ci ós) szab vá nyok, sza bály za tok ös  sze fog la lá sá ra vál lal-
ko zott. En nek a kö tet nek – szá mom ra – ez a leg fon to sabb és ta lán 
leg új sze rűbb fe je ze te. Na gyon fon tos a könyv tá ros ok szá má ra a 
szak má ba vá gó nem zet kö zi szab vá nyok is me re te. Fő leg azo ké, 
ame lyek az át írás ra, a transzliterációra, a ki adói te vé keny ség re 
vagy a do ku men tu mok le írá sá ra vo nat koz nak. Itt ol vas ha tunk a 
Könyv tá ros Egye sü le tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek (IFLA) sze-
re pé ről a szab vá nyo sí tás ban, va la mint más szer ve ze tek (UNESCO, 
FID, NISO) te vé keny sé gé ről.

A har ma dik fe je zet Ka la uz a könyv tár- és tá jé koz ta tás tu do má-
nyi szak iro da lom hoz cí men (Hegy kö zi Ilo na ös  sze ál lí tá sa) is mer-
te ti, mi lyen se géd köny vek áll nak ren del ke zé sé re az ok ta tók nak, a 
ku ta tók nak és a gya kor la ti szak em be rek nek Ma gyar or szá gon és 
kül föld ön. A ha gyo má nyos do ku men tum tí pu sok mel lett utal nak a 
szer zők a meg le vő rög zí tett adat bá zis ok ra (CD-ROM-okra) és az 
interneten el ér he tő hon la pok ra, webcímekre. „A ka la uz igyek szik 
be mu tat ni a szóbajöhető do ku men tu mok mű fa ji, nyel vi és te rü le-
ti sok szí nű sé gét és az in for má ció hor do zók sok fé le ség ét.” (113) 
Fi gye lem be vet ték azt is, hogy az is mer te tett mű vek Ma gyar or szá-
gon is hoz zá fér he tő ek le gye nek. 

A se géd köny vek kö zött ös  sze fog la ló mű vek (en cik lo pé di ák, 
át fo gó ké zi köny vek, könyv tár tan ok), gyűj te mé nyek (szö veg gyűj-
te mé nyek, kon fe ren cia anya gok), ter mi no ló gi ai for rá sok, kur rens 
fo lyó irat ok, bib li og rá fi ák, ese mény tá rak, nor ma tí vák, sza bály za-
tok, szab vá nyok, cím tá rak, em lék köny vek és egyéb ha gyo má nyos 
do ku men tu mok is mer te té se ta lál ha tó, to váb bá há ló za ti for rá sok, 
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hon la pok, link gyűj te mé nyek, webkatalógusok, on-line pub li ká ci-
ók, elekt ro ni kus könyv tá rak, le ve le ző lis ták. 

Bár men te ge tőz nek a szer kesz tők a le het sé ges hi bák mi att, 
még sem hagy hat juk szó nél kül, hogy míg a kül föl di iro da lom fel-
so ro lá sá val ar ra tö re ked tek, hogy mi nél na gyobb tá jé ko zott ság ról 
ad ja nak szá mot, ad dig a ha tá ron tú li szak iro da lom csak nem tel je-
sen ki ma radt. A fel so rolt ké zi köny vek kö zül olyan ala po zó mű vek 
ma rad tak ki, ame lyek már évek kel ez előtt el hagy ták a saj tót, és 
meg ta lál ha tók a ma gyar or szá gi könyv tá rak ban is: vaj da sá gi ösz -
sze fog la ló hungarika bib li og rá fi ák, kur rens bib li og rá fia, iro dal mi 
le xi kon és egyéb mű vek. A könyv tá ros fo lyó irat ok közt sincs fel-
tün tet ve a Vaj da sá gi Könyv tá ri Hír le vél, pe dig ezt is is me rik az 
anya or szág ban, s nem mel lé kes, hogy van internetes vál to za ta is. 
Az el csa tolt te rü le te ken mos to ha kö rül mé nyek kö zött vol tak kí sér-
le tek, és szü let tek ered mé nyek. Va jon ezek nek az ered mé nyek nek 
nin cs je len tő sé ge az egye te mes ma gyar könyv tár ügy szá má ra?

A ké zi köny vek hasz ná la tát az ötö dik kö tet ben kö zölt mu ta-
tók kön  nyí tik meg. Ezek a mu ta tók ki ter jed nek mind az öt kö tet 
va la men  nyi fe je ze té re. (A kö te tek ró mai szám mal van nak meg-
je löl ve.) A név mu ta tó csu pán a sze mély ne ve ket tar tal maz za, az 
in téz mé nyek, szer ve ze tek és föld raj zi ne vek a ter je del mes, meg kö-
ze lí tő leg kétszáz oldalas (259–454.)  tárgy mu ta tó ban ta lál ha tók.

*

Ös  sze gez ve: mo dern szem lé le tű, ma gas szín vo na lú, hasz nos 
ké zi könyv a Könyv tá ros ok ké zi köny ve, kön  nyed stí lus ban kö zért-
he tő pél dák kal ma gya ráz za az el vont el mé le te ket is. Füg get le nül 
at tól, hogy ma gas szin tű el mé le ti is me re te ket kö zöl nek a kö te tek 
(min den fe je zet után hos  szú iro da lom jegy zé ket so rol nak fel), kéz-
be ve he tik nem csak a könyv tá ros ok, ha nem a könyv tár hasz ná lók 
is. Új szem lé le tét tük rö zi, hogy ki te kint a vi lág ba. A szer zők kül-
föl di pél dák kal is alá tá masz tot ták ál lí tá sa i kat, és az iro da lom jegy-
zék ben is sok kül föl di for rás ka pott he lyet. Úgy vé lem, nem csak 
könyv tá ros ok, ha nem igé nye sebb könyv tár hasz ná lók, ku ta tók is 
ha szon nal for gat hat ják min den kö te tét.

Egy pil la nat ra azért ös  sze szo rul a szí vem: hol va gyunk mi? 
El zár tak ben nün ket a vi lág tól? Azt hi szem, most már nem olyan 
le han go ló a hely zet, mint pár év vel ez előtt. Csu pán tud nunk kell, 
hogy ki le het tör ni, ki kell tör ni eb ből a zárt rend szer ből! A „há ló” 
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ös  sze köt ben nün ket is a vi lág gal, a tu dás uni ver zu má val. El tűn nek 
a ha tá rok, nem lesz nek pro vin ci ák . . .  Akar ni kell fel nő ni a lát szó-
lag el ér he tet len hez, meg kell te rem te ni hoz zá a fel té te le ket. Kö zös 
erő vel ta lán kön  nyebb lesz . . .

Vé ge ze tül, mint a könyv ál lan dó hasz ná ló ja (ol va só ja?), 
to vább ra is kor sze rű szem lé le tét, a szak ma ma gas szin tű el mé le ti 
meg kö ze lí té sét tar tom a ki ad vány leg főbb eré nyé nek. Ki fo gá so-
lom vi szont, hogy bi zo nyos ös  sze füg gő ré szek más-más kö tet be 
ke rül tek. Az el ső kö tet ben ol vas ha tunk a könyv tár gyűj te mé nyé-
ről, lo gi ku san itt lát nám a he lyét a különgyűjteményeknek (a szer-
kesz tők a har ma dik ba tet ték). A ka ta ló gu sok ról ugyan csak a har-
ma dik kö tet ben ol vas ha tunk rö vid jel lem zést, míg az osz tá lyo zá si 
rend sze rek: az egye te mes ti ze des osz tá lyo zá si rend szer, va la mint 
a tárgy sza va zás és a le író ka ta lo gi zá lás a má so dik kö tet ben van. 
Min den bi zon  nyal szem lé let kér dé se. Ki fo gá sol hat juk az iro da-
lom jegy zék vá lo ga tá sát. Mint min den vá lo ga tott bib li og rá fia, ez 
is szub jek tív. So rol hat nánk még a szem lé let be li kü lönb sé ge ket, 
de nem tes  szük. Ehe lyett üd vö zöl jük a szer kesz tők me rész vál-
lal ko zá sát, hogy egy ma gas szin tű, kor sze rű szem lé le tű el mé le ti 
ös  sze fog la ló szak könyv vel gaz da gí tot ták könyv tár tu do má nyi szak-
iro dal mun kat.

A ké zi köny vek ér té ke vi tat ha tat lan. Ol va sá sa kor két szem pont-
ból néz tem: mint ok ta tó és mint va la mi ko ri gya kor ló könyv tá ros. 
Ta nár ként ki tű nő el mé le ti meg kö ze lí té sét ér té ke lem a tu do má-
nyok meg ha tá ro zá sá tól kezd ve az in for má ció köz ve tí tő do ku men-
tu mok is mer te té sén ke resz tül az ál lo mány be mu ta tá sá ig. Évek óta 
hi á nyol tam egy ilyen fel épí té sű köny vet, mely ből az egye te mi 
hall ga tók tá jé ko zód hat tak vol na az in for má ció szük sé ges sé gé ről, 
hoz zá fé ré sé ről, fel hasz ná lá sá ról. Tu dom, hogy nem volt cél juk 
a szer kesz tők nek pó tol ni Vértesy ér té kes adat tá rát, de kö vet ke-
ze te seb ben kel lett vol na a for rás ér té kű alap mű ve ket fel so rol ni. 
Ta nár ként ezt hi á nyo lom. Hi szen az egye te mi hall ga tók kal nem 
me mo ri zál tat ni akar juk az ös  szes ké zi könyv ada tát, ha nem azt sze-
ret nénk, ha tud nák, hol ta lál ják meg az ada to kat.

Könyv tá ros ként is el fo ga dom az ál ta lá nos meg kö ze lí té se ket, 
hi szen bár mely könyv tár tí pus ban dol go zik va la ki, szük sé ge van 
ezek re az el mé le ti is me re tek re. Ta lán a gya kor la ti hely ze tek vá zo-
lá sa, a le het sé ges meg ol dá sok még több se gít sé get ad tak vol na a 
min den na pi gon dok kal küz dő könyv tá ros ok szá má ra. Ha a vaj da-
sá gi könyv tá ros ok ra gon do lok, ez min den kép pen nagy se gít ség 
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lett vol na. Még ak kor is, ha a szer kesz tők el ha tá rol ták ma gu kat 
at tól, hogy a kü lön bö ző fej lett sé gi szin tű könyv tá ra kat és ezek nek 
a prob lé má it fi gye lem be ve gyék, s al kal maz kod ja nak hoz zá juk, 
jól le het tud ják, hogy egye sek még min dig ma nu á li san dol goz nak, 
szá mí tó gé pet nem, vagy alig lát tak, míg má sok kön  nye dén hasz-
nál ják a tech ni ka nyúj tot ta le he tő sé ge ket. 

(2001, 2003)
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EGY KI AD VÁNY TA NUL SÁ GAI

Tó sze gi Zsu zsan na: Mul ti mé dia a könyv tár ban. – 
Bu da pest : Aka dé mi ai Ki adó, 1997. – 

315 (CD-ROM-melléklettel)
            

Tó sze gi Zsu zsan na A di gi tá lis könyv tár mí to sza cí mű ta nul má-
nyá ban ol vas hat juk: „Van nak sza vak, ame lyek egyszercsak vá rat-
la nul meg je len nek az éle tünk ben. Elő ször ide ge nül hang za nak, 
meg ba rát koz ni is ne héz ve lük, ám ké sőbb le het, hogy unal mas sá 
vál nak, el kop nak a min den na pos hasz ná lat ban. Jaj an nak a ki fe je-
zés nek, ame lyik nél be áll a »vízcsap-effektus«! A túl csor du lást egy-
ha mar a fe le dés kö ve ti. Va jon ez lesz a sor sa a di gi ta li zá lás nak is? 
A di gi tá lis könyv tár is csak a perc-em ber kék fu tó má ni á ja, amely 
egy szer csak ki megy a divatból?”1 Fel te het te vol na ugyan ezt a 
kér dést két év vel ez előtt, csak más új ki fe je zés sel kap cso lat ban, a 
mul ti mé di á ra vo nat koz tat va.

Ugyan eb ben a fo lyó irat ban több cikk is fog lal ko zik a jö vő 
könyv tá rá val, a szá mí tó gép nek a könyv tá ri mun ká ban tör té nő tér hó-
dí tá sá val is. A gyor san fej lő dő tech ni ka ko rá ban, már há rom-négy 
év múl tán el avul nak a tech no ló gi ák, olyan vál to zá sok kö vet kez nek 
be, hogy ne he zen tu dunk a fej lő dés sel lé pést tar ta ni. (Kokas Kár oly 
észrevétele2 fo ko zot tan ér vé nyes a számítógépekre al kal maz va.) 

Míg a fi a ta lok arány lag gyor san meg ba rát koz nak a szá mí tó gép-
pel és az ál ta luk el ér he tő in for má ci ók ku ta tá sá val, az idő sebb nem-
ze dék – ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján – el zár kó zik tő le. Úgy ér zi: 
le ké sett már va la mi ről. In kább vál lal ja a tech ni kai anal fa be tiz mus 
bé lye gét, mi nő sí té sét . . .  S a kö zép nem ze dék? Ők még nem ad ták 
fel a küz del met. Ők még meg kí sé rel nek va la hogy be ha tol ni eb be 
a tu dás szfé rá ba is. Igye kez nek meg is mer ni és al kal maz ni va la-
men  nyi re min den na pi mun ká juk ban a gép kí nál ta le he tő sé ge ket. 
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Eh hez a meg is me rés hez nyújt se gít sé get Tó sze gi Zsu zsan na köny-
ve, a Mul ti mé dia a könyv tár ban. 

Er ről a ki ad vány ról sze ret nék szól ni, ha bár a könyv meg je le-
né se óta csak nem há rom év telt el. Ol va só ként ír tam ró la azon 
me le gé ben, amint megkaptam.3 Most né mi mó do sí tás sal, fel hasz-
ná ló ként sze ret ném ér té kel ni.

A szer ző elöl já ró ban azt mond ja köny vé ről, hogy el ső sor ban a 
gya kor ló könyv tá ros ok nak ké szült, „az ő szá mí tás tech ni kai alap- 
és to vább kép zé sük höz kí ván se gít sé get ad ni”, de re mé nyét fe je zi 
ki, hogy „ha szon nal for gat hat ják mind azok, akik kö ze leb bi is me-
ret sé get akar nak köt ni a sze mé lyi szá mí tó gé pek kel és kü lö nös-
kép pen a mul ti mé di á val”. Ezt iga zol ták a gya kor lat ban egye te mi 
hall ga tó im, akik kel ez év má ju sá ban gya kor la ti órán fog lal koz tam 
a mul ti mé di á val ál ta lá ban és a ké zi könyv vel.

A ki ad vány – a cím nek meg fe le lő en – va ló ban nem ki zá ró la go-
san ha gyo má nyo san (nyom ta tott for má ban) köz li az is me re te ket, 
ha nem CD-ROM mel lék le te szem lél te tő anya gul is fel hasz nál ha tó. 
Míg ré geb ben fel me rült ben nem a kér dés: ki nek és mi lyen tárgy-
hoz ké szült a mű, ma már tu dom, olyan is me re te ket tar tal maz, 
ame lyek a mi ok ta tá si rend sze rünk ben is hasz nál ha tók. Ma ga a 
le mez al kal mas a nyel vi és írá sos kom mu ni ká ció, va la mint a mű ve-
lő dés tör té net szem lél te té sé re.

Ha tá ron tú li (vaj da sá gi) szem szög ből néz ve, a mi vi szony la-
ta ink ban még min dig a nyom ta tott köz lés for ma az el ter jed tebb 
(szok vá nyo sabb?), ezért fog lal ko zom a ki ad vány nak ez zel a ré szé-
vel bő veb ben.

Az, hogy a szer ző meg ha tá roz ta, hogy köny vét el ső sor ban a 
gya kor ló könyv tá ros ok nak szán ta, nem je len ti, hogy má sok szá má-
ra nem hasz nos út mu ta tó. „A fe je ze tek fel épí té se le he tő vé te szi, 
hogy a kü lön bö ző fel ké szült sé gű ol va sók azo kat a rész egy sé ge ket 
ta nul má nyoz zák, ame lyek nél be tud nak kap cso lód ni: te hát az elő-
kép zett ség nél kü li ek az alap ve tő szá mí tás tech ni kai tud ni va lók nál, 
a szá mí tó gé pet jól is me rők a mul ti mé dia fel hasz ná lói ol dal nál, 
a fej lesz tés be is be le vá gók pe dig a mul ti mé dia-fej lesz tő rend sze-
rek nél nyis sák fel a tan köny vet.” (11) Hall ga tó im vi szo nyu lá sa is 
bi zo nyí tot ta ezt. Vol tak, akik óra ele jén még ide gen ked tek a szá-
mí tó gép től, csak hos  szas un szo lás után si ke rült őket a gép mel lé 
ül tet ni, ké sőbb már ver seng tek: ki van so ron, s meg kel lett nö vel ni 
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a gya kor la ti órák szá mát a ren des óra szá mon kí vül, va gyis a sza-
bad ide jük ből ál doz tak rá.

A könyv leg ele jén a könyv tár ról és szá mí tás tech ni ká ról szól a 
szer ző, olyan könyv tár ról, ahol a könyv tá ros ok is oly kor ide ge nül 
ér zik ma gu kat, rész ben az új esz kö zök is me re té nek hi á nyá ban, 
rész ben a könyv tá rak át ala ku lá sa mi att a 21. szá zad kü szö bén. Ez 
az át ala ku lás az elekt ro ni kus könyv tár ban ér zé kel he tő, az on-line 
ka ta ló gu sok vi lá gá ban,  vagy aho gyan gyak ran ne ve zik: a „fa lak 
nél kü li könyv tár ban”, ahol nin cse nek meg fog ha tó, kéz be ve he tő 
do ku men tu mok, ahol egy új vi szo nyu lás ala kul ki a kom mu ni ká-
ci ó ban. Az em ber–em ber kö zöt ti pár be széd mel lett te ret hó dít az 
em ber–do ku men tum pár be széd, s újab ban las san meg ho no so dik 
az em ber–gép pár be széd. Eh hez a pár be széd hez meg fe le lő esz kö-
zök kel le nek. Ilyen az alap gép, az il lesz tő egy sé gek (in ter fé szek), 
va gyis a kép er nyő és a  bil len tyű zet, egér, hang kár tya, mik ro fon. A 
mul ti mé dia vi lá gá ban ez utób bi ak nél kü löz he tet le nek. 

A cím ben ta lál ha tó mul ti mé dia szó arány lag új ki fe je zés nek 
te kint he tő ná lunk, s je len té sét gyak ran el len té tes ér te lem ben hasz-
nál ják. A la tin ere de tű szó ele me i re bont va a multi- elő tag a szó ös -
sze té tel ben azt je len ti: sok – a mé di um (töb bes szá ma: mé dia) pe dig 
a va la mi kö zött,  köz bül ső he lyen ta lál ha tó je len tést hor doz za, de 
in kább köz ve tí tőelem vagy in for má cióköz ve tí tő kö zeg ér te lem ben 
hasz ná la tos. Nem csu pán ké pek, han gok, szö ve gek együt te se, 
ha nem az ol va só/hasz ná ló in for má ció igé nye is, ame lyet a szá mí tó-
gép se gít sé gé vel több fé le képp je le nít het meg: moz gó kép, szö veg 
vagy hang for má já ban. A fel hasz ná ló te hát tech ni kai esz köz igény-
be vé te lé vel is me ri meg a do ku men tum tar tal mát, a gép pel ol vas-
ha tó ál lo má nyo kat. A szer ző sze rint több, de leg alább két mé di um 
együt te se kell a mul ti mé di á hoz. A mé di u mok nak tér- és idő be li 
di men zi ói van nak. A tér be li hely zet le het két- vagy há rom di men zi-
ós. Eh hez a hely zet hez já rul az idő höz va ló vi szony, amely le het: 

– idő füg gő vagy
– időfüggetlen.
Fon tos kö ve tel mény a mul ti mé di á val szem ben még, hogy 

egyes ele mei bi zo nyos je len tés be li ös  sze füg gé se ik alap ján ös  sze 
le gye nek kap csol va, mi vel a fel hasz ná ló a re lá ci ók men tén tud 
a mű ben ke res ni, na vi gál ni. „Ezt a nem li ne á ris ös  sze füg gés rend-
szert ne vez zük hipertextnek, il let ve  hipermédiának.” (41)

Az előbb is mer te tett kö ve tel mé nyek fi gye lem be vé te lé vel tud-
nunk kell, hogy a mul ti mé dia min de nek előtt mi nő sé gi, és nem 
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men  nyi sé gi té nye ző. S hogy meg va ló sít ha tó egyet len szá mí tó gé-
pen és há ló zat ba kap csolt gé pe ken is. Az utób bi évek ben egy re 
gya ko ribb a há ló za ti rend szer hasz ná la ta.

A szá mí tó gép pel és mű kö dé sé vel kap cso la tos alap is me re tek 
na gyon fon tos fe je ze tei a könyv nek, bár szá mom ra még is a mág-
ne ses és op ti kai adat tá ro lás volt egé szen új, ame lyet a multime-
dia-szabványok és hard ver esz kö zök le írá sa kö vet. A hang kár tyák 
tí pu sa i nak meg is me ré se után a CD-ROM-okról, a CD-ROM-tech-
nológiáról és -szabványokról ol vas ha tunk. A CD-ROM (Compact 
Disk – Read Only Memory) ké szen vá sá rol ha tó kom pakt le mez, 
amely re a ké szí tő elő re fel vitt ada to kat tá rolt. Eze ket az ada to kat 
a fel hasz ná ló ké sőbb nem tud ja mó do sí ta ni, csu pán le ját sza ni 
meg fe le lő lé zer le ol va só val. A le ját szók ma már több se bes ség gel 
ol vas hat ják a le mezt. A na gyobb se bes sé gű le ol va sók gyor sabb 
adat át vi te li se bes sé get tud nak biz to sí ta ni. A kom paktle me zek hasz-
ná la ta na gyon nép sze rű az át la gos is me re tek kel ren del ke ző fel-
hasz ná lók kö ré ben is. A ta nu lás mel lett a szó ra ko zá si igé nye ket is 
ki elé gí ti. Ah hoz, hogy a CD-ROM-ok működjönek, te le pí te ni kell 
őket, at tól füg gő en mi kor, mi lyen kör nye zet ben akar juk hasz nál ni. 
A te le pí tés, ha nem hoz zá ér tő va la ki vég zi, oly kor nem kí vá na tos 
je len sé get hoz ma gá val. Meg tör tén het, hogy új ra kell ins tal lál ni az 
egész ope rá ci ós rend szert. Hasz nos uta sí tás ta lál ha tó a könyv ben a 
te le pí tés hez, ami ar ra utal, hogy nem rit ka je len ség a fel hasz ná ló 
szá má ra né hány prob lé ma, mint pél dá ul az, hogy nincs meg fe le lő 
szín kár tya be épít ve a gép be, vagy nincs kel lő kép pen be ál lít va.

A mul ti mé dia a könyv tár ban cí mű fe je zet rö vid át te kin tést 
nyújt ar ra vo nat ko zó an, ho gyan le het a há ló za ton ta lál ha tó 
elekt ro ni kus do ku men tu mok kö zött tá jé ko zód ni, il let ve mi lyen 
ka ta ló gu sok, jegy zé kek és egyéb se géd le tek alap ján mul ti mé dia 
CD-ROM-okat be sze rez ni. Azok, akik még csak ba rát koz nak az 
új do ku men tum tí pus sal, in nen tud hat ják meg, mi lyen le me zek 
je len tek meg, ame lyek az is ko lai tan anyag hoz kap cso lód nak, mint 
pél dá ul a Po li ti kai és gaz da sá gi vi lág at lasz, az Anya nyel vi köny-
ves polc (amely tar tal maz za A he lyes írás sza bá lya it, a He lyes írá si 
kéziszótárt, az Ide gen sza vak és ki fe je zé sek ké zi szó tá rát, a Szi no ni-
ma szó tárt és a 14 000 sza vas ér tel me ző szó tárt), vagy a Vers tár a 
ma gyar lí ra klas  szi ku sa i val stb.

A kö tet vé gén mul ti mé dia kis szó tár ta lál ha tó, ahol a fo gal mak 
be tű rend ben van nak fel so rol va rö vid ma gya rá zat tal. Ne héz meg ha-
tá roz ni, mi lyen fo gal mak ke rül je nek be ilyen alap szó tár ba, mi vel 
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a szer ző nem ve he ti te kin tet be a kü lön bö ző tu dás szin tű fel hasz-
ná ló kat. Így bi zo nyá ra so kan van nak, akik egyes ki fe je zé se ket 
fe les le ges nek tar ta nak a mel lék let ben, vi szont olya nok is akad nak, 
akik több szót hi á ba ke res nek ezen a he lyen, bár a könyv ben elő-
for dul nak.

Mi e lőtt át tér nénk a kö tet CD-ROM-mellékletének is mer te té-
sé re, el kell mon da nunk még va la mit a könyv szö ve ges ré szé ről. 
Tó sze gi Zsu zsan ná nak si ke rült el ér nie azt, amit sok szak könyv író-
ja nem tu dott meg va ló sí ta ni. Köny ve egy sze rű en, ol vas má nyo san 
van meg ír va, nem ret ten ti el a la i kus ol va sót az ért he tet len, is me-
ret len szá mí tó gé pes ki fe je zé sek kel. Még is szak sze rű. A szer ző 
ér zi, mi lyen gon dok kal küsz köd nek a szá mí tó gép pel is mer ke dők, 
akik nek nincs kü lö nö sebb tech ni kai ér zé kük. Te hát nem a szak mai 
is me re te ket ke re sik a könyv ben, csu pán a fel hasz ná lás hoz nél-
kü löz he tet len ma gya rá za tok fon to sak szá muk ra. Az ál ta lá no san 
hasz nált an gol ki fe je zés mel lett meg ta lál hat juk a ma gyar szak szót 
is. Né ha for dí tott a sor rend: előbb ad ja a meg ho no so dott ma gyar 
el ne ve zést, s mel let te köz li zá ró jel ben az an golt. A fel hasz ná lók 
szá má ra ez a rész szin te ma gá ban is me gáll ja a he lyét. 

A könyv mel lék le te egy CD-ROM. Er ről a mel lék let ről a könyv-
ben Füg ge lék cí men mind ös  sze né hány in for má ci ót ta lá lunk: jel-
ma gya rá za tot a CD-ROM szö ve gét il luszt rá ló, ki egé szí tő fájl(ok)  
szim bó lu má ról, és a mel lék let tar tal mát: A tan könyv szö ve ge hiper-
textben, Szép ma gyar könyv tá rak (rész le tek), Ké pek az írás tör té-
ne té ből, A ma gyar nem ze ti bib li og rá fia tör té ne te, A ma gyar könyv 
tör té ne te, Ho gyan lett a könyv köz kincs? A pa pír tör té ne te.

Ma gán a mel lék le ten, a CD-ROM bo rí tó ján nem ezek a cí mek 
van nak fel tün tet ve. Itt tar tal mi azo nos sá got sej tünk, de a cí mek 
más ként van nak meg fo gal maz va: Ma gyar or szág mű em lék könyv tá-
rai, Írás tör té net, Könyv tör té net, A pa pír gyár tás tör té ne te . . .  Mi 
tör tén he tett, me lyik az igaz? Át néz ve a le mezt meg győ ződ he tünk, 
hogy a könyv ben van pon to san meg je löl ve a CD-ROM tar tal ma. 
Több van raj ta, mint amen  nyit a le mez bo rí tó já nak szö ve ge jel zett. 
Még is ke ve sebb, mint ami re szá mí tot tunk . . . Ta lán a sok szép 
ha gyo má nyos írás- és könyv tör té net ről szó ló ki ad vány után el vár-
tuk, hogy töb bet mu tas son be a köz lés for ra dal ma i ból . . .

Saj nos, a le mez hez nem mel lé kel tek hasz ná la ti uta sí tást, így meg-
szen ved tünk a te le pí té si gon dok tól kezd ve a fel hasz ná lás mód já nak 
ki ta nul má nyo zá sá ig. Hi á nyol tuk azt is, hogy az anyag ös  sze ál lí tó ja, 
szer kesz tő je nincs fel tün tet ve. Bön gé szés köz ben át vil lant az agya-
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mon, hogy ta lán job ban örül tem vol na, ha a köny vet ha gyo má nyos 
kép anyag te szi gaz da gab bá, szí ne seb bé. De ak kor nem len ne mul-
ti mé dia. Úgy lát szik, ne künk még so ká ig kell ba rát koz nunk az új 
meg je le né si for mák kal, hogy fenn tar tás nél kül el tud juk fo gad ni a 
ha la dást. Ko ráb ban, ami kor má sok hasz nál ták a gé pet, már sok szor 
meg cso dál tuk a kép er nyőn meg je le nő szí nes, ál ló vagy moz gó ké pe-
ket, csak ami kor mi ta lál juk ma gun kat szem ben az új tech no ló gi á-
val, ami kor a gya kor la ti fel hasz ná lá sát kell el sa já tí ta nunk és al kal-
maz nunk, ak kor lát juk, hogy még so kat kell ta nul nunk. Rá jö vünk, 
hogy még min dig szí ve seb ben nyú lunk a meg szo kott for má hoz, a 
könyv höz, amely nek la po zá sa nem okoz fej tö rést, és nem hagy cser-
ben, ha vé let le nül nem tud juk a bön gé szőt hasz nál ni a meg fe le lő 
mó don, vagy nem tud juk ki nyit ni a mun ka fü ze tet.

Sze ret nék még el mon da ni né hány ész re vé telt. Sze rin tem nem 
fe lel meg az el vá rá sok nak a ké pek mi nő sé ge A ma gyar könyv 
tör té ne te rész ben. Ami kor a Ké pes Kró ni ka vagy a gyö nyö rű Cor-
vi nák ban le vő Trapezuntius rep ro duk ci ó ját meg pil lan tot tam, azt 
hit tem az én szá mí tó gé pem ben van a hi ba. Nem akar tam el hin ni, 
hogy az el mo só dó kép így ke rült a CD-ROM-ra. A szí nek is más 
tó nu sú ak, mint aho gyan azt a meg le vő gyö nyö rű ha son más ki adá-
sok ból is mer jük. A pa pír tör té ne te vo na las raj zok kal van il luszt-
rál va, és a nar rá tor el mond ja a pa pír ké szí tés tech no ló gi á ját. Ha 
a szö ve get meg sza kít juk, nem foly tat hat juk, nem ugor ha tunk át 
egy részt, ha nem elölről kell is mét vé gig hall gat ni az egé szet. Az 
il luszt rá ci ós anya got be mu tat ni le het, ki nyom tat ni nem . . . Ta lán 
túl mé re te zet tek az el vá rá sa ink? . . .

Még is öröm mel nyug táz zuk, hogy vég re ren del ke zé sünk re áll 
egy ké zi könyv, amely meg kön  nyí ti a nem szak em be rek szá má ra is a 
szá mí tó gép hasz ná la tát, és idő vel ta lán meg ba rát ko zunk a mul ti mé di-
á val is (nem a le mez mel lék let re gon do lok, ha nem ál ta lá ban). Eh hez 
még csak az szük sé ges, hogy a töb bi alap fel té tel is meg te rem tőd jön. 
Le gyen meg fe le lő szá mí tó gé pünk hang kár tyá val, hang szó ró val, CD-
le ját szó val . . . és nem utol só sor ban áram, meg fe le lő fe szült ség gel . . 
.  S ak kor még na gyobb lel ke se dés sel bön gé szünk a ki ad vány meg je-
le né se óta nap vi lá got lá tott CD-ROM-ok anya gá ban, mint ami lyen a 
Bibliotheca Hungarica – Ma gyar könyv tá rak egy ez red év tük ré ben, 
vagy a Mú ze u mi sé ták Bu da pes ten cí mű, többnyel vű rep re zen ta tív 
le mez. (Ezek a ki ad vány ok már sok kal job ban si ke rül tek.)

El ső írá som mos to ha kö rül mé nyek közt ké szült. Ál lan dó 
áram szü ne tek kö zött nem le he tett kel lő kép pen át ta nul má nyoz ni 
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a le mezt, in kább a szö ve ges rész kö töt te le a fi gyel me met. Most, 
ami kor a hasz ná lat ban meg él tem azt az él ményt, amit a pusz ta 
ol va sás nem nyújt hat, a fel fe de zés örö mét, ami kor a di á kok olyan 
is me re te ket „la poz tak” fel, ame lyek ide ge nek vol tak szá muk-
ra, érez tem, hogy bi zo nyos ér ték íté le te im túl szi go rú ak vol tak. 
Hi szen a mű ér té ke ab ban rej lik, hogy kik nek, mi kor és men  nyi 
újat tud ad ni. S Tó sze gi Zsu zsan na köny ve még min dig ad több le-
tet a hasz ná ló nak . . .  (már nem is ol va sót mon dok!).

(Első vál to za ta 1999, a ki egé szí tő mó do sí tá sok 2000)
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KI TAR TÓ MŰ VE LŐ DÉS TÖR TÉ NÉSZ

Id. Szinnyei Jó zsef em lé ke ze te : Mű ve lő dés tör té ne ti és 
saj tó tör té ne ti írá sai / Ös  sze ál lí tot ta, saj tó alá ren dez te 
és a Szinnyei-bibliográfiát ké szí tet te Gaz da Ist ván. – 

Piliscsaba : Ma gyar Tu do mány tör té ne ti In té zet, 
2002. – 323

 

Id. Szinnyei Jó zsef ne ve az utó kor em lé ke ze té ben el ső sor ban a 
Ma gyar írók éle te és mun kái cí mű ti zen négy kö te tes élet raj zi le xi-
kon ja alap ján ma radt meg. A mű 1891 és 1914 kö zött lá tott nap vi-
lá got. Az utol só kö te tet már fia, ifj. Szinnyei Jó zsef ren dez te saj tó 
alá ap ja kéz ira tai alap ján. A mű alap esz mé je – rög zí te ni az írók 
élet raj zi ada tát és mun ká i nak jegy zé két – még a 19. szá zad ban 
fo gam zott meg, de a 21. szá zad ku ta tói szá má ra is nél kü löz he tet-
len in for má ció for rás. Bi zo nyít ja ezt az a tény, hogy rep rint ki adá sa 
is meg je lent, sőt au ten ti kus szö ve ge hipertextes vál to zat ban rög zí-
tett in for má ció for rás ként CD-ROM-on1 is. Ez utób bi se gít sé gé vel 
az élet rajz okon be lül rej tő ző ne ve ket is meg ta lál hat ja a ku ta tó. 
Szinnyei töb bi mun ká ja a vaj da sá gi könyv tá rak ban ne he zen hoz-
zá fér he tő. Ezt a hi ányt rész ben pó tol ja az Id. Szinnyei Jó zsef em lé-
ke ze te cí mű könyv.

Kozocsa Sán dor be ve ze tő je ada to kat kö zöl Szinnyei Jó zsef 
(1830–1913) éle té ről, s gaz dag jegy zet anya ga for rá sul szol gál hat 
az eset le ges to váb bi ku ta tá sok hoz. A kö tet ér té két szá mom ra még-
is id. Szinnyei Jó zsef vis  sza em lé ke zé sei, mű ve lő dés tör té ne ti és 
saj tó tör té ne ti írá sai je len tik. A kö te tet ki egé szí ti Szinnyei szak iro-
dal mi mun kás sá gá nak bib li og rá fi á ja, a saj tó tör té ne ti fe je ze tek ben 
sze rep lő fo lyó irat ok cí me i nek és a sze mély ne vek nek a mu ta tó ja.

Vis  sza em lé ke zé se i ből meg is mer het jük, ho gyan ké szült a 
Ma gyar írók éle te és mun kái cí mű mű ve, és azt is, mi lyen kö rül-
mé nyek kö zött mű köd tek a 19. szá zad nagy könyv tá rai. Mun ká já-
hoz az anyag gyűj tés kez de tét a ma gyar sza bad ság harc le ve ré sé hez 
ve zet te vis  sza: „Az 1848–49-i di cső kor szak le zaj lá sá val mint ha 
el te met ték vol na a nem ze tet, nem hitt, nem re mélt; ön kén te le nül 
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ra gasz ko dott egye dül meg ma radt kin csé hez, a nyel vé hez . . .  Az 50-
es évek ele jén is foly tat tam te hát olvasmányimat, jegy ze te ket ír tam 
be lő lük, mert mi dőn be szél ni nem le he tett, írás ba fog lal tam gon-
do la ta i mat.” Fő leg hír la po kat ol va sott. Nem csak ma gya rul, ha nem 
né me tül, fran ci á ul, an go lul és ké sőbb tó tul – aho gyan ő mond ja. 
Mi vel nem volt egyet len könyv tár nak sem ren de zett hír lap tá ra, 
élet cél já ul tűz te ki, hogy meg te rem ti azt. Az Egye te mi Könyv tár 
hír lap ál lo má nya gyér volt, ren de zet len és fű tet len ku ta tó ter me i ben 
csak a leg el hi va tot tabb tu dós hasz nál ta. Ha son ló volt a hely zet a 
mú ze u mi könyv tár ban: „a sa rok ban gar ma dá ba föl hány va vol tak a 
hír lap ok, ma dzag gal ös  sze köt ve cso ma gok ban; eze ket én bon to gat-
tam ki po ros, el sár gult mi vol tuk ban és gug gol va, vagy a fél re tolt 
köny vek től sza bad dá tett asz tal sar ko kon dol goz va”. A mú ze u mi 
hír lap könyv tár csak 1885-ben ala kult meg. Ma ga Szinnyei ren dez-
te az ál lo má nyát, és igye ke zett terv sze rű en gya ra pít tat ni.

Mun ka mód sze re is fi gyel met ér de mel, hi szen a fü zet be írt 
jegy ze te lést ha ma ro san a cé du lá zás mód sze ré vel vál tot ta fel. Ezt a 
mód szert Fáy And rás Há zi jegy ze te i ben ol vas ta, mi sze rint „az ada-
tok fel jegy zé sé re sok kal cél sze rűbb a cé du la-rend szer; ez ugyan a 
pa pí ros anya got sza po rít ja . . . a mun kát azon ban meg könnyí ti”. 
A Ma gyar írók éle te és mun kái meg írá sá nak a ter ve 1861-ben 
fo gant meg ben ne. Arany Já nos szü le tés nap ját se hol sem ta lál ta 
meg fel je gyez ve, még Toldynál sem. A köl tő höz for dult le vél ben, 
ar ra kér ve, hogy ad ja meg ne ki sze mé lyes ada ta it és kül föld ön 
meg je lent mun ká i nak jegy zé két. Ak kor ugyan még nem foly tat ta 
terv sze rű en az adat gyűj tést, bár ki cé du láz ta a hír lap ok cik ke it, a 
köny vek cí mét, gyűj töt te az élet raj zi ada to kat, köny vé sze ti és iro-
da lom tör té ne ti mun ká kat.  

Az élet rajz ok írá sá nál nél kü löz he tet len for rás nak bi zo nyul tak 
az ap ró nyom tat vá nyok, pon to sab ban a gyász je len té sek. „Nagy 
fá rad ság gal bár, de né hány év alatt gyűj töt tem 75 ezer pél dányt.” 
Eze ket szo ros be tű rend be té ve rend sze rez te.

Szinnyei ered mé nye sen dol go zott. En nek a tit ka jó idő be osz tá-
sa volt. „Reg gel fél hét óra kor író asz ta lom nál ülök és es te 10 órá ig 
írok vagy ol va sok, azon ban két órai fog lal ko zás után min dig szü-
ne tet tar tok; nap já ban há rom szor a sza bad ban já rok és ebéd után 
leg alább is egy órát al szom, jól le het éj jel mély álom nak ör ven dek. 
Mind ez in téz ke dé sem ed dig si ke res nek bi zo nyult.” Idő be osz tá sa 
mel lett mun ka mód sze re is meg szív lel he tő. „Min den reg gel há rom 
és es te szin tén há rom 4-rét la pot írok. Ek kor, ne hogy a hos  szas 
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ku ta tás sal időt ve szít sek, a cé du lá im ra föl jegy zett for rás mun kák ból 
a leg újab ba kat és a leg hi te le seb be ket ve szem ala pul . . . A cé du lák ra 
írt jegy ze te ket, ha fel hasz nál tat tak, meg jegy zem, ne hogy ugyan-
azo kat két szer ku tas sam.” Okul ni va ló az is, hogy fel je gyez te a 
cé du lák ra, mi kor ad ta át a nyom dá nak a kéz ira tát. Er re azért volt 
szük sé ge, mert egyes szer zők szó vá tet ték, hogy élet raj zuk, vagy 
mun ká juk ki ma radt a kö tet ből, ho lott a nyom dá ba adás ide jén még 
nem is je lent meg semmilyen írá suk.

A Ma gyar írók éle te és mun kái cí mű mű egye dül ál ló al ko tás 
a vi lág iro da lom ban is, s meg je le né se óta sen ki nek sem si ke rült 
egye di vál lal ko zás ként túl szár nyal nia. (A Matica srpska Leksikon 
pisaca Jugoslavije cí men meg in dí tott nagy vál lal ko zá sa ilyen jel-
le gű kí vánt len ni. Ez kol lek tív mun ka volt, és tor zó ban ma radt.) 
Míg mél tat juk és nagy ra ér té kel jük en nek a mű nek a je len tő sé gét, 
nem sza bad megfeledkezni ar ról, hogy Szinnyei a hír la po kat rep-
ertorizálva tud ta ös  sze gyűj te ni azt a ha tal mas anya got, amit azu-
tán rend sze re zett és köz re a dott. A re per tó ri u mok ké szí té se so rán 
ka pott tel jes ké pet a hír lap ok ke let ke zé sé ről, s azok jel lem ző i ről a 
szá za dok fo lya mán, pon to sab ban 1749-től 1873-ig. A hír lap iro da-
lom fej lő dé sé ről ké szült írá sai is he lyet kap tak a kö tet ben. Fon tos 
szö ve gek ezek még ak kor is, ha a Kókay György ál tal szer kesz tett 
könyv, A ma gyar saj tó tör té ne te I–II. is fel dol goz za ezt az idő sza-
kot. Kortárs ku ta tó szem szö gé ből néz ve más ként ér tel mez het jük a 
je len sé ge ket, a va ló sá got.

Szinnyei Jó zsef meg szál lott ku ta tó volt. Ha tal mas mun ka bí rá sát 
tük rö zi az em lék kö tet ben ta lál ha tó, mun kás sá gát fel tá ró sze mé-
lyi bib li og rá fia, amely idő rend ben köz li a szer ző írá sa it 1852-től 
1914-ig. Cik kek, önál ló ki ad vány ok je len tek meg a ne ve alatt vagy 
ál né ven. Az ál ne ve ket fel ol dot ta a bib li og rá fia ké szí tő je. El ső írá-
sai for dí tá sok vol tak. Leg töb bet fran ci á ból, de for dí tott an gol ból és 
né met ből is. A bib li og rá fia té te lei an no tál tak, ami fon tos a ku ta tók 
szá má ra. Ké sőb bi írá sa i ból ki de rül, hogy nem csu pán a hír lap iro-
da lom tör té ne te ér de kel te, kanem a szín ház, a ko má ro mi szí né szet 
tör té ne te is. Emel lett nap ló jegy ze te i ből is gyak ran je len te tett meg 
rész le te ket, vol tak szép iro dal mi pró bál ko zá sai és egyéb írá sai.

Az Id. Szinnyei Jó zsef em lé ke ze te cí mű kö tet a nem ze ti könyv-
tár ala pí tá sá nak két szá za dik év for du ló já ra je lent meg a Ma gyar 
Tu do mány tör té ne ti Szem le Könyv tá rá nak 26. kö te te ként. A pél-
dány szám ról nem ta lál tam ada tot. Le het, hogy ke vés ol va só szá-
má ra hoz zá fér he tő. Pe dig na gyon hasz nos könyv a könyv tá ros ok, 
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bib li og rá fu sok, mű ve lő dés tör té né szek (kü lö nö sen a saj tó tör té net tel 
fog lal ko zók) szá má ra. Egye te mi és fő is ko lai hall ga tók is okul hat-
nak be lő le, ha meg szív le lik Szinnyei mun ka mód szer ét, rend sze-
res sé gét, ki tar tá sát, el kö te le zett sé gét. A Ma gyar Tu do mány tör té-
ne ti In té zet mél tó kép pen tisz tel gett ez zel a ki ad ván  nyal a nem zet 
könyv tá ra előtt.

(2002)
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EPILÓGUS HELYETT



VALLOMÁSFÉLE

„Nem fontos, hogy sok író legyen egy közös-
ségben, de fontos, hogy sok olvasó legyen. Nem 
fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és igazat; 
fontosabb, hogy megismerjed.”

Márai Sándor1

Nem kaptam még díjat, nem tudom, hogyan kell átvenni, 
hogyan kell megköszönni. Közhelynek, szokványos szövegnek 
tűnhet, ha azt mondom: nagyon meglepődtem, amikor közölték 
velem, hogy az idei Szenteleky-díjat nekem ítélte a zsűri. Pedig 
igaz. A meglepetés perceiben azon töprengtem: mivel érdemeltem 
ki ezt a megtisztelő elismerést? Mivel a megindoklást nem olv-
astam el, azon elmélkedtem, mikor és miért is szoktak elismerést 
adni? Csupán néhány esetet említek:

– a pályakezdőnek, hogy alkotásra serkentsék (igazolja az idei 
Bazsalikom-díj),

– jelentős alkotás megjelentetésekor,
– avagy a pálya végén – életműért.
Úgy éreztem azokban a percekben, hogy valahogy nem tarto-

zom egyik kategóriába sem. Az első csoportba semmiképpen sem 
– nem vagyok pályakezdő, az utolsóba se szeretnék még tartozni, 
hiszen még csak negyvenéves! vagyok (pontosabban leszek január 
1-jén, ha a szolgálati éveimet vesszük figyelembe). Éppen annyi, 
mint a Magyar Tanszék, ahol a pályafutásom kezdődött, ahol 
az első könyvemhez indíttatást kaptam. Nem ihletet írtam, mert 
az adattárakat csupán megszállottan lehet készíteni, kitartóan, 
összeszorított fogakkal, hogy összegyűjtsük, feltárjuk a még 
ismeretlent. Ez inkább kihívás. Szükséglet, hogy minden nehézség 
ellenére, csak azért is: elkészítsük. Hogy megismertessük a mások 
által megszövegezett szépet és igazat az olvasókkal.

Az első könyvem (A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970) 
esetében az abszolút nulláról indultam el. Miért néztem szembe 
a kihívással? Azt hiszem azért, mert tudtam, igény van az adat-
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tárra, és éreztem: még össze lehet gyűjteni a könyvészeti ada-
tokat a közelmúltra visszapillantva, később már nehezebb lesz. 
Ez beigazolódott a Vajdasági magyar könyvek 1918–1941 című 
kötetem készítésénél (1988), jóllehet ehhez volt kiinduló for-
rásom: Bori tanár úr 1968-ban megjelent könyve, A jugoszláviai 
magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. 

Visszatérve a díjra helyesbíteni szeretném az első mondato-
mat. Kaptam azért már én is elismeréseket valamilyen formában. 
Annak tekintem a Szenteleky-díjat, amelyet a Magyar Tanszék 
kapott 1993-ban (akkor talán látványosabban tudtam örülni, mint 
most, pedig csak kevés részem volt abban, hogy kiérdemeltük) . . .  
Számomra elismerés, amikor a diákjaim a sikeres záróvizsga után 
bizonyítanak az életben, a munkahelyükön – itthon és külföldön . . 
.  Amikor az olvasótáborokban a gyerekek kérdéseinek kereszttü-
zében a válaszokat adom, mert érzem, hogy figyelemmel hall-
gatnak . . . Vagy amikor egy pesti könyvesboltban az elárusítónő 
felhívja a figyelmemet a saját könyvemre, mint nagyon hasznos, 
ér-dekes kézikönyvre . . .

Mit is kellene hát elmondanom? Talán azt, hogy eddig sem az 
elismerésért dolgoztam, s ezután is azt szeretném tenni, amit eddig 
tettem. A háttérből, csendben, észrevétlenül:

– folytatni az alapozó kutatásokat (a Forum-bibliográfia máso-
dik kötete hamarosan sajtó alá kerül), egy tervezett sajtótörténeti 
adalékot, alkalmi személyi bibliográfiákat,

– megtanítani a diákjaimat olvasni, kutatni, a munkát becsülni 
(mások munkáját is), alkalmazni a tudásukat!

Hogy mit jelent számomra a díj? Azt hiszem, a könyvtáros sza-
kma elismerését is. A vajdasági magyar könyvtárosok munkájának 
elismerését, akik a mostoha körülmények ellenére, találnak 
magukban elegendő erőt, hogy dolgozzanak, olvasókat toboroz-
zanak, olvasókat neveljenek. A vajdasági magyar könyvtárosok 
negyedik szakmai tanácskozásán Zentán fokozottan éreztem ezt 
az összetartozást. Azt, hogy együtt örültek velem, azt, hogy kicsit 
a saját munkájuk megbecsülését is felfedezni vélték.

Szeretnék még valamit hozzáfűzni ehhez a vallomáshoz. 
Valamit, amit legszívesebben elfelejtenénk valamennyien. Egy 
viharos tavasz után, amely valamennyiünket megviselt testileg, 
lelkileg, amikor az én közismert optimizmusom is szertefoszlott. 
A mélyponton voltam, amikor minden értelmetlennek látszott, 
amikor a dolgok teljesen átértékelődtek. A valamikor kedves, 
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értékesnek vélt holmik felesleges kacatnak tűntek. Amikor úgy 
látszott, nincs értelme semminek, amit eddig csináltunk . . . nincs 
kinek, nincs miért . . . Nem tudtam dolgozni . . .  S akkor valakik 
azt mondják: mégis csinálni kell, mégsem volt felesleges, amit 
évtizedek alatt papírra vetettem . . .  Azt hiszem, erről a mélypont-ról 
már elrugaszkodtam, hiszen hónapok óta ismét kutatok elfelej-tett 
adatok után, vagy a meglevő feljegyzéseimet rögzítem, rendszer-
ezem. S ha nagyobb lendülettel, néha talán a régi lelkesedéssel 
teszem ezt, talán hozzájárul a Szenteleky-díj is. 

És Márai Sándor, aki arra tanított, hogy: „Egyetlen elégtétel (. 
. .)  az életben: elvégezni azt a csendes, mellékes, de szakszerűen 
megmívelt munkát, amelyre hajlamaid és képességeid kijelöltek, 
nem menekülni e munka elől a hiú »szerep«-be, beérni azzal a meg-
nyugvással, hogy munkád amennyire csak lehetett, pontos volt, s 
talán használt is az embereknek. Ez a legtöbb, amit az élet adhat.”2 

 Ugyancsak ő tanácsolja:
„Valahányszor kishitű leszel munkádban – s milyen gyakran 

megkísért a fáradtság, a csömör, a céltalanság kínzó érzése! Az 
önvád, hogy ez is csak hiúság, a homályos vágy, hogy jobb lenne 
hagyni mindent, csak a legszükségesebb, önfenntartó művelete-
ket végezni el, olvasni és élni, jeltelenül és nyomtalanul élni és 
múlni el! . . . Ilyenkor erősnek kell maradni . . . Tudnod kell, 
hogy mindenhez inkább van jogod, mint megszökni a munka elől, 
melyet kijelölt számodra a végzet.”3 Nos, nem akarok a munka 
elől megszökni, ezért folytatom. Úgy érzem, még sok megkezdett 
és megoldatlan feladat vár rám . . .

(1999)
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ADA LÉK AZ ÍRÁ SOK HOZ

A KU TA TÓ MŰ HE LYÉ BŐL

Saj tó sza bad ság ról né ze tei egy rab nak = Híd, 1998, 3., 186–
196.

Jó kai Mór száz kö te tes nem ze ti dísz ki adá sa (1894–1898). 
El hang zott 2000. ok tó ber 1-jén a Becskereken tar tott mil le ná ris 
ta nács ko zá son = Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, 2003, 3., 78–84.

Saj tó és mű ve lő dés tör té net. El hang zott Új vi dé ken, a Ma gyar 
Tan szék nap ján, 1997. ok tó ber 23-án = Ta nul má nyok, 1997, 30., 
13–23.

Saj tó tör té ne ti vis  sza pil lan tás. El hang zott Új vi dé ken, a Ma gyar 
Tan szé ken 1999. de cem ber 28-án a het ven éves Bo ri Im re aka dé mi-
kus tisz te le té re ren de zett tu do má nyos ta nács ko zá son. 

Kosz to lá nyi a Híd ban. El hang zott Sza bad kán, 2004. áp ri lis 2-án 
a Kosz to lá nyi De zső tu do má nyos ta nács ko zá son = Üze net, 2004, 
2., 63–67. 

A Sinkó-életmű re cep ci ó ja a ma gyar, a dél szláv és az eu ró pai 
iro da lom ban. El hang zott Új vi dé ken, a Ma gyar Tan szé ken meg-
tar tott Sinkó-centenáriumon, 1998. ok tó ber 5–6. = Ta nul má nyok, 
1998 (1999), 31., 141–148.

Herczeg Fe renc a vaj da sá gi köz tu dat ban. El hang zott Versecen, 
a Herczeg Fe renc tu do má nyos ta nács ko zá son 2002. szep tem ber 
21-én = Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, 2002, 3., 130–136. Ua. 
Herczeg Fe renc-ta nács ko zá sok (1998–2002). – Új vi dék : Atlantis, 
2003. 143–152.

Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár és a Ma gyar Tan szék könyv-
tá ra. El hang zott Új vi dé ken, 2002. ok tó ber 26-án, a Vaj da sá gi 
Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság (MTT) szer ve zé sé ben tar tott tu do-
má nyos kon fe ren ci án = Ta nul má nyok, 2002, 35., 43–50. Ua. A 
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nem zet könyv tá rá nak sze re pe mű ve lő dés tör té ne ti éle tünk ben. 
– Új vi dék : Atlantis, 2003. 80–87.

AZ OK TA TÓ MŰ HE LYÉ BŐL

A ku ta tás szín te re a könyv tár. El hang zott Új vi dé ken, 1999. 
de cem ber 11-én a Ma gyar Tu do má nyos Tár sa ság (MTT) szer-
ve zé sé ben A Ma gyar Tu do mány Nap ja a Vaj da ság ban cí men 
ren de zett kon fe ren ci án = Vaj da sá gi ma rasz ta ló / Szer kesz tet te 
Gábrityné Mol nár Irén és Mirnics Zsu zsa. – Sza bad ka : MTT, 
2000. 121–128.

Al ko tás és könyv ki adás = For rás, 2004, 6., 70–75.
Te ma ti kus ol va só tá bor ok. A Ha tá ron Tú li Könyv tá ros ok ötö-

dik nem zet kö zi ta nács ko zá sá ra (Sá ros pa tak, 1999. má jus 29–30.) 
ké szült, aho va a bom bá zá sok mi att nem ju tott el a szer ző. 

Szub jek tív gon do la tok há rom té tel ben. El hang zott Bu da pes ten 
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban a Száz éves a könyv tár kép zés 
Ma gyar or szá gon cí men, 1998. de cem ber 6-a és 9-e kö zött ren de-
zett nem zet kö zi ta nács ko zá son. 

Ha gyo má nyos, vagy di gi tá lis do ku men tu mok?  El hang zott a 
kül föld ön élő ma gyar könyv tá ros ok ta lál ko zó ján, ame lyet Bu da-
pes ten tar tot tak Kö zös múlt, kö zös je len né ven 2000. au gusz tus 17-e 
és 19-e között = Vaj da sá gi Könyv tá ri Hír le vél, 2000, 7–8., 8–9.

Az új év ez red ki hí vá sai a könyv tár ban és az is ko lá ban. A bal-
ká ni or szá gok könyv tá ro sa i nak Belg rád ban meg tar tott má so dik 
ta nács ko zá sá ra ere de ti leg szerb nyel ven ké szült szö veg ma gyar 
vál to za ta. El hang zott 2001. de cem ber 6-án = Vaj da sá gi Könyv tá ri 
Hír le vél, 2001, 10–12., 2–4.

Gon do la tok ol va só ról, ol va sás ról, ol vas mány ról. El hang zott 
Adán, a Szar vas Gá bor Nyelv mű ve lő Na po kon, 2002. ok tó ber 12-
én = Új Kép, 2002. no vem ber–de cem ber, 6–9. Ua. Szar vas Gá bor 
Nyelv mű ve lő Na pok. – Ada, 2003. 69–81.

 

EM LÉ KEK ÖS VÉ NYÉN

Ki is volt Sinkó Er vin? El hang zott az Új vi dé ki Rá di ó ban 1998 
ok tó be ré ben Sinkó, az író és az em ber cí men = Ta nul má nyok, 1998 
(1999), 31., 174–176.
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Él mény, sze rep, hi va tás. (B. Sza bó György, a ta nár, aho gyan lát-
tam). El hang zott Becskereken, 2000. ok tó ber 1-jén, a Becske-rek 
hí res em be rei cí mű mil len ni u mi ren dez vé nyen.

A sok ol da lú ta nár. El hang zott 2001. ok tó ber 25-én, Új vi dé ken, 
a Matijevics La jos Nyel vé sze ti Na po kon.

ÉR TÉ KE INK BŐL 

Az új vi dé ki Ma gyar Tan szék könyv tá rá ban ér ték ként őr zött 
do ku men tu mok ból ren de zett, zöm mel tan szék  na pi ki ál lí tá sok 
meg nyi tói:

Fo lyó ira ta ink nyo má ban. El hang zott 1997. ok tó ber 23-án = 
Ta nul má nyok, 1997 (1998), 30., 168–170.

Leg újabb do ku men tu ma ink ból. El hang zott 1999. ok tó ber 22-én
A ma gyar ság ezer éve. El hang zott 2000. ok tó ber 27-én = Ta nul-

má nyok, 2000 (2001), 33., 136–137.
Száz éve szü le tett Csu ka Zol tán és Né meth Lász ló. El hang zott 

2001. ok tó ber 26-án = Ta nul má nyok, 2001, 34., 164–166.
A Ta nár nő. (Penavin Ol ga). El hang zott 2001. no vem ber 13-án, 

a Penavin Ol ga Egye te mi Nyel vé sze ti Na po kon.
Ka lan gya 1932–1944. El hang zott 2002. ok tó ber 29-én = Ta nul-

má nyok, 2002, 35., 178–181.
Szenteleky, az em ber és az író (1893–1933). El hang zott 2003. 

ok tó ber 24-én = Ta nul má nyok, 2003, 36., 176–178.
 

EGYÉB AL KAL MI ÍRÁ SOK

Het ven éves a Híd. El hang zott Új vi dé ken, 2004. jú ni us 11-én, 
a Híd ju bi le u ma al kal má ból ren de zett ki ál lí tás meg nyi tó ja ként = 
Híd, 2004, 8., 1125–1128.

A hi te les ség igé nyé vel. (A Szenteleky-díjas Né meth Fe renc ről). 
El hang zott Szivácon a Szenteleky-díj át adá sa kor 2002. ok tó ber 20-án.

Könyv tár ava tás Moravicán. El hang zott 2000. no vem ber 18-án.
A meg is me rés út ján. El hang zott a Ka ni zsai ĺrótáborban, 1997. 

szep tem ber 18-án.
Penavin Ol ga ha gya té ká ról. El hang zott Sza bad kán, 2002. már-

 ci us 8-án a Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór Köz pont Penavin Ol ga tisz-
te le té re ren de zett em lék ülé sén. 
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KÖNY VEK RŐL

Új kor szak, új szem lé let. (Könyv tá ros ok ké zi köny ve 1–3. kö tet) 
= Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, 2001, 3., 138–157.

Ua. (4–5. kö tet) = Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek, 2003, 3., 
109–113.  

Egy ki ad vány ta nul sá gai. (Tó sze gi Zsu zsan na: Mul ti mé dia a 
könyv tár ban). El hang zott Sá ros pa ta kon a Ha tá ron Tú li Könyv tá-
ros ok ha to dik zemp lé ni ta lál ko zó ján, 2000. jú ni us 5–7. = Hun ga-
ro ló gi ai Köz le mé nyek, 1999, 3–4., 180–184.

Kitartó mű ve lő dés tör té nész. (Id. Szinnyei Jó zsef em lé ke ze te) = 
Hun ga ro ló gi ai Köz le mé nyek 2002, 4., 112–114.

EPI LÓ GUS HE LYETT

Val lo más fé le. El hang zott Szivácon, 1999. ok tó ber 28-án a 
Szenteleky-díj át vé te le al kal má ból = Vaj da sá gi Könyv tá ri Hír le-
vél, 1999, 4., 7–8.
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