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80. születésnapjának megünneplésére tervezett emlékkönyv számára 
írt. Végül pedig a hatodik csoportban közzétett megemlékezések 
következnek. Ezek mindegyike szintén egy-egy gyöngyszem, a jel-
lemzőtehetség, az elemzőkészség és a művészi fogalmazás remeke. 
Különösen megkapó Csűry Bálint halálakor írt nekrológja, s az 
1971-ben 80. születésnapját megért Tulokdy Jánost, a nagy erdélyi 
természettudóst és nevelőt köszöntő megemlékezése, végül pedig 
Kelemen Lajos szellemét idéző, fentebb már említett, igen meleg 
hangú méltatása. 

Külön ki kell emelnünk a kötet nagy gonddal összeállított függe-
lékét, a rendkívül hasznos jegyzeteket és könyvészeti kiegészítéseket 
és mutatókat, amelyek a könyv felhasználását nagymértékben segítik 
és könnyítik. 

E rendkívül becses gyűjtelékes kötet szintén arról tanúskodik, hogy 
szerzője, bár a sors elszakította tőlünk, szellemileg folyton-folyvást itt 
is élt, szívünkbe és lelkünkbe zárva. Akadémiánk méltán választotta 
tiszteletbeli tagjává. (Kriterion, Bukarest, 1985.) 

BALÁZS JÁNOS 

KENYERES ÁGNES: EGY KÖNYVTÁR 
HÉTKÖZNAPJAI 

Oly könyvtár mindennapjairól ír Kenyeres Ágnes, melynek — 
több mint háromszáz éves múltja során — kevés vasárnapja, még 
kevesebb hétköznapja volt. A budapesti Egyetemi Könyvtár életében 
i gaz ünnepnapok akkor voltak, amikor a jezsuita rend feloszlatásakor 
az állami egyetem intézménye lett (1773), amikor Budára, majd Pestre 
költözött (1777, 1784), amikor Toldy Ferenc lett az igazgatója (1843), 
amikor beköltözött új (mai) épületébe (1876), amikor pár ezer kötet 
elvesztésével megúszta a főváros ostromát, és elsőként nyitotta meg 
kapuit az olvasók előtt (1945). A „hétköznapok", a közben-közben 
eltelő évtizedek a mindennapos kemény munka, a nyomasztó anyagi 
gondok, az épületért, a létért vívott küzdelem hétköznapjai voltak. 

Ezeket a nem könnyű napokat, azok szereplőit mutatja be a szerző, 
amikor az Egyetemi Könyvtár történetét — meleg, bensőséges aspek-
tusból — ismerteti, szól a műhely sohasem könnyű munkájáról, 
beszél a múlt és a jelen könyvtárosainak emberi-szakmai arculatáról, 
s nyújt ezek során tudomány- és irodalomtörténeti kitekintést a 
könyvtár művelődéspolitikai szerepéről. 
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Műve nem szorosan vett „könyvtártörténet". Mellőzi — műfaja 
követelményeinek megfelelően — a könyvtári szakmunka részleteit, 
az állományfejlődés ismertetését, a gyűjtőkör és a funkciórend ala-
kulását. Inkább arra törekszik, hogy — néha korból korba átlépve 
— a könyvtár belső, emberi életét mutassa be, kiemelve azokat az 
érdekességeket, kúriózumokat, melyek a szélesebb körű olvasótábort 
bevezethetik annak ismeretébe, hogy milyen is egy tudományos könyv-
tári műhely munkája „életközeibői". 

Természetes, hogy mindezek során foglalkoznia kell a könyvtár 
történetének számos kérdésével is. Ezen a téren kitűnően szelektál, 
így kerülnek szóba az ősállomány (Antiquissima) keletkezése és 
újraélesztése, az első katalógusok létrejötte, a jozefinizmus bonyolult 
korszakának ideológiai és emberi intrikái és csatározásai (plasztikus, 
élethű leírásban!), az első működési szabályzat, a kötelespéldányjog 
és a szerzetesrendi könyvanyag feldolgozásának kérdései. 

A múlt felidézése során megelevenednek a régi, neves könyvtá-
rosok, nem csupán szakmai, hanem emberi mivoltukban is. Az 
első katalógus-szerkesztő Némethi Jakab pátertől kezdve hosszú a 
sor, mert sok neves tudósról és hangyaszorgalmú könyvtárosról kell 
beszélnie. Pray György, Fejér György, Reguly Antal lépnek elénk 
ebben a sorban, s mindenekfelett Toldy Ferenc, akit a hétköznapok 
krónikása teljes joggal tekint az Egyetemi Könyvtár máig legkiemel-
kedőbb szervező és tudós igazgatójának. 

Halványabb a kép az új épületet birtokba vevő és kibontakoztató 
könyvtárosokról — de halványabbak ezek az egyéniségek is. Szilágyi 
Sándor, Ferenczi Zoltán, Pasteiner Iván és beosztottjaik igazgattak és 
katalogizáltak; Szilágyit és Ferenczit kivéve nem alkottak kiemelkedő 
műveket a tudomány terén. A könyvtár ekkori belső életéről nyújtott 
kép azonban korántsem unalmas. Köszönhető ez elsősorban annak, 
hogy a szerző a XIX. század utolsó negyedére egy értékes — eddig 
kellően ki nem aknázott — forrást használ: Szinnyei József kitűnő 
naplóját. Ennek, valamint más, kisebb forrásoknak fénye világít rá 
az akkori „hétköznapok" eseményeire. így többek között a Corvina-
kötetek hazakerülésére, Kazinczy Gábor hagyatékának kalandos sor-
sára, a könyvtárral kapcsolatos korabeli éles hírlapi polémiákra, a 
könyvlopásokra, s a mindenképpen tanulni vágyó diákok „vesztege-
tési" kísérleteire egy-egy olvasóhely érdekében. 

Újra élénkebbé válik a kép a közelmúlt és a „majdnemjelen" ábrá-
zolásakor. A szerző itt már személyes vallomásokra, sőt személyes 
tapasztalatokra építhet. A korszak már eltávozott könyvtárosai kö-
zül a filozófus Prohászka Lajos és az irodalomtörténész Bisztray 
Gyula emlékét idézi elsősorban, de nem marad ki a sorból a könyv-
tártudós Domanovszky Ákos, a tájékoztató szolgálatot megteremtő 
Szentmihályi János, a tudós medievista Mezey László (a Fragmenta 
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Codicum-sorozat létrehozója), valamint Mátrai László sem. Ma is 
élő, az Egyetemi Könyvtárban működő és működött könyvtárosok 
nevei is feltűnnek a sorban; e sorok írója — aki megtiszteltetésnek 
veszi, hogy köztük lehet — állíthatja, hogy a kép az esetek túlnyomó 
többségében hiteles. Csupán egy-két helyen lehetett volna kritikusan 
többet mondani. Ez azonban nem fért volna össze a szerző alapve-
tően optimista emberszemléletével. 

Válaszra vár még az a kérdés, hogy mit kapott a magyar irodalom-
és tudománytörténet Kenyeres Ágnes kötetével? N e m keveset! Már 
önmagában is jellemző, hogy a kötetet Kosztolányi Dezső egy könyv-
tári élményével (az Alakok egy darabjával) vezeti be, és Babits Mihály 
egy „könyvértékelő" versszakával fejezi be. S közben feltűnnek iro-
dalmi életünk kiváló egyéniségei, a könyvtárral kapcsolatban felme-
rülő problémák. Az egyik ilyen probléma a nyugati könyveknek az 
országba való bejutása a XVIII. században. Ezt a szerző Bod Péter 
példájára hivatkozva említi; s ez a példa még nem is utal az Egyetemi 
Könyvtár valóságos nehézségeire, hiszen itt a beszerzés csak a felsőbb 
szervek hozzájárulásával történhetett meg, s nem a könyvtárigazgató 
szabad akarata szerint, mint magánkönyvtáraink esetében. — A fel-
oszlatott jezsuita rend könyvanyagáról szólva említi az erről készített 
„Index generalis"-t. Ezzel felhívja a figyelmet arra is, hogy az ilyen 
jegyzékek rendkívül időigényes alaposabb átvizsgálása máig sem tör-
tént meg. Ezért nem tudjuk, milyen volt a különböző szerzetesrendek 
könyvtárainak állománya, s mi lett azok sorsa. 

Saját tapasztalatai alapján szól a könyvtár kézirattárának rendkí-
vül értékes levelezési anyagáról, mely többségében ma is feltáratlan. 
6 maga Kazinczy Gábor levelezésének megismertetésével indította 
útjára ezt a sok szakértelmet igénylő munkát. 

Ami az irodalomtörténetben neves személyeket illeti, elsősorban 
újra Toldy Ferencet kell említenünk; az ő emberi arcának jobb meg-
ismeréséhez is nyújt új adalékokat. Neves irodalomtörténészek is dol-
goztak a könyvtárban. A már említett Ferenczi Zoltánon és Bisztray 
Gyulán kívül Bóka László és Sőtér István, aki Az elveszett bárányban 
emlékezett vissza könyvtári éveire. 

Ha az Egyetemi Könyvtár régi, a XVIII. század végétől folyamatos 
vendégkönyveit és kölcsönzési nyilvántartársait lapozgatjuk, a régebbi 
korok számos nagy nevével találkozunk. Kenyeres Ágnes a közeli évti-
zedek nagy neveit említi; sok más mellett Szauder József, Kardos 
Tibor, Vujicsics Tihamér, Devecseri Gábor ezek a nevek. Megtudjuk 
azt is, hogy nehéz évei alatt — többek közt — Déry Tibor is az Egye-
temi Könyvtártól kapta (szerzőnk közvetítésével) a munkájához szük-
séges köteteket. 

Könyvtárról, könyvtárosokról, mindennapi gondjaikról-bajaikról 
szól Kenyeres Ágnes tetszetősen kiállított és tanulságosan illusztrált 
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kötete. A végső tanulságot a könyvtárosi pályáról nem ő maga mond-
ja, hanem Ferenczi Zoltánnal mondatja el, amikor idézi A könyvtár-
tan alapvonalai c. kötetéből (1903) „a könyvtárosok erkölcstanát". 
Ferenczi szerint ez öt alapkívánalomra épül : a munka és a könyvek 
szeretete, a pontosság, az aprólékos rendszeretet és „az előzékenység 
a könyvtár látogatói iránt". Ezért „barátságtalan, komor emberek 
ne válasszák maguknak ezt a hivatást", mely nem jár látványos sike-
rekkel, de a közoktatás mellett ma is a másik oszlopa a hazai közmű-
velődésnek és tudományos életnek. 

Szavaiból ma is okulhatunk — erre buzdít Kenyeres Ágnes kötete 
is. (Szépirodalmi, 1985.) 

T Ó T H A N D R Á S 

MAGYAR BÁLINT: A MAGYAR SZÍNHÁZ 
TÖRTÉNETE 

Magyar Bálint ezzel a művével tulajdonképpen egy trilógiát kerekít 
ki, amelynek eddigi részei is a főváros, Budapest nagy vezető színhá-
zainak húszadik századi történetével foglalkoztak (A Nemzeti Színház 
története a két világháború között, Bp. 1977. ; A Vígszínház története, 
Bp. 1979.). Legfeljebb töredékes előmunkálatokra támaszkodhatott. 
A Nemzeti Színház esetében Pukánszkyné Kádár Jolán 1937-ben 
megjelent monográfiájára, illetve a színház 125 éves évfordulójára 
megjelent, de ezzel a korszakkal meglehetősen vázlatosan foglalkozó 
kötetre. A Vígszínház esetében komoly előzmény nem állt rendelke-
zésére, és ugyanezzel a helyzettel kellett szembenéznie a Magyar Szín-
ház történetét illetően. Ez utóbbinál külön nehézséget és módszertani 
problémát jelenthetett számára, hogy a Magyar Színház története 
életének különböző szakaszaiban más fővárosi színházakéval, első-
sorban a Király Színházéval is összefonódott. A z anyag tárgyalásakor 
tehát az a di lemma merülhetett fel, hogy vagy leválasztja a szigorúan 
vett Magyar Színházi működést az összes többiről (de nem ezt tette), 
vagy pedig megkísérli a különböző intézmények „váltogatott" bemu-
tatását, megnehezítve ezzel a történelmi folytonosság áttekinthetősé-
gét. Ez utóbbi eljárást választva „többszólamú" színháztörténetet írt, 
amely a c ímadó Magyar Színházon kívül magában foglalja a Király 
Színház, az U n i ó Rt. színházai (pl. a Belvárosi stb.) párhuzamos tör-
ténetét is. így, bár anyaga hasonlíthatatlanul gazdagabbá vált, a témá-
ban kevésbé jártas olvasó első nekifutásra mégis el-eltévedhet az egy-
mást váltó, keresztező, kiegészítő részek között. 


