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Szinnyei és követôi

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója fontos 
feladatának tekinti a hazai könyvtártörténet jeles személyiségei emlékének 
ápolását, ezért kerek évfordulók alkalmával emlékülés keretében tiszteleg 
életművük előtt. Az 1994-ben indított „Emlékezzünk jeles elődeinkre!” című 
konferenciasorozat előadásait kezdetben szakfolyóiratokban publikálták, 
majd 2000-től az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve önálló 
kötetekben jelentetik meg.
A hazai könyvtáros-társadalom 2013-ban emlékezett meg id. Szinnyei József 
(1830–1913) halálának 100. évfordulójáról, mely alkalomból a hagyomá-
nyoknak megfelelően az MKE Bibliográfiai szekciója az OSZK-val kar-
öltve tudományos konferenciát rendezett, melyhez a Szinnyei-életmű főbb 
állomásait bemutató kamara-kiállítás is kapcsolódott. Az ülésszak előadá-
sainak szerkesztett szövegét a Nemzeti téka sorozat 30. tagjaként, Szinnyei 
és követői címen közreadott kötetben olvashatjuk. Az emlékkönyvben a 
Szinnyeivel foglalkozó tanulmányok mellett helyet kapott még néhány 20. 
században alkotott bibliográfus munkásságát bemutató írás is. 
A nagyon gazdag, sokrétű Szinnyei-életműnek napjainkig csupán egy ré-
sze került feldolgozásra, tekintélyes hányada még ma is feltáratlan, s ezért 
mielőbb megoldást kellene találni a teljes hagyaték digitalizálására – vallja 
Gazda István a kötetben közreadott tanulmányában. A szerző nyolc pont-
ban fogalmazza meg az e munkák során elvégzendő feladatokat, miköz-
ben áttekinti a teljes Szinnyei oeuvre-t, s elemző módon mutatja be a már 
elkészült, megjelent opusokat, ezzel is segítve a jövő Szinnyei-kutatóinak 
munkáját. Gazda István külön érdeme, hogy a hatalmas és szerteágazó 
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Szinnyei-életműben igyekezett „rendet tenni”, a tudós bibliográ-
fus tevékenységét rendszerbe foglalni. 
Kégli Ferencnek a kötetben közölt írásából megismerhetjük az 
első kurrens sajtóbibliográfia megszületésének körülményeit. E 
kevésbé ismert könyvészeti vállalkozás létrejöttében jelentős sze-
repe volt Szinnyei József barátjának, Aigner (írói álnevén Abafi) 
Lajosnak. Aigner 1868-ban nyitotta meg könyvkereskedését Pes-
ten és ezzel lehetősége nyílott arra, hogy megvalósítsa régi álmát: 
Magyar Könyvészet címen kurrens bibliográfia indítását. Aigner 
1869 januárjában Szinnyeihez címzett levelében kérte fel, hogy 
a Magyar Könyvészet számára állítsa össze az újonnan megjelent 
hírlapok jegyzékét. Szinnyei a kérésnek készséggel eleget is tett, 
s ezt követően a periodikák az évi 10 számban megjelenő kiad-
ványban 1870 végéig rendszeresen közlésre is kerültek.
Az első kurrens sajtóbibliográfia létrejötte körülményeinek vizs-
gálata jó alkalmat adott Kégli Ferencnek, hogy a tőle megszokott 
precízitással és alapossággal bemutassa Aigner Lajos személyét, 
életútját és tevékenységét. Az elsősorban könyvkereskedőként és 
-kiadóként számon tartott Aigner nagyon színes és széles érdek-
lődésű személyiség volt: könyvészeti munkálkodása mellett, főleg 
életének második felében, ideje nagy részét néprajzi gyűjtéseknek 
és a lepkészetnek szentelte. 
Id. Szinnyei József élete során mintegy 16 évet töltött az Egye-
temi Könyvtár szolgálatában, ebből azonban csak rövid ideig, 
1876 szeptemberétől 1878 októberéig állt az intézmény élén. Ez 
a két esztendő azonban a könyvtár történetének és Szinnyei éle-
tének is fontos időszaka volt, hiszen ekkor került sor a könyvtár 
új épültének felépítésére és megnyitására, s ugyancsak erre az 
időre esett az a jelentős kultúrtörténeti esemény, amelyen az egy-
koron Törökországba hurcolt Corvinákból és más kódexekből II. 
Abdelhamid szultán 35 kötetet visszajuttatott Magyarországra, s 
ezeket az Egyetemi Könyvtárban megtartott ünnepségen Szinnyei 
József vette át. Szögi László értekezése e két esztendő eseménye-
iről számol be, s felvázolja azt a szakmai vitát is, amely ezekben 
az években az intézmény vezetésében lezajlott.
Az Országos Széchényi Könyvtár a 2013. évi centenáriumi meg-
emlékezések keretében Szinnyei-emlékkiállítást is rendezett. A 
kötet további két írása e rendezvényhez kapcsolódik. Borsos Atti-
lának a kiállítás megnyitóján elhangzott köszöntője után Perjámosi 
Sándor igényes dolgozatát olvashatjuk, melyben részletekre is 
kitérő alapossággal ismerteti és háttérmagyarázatokkal látja el a 
négy tárlóban elhelyezett Szinnyei relikviákat.
Az emlékkötetben helyet kapott még további három jeles bibli-
ográfus életművének méltatása is, akiknek jubileumáról a Biblio-
gráfiai Szekció a korábbi években emlékezett meg. 
Fitz Józsefet (1888–1964) esősorban kimagasló könyv- és nyom-
dászattörténeti kutatásaiért tartja számon az utókor, de példaérté-
kű az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójaként kimunkált 
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és megvalósított könyvtárvezetői programja is. 
Bibliográfusi tevékenysége kevésbé közismert, 
bár mint Pogány György tanulmányából kide-
rül, e területen is jelentőset alkotott. A dolgozat 
először Fitz Józsefnek a bibliográfiáról vallott 
nézeteit veszi górcső alá, jó érzékkel számos 
példával követi nyomon, hogy az évek során 
miként változott Fitz József nézete a bibliográ-
fia fogalmáról. Gyakorló szakemberként több 
bibliográfiát is készített, melyek közül kiemel-
kedik a Herczeg Ferenc irodalmi tevékenységét 
feltáró összeállítás, amelyet Pogány György be-
hatóan elemez.
Fitz József munkásságából, ahogy ezt jeleztük, 
mindenképpen kiemelkedő a nemzeti könyvtár 
reformjának kidolgozása, melynek keretében 
megtervezte a magyar nemzeti bibliográfia ki-
alakítandó rendszerét, melynek azonban csak 
egy töredékét tudta gyakorlatban is megvaló-
sítani. Nézetének korszerűségét jelzi, hogy az 
1945 utáni bibliográfiai tevékenység is sokat 
merített ebből.
A 20. században Európában, így hazánkban is, 
felértékelődött a sajtó szerepe, felismerték, hogy 
a hírlapok a történeti kutatások egyik legfonto-
sabb forrásai. Ezzel is magyarázható, hogy a 
20. század első felétől megszaporodtak a sajtó-
történeti, sajtóbibliográfiai munkálatok. E kor-
szak magyar sajtótörténetének és a bibliográfia 
ügyének egyik legjelentősebb személyisége 
Dezsényi Béla (1907–1972) volt, aki húsz éven 
át, 1943-tól 1962-ig vezette az OSZK Hírlaptá-
rát. Dezsényi ezen idő alatt folytatott jelentős 
sajtóelméleti és sajtótörténeti kutatásai mellett 
számos bibliográfiai vállalkozás kezdeménye-
zője is volt, s több könyvészet elkészítése fűző-
dik a nevéhez. Nem rajta múlott, hogy számos 
reménybeli programsorozat torzó maradt. Vass 
Johanna alapos és részletekre is kitérő értekezé-
sében elsődlegesen Dezsényi Béla bibliográfusi 
munkálkodását értékeli, és próbálja a tekintélyes 
számú, sok esetben félbeszakadt bibliográfiai 
produktumokat rendszerbe foglalni. 
Busa Margitnak (1914–2009), a 20. századi 
magyar sajtóbibliográfusok jeles képviselő-
jének megadatott az a lehetőség, hogy hosszú 
könyvtárosi pályájának szinte egészét, mintegy 
hatvan évet az Országos Széchényi Könyvtár 

munkatársaként élje meg. A nemzeti könyvtár 
állománya biztosította számára a korlátlan ku-
tatási lehetőséget, így szabad idejének minden 
percét tudományos tevékenységének szentelhet-
te. Nagy Anikó hosszabb ideig volt Busa Margit 
közvetlen munkatársa, így ennek is köszönhető, 
hogy igényes dolgozatában nem csupán a fárad-
hatatlan tudóst és bibliográfust, hanem a szerény 
és hivatásának élő embert is bemutatta, ezzel is 
szép emléket állított egykori munkatársának.
Busa Margit sok éves kutató- és gyűjtőmunká-
nak köszönhetően készítette el a Magyar sajtó-
bibliográfia című összeállítását, melynek kötetei 
az 1705–1849, és az 1850–1867 között megje-
lent periodikákat veszi számba. Nagy Anikó kö-
rültekintő, szinte oknyomozó munkával derítette 
fel e könyvészetek keletkezéstörténetét. Busa 
Margit kutatásainak másik meghatározó terü-
lete Kazinczy Ferenc élete és munkássága volt. 
Jelentős szerepet játszott levelezéseinek felku-
tatásában is, különösen a Kazinczy-levelezések 
24. és 25. kötetének megjelentetésében. 
A kötet záró tanulmányában Pogányné Rózsa 
Gabriella tudománytörténeti megközelítésben 
tekinti át a könyvtári feldolgozó tevékenység 
alakulását a legrégibb időktől napjainkig. Az 
elméleti jellegű, gondolatébresztő tanulmány 
rengeteg példával, adattal, gazdag hazai és kül-
földi szakirodalom felhasználásával bizonyítja, 
hogy a könyvtári feldolgozó tevékenység mai 
modern elemeinek, célkitűzéseinek csírái már 
jóval korábban, szinte a legrégebbi időktől ki-
mutathatók. A szerző azzal a gondolattal zárja 
eredeti, figyelemre érdemes okfejtését, hogy így 
mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig 
érdemes odafigyelni elődeinkre, mindig van mit 
tanulni tőlük.
Az értékes kötet megjelentetéséért dicséret és 
köszönet illeti az Országos Széchényi Könyv-
tárat és a Gondolat Kiadót, mert a közreadott 
értekezésekkel nem csupán emléket állítanak 
szakmánk jeles elődeinek, hanem egyúttal szá-
mos új ismerettel és szemponttal bővítik meg-
lévő bibliográfiai ismereteinket, valamint hoz-
zájárulnak korszerű, rendszerben való gondol-
kozásunkhoz is.

Szabó Sándor
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Magyar könyvtártörténeti krono-
lógia 2008–2010 : pótlások, javí-
tások, 996–2007. 4. kötet / össze-
áll. Gerő Gyula ; [közrem.] Rácz 
Ágnes ; [közread. Az] Országos 
Széchényi Könyvtár. – Budapest 
: OSZK, 2014.– 428 p.

Magyar könyvtártörténeti 
kronológia 4. kötet

Néhány évvel ezelőtt, 2010-ben látott napvilágot három kötetben 
Gerő Gyula monumentális könyvtártörténeti kronológiája, mely a 
kezdetektől 2007-ig sorakoztatta a hazai könyvtárügy múltját re-
gisztráló adatokat, az elmúlt év végén pedig megjelent az adattár 
folytatása, a 2008-tól 2010-ig terjedő időszak eseményeit és az 
alapmunka pótlásait, javításait is tartalmazó negyedik tomus. A 
kiegészítő résszel lezárul a kronológia, ugyanakkor az összeállí-
tó az adattárhoz a közeli jövőben egy ötödik kötetet is közread a 
kitüntetett könyvtárosokról. Ezzel a munkával válik majd teljessé 
a hazai könyvtárügy történetét adatokban, faktumokban összegző 
vállalkozás.
Gerő Gyula több évtizedes munkájának jelentőségét nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. A magyar könyvtárügy, könyvtártörténet 
eseménysorozatának közreadásával megteremtette azt a szilárd 
vázat, amelyre felhúzható lesz egyszer a hazai könyvtártörténet 
kellően részletes és tényekre alapozott szintézise. A történetelmé-
leti szakirodalom megkülönbözteti egymástól az eseménytényt és 
a struktúratényt. Az előbbi végső soron minden számszerűsíthető 
mennyiség, minden a tér meghatározott pontján valamely idő-
ben lezajló esemény, valamilyen ágens által valamilyen hatást 
kiváltó akció, cselekedet. Az eseménytény tehát a história alapja, 
váza, nélküle nem lehetne történetírásról beszélni. A puszta ese-
ményekből azonban nem rekonstruálható a múlt a maga teljes 
totalitásában. Ahhoz, hogy a hallatlanul sokféle és egymással 
látszólag semmilyen kapcsolatban nem álló tényekből értelmes 
rend legyen, szükséges olyan absztrakciók, elvonatkoztatások 
alkalmazása, amelyek egybefűzik a különféle tényeket és értel-
mezik azokat. Ezeknek a logikai műveleteknek az elvégzésével, 
vagyis az eseménytények struktúraténnyé szervezésével jönnek 
létre a múlt egészének megértését segítő fogalmak. Vagyis konkrét 
példával megvilágítva az előbbieket: Gerő Gyula kronológiájából 
összegyűjthetők a néhány évvel ezelőtti intézmény-összevonások 
adatai, tényei – ezek egyenként az eseménytények. Ezekből és 
más eseménytényekből kell megalkotni a historikusnak a struk-
túratényeket ahhoz, hogy értelmezhesse a 2008-tól 2010-ig tartó 
időszak hazai könyvtárügyét. Nagy kérdés, hogy valamivel na-
gyobb rálátással a jövő könyvtártörténésze hogyan fogja értékelni 
ezt az időszakot, milyen struktúratényt alkot az egyedi adatokból. 
Az elhúzódó válság éveinek? Az átalakulások kezdetének? A ha-
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gyományos, papíralapú könyvtárak utolsó idő-
szakának? Ma még nem lehet tudni. Egy biztos: 
Gerő Gyula adattára az eseménytények olyan 
monumentális és megbízható corpusa, amely 
jelentősen megkönnyíti most és a jövőben a 
könyvtárügy múltját kutatók helyzetét.
A pótkötet gyűjtőköre, szerkezeti felépítése 
az alapműhöz képest nem változott, vagyis a 
könyvtárügy húsz területére vonatkozóan talál-
hatók a különféle adatok. Ezek az egyes konkrét 
könyvtárak működésére (alapítás, névváltozás, 
összevonás, megszűnés, bűnesetek, katasztrófák, 
az épület felavatása, felújítása, bővítése) vonat-
kozó információkon túl felölelik a könyvtárügy, 
könyvtárpolitika eseményeit, a szakmai szer-
vezetek tevékenységét, a képzésre vonatkozó 
adatokat, a könyvtárak (és könyvtárosok) által 
megjelentetett szakkönyveket, kiadványokat, a 
könyvtárosok által elnyert tudományos fokoza-
tokat, kitüntetéseket, a könyvtárak vezetésében 
bekövetkezett személyi változásokat, a jeles 
személyek halálának időpontját. Emellett tar-
talmazzák az országos vagy regionális tanács-
kozások, a könyvtári akciók, kampányok stb. 
adatait is. Lényegében tehát minden, az egyedi 
könyvtárakra és a könyvtárügyre vonatkozó je-
lenség, esemény, történés bekerült most is az 
adattárba.
Az alapműben mintegy 16 ezer esemény, adat, 
tény, közel 4700 személy és 3050 intézmény, 
szervezet, továbbá a könyvtárak által kiadott 
vagy a könyvtári munkát szolgáló 1900 kiad-
vány bibliográfiai adata szerepelt. Az újonnan 
közölt adatokkal jelentősen bővült a kronológi-
ában regisztrált történések száma: az eseményle-
írások 18 830-ra, a név szerint említett személye-
ké 5700-ra, az intézményeké 3600-ra, a regiszt-
rált kiadványoké pedig 2541-re emelkedett. 
A kronológia első nagy szerkezeti egysége a 
2008–2010-es évekre vonatkozó anyag közlé-
se, vagyis az alapmű folytatása. Kétségtelen, 
hogy ez a három esztendő nem tartozik a hazai 
könyvtárügy egyértelműen fényes korszaká-
ba a jelentős összegű európai uniós pénzekből 
megvalósult támogatások ellenére sem. A közölt 
adatokból világosan kirajzolódik, hogy ezekben 
az években milyen sok települési könyvtár ala-

kult át, vesztette el önállóságát és lett egy másik 
szervezet része. Részben ennek (is) köszönhe-
tően lett kevesebb a foglalkoztatott könyvtáro-
sok száma, illetve az összevont intézményekben 
többnyire csökkent a bibliotékák súlya, jelentő-
sége. A negatív tendenciák azonban nemcsak a 
közkönyvtárakat érintették, számos szakkönyv-
tár, többek között kórházi könyvtár is megszűnt 
ezekben az években. A veszteségeket kétségtele-
nül pótolják némileg a megépült, felújított, bőví-
tett könyvtárak adatai, ezek sorából a legjelentő-
sebb esemény Pécsett a Dél-dunántúli Regioná-
lis Tudásközpont és Könyvtár 2010. szeptember 
8-ai felavatása, illetve október 25-i megnyitása 
volt. A fejlesztések többnyire a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP), illetve a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
(TIOP) keretében valósultak meg, a kronológi-
ából jól összegyűjthetők a fontosabb könyvtári 
fejlesztések adatai.
Az adattár második szerkezeti egysége a Pót-
lások és javítások. A közölt adatokkal az egész 
kronológia arányosabb lett, és jobban dokumen-
tálttá vált például az 1952–1984 között műkö-
dött járási és az 1960-as évektől megszervezett 
megyei kórházi könyvtárügy története. De szá-
mos új információval gazdagodott a 19. szá-
zadi könyvtártörténet is, különösen sok, eddig 
ismeretlen adat került elő az 1850-es években 
községi könyvtárak létesítésére vonatkozó kez-
deményezésekről. Az önkényuralom alatti fel-
vetések, tervek arra szolgáltatnak példát, hogy 
az osztrák elnyomás éveiben a köz művelődését, 
az olvasás terjesztését a nemzet megmaradását 
szolgáló programnak tekintették a tervezetek ki-
dolgozói. A pótlások és javítások között egyéb-
ként kiegészítések is találhatók az alapkötetben 
közölt adatokhoz; ezt minden esetben szögletes 
zárójelben tudatja a szerkesztő a kötet haszná-
lójával. Elsősorban ebben a részben figyelhető 
meg Gerő Gyula lelkiismeretes munkája, amely 
egyúttal élvezetes olvasmányt is nyújt a kötet 
használójának. Az egy-egy naphoz csatolt ese-
mények többnyire nem csupán önmagukban ta-
nulmányozhatók, hanem előzményeivel és kö-
vetkezményeivel együtt, vagyis egy kronológiai 
bejegyzés számos faktumot tartalmaz. Ezek a 
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szövegek szinte élvezetes esszék, néhány sorban 
olykor egész életpályákat rögzített az összeállító, 
olyannyira, hogy akár belefeledkezve lehet ol-
vasni a kronológiát és nem pusztán az informá-
ciót praktikusan használni a kötetet. A számtalan 
eset közül egy jellemző példa az 1924. április 
28-ai bejegyzés az Akadémiai Könyvtárban tör-
tént könyvlopásról. A tettes, Holik Flóris László 
egykori szerzetes, akkor tanár ügyét eltusolták 
a hatóságok, és később Olaszországban Florio 
Banfi néven jelentős tudományos eredményeket 
ért el. 1945 után újabb fordulatot vett életútja, a 
magyar állambiztonsági szolgálatok beszervez-
ték, és hosszú ideig jelentett. Ha már az ügy-
nökökről esett szó, érdemes lett volna Szőnyei 
Tamás: Titkos írás 1956–1990: Állambiztonsági 
szolgálat és irodalmi élet (Bp. : Noran, 2012.) 
című kétkötetes munkáját is átnézni, ugyanis 
számos könyvtári és könyvtárosra vonatkozású 
adattal lehetett volna bővíteni mindkét irányból 
a kronológiát, vagyis a megfigyeltek és megfi-
gyelők között egyaránt akadtak kollegáink.
Az adattár harmadik szerkezeti egysége Somo-
gyi József összeállítása; Magyar nagykönyvtá-
rak címmel közölt statisztikai jellegű kimutatást 
négy oldalon. A táblázatban 63 könyvtár adata 
sorakozik a 2010. december 31-ei állapot szerint 
az intézményekben foglalkoztatott könyvtárosok 
csökkenő száma szerinti rendben. Az összeállítás 
logikájára nem tudtam rájönni. A jegyzék élén 
értelemszerűen az Országos Széchényi Könyv-
tár szerepel teljes munkaidőre átszámítva 397 
fővel, az utolsó, 63. helyen pedig egy fővel a 
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár ta-
lálható. Az nem világos, hogy mely könyvtárak 
kerültek be az összeállításba, illetve milyen elv 
alapján maradtak ki mások. Egyetlen városi 
könyvtár sem szerepel a jegyzékben, márpedig 
szép számmal akadnak 10–15 főt foglalkoztató 
városi bibliotékák (Sopron, Nagykanizsa, Du-
naújváros stb.), illetve az országos szakkönyv-
tárak közül is hiányzik például a Hadtörténeti 
és az Országos Egészségtudományi Könyvtár, 
az egyházi gyűjtemények közül pedig nem sze-
repel a Dunamelléki Református Egyházkerület 
Ráday Könyvtára, az Országos Evangélikus 
Könyvtár, a múzeumiak közül pedig kimaradt 

a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum 
és a Szépművészeti Múzeum könyvtára. Ezek a 
gyűjtemények mind egy főnél több munkatár-
sat foglalkoztatnak (amúgy számos községi és 
kisvárosi könyvtár is helyet kaphatott volna az 
összeállításban, ha egy fővel is bekerülhetett in-
tézmény a „nagy” könyvtárak jegyzékébe). 
A következő szerkezeti egység Rácz Ágnes 
munkája, A magyar könyvtártörténeti kronoló-
giában említett kiadványok bibliográfiája című 
fontos jegyzék. A kronológia négy kötetében 
összesen 2541 könyvtári, könyvtártudományi 
munka adata szerepel az adattár megfelelő he-
lyén. Az összeállítás ezúttal egységes időrend-
ben, pontos leírásokkal közli a bizonyos érte-
lemben a hiányzó magyar könyvtártörténeti 
bibliográfiát is pótló jegyzéket. Az összeállítás 
adott éven belül szerzői, illetve cím szerinti 
betűrendben közli az egységesített leírásokat. 
Többnyire könyvtárak által kiadott kiadványok 
sorakoznak a jegyzékben, többnyire bibliográ-
fiák, repertóriumok, nyomtatott katalógusok, de 
szép számmal akadnak közöttük szakkönyvek, 
tankönyvek, jegyzetek, gyűjteményes munkák, 
könyvtári évkönyvek és megtalálhatók a könyv-
tári szaksajtóra vonatkozó legfontosabb adatok 
is. Az egységes szerkezetbe foglalt könyvészet 
segítségével megbízható képet kaphat az olvasó 
a könyvtáros szakmát foglalkoztató témákról, 
kérdésekről, az adott korszak által favorizált 
kiadványtípusokról.
A kronológia használatát segíti a 4. kötetben 
előforduló új rövidítések jegyzéke, vagyis a 
rövidítések feloldásához nélkülözhetetlen az 
alapmű 2. kötetében közölt jegyzék használa-
ta. A kötet használatához nélkülözhetetlenek a 
különféle mutatók. A személynevek mutatója 
az adott napra mutat. A pótlások és javítások 
dátumai megelőzik a 2008-2010 közötti évekre 
vonatkozó új tételeket, a két adatcsoport közötti 
határt a ∆ szimbólum jelöli. A mutatóban közölt 
rendszavak fett betűvel, az utalók viszont kur-
rens típussal szerepelnek. Utalóként többnyire az 
asszonynevek leánykori alakja található. Mind-
össze egy esetben figyelhető meg következet-
lenség a névmutatóban, az Assisi Szent Ferenc 
utaló a Szent Ferenc, Assisi alakhoz vezet, holott 
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célszerűbb lett volna a mutatótételt Ferenc, As-
sisi Szent alakban elkészíteni. A névmutatóban 
nem szerepelnek a bibliográfiában közölt ne-
vek, így ez a visszakeresési lehetőség némileg 
hiányzik.
A kronológiához még két mutató kapcsolódik. 
Az egyik az Intézmények, szervezetek, tele-
pülések, földrajzi egységek, a másik pedig a 
Tárgymutató. Előbbi esetében a praktikum 
és nem az elméleti egységesség volt a vezető 
szempont. A budapesti intézmények ugyanis 
nevük betűrendjében találhatók, kivéve a fő-
városi középiskolákat, amelyek a „Budapest” 
címszó alatt sorakoznak. A vidéki intézmények 
a településekhez rendelve, azon belül betűrend-
ben találhatók. Az intézménynevek egységesí-
tésének bonyolult problémáját jól oldotta meg a 
szerkesztő. Amennyiben módosult az intézmény 
neve, minden változatnál találhatók kronoló-
giai adatok és utalók is segítik a használatot. 
Bonyolult struktúrájú szervezeteknél (például 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete) a címszó 
mögött betűrendben sorakoznak az alárendelt 
egységek. A Tárgymutató válogató jellegű, célja 
szerint „kiegészíti a személynevek, valamint az 
intézmények, szervezetek, települések, földrajzi 
egységek mutatója által nyújtott keresési lehe-
tőségeket.” Ebben az indexben kaptak helyet a 
konferenciák, értekezletek, tanácskozások, ren-
dezvények dátumai is.
A szerkesztő az előszó elején latin nyelvű mot-
tóval, végén annak magyar fordításában költői 
sorokban összegzi vállalkozását: „Ami erőmből 
telt, megtettem / Bevégeztem, amit elkezdtem”. 
Gerő Gyula idén február 13-án tölti be kilenc-
venedik életévét. A szakma és a magam nevé-
ben azt kívánom a jubilánsnak, hogy még sok 
hasonlóan fontos mű előszavában írhassa le a 
fentieket.

Pogány György

5

A pécsi püspöki könyvtár története

Különös aktualitása van annak, hogy Schmelczer-
Pohánka Éva kötetéről szóljunk. A közelmúltban 
zárult le ugyanis a pécsi Klimo Könyvtár fennál-
lásának 240. évfordulóját ünneplő jubileumi év, 
amely a magyar könyvtártörténet első nyilvános 
könyvtárának állított méltó emléket. A megemlé-
kezés fénypontját jelentette az a 2014. októberi 
könyv- és könyvtártörténeti konferencia, amely 
az ország és a tudomány legkülönbözőbb terüle-
teiről érkező szakemberek részvételével mutatta 
be a rendkívül gazdag Klimo-gyűjtemény kap-
csán végzett tudományos kutatások legfrissebb 
eredményeit. A könyvtár betűrendes katalógu-

sának 2001-ben történt megjelenése óta hagyo-
mánnyá vált Klimo-konferenciák mindegyike, 
a legutóbbi is annak adta ékes tanúbizonyságát, 
hogy a könyvtár gyűjteménye nem holt anyag, 
hanem egy rendkívül gazdag állomány, amely 
folyamatosan kínálja a kutatási témákat és 
anyagokat a legkülönbözőbb tudományterületek 
képviselői számára. De említhető ezen kívül a 
jubileumi év nagy vállalkozása, az Illustrationes 
digitális metszetgyűjtemény mint új szolgálta-
tás kialakítása is, amelynek segítségével hosszú 
távon megőrizhetővé, kutathatóvá és a széles 
közönség számára hozzáférhetővé válik a pécsi 
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Schmelczer-Pohánka Éva: „Bol-
dog idők! Amikor az értelem ilyen 
intézményekben támogatásra lel. 
(...) Egyik fény gyújtja a követ-
kezőt.” A pécsi püspöki könyv-
tár története, 1774–1945. [Köz-
read. a Pécsi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára] PTE 
Egyetemi Könyvtára, Pécs, 2012. 
370 p., [24] t. (A Pécsi Egyetemi 
Könyvtár kiadványai 10.)

Klimo Könyvtárban őrzött kötetek metszetanyaga. A vállalkozás 
szellemi előzményét Móró Mária Anna (1944–2010) belső hasz-
nálatra szánt jegyzékei jelentették.
A jubileumi konferencián tartott előadásában Schmelczer-Pohánka 
Éva arra hívta fel a figyelmet, hogy a hajdani püspöki könyvtár 
1774-es alapítását és nyilvánossá tételét már a megnyitás évében 
kiemelkedő kulturális eseményként mutatták be az újságok, s 
követendő mintaként állították kortársai elé Klimo kezdeménye-
zését. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy a 18. század vé-
gén számos hazai és külföldi ismertetés, útikönyv, költemény és 
possessorbejegyzés megemlékezett a nagyszerű nyilvános gyűjte-
mény felállításáról. Levéltári dokumentumok hiányában e források 
nagy segítséget jelentenek a könyvtár korai történetének feltárásá-
ban, többek között az alapítás évével és az állomány nagyságával, 
összetételével, gyarapodásával kapcsolatban.
Kevés olyan hazai történeti gyűjtemény van, amelyről fennállása 
óta annyi publikáció született volna, mint a Klimo Könyvtárról, 
mégsem állíthatjuk, hogy ne maradtak volna feltáratlan aspektu-
sok. Schmelczer-Pohánka Éva a Pécsi Tudományegyetem Modern-
kori Történeti Tanszékének doktoranduszaként 2004-ben kezdte 
meg kutatásait, amelyek e vakfoltok feltárását, és a könyvtár 1774-
től 1945-ig ívelő történetének az addigiaknál nagyobb teljességre 
törekvő, szisztematikus forrás- és szakirodalomfeltáráson alapuló 
leírását tűzték ki célul. Pohánka ilyen irányú kutatásai új és mé-
lyebb értelmet nyertek, amikor 2008-ban a Pécsi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára Történeti Gyűjtemények osztályvezető 
főkönyvtárosává nevezték ki, akinek immáron munkaköri felada-
ta és missziója lett az irányítása alatt álló egység legnagyobb és 
legértékesebb különgyűjteményének gondozása, megismertetése, 
feltárása.
Az évek során Pohánka számos kiváló publikációt készített és 
előadást tartott a történeti gyűjteményhez kapcsolódó részkutatási 
eredményekről, három Klimo Könyvtárral foglalkozó tanulmány-
kötet szerkesztője és a hozzájuk kapcsolódó konferenciák szerve-
zője volt. Disszertációját elkészítve, annak eredményeit tovább-
gondolva 2012-ben publikálta önálló monográfiáját „Boldog idők! 
Amikor az emberi értelem ilyen intézményekben támogatásra lel. 
(…) Egyik fény gyújtja a következőt.” A pécsi püspöki könyvtár 
története, 1774–1945 címmel.
Ez a monográfia tehát egy fiatal helytörténész kutató doktori té-
maként kezdett művelődéstörténeti kutatásából nőtt ki, ami egy 
ígéretes szakmai karrier kiindulópontját is jelentette. Pohánka ku-
tatómunkája tíz éve alatt a könyvtártörténet szempontjából nézve 
is kivételes művet alkotott, hiszen megszületett az első teljes körű 
történeti monográfia a pécsi Klimo Könyvtárról.
Bár a szerző bevezetőjében szerényen összefoglalónak nevezi 
munkáját, jóval többet végzett el puszta összefoglalásnál: jelen-
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tős mennyiségű eredeti forrásanyagot dolgozott 
fel és minden adatot, legapróbb részletkérdést is 
alaposan ellenőrzött. Ez a munka annál is inkább 
kihívást jelenthetett, mivel a könyvtár históriá-
jának szisztematikusan előkészített forrásfeltá-
rására tett kezdeményezések félbemaradtak, az 
egyházi és a könyvtári irattári dokumentumok 
összehasonlító vizsgálatára senki nem kerített 
sort. Pohánka e hiány pótlására vállalkozott, 
építve a nagy elődök (pl. Fitz József és Móró 
Mária Anna eredményeire). Nemcsak összefog-
lalta a korábbi kutatási eredményeket, hanem 
ki is egészítette, pontosította őket, rámutatott 
a szakirodalomban tovább hagyományozódó 
hibákra, ezen kívül pedig új adatokat tett köz-
zé, illetve rámutatott további kidolgozásra váró 
kutatási témákra, részproblémákra is. (A teljes-
ségre törekvést nehezíti, hogy bizonyos kor-
szakokra vonatkozóan hiányoznak a levéltári 
források, amelyek például azt taglalnák, hogy 
ki és mit használt a Klimo Könyvtárban a 18. 
században, pedig ez alapvető lenne az olvas-
mányműveltségre vonatkozóan, de sokáig hiá-
nyoznak a gyarapodási jegyzékek, valamint az 
egyházmegye és a pécsi könyvtárak 18. századi 
történetére vonatkozó adatok is, amelyek szintén 
kulcsfontosságúak lennének.)
Vannak olyan források is, amilyen a hatal-
mas terjedelmű, huszonhatéves, feldolgozatlan 
Klimo-magánlevelezés, amellyel valószínűleg 
csak egy külön kutatási projekt és több, biztos 
latintudással rendelkező kutató tudna megbir-
kózni. Ugyanígy sok hibát rejtettek a rendelke-
zésre álló statisztikák, amelyek arról tájékoz-
tatnak – hosszú ideig tévesen –, hogy pontosan 
milyen példányszámú a gyűjtemény. Ezt a hibát 
az alapállományra vonatkozó kéziratos kataló-

gusok áttekintésével, utánaszámolással lehetett 
korrigálni.
A kötet első fejezetéből megismerhetjük a Klimo 
Könyvtárra vonatkozó forráskutatás múltját, 
amelyhez képest az itt tárgyalt monográfia jelen-
tősége is érzékelhető. Ezt követi egy viszonylag 
rövid fejezet, amely kijelöli a Klimo-gyűjtemény 
helyét a pécsi könyvtártörténetben. Logikájában 
ez elé illett volna az a bővebb fejezet, amely a 
18. század európai és hazai könyvtárkultúrá-
jának művelődéstörténeti hátterét összegzi, de 
egy szerencsétlen strukturális megoldás folytán 
a kötet végére került. Hasonlóképpen szervet-
lenül illeszkedik a kötet végére az a kitekintés, 
amely a püspöki könyvtár 1945 utáni történetét 
vázolja. 
A többi fejezet jól felépített rendben, egyre mé-
lyebb és speciálisabb kérdéseket tárgyal a püs-
pöki könyvtár személyzetére, az állományra és 
katalógusaira, a könyvtárhasználatra és a műkö-
désre, a könyvtárépület változásaira, valamint a 
különgyűjtemények tartalmára vonatkozó tudni-
valók apró részletekbe menő taglalásával.
A munka szemléletességre és pontosságra törek-
vését mutatja a gazdag jegyzetapparátus, a bősé-
ges adatfüggelék, a könyvtárra és egyes köteteire 
vonatkozó szakirodalom korrekt bibliográfiája, 
valamint a szépséges (de a katalógusadatok, lis-
ták és táblázatok részletességéhez képest feltű-
nően szűk) képanyag.
Pohánka Éva eddigi munkásságát, teljesítmé-
nyét szemlélve kiemelhetjük, hogy az benne a 
csodálatos, hogy fiatalon és viszonylag rövid 
idő alatt érte el kiemelkedő, helytörténeti, egy-
háztörténeti és könyvtártörténeti jelentőséggel 
is bíró eredményeit.

Béres Judit
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„A kreatív tehetség nemcsak az egyéni élet, hanem 
az egész társadalom, sőt az egész evolúció mozgatója is.”

Csíkszentmihályi Mihály

Tehetség – zene – olvasás (Debrecen, 2015. április 11.)

„Hazánk legnagyobb energiaforrása a szürkeállomány” – mondogatjuk, nem ok nélkül. A magyar emberek 
talpraesettsége, találékonysága, ötletgazdag alkotókészsége, egyszerűbben szólva tehetsége, párosulva a meg-
bízhatósággal, szorgalommal, kitartással, tanulékonysággal, a megküzdési stratégiák sokféleségével, már 
számtalan alkalommal keltett ország- és világszerte méltán megérdemelt figyelmet. 
„Kis nemzetek egyetlen esélye a minőség!” – írta Klebelsberg csaknem egy évszázada, és megállapításának 
igazsága, aktualitása mit sem veszített erejéből. Hogyan bánunk meglévő tehetségeinkkel, ha a PISA 2012-es 
jelentése szerint a legjobban teljesítők aránya is romlott 2009 és 2012 között?
Időben felismerjük, megfelelően támogatjuk a kivételes teljesítményeket felmutató diákjainkat, gyerekein-
ket, unokáinkat? Kapnak-e elegendő figyelmet, bátorítást, reményt, önbizalmat, motivációs bázist a még jobb 
eredmények eléréséhez? Tudunk-e a Pygmalion-effektus működéséről? 
Ismerjük-e, alkalmazzuk-e az jobb és bal agyféltekék összekapcsolódását, együttműködését segítő, a művé-
szi (ének, zene, rajzolás, festés, testmozgás), valamint a racionális, verbális funkciók egymásra hatásának, a 
kölcsönös serkentést eredményező akciók, módszerek sokféleségét?
Kikerülhetetlen feladatot jelent ebben a kérdéskörben, ha a hagyományos tehetség (átlag feletti, kiemelke-
dő teljesítmény) fogalmát kiegészítve figyelmet fordítunk az átlagosnál alacsonyabban iskolázott, hátrányos 
helyzetű, (mások mellett, bizonyos roma/cigány), szülők gyengébben teljesítő gyerekeire és bennük is meg 
kívánjuk látni a bizonyára meglévő, jól fejleszthető egyedi adottságot, tehetséget.
A fenti kérdéskörök megvitatására szervez konferenciát 2015. április 11-én a Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Kar Neveléstudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zene-
művészeti Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság.
A konferencia a kutatás és a gyakorlat termékeny párbeszédét helyezi a középpontba. Ennek megfelelően a 
nyitó plenáris ülésen elsősorban elméleti jellegű előadások hallhatók (Balogh László, Hámori József, Bagdy 
Emőke, Duffek Mihály), majd a délután jelentős részét a kiemelten fontos gyakorlati (iskolai, könyvtári) pél-
dák bemutatására és megvitatására kerül sor. A konferencián négy szekció munkájában lehet párhuzamosan 
részt venni: 1.) Pedagógusképzés, a pedagógus személyisége, 2.) Óvodáskor és alsó tagozat, 3.) Felső tagozat, 
4.) Középiskolások. 
A konferencia fő témái: a) a hazai tehetséggondozás aktuális kérdései, a tehetségpontok erényei; b) tehetség-
gondozás a pedagógusképzésben; c) az agykutató szempontjai; d) személyiség és tehetség; e) Bartók és Kodály 
országában mit tudunk, mit gondolunk az ének- és zenetanulás, valamint a tehetségfejlesztés összefüggéséről; 
f) a tehetség felismerése, felkészít erre a pedagógusképzés; g) a tehetség, áldás és tehertétel – egyéni bánásmód, 
egyéni feladatok, egyén és csoport viszonya a kiemelkedően tehetségesek esetében; h) olvasásfejlesztés (a leg-
fontosabb fejlesztési módszerek hagyományos és digitális eszközökkel iskolában és a könyvtárban); i) zene és 
olvasás; j) a tehetség és az olvasás fejlesztése a hagyományos elitképző és az átla-
gos intézményekben, valamint a „végeken”; k) speciális tehetség és/vagy általános 
személyiségjegy; l) korcsoportok, eltérő intézmények, m) tehetséges pedagógus az 
„átlagos” tantestületben; n) kísérleti kezdeményezések; o) egyéb témák.
A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, a részvétel ingyenes. 
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