
molóhoz szerintük kell egy fejezet a szekciók
mûködésérõl, példa erre a Mûszaki Szekció
web 2.0-s konferenciája, ahol elhatározták az
ifjúsági csoport létrehozását, amibõl késõbb 
a FITT kinõtt. Javasolta, hogy a titkárság fo-
lyamatos mûködésének biztosítása érdekében
az egyesület pályázzon a Miniszterelnöki Hi-
vatalhoz adminisztrációs munkavégzésre.

Bakos Klára reagált a hozzászólásra, a jövõ-
ben hozzá lehet csatolni a beszámolóhoz a
szervezetek létszámát, de egyébként a honlap-
ról is le lehet tölteni azt. A beszámolóban nem
tartaná jónak a szervezetek programjainak is-
mertetését, igyekszik azonban a tendenciákat
belefogalmazni. 

Az ellenõrzõ bizottság beszámolóját is meg-
kapták írásban a küldöttek, így harmadik napi-
rendi pontként Biczák Péter, az ellenõrzõ bi-
zottsági elnök szóbeli kiegészítése hangzott el.
Biczák Péter kiemelte, hogy az MKE elnöksé-
ge az alapszabálynak megfelelõen mûködött, a
tanács informálta az elnökség munkájáról 
a tagságot, a honlap fontos, informatív, tartal-
mában gazdag, a fõtitkár az elnökség döntése-
it határozatok tárában foglalja össze, mely át-
tekinthetõ, megtekinthetõ, a tagdíjrendszerrel
elégedettek a tagok. Az egyesület képviseleté-
ben kiemelt partner az Oktatási és Kulturális
Minisztérium. Jó a kapcsolat az Informatikai
és Könyvtári Szövetséggel, a Gazdasági Mi-
nisztériummal, az Országos Idegennyelvû
Könyvtárral. Az ellenõrzõ bizottság ellenõrizte
a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumo-
kat, és mindent rendben talált. A pályázati el-
számolásoknak pontos, precíz a könyvelése,
külön kiemelte Wimmer Éva nagy szaktudással,
hatékonyan végzett munkáját. A titkárságon az
adminisztráció rendben van, a levelek, jegyzõ-
könyvek visszakereshetõk. A munkaterv készí-
tése is rendben volt. Horváth Sándor Domon-
kos elkészítette az MKE iratkezelési és pénz-
ügyi szabályzatát. A végén összefoglalta, hogy
az MKE elnöksége a munkát szabályszerûen,
alapszabály szerint végezte, és az ellenõrzõ bi-
zottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Kiss Gábor levezetõ elnök a kötelezõ forma-
ságok betartásával megkérdezte, hogy elfo-
gadja-e a közgyûlés a közhasznúsági jelentést,
a gazdasági mérleget és az ellenõrzõ bizottsá-
gi beszámolót. Megállapította, hogy a jelen lé-
võk mindhármat ellenszavazat és tartózkodás

nélkül elfogadták. Bakos Klára elnök megkö-
szönte az elnökség, a tanács, a szervezetek és
a tagok munkáját, az egyesület partnereinek az
együttmûködést.

Az egyebek napirendi pontban Bakos Klára
a 2009-es pályázatokról szólt. A Miniszterel-
nöki Hivatalhoz a NETre kész és a digitális
mûveltség elsajátítása, a Nemzeti Kulturális
Alaphoz a vándorgyûlés és a roma fiatalok tá-
mogatása témájában adtak be pályázatokat. 
Sikeres volt az MKE könyvfesztiváli rendez-
vénye, a Könyvtáros Klub is. Dávid Boglárka
elnökségi tag a július 9. és 11. között Debre-
cenben rendezendõ vándorgyûléssel kapcso-
latban szólalt fel. Guszmanné Nagy Ágnes, a
tanács elnöke a Fitz-díj elõkészítõ munkáját
ismertette. A javaslattévõ szervezetek (a társa-
dalomtudományi, a gyermekkönyvtári, a Pest
megyei és a Tolna megyei szervezet) egy-egy
tagja mellett a tanács elnöke választja ki azt a
húsz könyvet, amelyet közzétesznek a honla-
pon. Kéri, hogy a küldöttek segítsék a bizott-
ság munkáját, szavazzanak a legjobbnak tar-
tott könyvekre. Balogh Margit a Mûszaki
Szekció június 18-ai rendezvényére hívta fel a
figyelmet. ■

Csontosi János (1846–1918) 
Emlékülés és kamarakiállítás 

az Országos Széchényi Könyvtárban 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Bibliográfiai Szekciója által az elmúlt években
indított Emlékezzünk jeles elõdeinkre címû te-
matikus elõadássorozat részeként 2009. febru-
ár 6-án Csontosi János-emlékülésre került sor
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
hatodik emeleti dísztermében. Nagy Anikó, az
MKE fõtitkára a rendezvény moderátoraként
felidézte a Bibliográfiai Szekció emlékezõ so-
rozatának indulását, amely éppen tizenöt éve
történt, 1994 januárjában, az Apponyi Sándor-
emlékülés megtartásával. Majd 1995-ben
Petrik Géza ünneplésére került sor, születésé-
nek százötvenedik évfordulóján. 1997 február-
jában az OSZK, az MKE és a Könyvtárosok
Sallai István Társasága tartotta meg az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár akkor húsz éve el-
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hunyt fõigazgató-helyettese, Sebestyén Géza
emléke elõtt tisztelgõ, Sallai–Sebestyén tudo-
mányos ülésszakot. Szentmihályi Jánosra, a
sziporkázó és szellemes tanárra, a nemzeti
bibliográfia egyik nagy alakjára legutóbb ta-

valy, születésének századik
évfordulóján emlékezett a
szekció. Ezt megelõzõen
azonban, már tíz évvel ez-
elõtt, 1998-ban is rendeztek
egy nagyon színvonalas és
bensõséges emlékülést,
ahol Szentmihályi profesz-
szor özvegye és családjának

néhány tagja is jelen volt. Az elõadások szöve-
ge és a gondosan összeállított Szentmihályi-
bibliográfia emlékkötet formájában az OSZK
Nemzeti Téka sorozatában jelent meg, a Petrik-
emlékkötet Az Országos Széchényi Könyvtár
füzetei sorozat tagjaként látott napvilágot.
Csûry Istvánra, a Bibliográfiai Szekció, ponto-
sabban az akkor még Bibliográfiai Bizottság
megalapítójára saját könyvtárában, Debrecen-
ben emlékeztek a bibliográfusok, születésének
nyolcvanadik évfordulóján. Az ott elhangzott
elõadások is megjelentek önálló kötetben. A
Nemzeti Könyvtár Hírlaptárának megalapító-
járól, Szinnyei Józsefrõl is ünnepélyes keretek
között emlékeztek meg. „Most pedig az õ
egyik kortársával, Csontosi János corvina-ku-
tatóval folytatjuk a sort” – e szavakkal kérte
fel Nagy Anikó az Országos Széchényi
Könyvtár vezetõségének képviselõjét a ren-
dezvény megnyitására.  

Boka László, az OSZK tudományos igazga-
tója kifejezte örömét azon kezdeményezést il-
letõen, miszerint a Kézirattár elsõ õre és tudó-
sa, Csontosi János emlékének, munkásságának
szentelt ülésszak és egy kapcsolódó kamaraki-
állítás megnyitására kerülhetett sor. „A Nem-
zeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára
kézirattári õrének emlékére, egy olyan ember
emlékére, akinek minden tudósi eredménye és
esetleges vezetõi gyöngéi ellenére – meglehe-
tõs elfeledettsége mellett – egy ennél is na-
gyobb törlesztenivalóval tartozik az utókor,
nevesül egy olyasfajta igazságszolgáltatással,
mely a kilencven évvel ezelõtt elhunyt
Csontosi életében nem adatott meg, s melyet
joggal nevezett Szõnyi Éva egy évszázaddal
késõbb »szükségszerû perújrafelvételnek«” –

idézte Boka László az
OSZK Évkönyv 1996-os
kötetébe készült tanul-
mányt.1

Hogy ma nem a vádak
alaptalanságáról, olykor
egyenesen képtelenségérõl
kell beszélnünk, vagyis
nem kell Csontosit egy
képzeletbeli perben védelmünkbe vennünk,
azt igazolta már Pálvölgyi Endre 1964-es ta-
nulmánya is.2 Mindazonáltal munkásságának
elévülhetetlen tudományos eredményei nem
hangsúlyozhatók elégszer, fõként nem akkor,
ha bibliográfiáról, corvina-kutatásról, kézirat-
tárunk gyûjteményeinek megalapozásáról,
vagy egyszerûen OSZK-történetrõl esik szó.

Az emlékülés valójában egy tavaly õszre
tervezett rendezvény volt. (Tavaly októberben
a nemzeti könyvtár zsúfolt rendezvényprog-
ramja, egy sikeres reneszánsz év, a Nyugat és
a Holnap centenáriuma, illetve a Biblia éve
rendezvénysorozat miatt tolódott el ez az em-
lékülés.) Az eredeti, október végi dátum a
megemlékezésre kétszeresen is indokolt lett
volna, hiszen a Sáros megyei Eperjesen 1846.
október 26-án, Kost János néven született
Csontosi majdhogynem születése napján, pon-
tosabban egy nap híján születése 72. évfordu-
lóján hunyt el.  

A fiatal Csontosi legfõbb patrónusa Fraknói
Vilmos volt, õ irányította a tehetséges kutatót,
akinek – miután Fraknói elnyerte a nagyváradi
címzetes püspöki rangot – átadta a Magyar
Könyvszemle szerkesztését is, s aki 1892 után
is hosszú évtizedekig buzdította kutatásainak
folytatására, rendszerezésére és kéziratainak
kiadására. Mellette Pulszky Ferenc számított
Csontosi fõ pártfogójának, aki megkülönböz-
tetett figyelemmel kísérte tanulmányait, felfe-
dezéseit, s egyengette útját a múzeum falain
belül és az akadémiai életben. Csontosit elhi-
vatottsága a régi könyvek, kéziratok s általá-
ban a múzeum ügye iránt a bibliográfiának
mint tudományágnak a XIX. századi Magyar-
országon s Európában is az egyik elsõrangú
mûvelõjévé avatta. A bibliográfia fogalmát
persze Csontosi nem a mai értelemben hasz-
nálta, inkább általános könyvismeretet, könyv-
tudományt értett alatta, elsõsorban a kéziratok
és a kódexek vonatkozásában. De ide számí-
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totta a különbözõ könyvleírások, lajstromok
közreadását is, aminek fóruma és egyben a fi-
atal Csontosi mûködésének egyik legsikere-
sebb színtere a Magyar Könyvszemle, Európa
egyik legelsõ könyvészeti folyóirata lett.

Csontosi fiatalon, 1874-ben került a könyv-
tárba, ahol 1875-tõl a Kézirattár vezetõje lett.
(Kevesen számolnak utána, de ekkor mindösz-
sze 29 esztendõs volt!) 1879-tõl a Magyar
Könyvszemle szerkesztõje. (33 évesen!) Négy
esztendõvel késõbb, 1883-tól pedig már az
MTA levelezõ tagja. Helyénvaló tehát, ha üs-
tökösként felívelõ pályáról beszélünk. A kéz-
irattár élén eltöltött mintegy 18 esztendõ után
ezt a felfelé ívelõ pályát törte derékba az a
méltatlan eljárás, melynek végén 1893. január
26-án fegyelmi úton elbocsátották, a kézirattá-
ri hiányok és a kéziratok vásárlásával kapcso-
latos visszaélések vádja miatt. (Bár 1913-ban
megkerültek az ellopott kéziratok, Csontosit
nem rehabilitálták. 1916-ig – nyugdíjazásáig –
a Budapest-vidéki tankerületi fõigazgatóság
tollnokaként dolgozott, s az Akadémia könyv-
tárában végezte kutatói tevékenységét, mint-
egy menedéket találva, ha már az általa alapí-
tott gyûjteménybe be sem engedték…)

Hetvenéves koráig aktívan dolgozott, mint
írta, „sebzetten, de nem halottan”. Mindvégig
könyv- és könyvtártörténettel, elsõsorban a
Corvin-kódexek kutatásával foglalkozott. 
A Kézirattár gazdag állományának igen jelen-
tõs részét még Csontosi vezetése alatt gyarapí-
totta. Neki sikerült a Bibliotheca Corviniana
maradványainak nyomára lelni, s kitartó kuta-
tásai során a Nemzeti Múzeumnak azokat
visszaszerezni.

Kiterjedt és igen alapos kutatómunka ered-
ményeképp a zágrábi érseki és egyetemi könyv-
tárak kéziratairól éppúgy innovatív és összegzõ

tanulmányban számolt be, mint a bécsi Császá-
ri Udvari Levéltár hazai vonatkozású kéziratai-
ról, de õ közölt például a Sárospataki Reformá-
tus Collegium Könyvtárának kéziratairól is 
elsõként átfogó tanulmányt. S bizonyára az 
is ismeretes, hogy az Adatok a Nemzeti Múze-
um Könyvtárának történetéhez címû, az OSZK
történetében megkerülhetetlen írásnak, nagy
ívû tanulmánynak is õ a szerzõje. 

Az 1892-ben eltûntnek nyilvánított értékes
dokumentumok – kódexek, õsnyomtatványok,
ritkaságok –  tehát 1913-ban megkerültek. Az
eljárás ma már ismeretes politikai háttérindo-
kai mellett Csontosinak talán legjobban az em-
beri hozzáállások, viszonyulások miatt kellett
keserû tapasztalatokat szereznie. Érdek- és
percemberkék hadai mellett korábbi kollégái,
közeli barátai egész sorában kellett csalatkoz-
nia, régi pártfogói pedig elviekben mindvégig,
a gyakorlatban viszont nem túl hatékonyan se-
gítették, leginkább csak bizakodását életben
tartva. Ez, vagyis hite azonban sohasem ingott
meg, bizakodása igazának majdani érvényülé-
sében, s abban, hogy „egy új aera majd igaz-
ságot szolgáltat”, sohasem tört meg. 

„Ma már tisztán látható: vétlen volt és bûn-
bak, korának méltatlanul félreállított jelentõs
személyisége. Annak ellenére, hogy az évtize-
deken át, oly megkapó kitartással végzett kuta-
tásainak eredményeit nem adta ki, ideje, hogy
a könyvtártörténetben az õt megilletõ helyre
kerüljön!” – zárta megnyitó beszédét Boka
László.

A hatalmas, kéziratban maradt tudományos
hagyaték gondozását és kiadását a Széchényi
Könyvtár Kézirattárának munkatársai vállal-
ták, akik Csontosi kutatásainak nyomát nap
mint nap érzékelik. Földesi Ferenc, az OSZK
Kézirattárának osztályvezetõje elõadásában
hangzott el, hogy több születõ tudomány úttö-
rõje volt, ezek között feltétlenül említésre mél-
tó a paleográfia és a kodikológia. Kódexek 
sorát fedezte fel, scriptorok, könyvfestõk so-
kasága köszönhette neki új életre támadását,
aprólékos kutatással töredékekbõl könyvtára-
kat rekonstruált. Amikor a Könyvszemle szer-
kesztõjeként 1885-ben összefoglalta a folyó-
irat elsõ tíz esztendejének eredményeit, nem
kis részben, a kéziratosság tekintetében pedig
szinte kizárólag a maga eredményeit sorolhat-
ta fel, élükön a Corvina könyvtár bibliográfiai
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leírásával. Az utókor mégis hivatkozás nélkül
vette át eredményeit! 

Rozsondai Marianne, az MTA Könyvtára
kézirattári osztályvezetõje, elõadásában a cor-
vina-kötéseket ismertette, kezdve az ant-
werpeni kongresszuson Csontosi elfogadott
elõterjesztésére listára vett corvinákkal. 
A Corvina könyvtár darabjai bársony-, se-
lyem- vagy bõrkötéssel készültek. A textilkö-
téses kötetek közös jellemzõi: aranyozott ezüst
kapcsok, amelyeken holló vagy országcímer
látható, és a könyv metszésén található a mû
szerzõje és címe. A bõrbe kötöttek elõ- és hát-
lapján azonos, aranyozott virágmotívum talál-
ható, a négy kapocs itt is megvan, és a kötetek
háttábláján található a mû címe. A kötések
észak-itáliai mintát követnek, mesterük Má-
tyás halála után röviddel távozhatott Magyar-
országról, ugyanis a nyomóminták többet nem
bukkannak fel a térségben. 

Az elõadást kísérõ corvina-képek élvezetét
fokozta, hogy a corvina-kötések korabeli
könyvkötõinek és könyvfestõinek nyomozása
során sikerült egyértelmûen beazonosítani az
egyik Csontosi által felfedezett középkori
könyvmûvészt.3

Zsupán Edina, az OSZK Kézirattárának
munkatársa a Vitéz-könyvtár rekonstruálása
kapcsán beszélt Csontosi tevékenységérõl.
1873-ban az OSZK tulajdonába került
Losonczy Farkas Lajos hagyatéka, amelynek
ismertetésére Csontosi vállalkozott. A cikk
1876-ban megjelent a Könyvszemlében, ahol
az egyik kódexet (Johannes Scholasticus:
Scala Paradiso) elvitatja Mátyástól (címer he-
lyett holló látható az oldalak díszítésében). És
ebben a kódexben talál egy kolofon bejegyzést
is. Az 1877-ben II. Abdul Hamid szultántól ka-
pott kódexek között (az Egyetemi Könyvtár
tulajdonába kerültek) újból feltûnik a bejegy-
zõ kéz, és a Jankovics- gyûjtemény átvizsgálá-
sakor is megtalálják nyomát, ahol már váradi
püspökként szerepel. Újabb adalékot 1880-
ban Csontosi salzburgi kutatása hoz, ahol a
Tertullianus kódexben újra felbukkan a be-
jegyzés. Így összesen 5 kódexrõl állíthatták,
hogy az eredetileg Vitéz János tulajdona volt.
Az eredményeket Csontosi mellett Fraknói és
Pulszky publikálta a Könyvszemle hasábjain.

Utolsó elõadóként Szõnyi Éva, a Budapesti
Corvinus Egyetem Történeti Kutatókönyvtár

vezetõje mutatta be prezentációjában azokat a
corvinákat, amelyeknek a felfedezését Csonto-
sinak köszönhetjük. Kiemelte a két modenai
corvina visszaszerzésének kalandos történetét,
ami Csontosi egyik fõmûvének tekinthetõ, leg-
nagyobb kutatási eredményeként tartotta szá-
mon õ maga is, amelyet hosszas diplomáciai 
levelezéssel tudott véghezvinni. A gyönyörû
kódexképek fényesen illusztrálták, hogy
Csontosi János nem csupán lelkes és mindeddig
talán a leghatékonyabb corvina-kutató volt, de
megszállottként kereste Mátyás király és Beat-
rix hiteles ábrázolásait, portréit is. 

Az elõadások között Sudár Annamária elõ-
adómûvész olvasott fel részleteket a korabeli
sajtóból. (Az A korvinákról és a Pulszky Fe-
renc igazgatói lakása a Múzeumban maga is
becses múzeum címû írás a Fõvárosi Lapok ha-
sábjain jelent meg 1874-ben és 1892-ben.) 
A Pulszky-szalon bemutatásához Bárdosi Mó-
nika, a Központi Statisztikai Hivatal mun-
katársa készített a századforduló korának 
irodalmi, színházi és mûvészeti életét idézõ
prezentációt, amely Csajkovszkij Vonós szere-
nád címû zenekari mûvének romantikus hang-
jai mellett színesítette az emlékülést. 

A megemlékezés zárásaként az OSZK
Manuscriptoriumában rendezett, Csontosi Já-
nos életét és pályáját igen gazdagon illusztrá-
ló kamarakiállítás megnyitóján vehettünk
részt, a Kézirattár munkatársai, Weeber Tibor
és Zsupán Edina szakavatott vezetésével. ■
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1 Szõnyi Éva: Perújrafelvétel Csontosi János ügyé-
ben. Lektorált kézirat az OSZK Évkönyvének 1996. évi
kötete számára, amely azonban abban a formában már
nem jelent meg.

2 Pálvölgyi Endre: A Csontosi elleni fegyelmi vizsgá-
lat és annak politikai háttere. In: Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei II. Bp. 1964. p. 163–192.

3 Csontosi János: Magyarországi könyvmásolók és
betûfestõk a XIV–XV. században. Bp. 1879. 36 l.
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