
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Bibliográfiai Szekciójának nagy elõdeit idé-
zõ sorozata 2010. október 8-án kettõs meg-
emlékezést tartott. Amint azt Nagy Anikó, az
egyesület fõtitkára – a rendezvény moderá-
toraként –, bevezetõ szavaiban jelezte, Otto-
vay Lászlónak (1942–2005), a Bibliográfiai
Szekció öt éve elhunyt elnökének, e poszton
rövidre szabott hivatali idejében, legna-
gyobb odaadással szervezett, nagy rendez-
vénye az Országos Hírlapkönyvtár 1884-
ben történt alapításának 120. évfordulóját
ünneplõ, egész napos konferencia volt a rá-
következõ év, 2005 januárjában. 2010-ben
méltó megemlékezésnek kínálkozott tehát a
Hírlaptár immár 125 éves történetét az ala-
pítás körülményeit és a hírlapgyûjteményt
vezetõ bibliográfusok életmûvének egy-egy
újabb szegmensét bemutató rendezvényt,
néhai elnökünk Ottovay László emlékének
ajánlani.

Az emlékülést Boka László, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudo-
mányos igazgatója nyitotta meg, felelevenít-
ve Ottovay Lászlónak a nemzeti könyvtár
fõosztályvezetõjeként eltöltött éveit, ame-
lyek során közvetlen kollégaként ismerhette
meg.

Felidézve a Hírlaptár alapításának idejét,
Bárdosi Mónika (Központi Statisztikai Hi-
vatal) mutatott be a dualizmuskori Budapest
szép épületeirõl, közintézményeirõl és kávé-
házairól készült képeslapokból prezentációt,
amely kitûnõ hátteret adott Szõnyi Éva (Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tár – BCE KK) Az Országos Hírlapkönyvtár
és Szinnyei József fogadtatása a múzeumban
címû elõadásához. A Bibliográfiai Szekció
elnöke három szempontból beszélt a címben
megjelöltekrõl, elõször a hírlapoknak és
szakfolyóiratoknak a XIX. század utolsó
harmadának szellemi életében történõ egyre
nagyobb térhódításáról szólt, azután a Hír-
laptár alapításának körülményeirõl tudósító
sajtóhírekbõl adott ízelítõt, és végül két id.
Szinnyei Józsefet érintõ levélrészlettel il-
lusztrálta azt a nem könnyû folyamatot,
amelyben az Országos Hírlapkönyvtárból
majdan az Országos Széchényi Könyvtár
Hírlaptára alakulhatott. A folyóiratokban
rejlõ tudás szerepének korabeli megítélésére
két neves tudós véleményét idézte: Arra,
hogy a XIX. század második felében a hír-
lapirodalomnak milyen fontos része volt a
tudomány fejlõdésének elõmozdításában,
Kautz Gyula, a XIX. század utolsó harma-
dának tudományos, gazdasági, gazdaságpo-
litikai közéletének legjelentõsebb szereplõje 
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hívta fel elsõként a figyelmet. A máig idé-
zett, Kautz Gyula számára a világhírt meg-
hozó alapmû, a Theorie und Geschichte ma-
gyarul nem jelent meg,1 hanem a Budapesti
Szemle 1859–1860. évi köteteiben látott
napvilágot A nemzetgazdasági eszmék és el-
méletek története címmel hat közlemény-
ben. A közlemények utolsó részében, ami-
kor a nagy nemzetgazdász az elõbbi öt
számban már bemutatott, klasszikus angol,
francia, német közgazdászok (Adam Smith
utódai) után a magyar nemzetgazdasági vi-
szonyokat vette sorra, akkor került elõtérbe
a hírlapok (mai szóval) információértéke.
„Nem szabad szem elõl tévesztenünk azt
sem, […] hogy századunk folytán kifejtett
hírlapirodalmunk is mindenkor mutatott fel,
mutat fel ma is több szakértõtõl értekezése-
ket, melyek az e tudomány alapos tanulmá-
nyozása körül tett fáradozások és munkál-
kodások fényes bizonyítékai gyanánt
tekinthetõk!”2

A másik vélekedés a korszak hírneves
corvina-kutatójától, Csontosi Jánostól szár-
mazik, aki akadémiai tagságának reményé-
ben Wenzel Gusztáv jogtudós egyetemi ta-
nár, történetírónak küldte el önéletrajzát.
Wenzel Gusztáv már 1846-tól az Akadémia
tagja volt. Csontosi szakirodalmi munkássá-
gát felsorolva szembetûnõ, hogy publikált a
hazai szakfolyóiratokon kívül a Literarische

Berichte több sorozatában németül, a
Petzholdt által Drezdában szerkesztett
Anzeigerben pedig latinul. Szintén teológiai
mûveltségét hasznosítva a Codex Diploma-
ticus okmánytárainak munkatársaként mû-
ködött közre. Ötven értekezésen kívül azon-
ban csak négy önálló munkája jelent meg
nyomtatásban, s ezért némileg mentegetõz-
ve hangsúlyozta: „[...] nem csak nálunk, ha-
nem külföldön is általában véve, nem az
önálló nagyobb munkák, hanem a szakfo-
lyóiratok és tudományos társulatok érteke-
zései viszik elõbbre a tudományt[...]”3

A hírlapirodalom egyre nagyobb térhódí-
tását a tudományos kutatásban a sajtó képvi-
selõi is érzékelték, különösen a Fõvárosi La-
poknál, így napra készen tudósították olva-
sóikat az Országos Hírlapkönyvtárnak 1884.
július 2-án, Trefort Ágoston vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter rendeletére történt
megnyitásáról, periodikagyûjteményének
gyarapodásáról és mindebben id. Szinnyei
József szorgos munkálkodásáról.4

Szinnyei fogadtatásának a Nemzeti Mú-
zeumban eleinte kissé fagyos, majd a legme-
legebb kollegiális voltára pedig két levél
szolgáltatta a bizonyságot. Az elsõt 1884-
ben Csontosi János, az utóbbit pedig 1889-
ben Fejérpataky László írta. A múzeumi
kézirattár két munkatársának – az abban az
idõben még elválaszthatatlanul jó barátok-
nak és kollégáknak– a levélváltása igen jól
megvilágította a múzeumi tiszteknek a tudo-
mányos és társasági közéletben betöltött kü-
lönbözõ szerepeit, olykor pedig kifejezetten
szórakoztató momentumokkal tarkított ada-
lékot szolgáltatott a Múzeum és Széchényi
Országos Könyvtára korabeli életéhez és
mûködéséhez.

Az idõben továbbhaladva Pogány György
(Kármán József Városi Könyvtár) a
Szinnyeit követõ hírlaptári õr, az éppen 150
éve született Kereszty István pályájának be-
mutatására vállalkozott: 

„Szakmatörténetünk egyik toposza a
XIX. század meghatározó mûveit megalkotó
bibliográfusokat – Szabó Károlyt, Szinnyei
Józsefet és Petrik Gézát – összefoglalóan a
»nagy bibliográfus triász« epitheton ornans
fordulattal jellemzi. Teljes joggal, hiszen
magisztrális munkáik nélkül ma sem tud-
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nánk alapvetõ feladatainkat ellátni, és élet-
mûvük jelentette azt a fundamentumot,
amelyet a XX. század megkerülhetetlen bib-
liográfusai folytattak vagy kiteljesítettek az
új viszonyok között. Gulyás Pálon, Kõhalmi
Bélán, Kozocsa Sándoron kezdve Dezsényi
Bélán és Szentmihályi Jánoson át Csûry Ist-
vánig, vagy akár a szinte napjainkban távo-
zott Busa Margitig tágítható szakmánk
nagyjainak névsora, akik valamilyen mér-
tékben, gyakorló bibliográfusként vagy teo-
retikusként, követõik voltak.

A XIX. századi szakmaalapítók és a XX.
századi folytatók között felismerhetõ egy
nemzedék, amelynek tagjaira jellemzõ,
hogy pályájukat a triász egyike mellett, an-
nak szinte árnyékában, mintegy famulusa-
ként kezdték, és a megérdemeltnél kevesebb
figyelem fordul mûködésük felé. Pedig rész-
ben az õ személyük jelenti a közvetlen kap-
csolatot a két évszázad, a két korszak, a még
némileg patriarchális könyvtári, bibliográfi-
ai viszonyok és az egyre inkább a modern,
vagyis intézményi szervezeti keretekben
mûvelt bibliográfiakészítés között. Ez a
nemzedék – gondoljunk Hellebrant Árpádra,
Kiszlingstein Sándorra, Barcza Imrére,
Tipray Tivadarra vagy Horváth Ignácra –
mára igencsak méltánytalanul kiszorult a
szakmai köztudatból. Ebbe a nemzedékbe
tartozik a százötven éve, 1860. május 22-én
született sokoldalú Kereszty István is.

Két korszak határán élt, hosszú életének
– 1860-tól 1944-ig – csaknem pontosan fe-
lét a XIX., második részét pedig a XX. szá-
zadban élte, és a századforduló idõszakában
a szakmai diskurzusban mind jobban elõtér-
be kerülõ két könyvtári szolgáltatás és
különgyûjtemény napi mûködésében, illetve
megteremtésében vett részt. A Hírlaptárban
megalakulásától, 1884-tól dolgozott,
Szinnyei József legközelebbi segítõje, mun-
katársa, mondhatni tanítványa, majd utóda
volt. Az új század elsõ éveitõl hírlaptári fel-
adatai mellett a Zenemûtár megszervezését
sürgette, aktív élete két utolsó szolgálati
évében, 1920 és 1922 között pedig e gyûjte-
mény felállítását, kialakítását kapta felada-
tul. Hosszú éveken keresztül szerkesztette a
Magyar Könyvszemlében napvilágot látó
kurrens magyar sajtóbibliográfiát, egyik
kezdeményezõje volt a kurrens zenei köny-
vészet megteremtésének. Legfontosabb bib-
liográfiai összeállítása az 1916-ban megje-
lent A magyar és magyarországi idõszaki
sajtó idõrendi áttekintése 1705–1867 címû
segédlet.”

Vass Johanna (OSZK) a nemzeti könyv-
tárban újólag fellelt Dezsényi hagyaték fel-
tárásának kapcsán számolt be Dezsényi Bé-
láról, a II. világháborút követõ idõszak
emblematikus Hírlaptár-vezetõjérõl: „A hír-
laptári emlékülés programjából nem marad-
hat ki a felidézett, megidézett alakok közül
Dezsényi Béla, aki 1942 és 1963 között volt
a Hírlaptár vezetõje. Ma már legendás mun-
kásságát sokoldalú mûveltsége mellett a
számos szakterületen – sajtótörténet, bibli-
ográfiai tevékenység stb. – végzett úttörõ te-
vékenység avatja példává; más esetben pe-
dig az életmû izgalmát nem is az eredmény,
hanem a törékeny test és a sokszor fizikai
megpróbáltatással járó hírlaptári, gyakorlati
munka, vagy a »tudós szárnyalás« és a szab-
ványosítási munka »röghöz kötöttsége« kö-
zött feszülõ ellentét – illetve az ezek között
a tevékenységi formák közötti választás –
adja. A mai, retrospektív sajtóbibliográfiát
tervezõ nemzedék számára különösen figye-
lemre méltó az a friss szemlélet, amellyel a
maga korában rendkívül széles látókörrel
választotta ki a nemzetközi viszonylatban
akkor legmodernebb szabványmintákat sa-
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ját, hazai bibliográfiai elgondolásainak
megvalósításához. A megemlékezés aktusán
túl ez utóbbi gondolat lehetõséget ad az
OSZK-ban nemrég újraindult, retrospektív
sajtóbibliográfiai munkálatok koncepciójá-
nak ismertetésére is.”

Gazda István (Magyar Tudománytörté-
neti Intézet) az MTA intézetének égisze alatt
folyó Szinnyei-kutatásról szóló, rendkívül
érdekes beszámolója zárta a rendezvényt,
Id. Szinnyei József, az Országos Hírlap-
könyvtár megalapítója címmel. Gazda Ist-
ván nagy ívû elõadásának mintegy bevezeté-
seként idézte Szentmihályi Jánost, aki, mint
mondotta, „azokat a bibliográfusokat fogja
tisztelni, akik egy teljes Szinnyei bibliográ-
fiát állítanak össze”. Nos, az elõadó öröm-
mel jelentette, hogy a Szinnyei életmû ösz-
szeállítása már 95%-ban készen van, a
2006-ban készült kiadványnak5 köszönhetõ-
en. Gazda István a továbbiakban a fennma-
radó 5%-ról beszélt, amely még bõségesen
tartogat tennivalókat. Legelsõként említette
Szinnyei naplójegyzeteinek kiadását, úgy-
mond „végtelen számú naplójegyzetrõl van
szó”, amelyeknek korabeli kiadása nincs
meg már a nemzeti könyvtárban sem.
Szinnyei 1901-ben tartotta akadémiai szék-
foglalóját, számára az akadémiai levelezõ
tagság elérése sem volt könnyû, hatodik pró-
bálkozásra sikerült bejutnia a tudós testület-
be, akkor is jobbára csak azért, mert a tudó-
sok számára sem volt közömbös Szinnyei
monográfiájába, a Magyar írók közé, a meg-
felelõ életrajzzal bekerülni. Sok érdekessé-

get rejtenek még a nagy bio-bibliográfia
kéziratai is...! Szinnyei minden nap írta a
naplóját – külön testes kiadványt lehetne
megjelentetni Szinnyei ebédjeirõl, és meg-
fontolandó lenne véleménye abban a tekin-
tetben is, amely a mindennapi séta szüksé-
gességérõl szól. „Életmûvét tanítani kelle-
ne! Van még kutatni való Szinnyei ügyben”
– figyelmeztetett Gazda István, és arra vo-
natkozóan is javaslatot tett, hogy a mostaná-
ban induló digitalizálási projektekben igen
hasznos lenne Szinnyei hatvankötetes nap-
lójának és a Magyar írók kéziratanyagának
digitalizálása.

A rendkívül tartalmas és igen jó hangula-
tú rendezvény végén további informális be-
szélgetés vette kezdetét, nagy szerencsénkre
a Bibliográfiai Szekció tagságának körében
még vagyunk páran, akik valamikor még
megízlelhettük a régi Hírlaptár levegõjét 
a múzeumban, és személyesen ismerhettük
a nagy elõdök némelyikét! ■
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