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Bényei Miklós

AMIKOR A VASÚTI MENETREND
TANKÖNYV
ZAMJATYIN FÉLELMETES SZATÍRÁJA
Jevgenyij Ivanovics Zamjatyin. Borisz Kusztodijev festménye (1923). Fotó: Wikipédia
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✒✒  Ha irodalmi vagy olvasói körökben,

netán a könyvtárosok eszmecseréiben

szóba kerül a disztópia (másként:

antiutópia) jelensége, csaknem minden-

ki a két angol író, Huxley Szép új világ

és/vagy Orwell 1984 címû regényére

gondol. Valójában volt egy elõfutáruk

is, az orosz Jevgenyij Ivanovics Zam-

jatyin (1884–1937), aki már 1920–21-

ben megalkotta látnoki (ha úgy tetszik:

profetikus) mûvét, a rendkívül beszé-

des Mi címmel. Elõször angolul látott

napvilágot, mert hazájában, Szovjet-

Oroszországban a cenzúra nem engedte

kiadni. Szinte hihetetlen, ám jellemzõ

tény, hogy anyanyelvén csak a gorba-

csovi glasznoszty idején, 1988-ban jelen-

hetett meg. (Nem sokkal késõbb, 1990-

ben Földeák Iván fordításában nálunk is

közreadták, majd 2008-ban ismét.)

A szerzõ jégtörõhajó-mérnöknek ta-

nult, és egyetemistaként csatlakozott a

bolsevikokhoz. A gyõzedelmes szovjet-

hatalomból – immár íróként – azonban

elég hamar kiábrándult, elsõsorban a

munkáját korlátozó cenzúra kemény

szorítása miatt. A Mi lapjain már egy to-

talitárius rendszer félelmetes képe raj-

zolódik ki. Meglátásom szerint ekkor

még szatírának szánhatta a regényt, ta-

lán maga sem gondolta, hogy pár esz-

tendõ múltán, az új „cár” (a regényben

a Jótevõ) uralma alatt mindabból, amit

leírt, sok minden megvalósul.

A cím, a személyes névmás arra utal,

hogy a cselekmény helyszínén, az Egy-

séges Államban elvileg minden a közös-

ségnek rendelõdik alá, az egyén má-

sodrendû alany. Neve sincs senkinek,

az embereket számokkal jelölik; a mér-

nök-matematikus fõhõs D-503. Õ irá-

nyítja annak az ûrhajónak, az INTEG-

RÁL-nak (így, csupa nagybetûvel!) a

szerelését, amelynek feladata a forrada-

lom lángjának kozmoszbeli elterjesztése

lenne. (Könnyen felismerhetõ a kom-

munista világforradalom ideája!) Min-

den a logika, a matematika szabályai

szerint történik, kinek-kinek megvan a

kijelölt helye, a Rend-Tábla alapján vég-

zett munkája, minden teljesen mechani-

zált. Az épületek fala (a lakóházaké is)

üvegbõl van, vagyis minden látható.

Szerelem csak titokban és csak a lelep-

lezésig létezhet. Még a nemi aktusok

résztvevõit is irányítottan sorsolják, az

újszülötteket pedig elkülönített telepe-

ken gondozzák, majd nevelik az állam

elveinek szellemében. Ha valaki sza-

bálytalanságot (mert „bûntény” itt

nincs) követ el, azt a közösség bírálja

el, az ítéletet az elvileg évente válasz-

tott, de mindig újraválasztott Jótevõ

mondja ki, felemelve kõbõl lévõ jobb

kezét. (Az író közvetlenül nem céloz rá,

de nyilvánvaló, hogy mély iróniával

mozgó, ám örökéletû szoborként ábrá-

zolja a zsarnokot.) Az Egységes Állam

voltaképpen egy napfényes burával fe-

dett város (a Campanella-féle Napvárost

idézi), amelyet egy mitikus Zöld Fal vá-

laszt el a világ többi részétõl, a termé-

szetes külvilágtól. Belül csak egyetlen

régi típusú ház található (a neve is: Ré-

gi Ház), ahová a magányra vágyódók

idõként elvonulhatnak, természetesen a

hatóságok ezt az objektumot is szigorú-

an megfigyelik.

A regény kilencszáz évvel az Egysé-

ges Állam létrejötte, az újfajta civilizáció
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gyõzelme után játszódik. (Konkrétabb

évszám sehol sem olvasható.) Az egy-

kori huszadik század már csupán a 

régészeti kutatás tárgya, az akkori népe-

ket az új állam „számai” (polgárai) vad-

embereknek tartják, a barométert pedig

hozzájuk illõ ásatási leletnek. Szintén az

archeológusok találtak meg egy (egyet-

len!) akkori könyvet. Zamjatyin elhall-

gatja, mi volt ennek a tartalma, netán ki

volt a szerzõje. Mindössze egy könyvet

említ cím szerint – bár ez már késõbbi

századokból maradt fenn –, a vasúti

menetrendet. Noha a technicizált világ-

ban mindenki aeróval (a nagyon gyors

személyi repülõvel) közlekedik, mint „a

régi irodalom hozzánk eljutott nagysze-

rû emléke” része az iskolai tananyag-

nak. A titokzatos Régi Ház lakásaiban

szintén voltak „vörös, zöld, narancsszín

kötésû régi könyvek”. Miután ezeket

csak beteges, eltorzult, abnormális lel-

kek („számok”) lapozgatták, a közös-

ség, az Egységes Állam szempontjából

voltaképpen érdektelenek. 

Könyvek „most”, vagyis a kilenc év-

századdal késõbbi jelen korában is ké-

szültek, sõt éppen olyanok, mint a haj-

daniak; legfeljebb egyforma kötésben

és méretben nyomtatták papírra azokat.

S továbbra is a tudományos információ-

szerzés legfontosabb eszközei közé so-

rolhatók. Dolgoznak a történetírók és

születnek regények. (A tudományos,

szakmai, mûvészeti és szépirodalmi fo-

lyóiratokról nem esik szó.) Gyakorlati-

lag megszûntek viszont a hírlapok (és

nyilván a magazinok). Kizárólag az Ál-

lami Újság jelenik meg, vagyis a sajtó

útján történõ hírközlést monopolizálták.

E lap példányait aztán „arannyal díszí-

tett kötésben” helyezik el a könyves-

polcokon, hogy örök idõkre megõriz-

hessék azokat.

Jevgenyij Zamjatyin viszonylag korán

felismerte (amikor írta a mûvet, har-

minchat-harminchét éves volt) egy for-

málódó uniformizált társadalom, dikta-

túra veszélyeit. Ironikus, szatirikus

hangvétellel figurázta ki a rendszer visz-

szásságait. Egy ideig, fõként a befolyá-

sos Gorkij pártfogásának köszönhetõ-

en, békén hagyták, sõt 1931-ben Sztálin

hozzájárult, hogy elhagyja hazáját. Bár

mérnökember volt, az író nem sejtette

meg az igazi civilizációs fordulatot, a

számítógépek, az infokommunikációs

technológia korszakának megszületé-

sét, kibontakozását. ■
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JEVGENYIJ IVANOVICS ZAMJATYIN orosz 

regényíró, elbeszélõ, drámaíró, mûfordító

1884. január 20./február 1., Lebegyija –

1937. március 10., Párizs 

1902 és 1908 között Szentpétervárott tanult

mérnöknek, ott csatlakozott a bolsevikok-

hoz. Részt vett az 1905-ös mozgalmakban.

Az 1917-es nagy októberi szocialista forra-

dalmat még lelkesedéssel fogadta, lapokat

szerkesztett. Késõbb azonban – fõleg a bol-

sevik cenzúra miatt – már keményen bírál-

ta a rendszert. 1920–21-ben írta meg Mi c.

utópisztikus regényét, ami a totalitárius ál-

lamról szól. Elsõ kiadása a szovjet cenzúra

miatt csak Angliában jelenhetett meg 1924-

ben; George Orwell 1984-ének modelljéül is

szolgált. Írásai miatt üldözték, csak Mak-

szim Gorkij pártfogása mentette meg a le-

tartóztatástól. 1931-ben Sztálin engedé-

lyezte Zamjatyin külföldre távozását.

(Wikipédia)
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Máté János
NYITOTT NAPOK 2.0

A képen: Voit Krisztina 1995-ös felhívása.
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✒✒ „A sorozat célja kettõs: egyfelõl az

egyetemi hallgatóság számára szeret-

nénk olyan szakmai ismereteket nyúj-

tani, amelyek kiegészítik és tovább bõ-

vítik a tantervben szereplõ stúdiumok

adta tudásanyagot, másfelõl a könyvtá-

ros szakma számára felkínálni [...] tájé-

kozódási lehetõségeket.” – Voit Kriszti-

na, az ELTE BTK KITI Könyvtártu-

dományi Tanszékének egykori vezetõje

fogalmazta meg így a nyilvános elõ-

adásfolyam küldetését egy 1995. októ-

ber 5-én kelt iraton. Az elhatározást 

hamarosan tett követte: a nyitóelõadást

ugyanezen hónap 11-én tartotta Csa-

podi Csaba A Corvina-kutatás problé-

máiról. Errõl az eseményrõl szinte

azonnal tudósítás jelent meg a Könyvtá-

ri Levelezõ/lap hasábjain, ez egyúttal a

Nyitott Napokról szóló elsõ publikáció

is.1

A sorozatot eleinte a könyvtörténeti

és -mûvészeti tárgyú elõadások uralták,

például Rozsondai Marianne: A könyv-

kötéskutatás problémái (1995. novem-

ber 15.); Haiman György: Nyomtatott

szövegek és képek vizsgálatáról (1995.

november 29.); Soltész Zoltánné: Régi

könyvek és egykori tulajdonosaik (1996.

február 21.); V. Ecsedy Judit: Rejtett

nyomdahelyû könyvek a 16–18. szá-

zadban (1996. március 6.); Pavercsik

Ilona: Pest-budai könyvkereskedõk az

1780-as és 1790-es években (1996. má-

jus 8.); Sarbak Gábor [Madas Edit helyett

„beugorva”]: A kódextöredék-kutatás

története és jelentõsége (1996. október

16.); Sarbak Gábor: Középkori pálos

kéziratok és nyomtatványok (1996. no-

vember 6.); Madas Edit: Középkori bib-

liafordításainkról (1996. november

20.); Körmendy Kinga: A kodikológia le-

hetõségei a magyar mûvelõdéstörténet

forrásainak feltárásában (1996. novem-

ber 4.); Török Gyöngyi: A corvinák dí-

szítésérõl (1997. március 1.).

Emellett természetesen már a Nyitott

Napok elsõ idõszakában megjelentek

információtudományi témák is (így pél-

dául Rózsa György: Kulturális örökség

és információs társadalom, 1995. no-

vember 1.). Az – akkori – technikai új-

donságok bemutatására több ízben sor

került (például Matlák Tamás: Mire a

papírhegybõl CD ROM lesz, 1995. no-

vember 8.; Sütheõ Péter: Az Internet,

1996. október 30.). Nem maradt ki a té-

mák sorából a menedzsment sem

(egyebek mellett Szántó Péter: Hogyan

menedzseljünk ma egy könyvtárat?,

1996. április 10.), és szó esett könyvtár-

építészeti és -berendezési kérdésekrõl

is (például Gócza Gyuláné: Költöztetés –

építkezés – az új épület szolgáltatások-

kal való megtöltése, 1999. április 21.).

Több tematikus félévet szerveztek

(például Különleges szolgáltatások,

gyûjtemények, ismerethordozók, 2000

tavasza), sõt, az A pályázás – pályázati

rendszer – pályázási tapasztalatok té-

makörre három szemeszter is épült

(1998 tavasza és õsze, 1999 tavasza).

Hasonlóképpen több félév végén

visszatérõ program volt a mindenkori
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sorozat az ELTE BTK Könyvtártudományi-

Informatikai Tanszékén = Könyvtári

Levelezõ/lap, 7. évf. 1995. 10. sz. 17. o.



végzõs hallgatók bemutatkozása és a

szakdolgozatok ismertetése (1998, 1999

és 2000 tavasza). 

A Nyitott Napok keretében egyetlen,

kivételesen örömteli alkalomból a so-

rozat alapítója, Voit Krisztina is tartott

elõadást: Beszámoló a tanszéken meg-

induló doktori (PhD) képzésrõl (1998.

március 4.). Itt említendõ, hogy a szer-

vezést a késõbbiekben már nem õ vé-

gezte, 1998 õszétõl például Bobokné

Belányi Beáta volt a Nyitott Napok

„háziasszonya”.2

Az elõadásokat rendszerint az akkori

Könyvtártudományi és Informatikai

Tanszék, a mai Könyvtár- és Informá-

ciótudományi Intézet (KITI), „oszlopos”

elõterében tartották, de kivételes ese-

tekben külsõ helyszínt is igénybe vet-

tek. Gócza Gyuláné már említett elõ-

adására például a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár Zenei Gyûjteményének akkor

nyíló Ötpacsirta utcai épületében került

sor.

A rendezvény szerdánként, szinte

mindig tizenhét órakor kezdõdött. Az

eleinte heti (!) gyakoriság idõvel kéthe-

tivé alakult, és olykor hosszabb szüne-
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2 Ezúton is köszönöm Patkósné Tóth Zsuzsá-

nak, hogy az eddigi elõadások jegyzékét és az

egyéb dokumentációt rendelkezésemre bocsá-

totta. (A lista néhány adatát az elõadásokon

készült jegyzeteim alapján pontosítottam.)
3 Az elsõ „hivatalos” híradás a Nyitott Napok

újraindításáról: Kiszl Péter: Tudományos örök-

ség és gyorsuló fejlõdés – könyvtárosképzés az

Eötvös Loránd Tudományegyetemen =

Könyvtári Figyelõ, 61. évf. 2014. 450. o.

Kiszl Péter. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI



tek következtek. A sorozat megszûnésé-

ig, 2000 novemberéig, összességében

így is mintegy hatvan alkalommal gyûl-

tek össze a Nyitott Napok résztvevõi.

•

Két évtizeddel alapítása és bõ tizenöt

évvel megszûnése után a Nyitott Napok

az alapítója által megfogalmazott gon-

dolatok szellemében indul újra.3 Voit

Krisztinának a cikk elején idézett szavai

ma is érvényesek, így az új sorozat kon-

cepciója nem különbözik a régiétõl. 

A hagyományõrzés jegyében megmarad

a szerdánkénti idõpont és a tizenhét

órai kezdés is. Az elõadások helyszíne

azonban az oszlopos elõtér helyett az

abból nyíló hatos terem lesz. (Ez a vál-

toztatás azért szükséges, mert manap-

ság az elõadók többsége számítógépes

prezentációval illusztrálja mondandóját,

és az ehhez szükséges technikai feltéte-

lek biztosítása az elõtérben nehézkes.)

A KITI erõsödõ történeti elkötelezett-

ségét mutatja nem csak a könyvtörténet

specializáció tavalyi beindítása, hanem

például az is, hogy az újjászületõ Nyitott

Napok egyelõre kifejezetten történeti

jellegû lesz. A téma tehát minden eset-

ben információ-, írás-, könyv- könyvtár-,

nyomdászat- vagy sajtótörténeti, az 

elõadók között azonban lesznek törté-

nészek, muzeológusok, levéltárosok,

irodalom-, mûvészet-, és nyelvtörténé-

szek is. Ez többek közt azt is biztosítja,

hogy külsõ nézõpontból tekinthessünk

a saját szakmánkra. A könyves témák-

kal (is) foglalkozó „külsõs” elõadók

könyvtárosokétól olykor eltérõ látás-
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Barátné Hajdu Ágnes. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI



módja és a szaktudományok határainak

átlépése remélhetõleg sokakat késztet

gondolkodásra, és nyilván akadnak,

akiket hozzászólásra is sarkall. Éppen

ezért a bõ háromnegyedórás, szûk egy-

órás, nyilvános elõadások végén termé-

szetesen lehetõség nyílik kérdésekre,

vitára.

A másfél évtizedes szünet után újra-

induló Nyitott Napok elsõ alkalma kü-

lönleges esemény volt nem csak a hosz-

szú kihagyás miatt, hanem azért is, mert

a nyitóelõadás elõtt a rendezvénysoro-

zat kezdeményezõjérõl, Voit Krisztiná-

ról emlékeztek meg a jelenlévõk. 2016.

február 24-én, szerdán délután öt óra-

kor Kiszl Péter köszöntötte a megjelen-

teket, majd átnyújtotta a Nyitott Napok-

logópályázat gyõztesének, a KITI egyik

most végzõ diákjának, Császár János-

nak az õt megilletõ díjat. Ezt követte az

intézetigazgató fényképekkel és doku-

mentummásolatokkal illusztrált emléke-

zése kedves tanárára, Voit Krisztinára,

akivel késõbb – immáron kollégaként –

évekig egyazon oktatói szobán oszto-

zott. Igen személyes hangú elõadásá-

ban Kiszl Péter beszámolt a tanárnõ

KITI-ben õrzött hagyatékának rendezé-

si munkálatairól is. 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezetõ,

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

elnöke Voit Krisztinát a szakembert mu-

tatta be, adatgazdag elõadásában elsõ-

sorban a Nyitott Napok alapítójának pá-

lyáját és eredményeit ismertette. 

A közönség soraiban foglalt helyet

Voit Krisztina egykori évfolyamtársa,

Poprády Géza, az Országos Széchényi

Könyvtár korábbi fõigazgatója is. Nem
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csak jelenlétével, hanem hozzászólásá-

val is megtisztelte az eseményt a néhai

tanszékvezetõ öccse, ifj. Voit Pál, a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi

Könyvtár igazgatója. Õ elsõsorban a „ci-

vil” Voit Krisztinára emlékezett, de el-

mondta azt is, megnyugtató számára,

hogy nõvére hagyatéka méltó helyre

került Voit Krisztina egykori, szeretett

munkahelyén. 

A megemlékezések után következett

az újjászületõ Nyitott Napok elsõ elõ-

adása, amelyet Gazda István tudo-

mánytörténész tartott a könyvtáros és

orvostudós Semmelweisrõl. A Magyar

Tudománytörténeti Intézet igazgatójá-

nak lendületes elõadása egyrészt a köz-

tudatból hiányzó részletekre világított

rá, így arra, hogy „az anyák megmentõ-

je” rövid ideig könyvtáros is volt, illetve,

hogy egyes mûveinek milyen kiadásvál-

tozatai vannak. Gazda István emellett

hangsúlyozta Semmelweis többek által

kétségbe vont magyar voltát, ismertette

a nevezetes felfedezés – több helyütt té-

vesen megjelent – részleteit, végül cá-

folta a Semmelweis tragikus sorsával és

halálával kapcsolatos mendemondákat

és tévhiteket. 

A rendezvény végén Bibor Máté, a

KITI Könyvtártudományi Tanszékének

tanársegéde (és a márciusi alkalomtól

kezdõdõen a sorozat szervezõje) né-

hány percben ismertette a Nyitott Napok

2016 tavaszi programját:

Március 9.: S. Sárdi Margit (ELTE BTK

Régi Magyar Irodalom Tanszék): 

A zágoni parókia könyvtára;

Április 20.: Boreczky Anna (MTA-

OSZK Res Libraria Hungariae Kutató-

csoport): „Papirusz-stílus” a középkori

könyvfestészetben. Egy családregény ha-

gyományozódás-történeti konzekvenciái;

Május 11.: Pálffy Géza (MTA BTK

Történettudományi Intézet): Egy kevéssé

ismert közép-európai Habsburg-kódex-

sorozat magyarországi vonatkozásai. 

A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai

a XVI. században.

Az elõadásokra minden érdeklõdõt

szeretettel vár az ELTE BTK Könyvtár-

és Információtudományi Intézete! ■
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✒✒ A nyílt hozzáférés, adatkezelés és

publikálás kérdéseinek megvitatására

szervezett konferenciát az Egyetemi

Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK)

és az OpenAIRE március másodikán az

Egyetemi Könyvtár nagyolvasójában és

március harmadikán a Corvinus Egye-

tem Egyetemi Könyvtár Akvárium ter-

mében. A téma rendkívül idõszerû, ezt

igazolta a megjelent érdeklõdõk nagy

száma is.

Az OpenAIRE 2020 projektet Görögh

Edit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és

Nemzeti Könyvtár (DEENK) munkatársa

ismertette. A projekt célja a kutatási

adatok hozzáférhetõvé tétele. Elsõ lé-

pésként az infrastruktúrát hozták létre,

ezt követi az adatok összekapcsolása

vagy kereshetõvé tétele egy közös plat-

formon. Jelenleg már ötven résztvevõje

van a folyamatnak és harminchárom

helpdesk-pontot alakítottak ki (Magyar-

országon a Debreceni Egyetemen). El-

indult a kilenc tudományterületet átfo-

gó kísérleti program, melynek során

foglalkoznak a kutatási adatok kezelé-

sének új módszereivel, a szabványosí-

tással, az impact factoron túlmutató

tudománymetriai eszközök kidolgozá-

sával.

Keveházi Katalin, a Szegedi Tudo-

mányegyetem Klebelsberg Könyvtár fõ-

igazgatója a nyílt hozzáférés szegedi

gyakorlatáról beszélt. Az egyetem sze-

nátusának határozata alapján minden,

az egyetemi jogviszony keretében ke-

letkezett tudományos publikációt a ku-

tatónak be kell adnia a könyvtárban 

kezelt repozitóriumba. Emellett az

egyetem támogatja magát a publikálást

is azzal, hogy átvállalja annak költségét.

A támogatást természetesen feltételhez

kötik: a folyóiratnak megfelelõ szakmai

színvonalúnak kell lennie. A kutatókat a

könyvtár külön szolgáltatással is segíti,

az úgynevezett szerzõi eszköztárral.

Az MTA Könyvtár és Információs

Központ (MTA KIK) fõigazgató-helyet-

tese, Holl András a PASTEUR4OA 

projektet ismertette. Ennek a kezde-

ményezésnek is a nyílt hozzáférés

támogatása a célja. Az open access el-

terjedtségét vizsgáló kutatók arra a

megállapításra jutottak, hogy bizonyos

tudományterületeken (például fizika,

csillagászat, matematika) igen magas a

szabadon elérhetõ publikációk aránya,

míg más tudományterületeken jóval ala-

csonyabb. Ennek csak az egyik oka 

a tudományterületek különbözõsége, a

kutatási eredmények gazdasági haszno-

sításának különbözõ esélye. Fontos sze-

repet játszik az is, hogy a nyílt hozzáfé-

rés biztosítása meglehetõsen költséges.

Ha szélesebb látószögbõl, globálisan

szemléljük a dolgot, akkor viszont nem

ilyen egyértelmû a helyzet, hiszen pél-

dául a világszerte elektronikus tartal-

mak elõfizetésére fordított összegekbõl

fedezni lehetne ezeket a kiadásokat.
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A Debreceni Egyetem kutatója, Kövér

László a kutatási adathalmazok hozzá-

férhetõségének problémáiról beszélt a

saját tapasztalatai alapján. A magyar ku-

tatók élen járnak a madártani megfigye-

lések terén, adatbázisukban rengeteg

adatot rögzítenek. Ezek az adatok azon-

ban kevéssé hasznosíthatók más kutatá-

sokban. 

Nagy Balázs, a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatalának munkatársa elõ-

adásában igen alaposan és érthetõen

foglalta össze a nyílt hozzáférés ma-

gyarországi gyakorlatát és jogi kereteit a

szellemi tulajdonjogok vonatkozásában.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az

adatbázisok is szerzõi jogvédelem alatt

állnak. Egyes adatokat szabadon fel le-

het ugyan használni belõlük, de az

egész adatbázisnak vagy egy nagyobb

részének a nyilvánosságra hozatala csak

a jogtulajdonos hozzájárulásával lehet-

séges. A védettség az eredeti nyilvános-

ságra hozataltól számított tizenöt évig

tart.

Az MTA KIK munkatársa, Soós Sán-

dor a tudománymetriáról, a kutatásérté-

kelés elméleti hátterérõl beszélt. Miután

hangsúlyozta az összemérhetõség fon-

tosságát, számba vette a legelterjedtebb

tudománymetriai eszközöket, majd

részletesen ismertette az MTMT gyakor-

latát.

Végül a Debreceni Egyetemrõl Ko-

vács Krisztián az egyetem nyílt hozzá-

férésû folyóiratát, az Apstractot mutatta

be a kitartó hallgatóságnak.

Március harmadikán a rendezvény

kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a

Corvinus Egyetem könyvtárában. ■
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✒✒  Lezárult a Nemzeti Kulturális Alap

(NKA) szakmai kollégiumainak tisztújí-

tása, február 18-án megkezdték a mun-

kájukat az új kuratóriumi tagok. 

A könyvtárak számára fontosabb kollé-

giumok összetétele a következõképpen

alakult:

KÖZGYÛJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetõje (a szakmai szervezetek ál-

tal delegált személy):

Tõzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri Bródy

Sándor Megyei Könyvtár igazgatója

A szakmai szervezetek által delegált személyek:

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múze-

um ágazati feladatokat felügyelõ fõigazgató-he-

lyettese

Hermann István, a Magyar Nemzeti Levéltár

Veszprém Megyei Levéltára igazgatója 

A Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) által de-

legált személy:

Szõnyiné Szerzõ Katalin zenetörténész, az

OSZK Zenemûtárának ny. vezetõje, az MMA

rendes tagja

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:

Dr. Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-

tár fõigazgatója

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fõigazga-

tója

Dr. Szabadi István, a Tiszántúli Református Egy-

házkerület Levéltára igazgatója, a MELTE elnö-

ke

Dr. Tóth Arnold etnográfus, a miskolci Herman

Ottó Múzeum igazgatóhelyettese

KÖZMÛVELÕDÉS KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetõje (a szakmai szervezetek ál-

tal delegált személy):

Csatlósné Komáromi Katalin mûvelõdési és fel-

nõttképzési menedzser, kulturális szakértõ, a

sárospataki Mûvelõdés Háza és Könyvtára igaz-

gatója

A szakmai szervezetek által delegált személy:

Csengei Ágota közmûvelõdési szakember, a

keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-

pont igazgatója

A Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált

személy:

Pál Miklósné, a Békés Megyei Népmûvészeti

Egyesület elnöke

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:

Andrási Kata kulturális PR-szakember, a Polgá-

ri Magyarországért Alapítvány szervezési igaz-

gatója

Bak Lajos közmûvelõdési szakember, kulturális

szakértõ, a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és

Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ügyvezetõ igaz-

gatója

Grúz Atilla közmûvelõdési szakember, a

kisgyõri Faluház – Mûvelõdési Otthon és

Könyvtár vezetõje

KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetõje (a szakmai szervezetek ál-

tal delegált személy):

Dr. Hermann Róbert DSc., történész, a Hadtör-

téneti Intézet és Múzeum parancsnokának tudo-

mányos helyettese, az MTA doktora

A szakmai szervezetek által delegált személyek:

Dr. Redl Károly, az Országgyûlési Könyvtár

igazgatóhelyettese, a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete alelnöke
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Szentmártoni János költõ, a Magyar Írószövet-

ség elnöke, az MMA levelezõ tagja

A Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált

személy:

Szemadám György festõmûvész, író, az MMA

elnökségi tagja

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:

Kollár Árpád író, mûfordító, szerkesztõ, a Fiatal

Írók Szövetségének elnöke

Pósa Zoltán Csaba író, költõ, irodalomtörté-

nész, az MMA köztestületének, a Magyar Írószö-

vetség választmányának tagja

Szögi László történész, levéltáros, könyvtáros,

1995 és 2013 között a budapesti Egyetemi

Könyvtár fõigazgatója

Turczi István költõ, író, mûfordító, szerkesztõ,

egyetemi doktor, irodalomszervezõ, a Tipp-Cult

Kiadó vezetõje

ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetõje (miniszteri hatáskörben

kinevezett személy):

Dr. Deme Péter bölcsészdoktor, a Pulszky Társa-

ság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke

A szakmai szervezetek által delegált személyek:

Dr. Zsidi Paula régész, muzeológus, a Budapes-

ti Történeti Múzeum fõigazgató-helyettese

Vukoszávlyev Zorán okleveles építészmérnök,

mûemlékvédelmi szakmérnök, a BME Építé-

szettörténeti és Mûemléki Tanszékének egyete-

mi docense

A Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált

személy:

Prof. habil Dévényi Sándor DLA építészmérnök,

a Pécsi Tudományegyetem Mûszaki és Informa-

tikai Karának egyetemi tanára

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:

Dr. Nagy Gergely építészmérnök, a PANNON-

TERV Budapesti Városépítési Tervezõ Iroda Kft.

ügyvezetõ igazgatója

Dr. Szûcs Endre építész, mûemlékvédelmi szak-

mérnök, az MMA rendes tagja, a Kós Károly

Egyesülés tagja

ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA

A kollégium vezetõje (a szakmai szervezetek ál-

tal delegált személy):

Prof. Dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár,

az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék veze-

tõje

A Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált

személyek:

Prof. Dr. habil Szakály Sándor, az MTA dokto-

ra, a VERITAS Történetkutató Intézet fõigazga-

tója, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék veze-

tõje

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek:

Dr. Kubassek János geográfus, az érdi Magyar

Földrajzi Múzeum igazgatója

Gózon Ákos tudományos újságíró, az Élet és Tu-

domány fõszerkesztõje

ifj. Dr. Zlinszky János biológus, egyetemi do-

cens, PPKE JÁK Környezetjogi és Versenyjogi

Tanszék ■

Forrás: NKA
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Makuvek Nóra

ISMERÕS ARC A KÖNYVTÁRBAN



✒✒  Barátságos hangulatú estét tölthetett

együtt a közönség Endrei Judittal a ta-

tai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-

ban március 9-én. A Magyar Televízió

egykori bemondójára nagyon sokan

voltak kíváncsiak, rengeteg kérdést ka-

pott az est végén.

Kevesen tudják Endrei Juditról, hogy

mielõtt a televízióhoz került, idegenve-

zetést tanult. Az utazás ma is a szenve-

délyei közé tartozik, mindig lenyûgözik

más kultúrák, a különleges városok, a

szép tájak. Egy véletlen folytán válogat-

ták ki bemondói munkára, ezután las-

san az életévé vált a képernyõn való

szereplés. 

A nagy váltás az 1990-es évek végén

következett be az életében, amikor ko-

rábbi hivatását elhagyva – könyvírásra

adta a fejét. Elsõ kötetét, az Anno 2000 –

Ezredvégi kaleidoszkópot az ezredfor-

duló ihlette. Az azóta eltelt idõ alatt

megjelent hat könyve az egészséges

életmóddal, valamint a nõ és férfi törté-

netével foglalkozik. 2015-ben került a

boltokba Korhatártalanul – 50 után is

aktívan címû írása. 

Az utóbbi években Endrei Judit tár-

saival létrehozta a szentendrei közpon-

tú Kor-határtalanul Közhasznú Egyesü-

letet. Ennek keretein belül az ötven fe-

lettiek számára szerveznek találkozókat,

elõadásokat. Céljuk, hogy az ország mi-

nél több pontján létrejöjjenek Kor-ha-

tártalanul közösségek.

A Könyves Szerda programja hosszú

beszélgetéssel és dedikálással zárult. Az

est vendége annak örült a legjobban,

hogy találkozhatott nézõivel, akikhez

évtizedeken át ismeretlenül beszélt. ■
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Bényei Miklós

„JÓL ESIK KÖZTETEK LENNI…”
NÕI SORSOK, SZEREPEK 

DEÁK FERENC KÖRNYEZETÉBEN



✒✒  Gyakran elgondolkodom azon, hogy

a magyarországi polgári átalakulás dön-

tõ idõszaka, a tizenkilencedik század

középsõ harmada miért él olyan eleve-

nen a magyarság kollektív emlékezeté-

ben, miért emlegetik az emberek olyan

nagy tisztelettel, sõt csodálattal ezt a né-

hány évtizedet. Nyilván meghatározó

tény, hogy ekkor zajlott a polgári forra-

dalom és a szabadságharc, mintegy a

világ felé is demonstrálva, hogy hazánk

az egyetemes történelmi fejlõdés fõ

áramlatába került. Bizonyára számos

egyéb ok is felhozható; most csak egy-

re, a könyvünk tárgyára rímelõ sajátos-

ságra szeretnék utalni, mégpedig egy

szubjektív, érzelmi motívumra: megka-

pó, olykor magával ragadó jelenség,

hogy a kor fõszereplõi között mennyi

volt az erkölcsi nagyság. Õk önma-

gukban is, társaikkal együtt meg külö-

nösen rangot adtak a történéseknek, és

mindmáig példamutató személyiségei

lehetnek a közéletnek. Talán elég há-

rom, közismert példát említeni: Kölcsey

Ferenc, Eötvös József és Deák Ferenc. 

„A haza bölcse” – mert már kortársai

is így nevezték – sokunk tudatában zse-

niális, megfontolt, ám eléggé magába

zárkózó politikusként él. Kevésbé vagy

egyáltalán nem ismert, hogy nagyszerû

életmûvének (alighanem pontosabb

lenne: sokrétû életpályájának) volt egy

roppant érdekes, rejtélyekben bõvelke-

dõ oldala is, a nõkhöz való viszonya.

Ezt mutatja be a zalaegerszegi Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ki-

adásában napvilágot látott, mintegy két-

százhúsz oldalra rúgó kötet. Az intéz-

mény korábban is komoly figyelmet

fordított a névadó kultuszának ápolásá-

ra; a Könyvtári Levelezõ/lap több mint

tíz évvel ezelõtt (2004. évi 7. számában)

méltatta a „Használd a jók benned ve-

tett bizalmát…” Deák Ferenc tisztelete

és emlékezete címû összeállítást. Mint

akkor, most is a könyvtár történész-

igazgatója, Kiss Gábor volt a könyv

szerkesztõje; feltehetõen õ kezdemé-

nyezte a 2013. október 16-án, a régi

megyeháza dísztermében rendezett tu-

dományos konferencia elõadásainak

közzétételét. Célszerû felsorolni a szer-

vezõket, mert kiderül, hogy elsõsorban

a jogászok tartották fontosnak megün-

nepelni nagy elõdjük születésének két-

száztízedik évfordulóját: a Magyar Nem-

zeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, a

Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szer-

vezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi

Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék.

Tizenegy történész vállalta a közremû-

ködést, és mindannyian tudományos

igényességgel, seregnyi adatot felvonul-

tatva, és ami ezúttal is elõnyére vált a

feltárásnak, érzelmileg elkötelezetten

közeledtek témájukhoz. Nem volt köny-

nyû dolguk: a legfontosabb forráscso-

portok egyikét, a hozzá írt leveleket

Deák halála elõtt megsemmisítette; sze-

rencsére saját (másoknak küldött) leve-

leinek egy része fennmaradt, sok-sok

közvetlen és közvetett információ talál-

ható a levéltári iratokban, a visszaemlé-

kezésekben, a korabeli cikkekben. 

A szerzõk filológiai gondossággal

dolgozták fel ezeket és a vonatkozó

szakirodalmi közleményeket, és szinte

minden mondatukon átsüt a mély meg-

becsülés melege. Valószínûleg a gen-
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derkutatás divatba jöttével is magyaráz-

ható, hogy az elõadók többsége (hat)

nõ volt.

A hangütés Kiss Gábor érdeme: jó

könyvtárosként számba veszi, hogy az

adott korban közszájon forgó és rész-

ben azóta is idézett anekdoták miként

(nemegyszer hamisan, torzan) látták-lát-

tatták hõsük és a lányok, asszonyok

kapcsolatát (Deák Ferenc és a hölgyek –

az anekdoták tükrében). Ezután az 

elõadások rendszerint tárgyuk idõrend-

jében követik egymást. A mostani átte-

kintésben azonban eltérek a lineáris tár-

gyalásmódtól, de ez – szeretném 

nyomatékosan hangsúlyozni – nem je-

lent, nem jelenthet minõségi rangsort. 

Kiemelem az általam legfontosabb-

nak, legizgalmasabbnak tartott kérdést,

a magánélet örök rejtélyét: vajon miért

nem nõsült meg Deák sosem?! Miért

maradt egyedül a jó kedélyû, gyermek-

és játékkedvelõ, családszeretõ, rokonait

önzetlenül támogató jómódú nemes? Az

a konferencián is elhangzott, hogy ifjú-

kori szerelme, akirõl barátjának, Vörös-

marty Mihálynak 1826-ban megvallotta,

hogy Ámor nyila õt is megsebezte, to-

vábbra sem azonosítható. Pajkossy Gá-

bor a kötet egyik legterjedelmesebb ta-

nulmányában a születési évszámok

(1803, 1820) egybevetésével egyértel-

mûen kizárja, hogy ez a hölgy Inkey

Szidónia lett volna. Óvatosabban nyilat-

kozik az esetleges udvarlás (az ekkora

korkülönbség nem volt ritka akkoriban)

és kikosarazás felõl. Ugyanis az asz-

szonnyal két házassága között, a 

szabadságharc leverését követõ évben

Deák bizalmas barátságba került (hu-

szonhat rövid levelének vagy inkább

üzenetének szövegét közli), de õ sem

erõlteti a szorosabb érzelmi kapcsolat

bizonyítását. Mindazonáltal mindaz,

amit elmond, jogosan kelti fel az olvasó

érdeklõdését (Deák és Inkey Szidónia).

A kutatók behatóan foglalkoznak két

egyidejû, egymással szorosan összefüg-

gõ pletykával, de mintha a hátteret nem

sikerült volna megnyugtatóan tisztázni-

uk. Mint ahogy az lenni szokott, a szó-

beszéd piszkálódásaitól a tekintély 

Deákot sem óvta meg. Valakik elterjesz-

tették, hogy Csajághy Laura – aki költõ

férjénél (no meg persze a politikusnál

is) sokkal fiatalabb volt – lányának, Vö-

rösmarty Ilonának az igazi apja a

kehidai földesúr. S miután Deák késõbb

igazi gondviselõje lett gyámleányának,

színvonalas neveltetésérõl és kiházasítá-

sáról is õ gondoskodott (a késõbbi mi-

niszterelnök, Széll Kálmán vette felesé-

gül), a pletyka bizonyos körökben újból

tápot kapott. Részletesen értekezik errõl

Körmöczi Katalin (Deák és gyámleá-

nya, Vörösmarty Ilona).

Minekutána a bécsi királyi udvarról

és a magyarbarát királynéról a hazai

közvélemény akkor is, most is viszony-

lag keveset tudott, tud, valószínûleg 

sokakat meglep Béres Katalin írása

(Festetics Mária, Erzsébet királyné ud-

varhölgye). Csak részben kapcsolódik

az egerszegi tanácskozás témaköréhez,

hiszen itt Deák Ferenc valójában mel-

lékszereplõ, a grófnõ sorsának egyen-

getõje; a dolgozat jórészt a két nõ vi-

szonyáról szól. A mûvelt, úrnõjéhez 

töretlenül hû Mária grófnõ naplót veze-

tett, és ebbõl az is kitetszik – amit a
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Sissi-imádók nyilván nem szívesen ol-

vasnak –, hogy Erzsébetnek bizony 

voltak rossz tulajdonságai, személyisé-

gének voltak árnyoldalai.

A helytörténeti tájékoztatással foglal-

kozó könyvtárosok jól tudják, hogy a

hajdani nemesi famíliák rokoni kapcso-

latai szinte áttekinthetetlenek, a család-

fák ágai messze-messze nyúlnak. Kuta-

tó legyen a talpán, aki a Deák család

szövevényes szálait képes kibogozni.

Nos, e kötet szerzõinek ez részben sike-

rült. Dominkovits Péter a jeles politikus

házasságtörõ, gyermekgyilkossággal is

vádolt apai nagyanyjának zûrzavaros

életébõl villant fel epizódokat (Deák Fe-

renc nagyanyja, Hertelendy Anna).

Õ közvetlenül nem hathatott unokája

sorsára, mert ugyanabban az esztendõ-

ben, amikor a kisfiú született, elhunyt;

Kehidán élt ugyan, de a családtól telje-

sen elkülönülten.

Köztudomású, hogy Deák Ferenc

édesanyja, a Gyõr megyei Sirbik Erzsé-

bet e gyermeke születésekor meghalt.

Apja az újszülöttet a zalatárnoki roko-

nokra bízta. Róluk, köztük keresztany-

járól, Deák Istvánné Deák Annáról és

nevelõanyjáról, Deák Józsefné István

Katalinról (aki nemtelen, egy csizmadia-

mester írástudatlan lánya), valamint há-

rom unokahúgáról Bekõ Tamás beszélt

hallgatóinak (Deák Ferenc zalatárnoki

nõrokonai). Megemlíti a magában iro-

dalmi ambíciókat táplálgató másoduno-

kahúg, Gigler Jenõné Deák Mária nevét

is, aki a századfordulón hasznos életraj-

zi adalékokat publikált és ezzel hozzá-

járult a Deák-kultusz újbóli felerõsödé-

séhez.

Hogy egy serdülõ ifjú életének ala-

kulásában milyen fontos lehet a testvé-

rek szerepe, azt a Deákot a politikai pá-

lyára vezetõ bátyja, Antal és áldott lelkû

nõvére, Klára példája bizonyítja. A Fe-

rencet és Klárát összekötõ bensõséges,

felhõtlen szeretet a sírig tartott. Barátság

szövõdött sógora, Oszterhueber József

és közötte is. A szó szoros és átvitt ér-

telmében „nemes” asszony életérõl,

egyéniségérõl, vagyoni helyzetérõl Me-

gyeri Anna beleérzõ empátiával, igen

jól dokumentált közleményben számolt

be („Jóságos, csoda egy lélek…” Deák

Ferenc nõvére, Deák Klára).

A família Tolna megyei ágáról, a

Nemeskéri Kiss (a politikus jóval idõ-

sebb nõvére ide került feleségnek) és a

Szeniczey lányokról Cserna Anna fog-

lalja össze a lényegi tudnivalókat (Deák

Ferenc tolnai nõrokonai). Az államférfi

életrajzának búvárlói közül sem sokan

tudták, hogy volt egy keresztlánya, az

apja kerettyei birtokán 1830 legelején

világra jött Dõry Franciska. Mint min-

den nõrokonát, atyai szívvel támogatta,

nevelgette, biztatta kissé megkésett há-

zasságkötését. Ekkor, 1861 áprilisában

írott soraiból érdemes néhányat Foki

Ibolya nyomán idézni, mert egyrészt a

magyar irodalom egyik legszebb levele,

másrészt mintha látnoki módon saját jö-

võjét is megjósolná: „Elhagyatottság,

édes leányom, keserû állapot, mely a

korral nem fogy, de súlyosbodik. 

Ha nincs, kit az ember szívébõl szeres-

sen, vagy legalább nincs közelében, ha

nincs kinek életét, munkásságát, érzel-

meit szentelje, ha nincs életcélja, rideg

az élet, megdermed a szív; s a gond, mit
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megosztani nem lehet, kétszeresen sú-

lyos.” (Deák és keresztlánya, Dõry

Franciska).

Volt eset, amikor Deák Ferenc vala-

melyik nõismerõsét politikai partnernek

tekintette. Valahogy így közeledett –

nagy tisztelettel – az elsõ magyar mi-

niszterelnök, Batthány Lajos gróf felesé-

géhez és özvegyéhez. Hernády Zsolt

Géza pontról pontra sorra veszi együtt-

mûködésük dokumentálható állomásait,

és kimutatja: sok mindenben egyetértet-

tek (fõleg a reformpolitika igenlésé-

ben), ám a kiegyezés megítélésében

érthetõ módon eltértek a nézeteik

(„Nõdnek jelentsd szíves tiszteletemet”.

Gróf Batthány Lajosné Zichy Antónia és

Deák Ferenc kapcsolata).

Leginkább irodalomtörténeti szem-

pontból érdekes Deák Ágnes tanulmánya

a politikusnak a másik forradalmi öz-

vegyhez, Vachott Sándornéhoz fûzõdõ

szívélyes kapcsolatáról. Elsõ fele elsõsor-

ban Eötvös József segítõ szándékairól

szól, amelyekkel Csapó Mária, a magára

maradt és megélhetési gondokkal küsz-

ködõ kezdõ írónõ és irodalmi vállalkozó

próbálkozásait támogatta. Deák Ferenc

csatlakozott barátja akcióihoz, már csak

azért is, mert a liberális nemzeti program

iránt elkötelezett fiatalasszonyt látta ben-

ne. Vachottné természetesen csodálta fá-

radhatatlan pártfogóját; egyebek között

ezt írta róla: „Ott, hol Deák megjelen,

mindig nemét a biztosság- és nyugalom-

nak érezi a szív, – úgy tetszik, mintha ad-

dig legalább, míg jelenléte varázsa tart,

minden földi baj ellen biztosítva vol-

nánk…” (Deák Ferenc és Vachott

Sándorné Csapó Mária).

A kiadvány jelentékeny hozzájárulás

a kor társadalom-, jog- és mentalitástör-

téneti kérdéseinek megértéséhez. Csak-

nem minden sorából kiviláglik Deák

Ferenc magánemberi, erkölcsi nagysá-

ga. Egyik, örök érvényû intelme, ami-

hez mindig ragaszkodott: „A jóság is

alapföltétele a boldogságnak. Rossz em-

ber lehet szerencsés, de boldog nem

lesz soha.” Noha félárván nõtt fel, agg-

legény maradt, talán szerelmes sem iga-

zán volt, a nõkhöz való viszonyát még-

sem a távolságtartás jellemezte, sokkal

inkább a harmónia. Mûvelõdéstörténeti,

közelebbrõl pedagógiatörténeti jelentõ-

séggel bírnak a leánynevelésrõl vallott

nézetei, amelyek szintén következete-

sen jelen vannak az elõadásokban. 

Deák nõeszménye – a kortársak legja-

vának felfogását tükrözve – a hazáját és

családját szeretõ, iskolázott, nyelveket

beszélõ, sokoldalúan képzett, tevékeny

és takarékos asszony volt, aki férjének

igazi, egyenrangú társa, gyermekeinek

igazi nevelõje. ■

Kiss Gábor

(szerk., 2015):

„Jól esik közte-

tek lenni…” 

Nõi sorsok, 

szerepek Deák

Ferenc környezetében 

Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és

Városi Könyvtár

223 [2] o.
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