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Nagy és fájdalmas veszteség érte Intézetünket 1993- 
ban: július 26-án, életének 48. évében elhunyt Kiss Á rpád 
könyvtáros és szakfordító. Családtagjai, munkatársai és 
barátai augusztus 6-án vettek Tőle végső búcsút a 
Farkasréti temetőben.

Kiss Árpád 1946. február 13-án született Budapesten. 
Az általános és a középiskolát a fővárosban végezte el, a 
Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett 1964-ben. 
1964 októberétől 1965 júniusáig, az Országos Széchényi 
Könyvtárban dolgozott, kezdetben mint raktáros, később 
mint a Bibliográfiai Osztály munkatársa. 1965-től az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán, angol-könyvtár szakon folytatta tanulmányait, 
közben 1969. szeptember 15-étől 1970. július 30-áig az 
Építéstudományi Intézetben dolgozott könyvtárosként. Az 
egyetemen 1970-ben kapott könyvtárosi, valamint angol 
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát.

1970. augusztus 1-jétől a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa volt, ahol a 
különgyűjteményeket gondozta, részt vett a Selmeci 
M űemlékkönyvtár anyagát feltáró katalógus összeál
lításában és szerkesztésében, megbízott csoportvezetőként 
a kurrens könyvanyag feldolgozását irányította és a 
betűrendes katalógust szerkesztette, részese volt a 
könyvtárban folyó, a hazai ásványi nyersanyagok 
kutatásának és kiterm elésének történetét feldolgozó 
kutatómunkának, és szaktájékoztatói munkakört is be
töltött. 1975-ben főkönyvtárosi kinevezést kapott, 1978- 
tól az egyetem angol nyelvű folyóiratanyagának be
szerzése, nyilvántartása és feldolgozása is a feladatai közé 
tartozott. 1979 szeptemberétől Gombocz István-ösztöndíj- 
jal a Kent State University-n (Kent, Ohio, USA) tanult, 
ahol 1980 augusztusában „Master o f Library Science” 
diplomát kapott.

Kiss Árpádoí 1981. február 1 -jén nevezték ki a Magyar 
Állami Földtani Intézet szakkönyvtárának a vezetőjévé. 
Könyvtárvezetői tevékenysége során eredményesen 
szervezte és irányította a gyűjteményben folyó munkát és 
több módszertani korszerűsítést is kezdeményezett, illetve 
hajtott végre: gyarapodási jegyzékek és a kurrens folyó
iratok jegyzékeinek összeállítása és közzététele, az 
Intézetben készült szakfordítások feltárása és össze
gyűjtése, az 1957-1985 között megjelent intézeti szöveges
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kiadványok katalógusának elkészítése stb. 1983-ban meg
fogalmazta a „Magyarország földtani bibliográfiája” című 
kutatási programot, 1984-től e program felelőse és tevé
keny közreműködője volt. A tárolási, anyagmozgatási' és 
állománykezelési nehézségek ellenére biztosította a 
Könyvtár zavartalan működését, emellett kiállításokat ren
dezett és rendszeresen részt vett az Intézet története és 
tevékenysége iránt érdeklődők tájékoztatásában. 1986-ban 
a Könyvtártudományi és Módszertani központ által a 
közművelődési könyvtárak szaktájékoztatói részére 
szervezett továbbképző tanfolyamon a földtudományokra 
vonatkozó rész előadója volt. Tevékenyen részt vett az 
Intézet által szervezett nemzetközi rendezvények 
előkészítésében és megvalósításában is. Az Intézet fela
datainak teljesítése érdekében végzett munkájáért 1988- 
ban igazgatói dicséretben részesült. Eredményesen ápolta 
a Könyvtár nemzetközi kapcsolatait, ennek egyik elis
merése volt, hogy a bécsi Geologische Bundesanstalt



1989-ben, „a jó  együttműködéssel kapcsolatos köszönet 
kifejezéseként”, levelező tagjává választotta. Könyvtár- 
vezetőként 1991-ig tevékenykedett az Intézetben, az év 
július 24-étől a Kiadói és Szerkesztőségi Osztály 
munkatársaként szakfordítói munkát végzett haláláig.

Kiss Árpád felsőfokú nyelvtudásával nagy hasznára 
volt Intézetünknek. 1982-től éveken keresztül angol 
nyelvtanfolyamokat vezetett. Számos munkatársunk Tőle 
tanulta meg e nyelv alapjait, többeket nyelvvizsgához 
segített. Konferenciákon, tárgyalásokon tolmácsolt, az 
Intézetbe látogató külföldi vendégeket kalauzolta. Több 
éven át részt vett az Évi Jelentés elkészítésében: 
rezüméket és tanulmányokat fordított, illetve az utóbbiak 
szakozását végezte. Nyelvi lektora volt a Contributions to 
the History o f  Geological Mapping (szerk.: Dudich 
Endre; Bp., 1984) és a Neogene Mineral Resources in the 
Carpathian Basin, Historical Studies on their Utilization 
(szerk.: Hála József; Bp., 1985) című tanul
mányköteteknek, fordítói munkáját pl. az alábbi művek 
dicsérik: Rocks, Fossils and History, Italian -Hungarian 
Relations in the Field o f  Geology (szerk.: Hála József; 
Bp., 1987), The Role o f  János Böckh and Hugó Böckh in 
the Hungarian Geology (szerző: Vitális György; Bp., 
1991), Museums and Collections in the History o f  
Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary 
(szerk.: Vitális György és Kecskeméti Tibor; Bp., 
1991). Szakirodalmi munkásságából kiemelendő a 
Drahos' ISTVÁNNÉval és Tarján ANDRÁssal összeállított 
katalógus az egykori selmeci bányászati akadémia műem
léki könyvtáráról, valamint a Robert Townson és 
Edward Daniel Clark magyarországi utazásait és azok 
földtani-bányászati vonatkozásait bemutató két tanul
mány.

A tudomány nem lehet meg könyvek, jól szervezett és 
szakszerűen működő könyvtárak nélkül. Különösen 
élénken átérezzük ezt mostanában, amikor újra nehézzé 
vált beszerezni a külföldi szakirodalmat. Az új informá
cióáradat túlnyomó része ma már angol nyelvű —  akár tet

szik ez nekünk, akár nem. Ha azt akarjuk, hogy 
tudományos eredményeinket a külvilág tudomásul vegye, 
angolul (vagy legalább angolul is) közzé kell tennünk 
azokat. A soha kellően meg nem becsült könyvtárosi és 
fordítói munka ritkán látványos, de mindig hálátlan. Az 
akarva-akaratlanul önző és gyakorta türelmetlen szakem
berek legtöbbször csak azt veszik észre, ha egy keresett 
könyv nincs meg, éppen most nem hozzáférhető, az 
igényelt, és persze sürgős fordítás lassabban készül a 
megkívántnál, ha az elkészült fordítás túl szolgaian követi 
az eredetit és ezért „heavy handed”, nehézkes vagy 
ellenkezőleg, túl szabadon kezelte azt és így inkább fer
dítés, mint fordítás. Ilyenkor a leggondosabb, legszorgal
masabb munkát sem ismerik el mentségnek. Kiss Árpád 
ezeken a területeken munkálkodott, mintegy a tudomány 
árnyékában. Fordításait számos külföldi szakember illette 
elismeréssel.

Kiss ÁRPÁDdal gyakorlott könyvtárost és szakfordítót, 
nagy műveltségű, mindenkor segítőkész embert, kollégát 
és barátot veszítettünk el. Mélységesen szomorú dolog, 
hogy nem voltunk képesek jobban a segítségére lenni, 
eredményesen állni mellette, amikor egyéni problémáival 
küzdött. Ezekről, ha beszélt is nagy ritkán, ezt mindig eny
hén önironikus „understatement”-el, alulértékeléssel tette 
és ez olykor bizony megtévesztő volt. Amikor segíteni 
akartunk Neki, türelmesen meghallgatta aggódó 
szavainkat — és ment tovább a maga választotta rögös 
úton. Most, amikor többé már nem tehettünk érte semmit, 
legalábbis köznapi, evilági értelemben nem, búcsúzóul 
hadd idézzünk négy sort egyik kedves amerikai 
költőjének, H. W. LoNGFELLOwnak „Az élet zsoltára” ver
séből:

Valós az élet! Komoly az élet!
Célja nem lehet a sír;
Porból vagy és porrá leszel,
A lélekről nem szól a hír.

Isten Veled!

FAREWELL TO ÁRPÁD KISS

by Endre Dudich and József Hála 

Geological Institute of Hungary, H-l 143 Budapest, Stefánia út 14.

Our Institute suffered a great and painful loss in 1993: 
Árpád K iss, librarian and professional translator, second
ary school teacher o f the English language and literature 
left us forever. He died on 26th July, 1993, aged 47.

He began his career in the National Széchényi Library 
(1969-1970), later on he changed this post for one in the 
Central Library of the Technical University of Heavy 
Industry in Miskolc (1970-1981). There he took part in the

compilation and editing o f the Analytical Catalogue of the 
“Monument-Library” owned by the one-time Mining 
Academy in Selmecbánya, moreover participated in the 
research on the prospection and exploitation history of the 
domestic raw-materials. Sponsored by the “Gombocz István 
Scholarship” from 1979 on he was reading for a degree of 
“Master o f Library Science” at the Kent State University 
(Kent, Ohio, USA). He obtained this degree in 1980.



Árpád Kiss was appointed to be chief librarian of the 
Hungarian Geological Institute on the 1st February 1981. 
Here he iniciated several technical improvements, among 
them the publication of lists of accessions and current 
periodicals, the collection of the scientific translations 
done in the Institute, the compilation o f a catalogue of the 
Institute’s publications embracing the 1957-1985 period 
to mention just a few here. In 1983 he drafted the research 
programme of the “Geological Bibliography of Hungary”; 
from 1984 on he was charged with the organization of 
these activitites and also took part in their realization. In 
spite of the difficulties o f storage and handling of the stock 
he managed to operate the services of the library without 
any perceptible inconvenience to its users, organized exhi
bitions and regularly gave detailed information to those 
interested in the history and various activities of the 
Institute. He gave lectures at the postgraduate course 
arranged by the Centre for Library Science and 
Methodology on subjects related to the earth sciences. He 
took active part in the preparation and execution of inter
national programmes o f the Institute.

For his outstanding activity he was awarded the 
“Directorial Appreciation” in 1988. The international con
nections of the library were fostered successfully by him; 
this activity was recognized by the Geologische 
Bundesanstalt o f Vienna by electing him corresponding 
member “as the expression of esteem for good cooperation”. 
He held the post of head librarian till 1991; subsequently he 
was working as a scientific translator until his death.

Árpád Kiss’s high proficiency in English was been of 
outstanding value for our Institute. For many years he con
ducted English courses, interpreted at conferences and dis
cussions, guided foreign guests paying visit to the 
Institute. The linguistic checking o f the studies entitled 
Contributions to the History o f  Geological Mapping (edit
ed by E. Dudich, Budapest, 1984) and Neogene Mineral 
Resources in the Carpathian Basin, Historical Studies on 
their Utilization (edited by J. Hála, Budapest, 1985) was 
performed by him. His activity as a professional translator 
is represented by the following publications: Rocks, 
Fossils and History, Italian—Hungarian Relations in the 
Field o f  Geology (edited by J. Hála, Budapest, 1987), The 
Role o f  János Böckh and Hugó Böckh in the Hungarian 
Geology (author: Gy. Vitális, Budapest, 1991), Museums

and Collections in the History o f  Mineralogy, Geology and 
Paleontology in Hungary (edited by Gy. Vitális and T. 
Kecskeméti, Budapest, 1991). From his scientific activity 
we have to mention the catalogue, which he compiled with 
Mrs. I. Drahos and A. Tarján as co-authors, moreover 
his two studies on the journeys of Robert Townson and 
Edward Daniel Clark in Hungary, presenting the geo
logical and mining relations o f them.

Scientific work cannot be done without books; well 
organized and properly functioning libraries are indispen
sable for it. The recent flood o f information is mostly in 
English, whether we like it, or not. If we strive for the 
recognition o f our scientific achievements by the world, 
we have to publish them in English —  or at least in 
English as well. The work of the librarian and o f the trans
lator being however indispensable never gets a proper 
appreciation; being seldom spectacular it is always thank
less. Often the selfish and impatient scholar notes just that 
a looked-for book is not available, or the translation need
ed urgently is not made according the time scheduled for 
it (by him of course...); that the translation finished at last 
follows the wording o f the original text in excessively 
accurate mood — being thus “heavy handed”—  or on the 
contrary it interpretes the author’s thoughts too liberally 
becoming thus the transmutation rather than a translation 
o f his writings.

Árpád K iss did his work in these fields, so to say in 
the shadow of Science. His translations were accepted by 
many foreign scientists with appreciation. We have good 
reason to say that Hungarian geology, the Geological 
Institute o f  Hungary and the Hungarian Geological 
Society all are greatly indebted to Him.

In the person of Árpád Kiss we lost an experienced 
librarian and professional translator, a highly learned, 
always helpful and lovable man, colleague and friend. For 
the last farewell let us cite a verse o f the poem “The Psalm 
o f the Life” written by his beloved poet H. W. 
Longfellow:

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken o f the soul.

Farewell!

Kiss Árpád szakirodalmi munkássága —

Zastowanie telewizji przemislowej w Biblioteke Glównej 
Politechniki w Miskolc. — Társszerző: Z sámboki László. 
(With L. Zsámboki as co-author.) — Technológia Ksztecenia 
w Wyzszych Szkolach Technicznych 1972 (1): 85-89.

A Selmeci Müemlékkönyvtár kötetkatalógusa I. 1973. 149 p., II. 
1974. 177 p. —  Társszerző: Drahos Istvánné, Tarján 
András. (Translated title: Catalogue of the “Monument- 
Library” of Selmec [now Banská Stiavnica, Slovakia] in 
book form. With Mrs. I. Drahos and A. Tarján as co
authors. — Miskolc.

Scientific publications of Árpád Kiss

Katalógushasználati szokások az NME Központi Könyvtárában. 
— Társszerző: U hlmann A ladár. (Translated title: 
Customs of using the catalogue in the Central Library of the 
Technical University for Heavy Industry in Miskolc. With 
A. Uhlmann as co-author.) — Borsodi Könyvtáros 1973 12 
(4): 14-17.

Angol utazóknak a magyarországi bányászattal, kohászattal és 
ásványvagyonkinccsel kapcsolatos megfigyelései a XIX. 
század második feléig. — Kézirat. (Translated title: 
Observations of English travellers concerning the mining,



metallurgy and mineral resources of Hungary till the second 
half of the 19th century. — Manuscript.) — Miskolc, 1979.

Az Országos Földtani Szakkönyvtár tevékenysége. (Abstract: 
The Library of the Hungarian Geological Institute.) 1989. — 
Földt. Int. Évi Jel. 1987: 505-509.

Robert Townson (1762-1822) angol utazó látogatása 
Magyarországon és bányászati-„geológiai” megfigyelései. 
(Abstract: Robert Townson’s (1762-1822) visit to Hungary

and his mining-geological observations.) 1991 — Földt. Int. 
Évi Jel. 1988:623-629.

Egy XIX. századi angol utazó geológiai-bányászati jellegű meg
figyelései az alsó-magyarországi bányavárosokban. 
(Abstract: Geological-mining observations of a British trav
eller in the Lower Hungarian mining towns from the 19th cen
tury.) 1991 — Földt. Int. Évi Jel. 1989: 631-639.


