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Akik ismerték, joggal vélhették úgy, hogy 
dr. Harsányi Margitra nem vonatkoznak a bio
lógia törvényei. Több mint harminc évvel 
nyugállományba vonulása után is dolgozott, az 
MTA Zenetudományi Intézetének dokumen- 
tátoraként. Az elsők között volt, akik nő létük
re közgazdász doktorátust szereztek. 1922-től 
a Közgazdasági Kar tanársegédje volt, itt ke
rült kapcsolatba a könyvtárüggyel: a szeminá
riumi könyvtár kezelése is feladatai közé tarto
zott. Később, a harmincas években az Orszá
gos Széchényi Könyvtár munkatársa lett, a 
katalogizáló osztályon dolgozott, innen vonult 
nyugdíjba. Nem tartozott a publikáló, tudós 
könyvtárosok közé, nyomtatásban csak néhány 
közgazdasági írása jelent meg. Páratlan szorga
lommal és pontossággal végezte évtizedeken át 
nem látványos, ám nélkülözhetetlen munkáját. 
Életműve -  ne féljünk a nagy szavaktól, igenis 
van életműve annak a könyvtárosnak is, aki 
nem dolgozott ki nagyvonalú könyvtári refor
mokat vagy nem írta tele oldalak százait -  be
épült a katalóguscédulák százezreibe. Derűs 
természete, optimizmusa, mesélőkedve (e so
rok írója sok vidám és még több szomorú tör

ténetet hallott Tőle az elmúlt évtizedek ma
gyar könyvtárügyéről, híres és hírhedt szemé
lyeiről) hiányozni fog ismerőseinek, fogyatko
zó számú régi és új munkatársainak, (pogány)

*

D r. Stefan P as ia r professzor, volt tan
székvezetője születésének 75. évfordulójáról tu
dományos ülésszak keretében emlékezett meg 
a pozsonyi Komensky Egyetem könyvtártudo
mányi és tudományos informatikai tanszéke 
Rimaszombatban, 1988. július 11-13. között. 
Mivel Pasiar professzor a szlovákiai könyv- és 
könyvtártörténet kiváló kutatója és e tantárgy 
előadója volt, érthető, hogy a szeminárium fő 
témaköre -  melyet a jelenlegi vezető, dr. Eugen 
Meíía szervezett és vezetett -  a történeti isme
retek oktatásának problematikája volt. Erről 
tartottak referátumot dr. Gabriella Zibritova 
kandidátus és dr. Jana Kresakova, a pozsonyi 
tanszék oktatói és ebből a témakörből vitt ma
gával korreferátumot a szlovákiai könyvtáros- 
képzés e bázisával régóta baráti és munkakap
csolatot ápoló két tanszék vezetője, dr. Fülöp 
Géza (ELTE) és dr. Tóth Gyula (Szombat
hely), akik a magyarországi gyakorlatról és ta
pasztalatokról, tervekről adtak tájékoztatást és 
fejtették ki véleményüket.

Pasiar professzor éveken át a Matica Slo- 
venska munkatársa volt, így érthető, hogy ez 
az intézmény is bekapcsolódott a szeminárium 
megszervezésébe, s a jelenlegi munkatársak 
közül dr. Ján Haliena és dr. Blázej Bélák a 
szocialista könyvtárügy története Szlovákiá
ban támakörben végzett kutatások eddigi 
eredményeiről és többek között arról adott tá
jékoztatást, hogy a szlovák könyvtárügy jeles 
személyiségeiről dokumentációs anyagot állí
tottak össze.

A rendezvény résztvevői felkeresték Pasiar 
professzor szülőfaluját és megkoszorúzták sír
ját Hnustán, meglátogatták a rimaszombati já
rási és a safarikovoi városi könyvtárat, ame
lyeknek vezetői, mint a professzor tanítványai, 
örömmel és lelkesedéssel kapcsolódtak be a 
rendezvény lebonyolításába. (T. Gy.)
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