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hanem az olvasók is nyilvántartják. Egy vele ké-
szült interjúból idézve: „A reménytelenség, a tehe-
tetlenség, a magunkra hagyatottság és a keserû ér-
zés felmorzsolja az életünket. Menedéket találtam
az olvasásban. És ha kifogytam a könyvekbõl –
megírtam a folytatásukat. Persze szükségem volt erre
a magam teremtette világra, hiszen itt találtam me-
nedékre, vigaszra. Ma már tudom, hogy milyen
sorsfordító szerepe volt életemben néhány véletlen
találkozásnak, néhány jószándékú embernek. Az én
sorsfordító találkozásom is bizonyíték: segítséggel,
biztatással, elõítéletmentes gondolkodással a hátrá-
nyos helyzetben lévõ emberek is képesek fordítani
a sorsukon …”

Bízom benne és nagyon remélem, hogy a
„nagy könyv” projekttel mi, könyvtárosok most
elébe mehetünk egy-egy sosfordító találkozásnak.

„Olvasni még megtanítjuk õket, de ki adja át
az olvasás gyönyörûségét? És  aki szülõként,
pedagógusként, könyvtárosként (…) ezt az esélyt
elmulasztja, az olyan vétket követ el, mintha egész
késõbbi életükre betiltaná az álom, a szerelem
varázsát, gyógyító erejét, életünk kereteit kitágító
nagyszerû élményét.” (Nagy Attila) Mert az olva-
sásra ösztönzõ hatások a szülõ, a pedagógus, a
könyvtáros, az egész társadalom tudatában foko-
zottan kell, hogy jelentkezzenek.

Keszi Erika Zsuzsanna

József Attila és kortársai
a kisgrafikákon

A József Attila em-
lékév alkalmából
ezzel a címmel nyílt
kiállítás elõbb a szé-
kesfehérvári Arany-
bulla Könyvtárban,
majd a Fejér Me-
gyei Mûvelõdési
Központban e so-
rok írójának a gyûj-
teményébõl.

A kisgrafikák
mellett megtekint-
hetõek voltak
Supka Gézának a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban õrzött
lapkivágat-gyûjteményébõl válogatott, József At-
tiláról az 1930-as években a Az Estben, az Esti

Kurirban, a
Független Ma-

gyarországban,
Magyar Hírlap-

ban, a Magyar

Nemzetben, a
Népszavában, a
Szegedi Napló-

ban és másutt
meg megjelent
eredeti cikkek,
valamint a fehér-
várcsurgói Fejtõ
Ferenc Könyv-
tár és Doku-
mentációs Köz-

pontban találha-
tó, szintén Jó-
zsef Attiláról
szóló eredeti do-
kumen tumok
másolatai is.
(Fejtõ Ferenc
kéziratai, az Esti

Kis Újságban, a
Szocializmusban
stb. megjelent
írásai, Vezér Er-
zsébet hozzá írt
levele stb.)
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A tárlaton – Ágotha Margittól Vincze Lászlóig
– huszonnégy mûvész több mint száz, különbözõ
sokszorosító eljárással készült alkalmi grafikáját,
ex librisét mutattuk be.

A legtöbb lappal Fery Antal,
Perei Zoltán és M. Kiss József sze-
repelt. Õk több portrémetszetet is
készítettek József Attiláról, az
utóbbi kettõéi önálló mappákban
is megjelentek. (Perei Zoltán:
Magyar írók. 37 eredeti fametszet.
Bev. B. Supka Magdolna, kiad. a
Jászberényi Városi-Járási Könyvtár, 1979.; M.
Kiss József: Balassitól Nagy Lászlóig. Arcképek
a magyar irodalom nagyjairól. Bev. Tüskés Ti-
bor, kiad. a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1983.)

A kiállítás érdekes bepillantást nyújtott az író-
kat ábrázoló ex librisek sajátos világába, a külön-
bözõ felfogású és más-más kifejezõ eszközöket
használó alkotók mûhelyébe.

Arató Antal

Horváth Tibor
születésnapi köszöntése

Amikor az utcán sétálunk és elmegy mellettünk
egy barátságos kinézetû idõsödõ úr, elismerõen
és korát tisztelve nézünk rá. De mekkora tisztelet-
tel néznénk erre az emberre, ha ismernénk nem
mindennapi életútját, emberi nagyságát.

Ilyen tisztelettel nézhetünk tehát Horváth Ti-
borra, akit ki könyvtárosként, ki az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója-
ként, ki pedig „csak” tanár úrként ismer.

Sok mai tanítványa (akár e sorok írója is) nem

tudja, hogy milyen tartalmas és eredményekben
gazdag életutat tudhat magáénak „Tibi bácsi”.
Mert õ nem dicsekszik, nem meséli el tartalmas
életét, csak arra koncentrál, hogy átadja igen
jelentõs tudását és új szakembereket képezzen.

Pedig nemrégiben hetvenéves lett a tanár úr!
Ez alkalomból köszöntésképpen a teljesség igé-
nye nélkül szemezgetnék életútjából, hisz olyan
életút ez, ami sokak elõtt lehet példa.

1935-ben született Érsekújváron. Tanulmányait
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE)
végezte. 1959 és 1977 között az Országos Szé-

chényi Könyvtár munkatársa, majd osztályveze-
tõje. Az UNESCO ösztöndíjasaként hosszabb ta-
nulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az
információkeresõ nyelvek. 1977 és 1984 között
az ELTE BTK adjunktusa. 1984 és 1992 között az
Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyette-
se, majd 1992-tõl 1997-ig fõigazgatója. 1994-ig
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
Az ELTE, a Kossuth Lajos Tudományegyetem és
az Eötvös Károly Tanárképzõ Fõiskola meghívott
tanára. A neveléstudományok kandidátusa, Sza-
bó Ervin-emlékéremmel kitüntetett kutató.

Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv

szintaxisára a Precis indexelõ nyelvet. Elõször
alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi
könyvtári informatikai rendszerekben.

Több jelentõs, a kutatók által a mai napig is
használt mû szerzõje (Szakirodalmi forrásisme-
ret. Információs tezauruszok).

Bárki elismerheti, hogy ilyen tartalmas és ered-
ményes életút után nyugodtan pihenhetne a kuta-
tó, oktató. Azonban Horváth Tibor nem adja meg
magát az idõnek. Igazi pedagógushoz méltóan a
mai napig igen aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami
talán mégis a legfontosabb az az, hogy továbbra

is oktat, tanít és közvetíti a hetven év alatt meg-
szerzett, igen jelentõs tudást.

Köszönjük, tanár úr! Erõt, egészséget kívá-
nunk, és Isten éltesse Horváth Tibort hetvenedik
születésnapja alkalmából!

Nagy Tibor

A képek:
M. Kiss József linómetszete, Fery Antal fametszete,

M. Kiss József két linómetszete, Buday György
és Perei Zoltán fametszete


