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szabályait nélkülözhetetlen alkalmazni a napi
közgyûjteményi munka során. Hangsúlyozta,
mindig lesznek olyan váratlan szituációk, ame-
lyekre az iskolapadban nem lehet felkészülni,
csak a gyakorlatok során. A szekciómunka köz-
ben egyébként megfogalmazódott az igény a
szakmai gyakorlatok egységesítésére, felsõokta-
tási intézményektõl független országos szten-
derdek kidolgozására és bevezetésére.

A rendkívül élénk érdeklõdés, a szakmai vi-
ták kibontakozása, az esti kitûnõ hangulatú tár-
sasági program mindenesetre azt bizonyították,
van igény az ilyen jellegû – tisztán hallgatói szer-
vezésû – konferenciákra, ahol közösen próbál-
hatunk választ keresni a könyvtáros társadalmat
foglalkoztató aktuális kérdésekre.

Habók Lilla

Kókay György
1929–2007

A Magyar Könyvszemle szerkesztõ-
bizottságát, szerzõit, olvasóit és a
magyar tudományosságot fájdalmas
veszteség érte, életének 79. évében
2007. november 13-án súlyos beteg-
ség következtében elhunyt Kókay
György irodalomtörténész, bibliog-
ráfus,  sajtótörténész, a 127 éves
Magyar Könyvszemle 35 éven át
felelõs szerkesztõje.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem magyar-latin-könyvtár sza-
kán 1952-ben szerzett diplomát.
Ugyanebben az évben az Országos
Széchényi Könyvtár munkatársa lett,
mégpedig a Dezsényi Béla által ve-
zetett Hírlaptárban. Dezsényi tanára
volt az egyetemen, mellette sajátí-
totta el az alapos, igényes kutatómun-
ka módszereit, õ keltette fel érdeklõ-
dését a sajtótörténet iránt. Pályájuk
bizonyos folytonosságot is mutat,
hiszen Kókay sokban folytatója volt
a Dezsényi által elkezdett kutatások-
nak, majd a Magyar Könyvszemle
felelõs szerkesztõi poszját is õ vette
át Dezsényi halála után, 1972-ben.
1963-ban az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetének aspiránsa, 1976-ban

tudományos fõmunkatárs lett. 1984-tõl átvette a
Bibliográfiai Osztály vezetését, majd 1997 és
1999 között a XVIII. Századi Osztályt is õ irá-
nyította. Emellett 1971-tõl a Mûvelõdésügyi
Minisztériumban az egyházi könyvtárak szakfel-
ügyelõi feladatát is ellátta, s így az ezt követõ
több mint egy évtizedben módja nyílt az egyházi
könyvtárak ügyét segíteni. Kandidátusi fokoza-
tot 1968-ban szerzett, disszertációjának, amely
késõbb meg is jelent, címe A magyar hírlap- és
folyóirat-irodalom kezdetei 1780–1795 volt.
1991-ben védte meg nagydoktori értekezését (A
magyarországi könyvkereskedelem története),
amelyet késõbb könyv formájában elõbb néme-
tül, majd magyarul publikált.

Tudományos kutatásainak középpontjában a
magyar sajtótörténet kezdetei, a felvilágosodás
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kori magyar irodalom-,
könyv- és sajtótörténet áll-
tak. Elsõ kisebb publiká-
ciója A II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcának leve-
résétõl 1790-ig terjedõ
idõszakban megjelent ma-
gyarországi idõszaki saj-
tótermékek ismertetése

volt 1956-ban. A kezdeti témaválasztás megha-
tározta szinte egész tudományos munkásságát,
ezt a korszakot tárta fel úgy bibliográfiailag, mint
szövegkiadásokban és monográfiáiban, amelyek
a korszak kutatói számára alapmûvek. Fõbb pub-
likációi A magyar hírlap- és folyóirat-irodalom
kezdetei 1780–1795 (1970), Program és hivatás.
Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott
gyûjteménye (1978) – Oltványi Ambrussal és
Vargha Kálmánnal együtt –, A magyar sajtó tör-
ténete 1705–1848 (1979), Magyar Hírmondó. Az
elsõ magyar nyelvû újság (1981) – válogatta, sajtó
alá rendezte, a bevezetõ tanulmányt írta –, Könyv,
sajtó és irodalom a felvilágosodás korában
(1983).

Foglalkoztatta a korszak meghatározó újság-
kiadóinak, íróinak és költõinek (Rát Mátyás,
Baróti Szabó Dávid, Kultsár István, Bessenyei
György, Batsányi János, Verseghy Ferenc, Ka-
zinczy Ferenc, Hajnóczy József) a nemzeti mû-
velõdés újjászületésében betöltött ízlés- és tu-
datformáló szerepe, valamint irodalomszervezõ
és mûvelõdéspolitikai tevékenységük. Nevéhez
köthetõ sajtótörténetünk mérföldköveinek számí-
tó olyan folyóiratok példaértékû bemutatása, mint
a Rát Mátyás szerkesztette Magyar Hírmondó,
az Ephemerides Vindobonenses, a Magyar
Museum, Bessenyei Der Mann ohne Vorurtheil
címû lapja, vagy a Mindenes Gyûjtemény.

Bibliográfiai feldolgozásainak sorát A magyar
sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográ-
fiája, 1705–1945 (József Farkassal és másokkal
együtt, 1972) nyitja meg. Feltétlenül megemlí-
tendõ fontos adatközlõ kiadványainak több kö-
tete, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája
1780–1849 (1975), majd a sorozat V. Windisch
Évával közösen szerkesztett, 1997-ben megje-
lent 4. (1849–1905) és 5. kötete (1905–1970).
Sajtó alá rendezte Bessenyei György prózai
munkáit és fordításait (1986, 1991) valamint részt
vett a Jókai-kritikai kiadás egyes köteteinek
megjelentetésében is.

Szerkesztõje és szerzõje volt az Akadémia
hatalmas, bár mind a mai napig torzóban maradt
vállalkozásának, a magyar sajtótörténet feldol-
gozásának (A magyar sajtó története, 1705–1848,
I. kötet, 1979), de tagja volt a megjelent másik
két kötet szerkesztõbizottságának is.

Az utóbbi másfél évtized publikációi közül
ki kell emelnünk a Wiesbadenben kiadott Ge-
schichte des Buchhandels in Ungarn (1990)
címû német nyelvû összegzését (magyarul: A
könyvkereskedelem Magyarországon, 1997),
melyben a magyarországi könyvkereskedelem
történetét európai kontextusba helyezve dol-
gozza fel annak kezdeteitõl egészen 1989-ig;
valamint az 1994 óta számos kiadást megért,
Buzinkay Gézával és Murányi Gáborral közö-
sen írt egyetemi tankönyvét, A magyar sajtó
történetét, végül a Felvilágosodás, keresztény-
ség, nemzeti kultúra (2000) címen megjelent
tanulmánykötetét.

Az õ elévülhetetlen érdeme, hogy felelõs szer-
kesztõként meg tudta õrizni a nagy múltú és
tudományterületére, a könyv- és sajtótörténetre
mindmáig jelentõs hatással bíró Magyar Könyv-
szemle tudományos értékét, a benne közölt ta-
nulmányok magas színvonalát. Hivatástudatára
jellemzõ, hogy élete utolsó heteiben is végezte a
folyóirat szerkesztési munkáit.

Kókay György az egyetemi oktatásban is
aktívan szerepet vállalt, könyvtárosok generáci-
óit nevelte, adta át nekik a szakmai alázatot és a
lényeglátásra való törekvést, amely tulajdonsá-
gok õt is jellemezték: 1981-tõl az ELTE Könyv-
tártudományi Tanszékén meghívott elõadóként,
1998-tól pedig a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen tanított, 2000-tõl a Kommunikáció Inté-
zet vezetõje ugyanitt, 2003-tól a köztársasági
elnök által is kinevezett egyetemi tanár.

Szakmai elismeréseinek sorában kiemelhetjük,
hogy 1988-ban Szabó Ervin-emlékéremmel tün-
tették ki, majd 1994-ben a könyvtárügyért vég-
zett tevékenységéért megkapta a Magyar Köz-
társaság Érdemrendjének Kiskeresztjét.

Kókay György azon tudós könyvtárosok so-
rába tartozik, akik mint Szinnyei József, Dezsényi
Béla és Kereszty István a Széchényi Könyvtár-
ban gyökerezve, annak gyûjteményére alapozva
váltak a magyar sajtótörténet-írás meghatározó
alakjaivá. Nagy tudása, segítõkészsége, halk sza-
vú, szelíd egyénisége hiányozni fog.

Rózsa Mária
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