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Azonban ez mit sem ért volna, ha nem olyan
személyiségtõl kapom a gyakorlati tanácsokat,
mint Frang József, aki a háború utáni elsõ könyv-
táros generáció jeles tagjainak egyike volt.

A sokat olvasott falusi gyerek három évig tartó
szovjet hadifogság után szülõfaluja népkönyvtá-
rosa lett, majd a Somogy Megyei Könyvtár se-
gédkönyvtárosa. 1953-tól harminc éven keresz-
tül volt a marcali könyvtár igazgatója. 1984-tõl
1995-ig az egyik fiókkönyvtárban négyórás
könyvtári szolgálatot teljesített. A szakmától
sosem szakadt el. Haláláig tagja maradt a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei
Szervezetének. Rendszeresen eljárt szakmai ren-
dezvényekre. Otthonában szeretõ felesége mel-
lett nagy kertjét gondozta, de mindig jutott ideje
szakmai érdeklõdésre. Mindig is érdekelte a tör-
ténelem, így a könyvtártörténet is. Az egyetemi
szakdolgozatát is ebben a témában írta.

Gyakran látogattam meg. Beszéltem vele élõ-
szóban és telefonon is. Személyisége biztos pont
volt számomra. A somogyi könyvtártörténet élõ
lexikonjának volt tekinthetõ. Aktív életében is
mindig az újra törekedett, a számítógépes világ
azonban már távol állt tõle. Õ a Continental író-
gépére esküdött a szövegszerkesztõvel szemben.

Halála elõtt két nappal felhívott. Egy, a me-
gyei napilapnak adott interjúm miatt jelentke-
zett. Bizonygattam neki, hogy az új nem biz-
tos, hogy rossz, mint ahogy a régi sem biztos,
hogy eldobni való. Ezt az éppen akkor megje-
lent 3K egyik, Fehér Miklós által írt cikkébõl
beolvasott idézettel bizonygattam: „… hogy a
régi és az új dolgok mindig egymás mellett
élnek. Johann Sebastian Bach az 1740-es évek
végén még javában komponálta a barokk ze-
nei gyöngyszemeket, miközben fiatal kori mû-
veiben Haydn már gyönyörûségre vitte az új
stílust, a klasszikus zene eszközrendszerét.
Igaz, Bachról aztán el is feledkeztünk, de év-
századdal késõbb egyszer már látványosan
rádöbbent az emberiség, hogy az új stílus nem
jobb, nem több, csak más, mint az egyébként
fantasztikus értékekkel bíró elõdje.”

Az idézet bölcs üzenetében megnyugodva
búcsúztunk egymástól a közeli viszontlátás re-
ményében.

Józsi bácsi még aznap behordta a fát a fáskam-
rába, hogy a hideg téli napokon legyen mit a cse-
répkályhába rakni. Másnap, pénteken fáradtan éb-
redt. Felesége unszolására elment a háziorvoshoz,

aki beutalta a kórházba. Ott a belgyógyász barátja
helyezte el, miután megállapította, hogy egy lábon
kihordott infarktus jelei mutatkoznak. Szombaton
javulni látszott az állapota. Este öt órakor felhívta
feleségét, hogy jól érzi magát. Egyébként, ha távol
volt (évente gyógyfürdõbe járt), mindig hat órakor
hívta párját, hogy tudassa hogyléte felõl. Akkor
szombaton öt órakor szólt a telefon. Szeretõ hitve-
sével még beszélt pár szót, aztán csak a kétség-
beesett életmentõ zajok hallatszottak a telefonból.
Hat órakor is szólt a vezetékes telefon, de akkor az
orvos már csak a tragédiát jelenthette.

Hamarosan én is megtudtam. Azóta mintha
emberileg, szakmailag kevesebb lennék. Na-
gyon hiányzik nekem, nekünk Frang József, a
könyvtáros.

Varga Róbert

Szelle Béla
(1934–2008)

Szakmánk újabb köz-
ismert, nagy alakja, a
könyvtártudományi
egyetemi képzés újabb
nagy öregje hagyott itt
bennünket: január 25-
én hosszú és fájdalmas
betegség után elhunyt
Szelle Béla, az ELTE
Könyvtártudományi
Tanszékének adjunktu-
sa, az Akadémiai Ki-
adó Lexikonszerkesz-

tõségének vezetõje, az ELTE BTK Központi
Könyvtárának nyugalmazott igazgatója.

1934. január 20-án született Székesfehérvá-
ron, 1952-ben érettségizett, állatorvosnak készült,
de mivel édesapja is állatorvos volt, mint osztá-
lyidegent nem vették fel az egyetemre. Pályát
váltott, és 1954-ben felvételt nyert az ELTE ma-
gyar-könyvtár szakára. Amikor itt végzett, ta-
nársegédként a Könyvtártudományi Tanszéken
maradt, ahol pályájának elsõ szakasza összefo-
nódott Kovács Máté professzor tanszékvezetõsé-
gével (1956–1972), amikor is a tanszék végleg
nem csak, hogy megszilárdult, de az ELTE és a
magyar felsõoktatási rendszer elismert, megbe-
csült része lett. Diplomája átvételétõl kezdve tehát
egész életében itt tanított Szelle Béla, csaknem
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fél évszázadig, 2003-ban történt végleges vissza-
vonulásáig.

Fõ tevékenysége a címleírással, katalogizá-
lással és bibliográfiával összefüggõ tárgyak ok-
tatása volt, ezen a területen számos könyvet és
tanulmányt publikált. Csaknem öt évtizedes ok-
tatói pályája során a könyvtáros generációk egész
sorát tanította a szakma legalapvetõbb, legfonto-
sabb ismereteire, fortélyaira. Tanított a fõiskolai
és az egyetemi képzésben, a nappali, az esti és
a levelezõ tagozatokon, kivette részét a doktori
képzés valamennyi feladatából és eljárásából is.

Doktori értekezését (A nyomtatott betû sorsa

az abszolutizmus idõszakában) 1974-ben védte
meg summa cum laude minõsítéssel, ezért ezt a
rendszerváltozást követõ egyetemi reform kere-
tében 1997-ben átminõsítették PhD fokozattá. Az
ezredfordulót követõen fontos szerepet játszott
az Eötvös Loránd Egyetem megújuló PhD-kép-
zésében: önálló tárgyat oktatott, volt opponens,
titkár, bizottsági tag, és egy nagy sikerû doktori
értekezés témavezetõje, amelyet Pogányné Ró-

zsa Gabriella védett meg 2004-ben Domanovszky

Ákos munkásságáról.
Szelle Béla a címleírás mellett más témákkal

is foglalkozott, amelyek doktori értekezéséhez
kapcsolódtak. Ezen a területen számos folyóirat-
ban publikált, és különösen a Magyar Könyv-

szemle lapjain megjelent írásai váltak ismertté.
Kutatásait egy idõ után elvonatkoztatta az ab-
szolutizmus idõszakától, és az egész magyar tár-
sadalom és a könyv- és könyvtártörténet össze-
függéseit vizsgálta igen nagy eredményességgel,
amirõl elsõsorban a Könyv és könyvtár a ma-

gyar társadalom életében c. mû elsõ és második
kötetében megjelent, Szelle Béla által írott ré-
szek tanúskodnak.

Habár a tanszéken csaknem ötven éven ke-
resztül teljes munkaidõben tanított, két másik
fõállást is sikerült betöltenie: az Akadémiai Ki-

adó Lexikonszerkesztõségének vezetõje (1985–
1990), majd az ELTE BTK Központi Könyvtárá-

nak igazgatója (1990–2000) volt. Mindkét be-
osztásban nagy sikerrel kamatoztatta fõ tantár-
gyainak az ismereteit és tapasztalatait. Lexikon-
szerkesztési tevékenysége túlterjedt az Akadé-
miai Kiadó kiadványain, könyvtárigazgatóként
pedig a rendszerváltozást követõen az egyetemi
könyvtárügy reformjában játszott úttörõ szere-
pet, mindenekelõtt az integrált könyvtári rend-
szerek bevezetése területén. Ebben a vonatko-

zásban az ELTE, a SOTE és a Miskolci Egye-
tem között létrehozott ELMESO rendszer és
konzorcium kapcsán jelentek meg publikációi,
amelyek ismét országos hírnevét gyarapították.

2000-ben vált nyugdíjassá, ám lelkesen foly-
tatta tanári pályáját, 2003-ban azonban, kezdõdõ
betegsége miatt, ezt a tevékenységét is abba
kellett hagynia.

Gyászmisével búcsúztatták szerettei és bará-
tai február 12-én a városmajori Jézus Szíve ka-
tolikus templomban, emlékbeszédet mondott a
maga és a tanszék nevében Sebestyén György
professzor, az ELTE Informatikai és Könyvtár-
tudományi Intézetének igazgatója.

Halála mély fájdalommal tölt el bennünket,
elvesztése pótolhatatlan ûrt hagy maga után.
Emlékét örökre megõrizzük!

Sebestyén György

A Pest Megyei Könyvtár (FMK nyt. sz.
840020) 2008 tavaszára meghirdeti Könyv-
tári partnerkapcsolatok I-II. (Belsõ part-

nerség, szervezeti kultúra és külsõ partner-

ség) elnevezésû 60 órás akkreditált tovább-
képzési tréningjét.

A programot ajánljuk minden olvasó-
szolgálatos vagy gyermekkönyvtáros kol-
légának, de azok is sokat profitálhatnak
belõle, akik nincsenek közvetlen kapcso-
latban az olvasókkal.

A gyakorlati munka során a résztvevõk
elsajátítják a problémamegoldás, a konflik-

tuskezelés, az együttmûködés-fejlesztés, az ön-

érvényesítés eszközeit, lehetséges módjait.
A képzést tartja: Vidra Szabó Ferenc szo-

ciológus, pszichodráma vezetõ és Péterfi Rita

könyvtáros, kommunikációs szakember.
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei

Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)

A tanfolyam idõpontjai:
I. rész (30 óra):

2008. május 20–23.
II. rész (30 óra)

2008. szeptember 16–19.

 Jelentkezési határidõ: 2008. március 31.

További információ: Dr. Kovács Csilla,
tel.: (26) 310-222/Kovács,
e-mail: kovacs.csilla@pmk.hu 

 
 


