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A Debreceni Egyetem Informatikai Kara - az 
idén először - a 2009/2010. tanévre levelező 
tagozaton is meghirdette az informatikus 
könyvtáros mesterképzési (MA) szakot, amely
re azok jelentkezhetnek, akik korábban egye
temi vagy az 1993. évi LXXX. törvény szerin
ti főiskolai könyvtáros vagy informatikus 
könyvtáros oklevelet szereztek. Természetesen 
azok is beadhatják jelentkezésüket, akik az idén, 
2009 júniusában informatikus könyvtáros alap
képzési (BA) szakon végeznek vagy egy másik 
szakon teljesítik az informatikus könyvtáros öt
ven kredites „minor" szak követelményeit. Fel
vételi elbeszélgetés lesz. A képzés humán infor
matika (tartalomszolgáltatás) szakiránnyal indul, 
időtartama négy félév. 

A kar a 2009/2010. tanévtől újból meghirdet
te a könyvtár-pedagógia tanár mesterképzési 
(MA) szakot is, egy másik tanár szakkal párosít
va. A levelező tagozatra korábban szerzett egye
temi vagy főiskolai tanári diploma birtokában, 
vagy ún. tanárképes alapképzési szakon szerzett 
BA vagy BSc diplomával lehet jelentkezni (felté
ve, ha a jelentkező rendelkezik informatikus könyv
táros oklevéllel is, vagy az alapképzés során elvé
gezte az ötven kredites alapképzési modult, azaz a 
„minor" szakot). 

A jelentkezés módjáról, a felvehető hallga
tók számáról, a költségtérítés összegéről és 
egyéb tudnivalókról a „Felsőoktatási felvételi 

tájékoztató. 2009. szeptemberben induló kép
zések - diplomásoknak" c. kötetben, leginkább 
a 319-322. és a 120. oldalon olvashatnak. A 
jelentkezés határideje: 2009. február 16. Ha
sonló rész le tességgel tá jékozódhatnak a 
www.felvi.hu honlapon. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara az 
előző évhez hasonlóan a 2009/2010-es tanévre 
levelező tagozaton is meghirdeti az informatikus 
könyvtáros alapképzési (BA) szakot, amelyre 
érettségi birtokában lehet jelentkezni. Felvételi 
vizsga nincs. A képzés költségtérítéses, időtarta
ma hat félév, a megszerezhető szakképzettség 
informatikus könyvtáros, a Magyar Akkreditációs 
Bizottság által támogatott webprogramozó szak
irányon. 

A jelentkezés módjáról, a felvehető hallgatók 
számáról, a költségtérítés összegéről és egyéb 
tudnivalókról a „Felsőoktatási felvételi tájékoz
tató. 2009. szeptemberben induló képzések -
érettségizetteknek" c. kötetből, főleg a 299-300. 
és a 136. oldalról, illetve a www.felvi.hu honlap
ról kaphatnak bővebb információkat. A jelentke
zés határideje: 2009. február 16. Várhatóan a 
nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetőség. 

További részletesebb felvilágosítás a Debre
ceni Egyetem Informatikai Karának Könyvtár
informatikai Tanszékén kérhető, illetőleg a tan
szék honlapján rendszeresen közzétesszük a kép
zéssel kapcsolatos tudnivalókat: http://www  
.inf.unideb.hu/~bodai/kinformatika/ 

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemün
kön! 

Debrecen, 2009. január 
Debreceni Egyetem Informatikai Kara 

Kulcsár Balázs Ironikus közelség című fotókiállítása 2009. február 20-áig tekinthető meg a Buda
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában (Budapest IX. kerület, Közraktár u. 4-6.). 
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Elöljáróban néhány szakmai életrajzi adat: 
Az Országos Széchényi 

Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központban (OSZK 
KMK) (1962-1974) először az 
oktatási osztályon tanította a 
szakirodalmi tájékoztatás c. tan
tárgyat, publikált is. Ezután a 
KMK-n belül átkerült a tudományos és szak
könyvtárak módszertani osztályára, majd ennek 
lett osztályvezetője. Itt kezdett el foglalkozni az 
akkor újdonságként felmerülő gépi adatfeldol
gozással és a korszerű indexelési eljárásokkal. 
Kezdetben az akkor elérhető technikákkal fog
lalkoztak (Balázs Sándorral társszerzőségben több 
kiadást megért könyvet írt a kézi lyukkártyák
ról), majd 1968-ban dolgozta ki a magyar könyv
tárak műszaki fejlesztési tervét az Országos 
Könyvtárügyi Tanács számára. E tervezet elvei 
ma is aktuálisak. 

UNESCO ösztöndíjasként 1972-ben tanul
mányutat tett az USA-ban, a nagygépes rendsze
rek témakörében, ezzel tágította látókörét, kuta
tási területe az információkereső nyelvek. 

1977 és 1984 között az ELTE BTK adjunk
tusa volt, a könyvtárszakon 1974-ben kezdte el 
tanítani az informatikai tárgyakat. Külső előadó
nak hívták a KLTE-re, főiskolákon is tanított. 
Utoljára az egri főiskolán. 

Doktori disszertációját klaszteranalízisből írta 
(clustering), amely egy matematikai statisztikai 
bázison nyugvó automatikus osztályozás. Elő
ször alkalmazta a klaszteranalízist a magyaror
szági könyvtári informatikai rendszerekben. 

Kandidátusi disszertációját Ismeretszervezés 
és szintaxis címen védte meg. Szakmai és 
könyvtárpolitikai témákban sok publikációja je
lent meg. 

1984 és 1992 között az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (OPKM) igazgatóhelyet
tese, majd 1992-től 1997-ig főigazgatója volt. 
Kidolgozta a magyar nyelv szintaxisára a Precis 
indexelő nyelvet, mely szerint az OPKM-ben dol

goztak. Igazgatósága idején kezdte meg az 
OPKM a számítógépes rendszerének kialakítá
sát, a könyvtár dokumentumainak számítógépre 
vitelét. 

1990-től 1994-ig a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének (MKE) elnöke. Megszámlálhatat
lan mennyiségű egyesület és szervezet elnöke, 
illetve tagja. 

Szabó Ervin Emlékérmet, Füzéki István Em
lékérmet, majd 2004-ben Széchényi Ferenc-díjat 
kapott. 

Hon'áth Tiborral életem három időszakában 
volt hosszabb-rövidebb kapcsolatom. Először az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol tanárom, 
másodszor amikor az MKE elnöke, majd mikor 
az OPKM főigazgatója volt. így életének több 
szakaszában ismerhettem meg, mindig ugyanúgy: 
a kultúra elkötelezettjeként, és mint szuverén, 
saját benseje, szíve által irányított embert, aki 
nem azt teszi, amit elvárnak tőle, hanem igaza 
tudatában inkább vállalja a feszültséget akár az 
egész világgal szemben, és az igazságtalanság 
ellen felemeli a szavát. 

Először a kezdetekről kérdeztem. 
- Mit mondanál el ifjúkorodról? 
- 1935-ben születtem Érsekújváron. Apám

nak mondták, hogy adjon nyilatkozatot, hogy 
szlovák, de el van magyarosítva, azaz: reszlo-
vakizáljon. 

Azt mondta: nem. Erre 1946-ban, az infláció 
kellős közepén, átjöttek a szüleim. három gye
rekkel. A háborúban minden elpusztult. Kézi
csomaggal jöttünk át. Szolnokra mentünk, ott is 
érettségiztem azután a Verseghy Gimnáziumban 
1955-ben. Nagyon patinás gimnázium volt. 

Érettségi után jelentkeztem a bölcsészkarra, 
magyar-könyvtár szakra. Emlékszem még, hogy 
volt ott egy fiatal, debreceni tanár. Összebarát
koztunk, a jelentkezésem után behívott a tanári 
szobájába, és azt mondta: Te bolond, nem tu
dod, mit választasz! A nyomort! 

Tényleg ilyen voltam. Az anyagi dolgok ké
sőbb sem érdekeltek. Megszoktam a nyomort, 
így mentem a bölcsészkarra. Diplomámat 1959-
ben kaptam kézhez. Később tanulmányaimat két 
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területen folytattam: matematikai stúdiumokkal 
az ELTE TTK-n, majd a SZÁMALK jogelődjé
nél, az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet
nél rendszerszervezést tanultam. 

Egyetemista koromban, 1956-ban nemzetőr
ként részt vettem a forradalomban, le is tartóz
tattak. A „jogi kari ellenforradalmárok" közé 
tartoztam, ahogy a fehér könyv harmadik kötete 
nevezett bennünket. Füzéki Istvánt, aki szintén 
ott volt, mellőlem lőtték agyon. Hogy pontosan 
hol, nem tudom, mert amikor lökdöstek, szegény 
Füzit kiemelhették, vagy elvitték robotolni Szi
bériába, vagy rögtön megölték. Az volt Füzéki 
legfőbb baja, hogy jól tudott oroszul. O akkor 
végzős volt, és visszabeszélt az orosz tisztnek. 
Sétált előttünk a ruszki, és mondogatta nekünk, 
hogy fasiszták vagyunk. O meg visszabeszélt. 
Remegett a szája. Füzéki Pista kissé zilált han
gon, gyorsan és indulatosan mondta: Héj, te vagy 
a fasiszta! Mit keresel az én hazámban! Vagy 
valami ilyeneket. Akkor még én is jobban tud
tam oroszul, úgyhogy megértettem. Az a gép
pisztolyos orosz nem szólt semmit, csak sétált 
előtte föl-le, és nem vette le a szemét róla. 

Nagyon örültem neki, amikor az öccse, Bá
lint, aki pszichiáter, egyetemistaként megkere
sett, hogy számoljak be, hogy mi történt a báty
jával. Elmondtam mindent. És amikor a rend
szerváltozás volt - vagy hogy hívjam - akkor 
megalapította ezt a díjat. Büszke vagyok rá, hogy 
én kaptam meg elsőnek. Ez volt a legfontosabb 
kitüntetésem. El kell mondanom, hogyan szaba
dultam: Halász Sándor vállalt garanciát értem; 
őt és családját még Szolnokról jól ismertem. 
Szabadulásom után arra kért, hogy ne politizál
jak és ne disszidáljak, mert akkor neki vége. 

Füzéki Bálinttal most is, e-mailben vagy tele
fonon, kapcsolatban vagyunk. Az idei díjkiosz
tásra már nem tudtam elmenni. Akkor vonultam 
be a kórházba. 

- Hogy vagy egészségileg? 
- Két infarktusom volt, szív- és érrendszeri 

bajaim, na meg amik ebből származnak. Volt 
egy súlyos műtétem, hármas bypass volt, három 
eret cseréltek le a szívemben. Nagy szerencsém 
volt az orvosokkal. A kardiológusom rendszere
sen befektet egy-egy kúrára, hogy átmossák az 
ereimet. Most néha köhögök. Ez azért van, mert 
a bypass-műtét után általában marad valami, hát 
ez nekem a vizesedés volt. Volt, amikor meg is 
csapoltak. Most már jobban vagyok. 
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Még valamit elmondanék az érzelmi életem
ről. Egyre inkább elegem van Budapestből. Leg
szívesebben elköltöznék egy jó levegőjű helyre, 
ahol erdő, ló, kutya van, szeretnék olyan helyre 
menni, ahol együtt vagyok a természettel. 

A probléma kettős: a megfelelő komfortot 
biztosítani kell; vezetékes víz, szennyvíz stb. 
szükséges. Ez Dörgicsén meglenne ugyan, de a 
probléma az, hogy orvos közelében kell lennem. 
Bármikor jöhet a betegség, és itt már ismernek 
az orvosok. Már mondtam, hogy leltári tárgy 
vagyok a kórházban. Amikor legutóbb voltam, 
olyan társaság verődött össze - mind halálos 
beteg, de egész napon át jókedvűek voltunk. Az 
egyik szobatárs Ausztráliából tért haza, nagyon 
súlyos beteg. A Corvin-köziekhez tartozott, 
Pongrácz Gergely csapatához. Nagyon kemény 
személy. Ha láttál még embert, akinél már sem
mi nem működik, az ő. Össze van szögecselve, 
nagy fájdalmai vannak, mégis nagyokat haho
táztunk. 

- Mi a véleményed a szakma mostani fejlődé
séről? 

- A könyvtárak jövője... Attól függ, hogy 
milyen lesz a kommunikáció. 

Egy biztos, hogy lesz, és erősödik, az is biz
tos, hogy egyre több olyan tudás halmozódik föl, 
amit tárolni kell valami módon. És el kell juttat
ni a felhasználóhoz valami módon. Ezt hívják 
könyvtárnak. 

Az teljesen mindegy, hogy kőbe vésték vagy 
milyen hordozón volt, papíron vagy hogyan tá
rolódik, az csak technika. 

Van egy nagyon fontos alapelv: bárkinek joga 
van bármely információhoz, a tudáshoz. Ez így 
nagyon szép, de még megvalósíthatatlan. Ugyanis 
ha valaki létrehoz hatalmas adatbázisokat hihe
tetlen költséggel, a másik meg ingyen használja 
- ez ma még megoldhatatlan. De efelé kell ten
dálnunk, tehát a hálózatok irányába. 

- Mint az OPIR? 
- Nálunk akkor így hívtuk az 1980-as évek

ben: OPIR (Országos Pedagógiai Információs 
Rendszer). De most gondolj a földkerekségre, 
tehát ahol az információ, a tudás keletkezett. 

Most ne dokumentumokban gondolkodjál, 
mert az csak hordozó. Hanem magát a tudást 
tárolni. Borzasztó nagy mennyiségben. Rendben 
van, lesz ott is valami szöveg, azt lehet tárolni. 
Másfelől ezekből a rettenetes nagy monumentá
lis tárakból hogyan választod ki a releváns in-

Az Országos Pedagógiai Könyvtár újra-
alakulásának ötvenéves évfordulója alkalmával 

megrendezett szakmai konferencián készült 
kép. (2008. november 10.) 

( http://www.opkm.hu/) 

formációt? A kérdés előre nem látható szempon
tokat is fölvet. Például: valaki fölfedezi a csoda
bogarat. A kérdés úgy szól, hogy hol szerepel. 
Nevekre, fogalmakra könnyebb keresni. Szerzői 
jogi problémákat is vethet föl mindez. Ezekkel 
sok gond lesz. 

Valószínűleg lesz olyan, amihez bárki szaba
don, sőt ingyen hozzáférhet, s lesz olyan, amiért 
fizetni kell. 

Nagyon-nagyon bonyolult, könnyű kimonda
ni az elveket. Joga van mindenkinek bármely 
tudás-szegmenshez. Ezt valósítsa meg valaki! 
Akartam mondani az előbb, hogy ez csak akkor 
valószínű, ha a mi kultúránk megy tovább. De 
itt az a veszély is fenyeget, hogy lesz egy óriási 
változás, Európát és az európai kultúrát leírják, 
pontosabban: leírja magát. És jönnek új népek, 
ambíciók, ötletek - csak Ázsiára gondolj, van is 
ott forrongás. Hát nem kell mondanom, hogy az 
emberiség nagy része nem érdekelt ebben, mert 
örül, ha nem hal éhen. 

Itt valami differenciált dolog lesz - én egyéb
ként nem bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig, 
mi nagyon sokáig bírjuk. „Mi" - úgy értem, hogy 
európaiak, franciák, olaszok. Eddig a tisztelt 
gyarmatosítók azt gondolták, hogy megszedik 
magukat és kizsákmányolják ezeket a kis népe
ket, országokat - minket is - aztán, ha már jo
gilag nem tartható ez a konstrukció, akkor majd 
országukba elmegy a pária, és boldog lesz, ha 
szolgálhatja a volt rabtartóját - aki már nem akar 
semmit, csak az élvezetet; hedonistává vált. 

Azt bizonyítják a különböző európai orszá
gokban a mindenféle lázadások, hogy nem! Ok 
követelik a jogaikat - és miért ne? O török akar 
maradni Németországban is, meg mohamedán. 
Joga van hozzá. Bonyolult, de a nagy tendenci
ákat nézve ez így látszik. Valamikor elkezdtem 
foglalkozni a mohamedán vallással. Rájöttem 
arra, hogy az egy óriási kultúra. 

Ilyen körülmények között kell megteremteni 
azokat a helyeket, ahol a tudástárolás megy. És 
ez az átviteli hálózatokon bárhová eljut. Most 
már vezeték sem kell hozzá. Régen még volt 
határ, ameddig a madzag elment, addig. Most 
műholddal bárhol, bármi fogható. 

Ehhez képest a magyar könyvtárügy kicsit -
hogy úgy mondjam - szemellenzős. Mert az a 
pillanatnyi bajunk, hogy nincs pénzünk. 

- Ez nem csak pillanatnyi gond. 
- Jó, de most különösen. Ilyenkor mit tesz a 

jámbor magyar? Stratégiákban gondolkodik. Ez 
hatalmas ellentmondás. 

- És az iskolai könyvtárakról mi a vélemé
nyed? 

- Az biztos, hogy az iskolákban hozzáférést 
kell biztosítani az egész tudásanyaghoz. A kis 
településeken például az iskola más módon is 
kulturális centrum: olyan, ahová elmennek a 
község lakói más céllal is. Például az iskolákhoz 
köthetők a sportlétesítmények, zenei létesítmé
nyek és így tovább. Ez nagyon fontos lenne, hogy 
így működjön. 

Valamikor - még aktív koromban - az an
golok készítettek egy nagy vizsgálatot. Angli
ában össze akarták vonni az iskolákat, mert 
úgy olcsóbb. Akkor is a közgazdászok java
solták ezt. Falanszterek lettek volna az iskola 
helyett. Nem engedték. „Óh, mert az a mi is
kolánk!" Végül meg is hátrált ez a gondolat, 
nem járt sikerrel. Szerencsére a népben még 
működnek egészséges ösztönök. Megérzik, mit 
nem szabad megengedni. Legfeljebb valaki 
spórolt volna pénzt. 

Nézd meg csak a zenében, a szimfonikus 
zenekarainkat, alultápláltak. 

- Ez mit jelent? 
- Nincs pénz, nem tud tervezni. A fiam révén 

tudom ezt, hogy évekre előre kell tudni a prog
ramot. Azonban ha nem tudja, hogy az útikölt
séget honnan szerzi, akkor nem tud tervezni. 

- Csak pályázatok útján tudják megtenni. Es 
az késő. 
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területen folytattam: matematikai stúdiumokkal 
az ELTE TTK-n, majd a SZÁMALK jogelődjé
nél, az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet
nél rendszerszervezést tanultam. 

Egyetemista koromban, 1956-ban nemzetőr
ként részt vettem a forradalomban, le is tartóz
tattak. A „jogi kari ellenforradalmárok" közé 
tartoztam, ahogy a fehér könyv harmadik kötete 
nevezett bennünket. Füzéki Istvánt, aki szintén 
ott volt, mellőlem lőtték agyon. Hogy pontosan 
hol, nem tudom, mert amikor lökdöstek, szegény 
Füzit kiemelhették, vagy elvitték robotolni Szi
bériába, vagy rögtön megölték. Az volt Füzéki 
legfőbb baja, hogy jól tudott oroszul. O akkor 
végzős volt, és visszabeszélt az orosz tisztnek. 
Sétált előttünk a ruszki, és mondogatta nekünk, 
hogy fasiszták vagyunk. O meg visszabeszélt. 
Remegett a szája. Füzéki Pista kissé zilált han
gon, gyorsan és indulatosan mondta: Héj, te vagy 
a fasiszta! Mit keresel az én hazámban! Vagy 
valami ilyeneket. Akkor még én is jobban tud
tam oroszul, úgyhogy megértettem. Az a gép
pisztolyos orosz nem szólt semmit, csak sétált 
előtte föl-le, és nem vette le a szemét róla. 

Nagyon örültem neki, amikor az öccse, Bá
lint, aki pszichiáter, egyetemistaként megkere
sett, hogy számoljak be, hogy mi történt a báty
jával. Elmondtam mindent. És amikor a rend
szerváltozás volt - vagy hogy hívjam - akkor 
megalapította ezt a díjat. Büszke vagyok rá, hogy 
én kaptam meg elsőnek. Ez volt a legfontosabb 
kitüntetésem. El kell mondanom, hogyan szaba
dultam: Halász Sándor vállalt garanciát értem; 
őt és családját még Szolnokról jól ismertem. 
Szabadulásom után arra kért, hogy ne politizál
jak és ne disszidáljak, mert akkor neki vége. 

Füzéki Bálinttal most is, e-mailben vagy tele
fonon, kapcsolatban vagyunk. Az idei díjkiosz
tásra már nem tudtam elmenni. Akkor vonultam 
be a kórházba. 

- Hogy vagy egészségileg? 
- Két infarktusom volt, szív- és érrendszeri 

bajaim, na meg amik ebből származnak. Volt 
egy súlyos műtétem, hármas bypass volt, három 
eret cseréltek le a szívemben. Nagy szerencsém 
volt az orvosokkal. A kardiológusom rendszere
sen befektet egy-egy kúrára, hogy átmossák az 
ereimet. Most néha köhögök. Ez azért van, mert 
a bypass-műtét után általában marad valami, hát 
ez nekem a vizesedés volt. Volt, amikor meg is 
csapoltak. Most már jobban vagyok. 
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Még valamit elmondanék az érzelmi életem
ről. Egyre inkább elegem van Budapestből. Leg
szívesebben elköltöznék egy jó levegőjű helyre, 
ahol erdő, ló, kutya van, szeretnék olyan helyre 
menni, ahol együtt vagyok a természettel. 

A probléma kettős: a megfelelő komfortot 
biztosítani kell; vezetékes víz, szennyvíz stb. 
szükséges. Ez Dörgicsén meglenne ugyan, de a 
probléma az, hogy orvos közelében kell lennem. 
Bármikor jöhet a betegség, és itt már ismernek 
az orvosok. Már mondtam, hogy leltári tárgy 
vagyok a kórházban. Amikor legutóbb voltam, 
olyan társaság verődött össze - mind halálos 
beteg, de egész napon át jókedvűek voltunk. Az 
egyik szobatárs Ausztráliából tért haza, nagyon 
súlyos beteg. A Corvin-köziekhez tartozott, 
Pongrácz Gergely csapatához. Nagyon kemény 
személy. Ha láttál még embert, akinél már sem
mi nem működik, az ő. Össze van szögecselve, 
nagy fájdalmai vannak, mégis nagyokat haho
táztunk. 

- Mi a véleményed a szakma mostani fejlődé
séről? 

- A könyvtárak jövője... Attól függ, hogy 
milyen lesz a kommunikáció. 

Egy biztos, hogy lesz, és erősödik, az is biz
tos, hogy egyre több olyan tudás halmozódik föl, 
amit tárolni kell valami módon. És el kell juttat
ni a felhasználóhoz valami módon. Ezt hívják 
könyvtárnak. 

Az teljesen mindegy, hogy kőbe vésték vagy 
milyen hordozón volt, papíron vagy hogyan tá
rolódik, az csak technika. 

Van egy nagyon fontos alapelv: bárkinek joga 
van bármely információhoz, a tudáshoz. Ez így 
nagyon szép, de még megvalósíthatatlan. Ugyanis 
ha valaki létrehoz hatalmas adatbázisokat hihe
tetlen költséggel, a másik meg ingyen használja 
- ez ma még megoldhatatlan. De efelé kell ten
dálnunk, tehát a hálózatok irányába. 

- Mint az OPIR? 
- Nálunk akkor így hívtuk az 1980-as évek

ben: OPIR (Országos Pedagógiai Információs 
Rendszer). De most gondolj a földkerekségre, 
tehát ahol az információ, a tudás keletkezett. 

Most ne dokumentumokban gondolkodjál, 
mert az csak hordozó. Hanem magát a tudást 
tárolni. Borzasztó nagy mennyiségben. Rendben 
van, lesz ott is valami szöveg, azt lehet tárolni. 
Másfelől ezekből a rettenetes nagy monumentá
lis tárakból hogyan választod ki a releváns in-

Az Országos Pedagógiai Könyvtár újra-
alakulásának ötvenéves évfordulója alkalmával 

megrendezett szakmai konferencián készült 
kép. (2008. november 10.) 

( http://www.opkm.hu/) 

formációt? A kérdés előre nem látható szempon
tokat is fölvet. Például: valaki fölfedezi a csoda
bogarat. A kérdés úgy szól, hogy hol szerepel. 
Nevekre, fogalmakra könnyebb keresni. Szerzői 
jogi problémákat is vethet föl mindez. Ezekkel 
sok gond lesz. 

Valószínűleg lesz olyan, amihez bárki szaba
don, sőt ingyen hozzáférhet, s lesz olyan, amiért 
fizetni kell. 

Nagyon-nagyon bonyolult, könnyű kimonda
ni az elveket. Joga van mindenkinek bármely 
tudás-szegmenshez. Ezt valósítsa meg valaki! 
Akartam mondani az előbb, hogy ez csak akkor 
valószínű, ha a mi kultúránk megy tovább. De 
itt az a veszély is fenyeget, hogy lesz egy óriási 
változás, Európát és az európai kultúrát leírják, 
pontosabban: leírja magát. És jönnek új népek, 
ambíciók, ötletek - csak Ázsiára gondolj, van is 
ott forrongás. Hát nem kell mondanom, hogy az 
emberiség nagy része nem érdekelt ebben, mert 
örül, ha nem hal éhen. 

Itt valami differenciált dolog lesz - én egyéb
ként nem bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig, 
mi nagyon sokáig bírjuk. „Mi" - úgy értem, hogy 
európaiak, franciák, olaszok. Eddig a tisztelt 
gyarmatosítók azt gondolták, hogy megszedik 
magukat és kizsákmányolják ezeket a kis népe
ket, országokat - minket is - aztán, ha már jo
gilag nem tartható ez a konstrukció, akkor majd 
országukba elmegy a pária, és boldog lesz, ha 
szolgálhatja a volt rabtartóját - aki már nem akar 
semmit, csak az élvezetet; hedonistává vált. 

Azt bizonyítják a különböző európai orszá
gokban a mindenféle lázadások, hogy nem! Ok 
követelik a jogaikat - és miért ne? O török akar 
maradni Németországban is, meg mohamedán. 
Joga van hozzá. Bonyolult, de a nagy tendenci
ákat nézve ez így látszik. Valamikor elkezdtem 
foglalkozni a mohamedán vallással. Rájöttem 
arra, hogy az egy óriási kultúra. 

Ilyen körülmények között kell megteremteni 
azokat a helyeket, ahol a tudástárolás megy. És 
ez az átviteli hálózatokon bárhová eljut. Most 
már vezeték sem kell hozzá. Régen még volt 
határ, ameddig a madzag elment, addig. Most 
műholddal bárhol, bármi fogható. 

Ehhez képest a magyar könyvtárügy kicsit -
hogy úgy mondjam - szemellenzős. Mert az a 
pillanatnyi bajunk, hogy nincs pénzünk. 

- Ez nem csak pillanatnyi gond. 
- Jó, de most különösen. Ilyenkor mit tesz a 

jámbor magyar? Stratégiákban gondolkodik. Ez 
hatalmas ellentmondás. 

- És az iskolai könyvtárakról mi a vélemé
nyed? 

- Az biztos, hogy az iskolákban hozzáférést 
kell biztosítani az egész tudásanyaghoz. A kis 
településeken például az iskola más módon is 
kulturális centrum: olyan, ahová elmennek a 
község lakói más céllal is. Például az iskolákhoz 
köthetők a sportlétesítmények, zenei létesítmé
nyek és így tovább. Ez nagyon fontos lenne, hogy 
így működjön. 

Valamikor - még aktív koromban - az an
golok készítettek egy nagy vizsgálatot. Angli
ában össze akarták vonni az iskolákat, mert 
úgy olcsóbb. Akkor is a közgazdászok java
solták ezt. Falanszterek lettek volna az iskola 
helyett. Nem engedték. „Óh, mert az a mi is
kolánk!" Végül meg is hátrált ez a gondolat, 
nem járt sikerrel. Szerencsére a népben még 
működnek egészséges ösztönök. Megérzik, mit 
nem szabad megengedni. Legfeljebb valaki 
spórolt volna pénzt. 

Nézd meg csak a zenében, a szimfonikus 
zenekarainkat, alultápláltak. 

- Ez mit jelent? 
- Nincs pénz, nem tud tervezni. A fiam révén 

tudom ezt, hogy évekre előre kell tudni a prog
ramot. Azonban ha nem tudja, hogy az útikölt
séget honnan szerzi, akkor nem tud tervezni. 

- Csak pályázatok útján tudják megtenni. Es 
az késő. 
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- Igen. Ilyesmi van, és fura, jffg|§ 
nincs olyan kezekben, ahol lenne 
céltudatos törekvés az oktatást, a 
valódi kutatást támogatni és 
azért nem mondanék szavakat, 
mert nem az a jelentésük már... 

- Elkopott sok szónak a jelen
tése. 

- Sőt. Néha jön egy tudálékos 
magyarázó, valamelyik orgánum
ban, és azt sulykolná belém, hogy 
a művészet az közmegegyezés, 
vagy ilyesmi. Amit sokan szeret
nek, az a művészet. De ez nem 
így van. Annyira nem így van, 
hogy a művész az alkotása révén 
magával a léttel kerül kapcsolat
ba. 

- „Nem a való, hanem annak 
égi mása." 

- Igen. Ezt valaki vagy megér
ti, vagy nem. 

Gondolj olyan művekre, mint 
az Antigoné. Ma is jelent vala
mit, mert magával az emberrel 
kapcsolatban fogalmaz meg prob
lémákat, még ha nincs is megol
dás. Mert azóta is gyakran meg
írták a témát ilyen-olyan oldal
ról, mert felhívja a figyelmet, 
hogy: ember! Vannak ilyen kér
dések! 

- Mit tartasz a legfontosabb
nak a műveid közül? Az interneten 
azt találtam, hogy a kutatási témáidhoz kapcso
lódó tudományos dolgozataidnak a száma 126. 

- Természetesen a Könyvtárosok kéziköny
vét. Megemlítem azonban Futaiával és Papp Pis
tával írt cikkünket, a Könyvtári Figyelőben je
lent meg 1. Azt mondják, szakmánkban ezzel a 
cikkel kezdődött a rendszerváltás. 

Visszatérve a kézikönyvre: Papp Istvánnal 
együtt, közösen lefektetett alapelvek szerint 
bíztuk meg a szakma legjobbjait, és írtuk, il
letve írattuk meg az egyes fejezeteket, hoztuk 
létre az ötkötetes művet. Mint szerkesztők 
végig törekedtünk arra, hogy a belső szemlé
leti, gondolati egységet megteremtsük. Sajnos 
előfordult, hogy egyes részeket legszíveseb
ben újraírattunk volna, de a nyomdai határidő 
sürgetett. 

A könyv cél
ját az első kötet 
bevezetőjében 
írtuk le. - Idé
zem: „Negyven 
éve lassan, 
hogy napvilá
got látott Sallai 
István és Sebes
tyén Géza A 
könyvtáros ké
zikönyve című 
s z i n t é z i s e . 
K ö n y v t á r o s 
n e m z e d é k e k 
nőttek fel rajta, 
s nemzedéknyi idő telt el megjelenése óta. Óri-
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ási változásokat tapasztaltunk ez idő alatt a tár
sadalmi közlés természetében, a publikációk 
kezelésének eljárásában és technikáiban. Könyv
tárainkban e változások átalakították a szellemi 
alkotások feldolgozásának módjait és hozzáfér
hetővé tették az alkotások hasznosításának, köz
kinccsé tételének eddig nem is álmodott lehető
ségeit, miközben megmaradt a könyvtárak - vagy 
az ismeretgazdálkodás egyéb nevekkel illethető 
intézményei - évezredek óta változatlan felada
ta: az információs források megnyitása az embe
rek előtt. Időszerűvé vált újabb összegzést ké
szíteni."2 

A Könyvtárosok kézikönyvéről dióhéjban: Az 
első kötet alcíme: Alapvetés, a könyvtár- és in
formációtudomány alapjaival foglalkozik. A 
2001-ben közzétett második kötet alcíme: Feltá
rás és visszakeresés - témája az információk 
kezelésének, az ismeretszervezésnek a problema
tikája. A harmadik kötet, A könyvtárak rendsze
re, az ismeretgazdálkodás szervezeti formáit, 
intézményeit mutatja be. A negyedik kötet al
címének - Határterületek - megfelelően könyv
tári, információtudományi látószögből mutatja 
meg a kialakult tudományközi kapcsolatok terü
leteit és tartalmát, míg a 2003-ban megjelent 
ötödik kötet, a Segédletek, a könyvtárosság 
műveléséhez nélkülözhetetlen eszközöket, tájé
kozódási forrásokat adja közre. 

- Végezetül egy részt idézek az első kötetben 
található Horváth Tibor-tanulmány recenziójá
ból, és köszönöm az őszinte beszélgetést:3 

„Erőfeszítéseinek eredményeként teljesen 
szuverén, valóban »noch me da gewesen« mun
ka kerekedik ki tolla (írógépe, szövegszerkesztő
je) alól. Az a műveltségbeli felkészültség, amellyel 
Horváth olvasóját a tudományok mibenlététől a 
tudományrendszerek és a szöveg mibenlétén át 
az információ mibenlétéig elvezeti, gáncstalan: 
terjedelmes és elmélyült. S hadd tegyem még 
hozzá: a magyar értekező próza legjobb hagyo
mányait követi. 

1 FUTALA Tibor - HORVÁTH Tibor - PAPP István: 
Együttműködés vagy rendszerszervezés. = Könyvtári Fi
gyelő, 29. köt. 5. sz. 1983. p. 455-470. 
2 Horváth Tibor - Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 
1. kötet. Bp. OSIRIS, 1999. p. 9. 

3 Futala Tibor: A Könyvtárosok kézikönyvéről. Nagy szak
mai merészség volt vállalkozni rá... = Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 2. sz. 2000. p. 10. 

Számomra is erős és tartós emlékezetű lett az 
az utazás, amelyben a szerző időben, szakmában 
és szakma körülötti térben részesített. És bizo
nyára az lesz más kollégák, köztük különösen 
azok számára is, akik a szakma tudományos alap
jairól már hallottak és olvastak egyet és mást. 
Egy jól ismert tárgy vagy jelenséghalmaz is le
het meglepően újszerű, ha még elhasználatlan 
nézőpontból mutatkozik meg vagy be, illetve in
nen nézvést korábban vallott hitek, nézetek és 
meggyőződések revíziójára késztet, vagy leg
alábbis kezdeményez efféle revíziót. Igen, szer
zőnknek éppen ez az újragondolásra ösztönző 
(sőt: esetenként egyenesen provokáló) képessége 
sem kerülheti el a recenzens figyelmét és elisme
rését. " 

Celler Zsuzsanna 

Több mint öt év telt el a Jászság bibliográ
fiája kiadása óta. Nagy érdeklődés kísérte 
annak megjelenését, további sorsát. 

Sok érdeklődő nagy örömére jól hasz
nálható segédeszköz a tanulók, kutatók szá
mára. 

Már a kiadvány megjelenésekor több 
hiányzó dokumentumra felhívták a könyv
tárosok figyelmét. Ezért a szerkesztők és a 
kiadók elhatározták, hogy az anyaggyűjtést 
tovább kell folytatni, s a mennyiségtől füg
gően „valamikor" kiadásra kerül az újabb 
kötet. Ez az idő most jött el. 

A Jászság könyvészete címmel megjelent 
az összeállítás. 

Szerkesztette: Gulyás Erzsébet 
Közreműködők: Csillik Katalin, Dobos 

László, Hasznos Rozália, Parti Csaba 
Lektor: Bényei Miklós 
A borítót tervezte: B. Jánosi Gyöngyi 
Technikai munkatárs: Lados Olivér 
Kiadók: Jászok Egyesülete Budapest, és 

a „Városi Könyvtárért" Alapítvány 
Megvásárolható a könyvtárban nyitvatar

tási időben, az előfizetők pedig átvehetik 
személyesen 

Fogyasztói ára: 2200 Ft 
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bíztuk meg a szakma legjobbjait, és írtuk, il
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kezelésének eljárásában és technikáiban. Könyv
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intézményei - évezredek óta változatlan felada
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szíteni."2 
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első kötet alcíme: Alapvetés, a könyvtár- és in
formációtudomány alapjaival foglalkozik. A 
2001-ben közzétett második kötet alcíme: Feltá
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re, az ismeretgazdálkodás szervezeti formáit, 
intézményeit mutatja be. A negyedik kötet al
címének - Határterületek - megfelelően könyv
tári, információtudományi látószögből mutatja 
meg a kialakult tudományközi kapcsolatok terü
leteit és tartalmát, míg a 2003-ban megjelent 
ötödik kötet, a Segédletek, a könyvtárosság 
műveléséhez nélkülözhetetlen eszközöket, tájé
kozódási forrásokat adja közre. 

- Végezetül egy részt idézek az első kötetben 
található Horváth Tibor-tanulmány recenziójá
ból, és köszönöm az őszinte beszélgetést:3 

„Erőfeszítéseinek eredményeként teljesen 
szuverén, valóban »noch me da gewesen« mun
ka kerekedik ki tolla (írógépe, szövegszerkesztő
je) alól. Az a műveltségbeli felkészültség, amellyel 
Horváth olvasóját a tudományok mibenlététől a 
tudományrendszerek és a szöveg mibenlétén át 
az információ mibenlétéig elvezeti, gáncstalan: 
terjedelmes és elmélyült. S hadd tegyem még 
hozzá: a magyar értekező próza legjobb hagyo
mányait követi. 

1 FUTALA Tibor - HORVÁTH Tibor - PAPP István: 
Együttműködés vagy rendszerszervezés. = Könyvtári Fi
gyelő, 29. köt. 5. sz. 1983. p. 455-470. 
2 Horváth Tibor - Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 
1. kötet. Bp. OSIRIS, 1999. p. 9. 

3 Futala Tibor: A Könyvtárosok kézikönyvéről. Nagy szak
mai merészség volt vállalkozni rá... = Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 2. sz. 2000. p. 10. 

Számomra is erős és tartós emlékezetű lett az 
az utazás, amelyben a szerző időben, szakmában 
és szakma körülötti térben részesített. És bizo
nyára az lesz más kollégák, köztük különösen 
azok számára is, akik a szakma tudományos alap
jairól már hallottak és olvastak egyet és mást. 
Egy jól ismert tárgy vagy jelenséghalmaz is le
het meglepően újszerű, ha még elhasználatlan 
nézőpontból mutatkozik meg vagy be, illetve in
nen nézvést korábban vallott hitek, nézetek és 
meggyőződések revíziójára késztet, vagy leg
alábbis kezdeményez efféle revíziót. Igen, szer
zőnknek éppen ez az újragondolásra ösztönző 
(sőt: esetenként egyenesen provokáló) képessége 
sem kerülheti el a recenzens figyelmét és elisme
rését. " 

Celler Zsuzsanna 

Több mint öt év telt el a Jászság bibliográ
fiája kiadása óta. Nagy érdeklődés kísérte 
annak megjelenését, további sorsát. 

Sok érdeklődő nagy örömére jól hasz
nálható segédeszköz a tanulók, kutatók szá
mára. 

Már a kiadvány megjelenésekor több 
hiányzó dokumentumra felhívták a könyv
tárosok figyelmét. Ezért a szerkesztők és a 
kiadók elhatározták, hogy az anyaggyűjtést 
tovább kell folytatni, s a mennyiségtől füg
gően „valamikor" kiadásra kerül az újabb 
kötet. Ez az idő most jött el. 

A Jászság könyvészete címmel megjelent 
az összeállítás. 
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