
2013. december 12-én az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának falai között emlékeztünk Fülöp
Gézára, a XX. század magyar könyvtár-
ügyének egyik meghatározó jelentõségû
alakjára: Fülöp Gézára, a könyvtárpoliti-
kusra, Fülöp Gézára, a tehetséges hallga-
tóiért mindenre képes tanárra, Fülöp
Gézára, az emberre. Egykori tanít-
ványok, pálya- és munkatársak emlé-
keztettek elõadásaikban jelentõségére,
legfrissebb tudományos eredményeik be-
mutatásával tisztelegtek emléke elõtt.

A tudományos emlékülés nyitánya-
ként Borsodi Csaba, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem oktatási és tanulmá-
nyi ügyekért felelõs rektorhelyettese 
köszöntötte a szép számban megjelent
hallgatóságot, akik között a szervezõk
legnagyobb örömére Fülöp Géza számos
egykori tanítványát is üdvözölhette. Az
ELTE BTK Történeti Intézet Szekfû
Gyula Könyvtárának vezetõjeként is te-
vékenykedõ Borsodi Csaba expozéjában
különös figyelmet fordított az egyetem
könyvtárügyének sokakat foglalkoztató
aktuális helyzetére, emellett pedig a
könyvtárügynek a magyar tudományos
életben betöltött elvitathatatlan jelentõsé-
gére is kitért.

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár-
és Információtudományi Intézetének
igazgatója megnyitó beszédében felhívta
a figyelmet az intézet égisze alatt folyó
pezsgõ szakmai munkára, annak élénk
közösségszervezõ tevékenységére. Kiszl
Péter szerint – a 2013. év fõbb szakmai
eseményei közül kiemelve – akár Fodor
András hálózati életmûkiadásának köz-
zétételére,1 akár a Voit Krisztina emlé-
kének ajánlott Trendek a hazai és nem-
zetközi könyvtárügyben címû kötet
bemutatójára,2 akár a Valóságos könyvtár
– könyvtári valóság címû, a magyar tu-
domány ünnepén megtartott konferen-
ciára3 is hivatkozhat az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zete, amikor kijelenti: neves tanáraink
emléke kötelezi az értékõrzésre és a ma-
gas színvonalú, modern kihívásoknak is
eleget tévõ munkára. Fülöp Géza életút-
jának részletes ismertetésével és a hozzá
tanítványként kapcsolódó személyes él-
ményeinek felelevenítésével Kiszl Péter
arra emlékeztetett, hogy Fülöp Géza az 
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Nyolcvanöt éve született Fülöp Géza
Tudományos emlékülést tartott az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete

1 Az eseményrõl készült beszámoló elérhetõ az

alábbi webcímen: 

http://elte-lis.blogspot.hu/2013/05/

kepek-es-videok-fodor-andras-halozati.html
2 KiszlPéter (szerk., 2013): Trendek a hazai és

nemzetközi könyvtárügyben. Eger, Líceum Kiadó, 

310 p.
3 Az eseményrõl készült beszámoló elérhetõ az

alábbi webcímen: 

http://elte-lis.blogspot.hu/2014/03/

valosagos-konyvtar-konferenciabeszamolo.html

✒✒    Stummer János



ELTE BTK Könyvtártudományi Tan-
székének egyik legmeghatározóbb és is-
kolateremtõ vezetõje, aki közel ötven
éven át kötõdött az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemhez, ebbõl harminchárom
éven keresztül fõállású oktatóként dolgo-
zott a tanszéken.

Sebestyén György, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zetének professor emeritusa Fülöp Géza,
Kovács Máté tanítványa és utódja cím-
mel tartotta meg elõadását, melyben a
Kovács Máté és Fülöp Géza pályafutása
közötti számos közös vonás bemutatása
között kiemelt figyelmet fordított arra,
hogy mindketten a XX. századi magyar
történelem egy-egy meghatározó alakja-
ként vállaltak vezetõ szerepet az ELTE
Könyvtártudományi Tanszékének életé-
ben. Sebestyén György elõadásából min-
denki számára nyilvánvalóvá vált, hogy
amit Kovács Máté a könyvtárosképzés
megújítása tekintetében megkezdett, azt
Fülöp Géza fejezte be. Fülöp Géza volt
az, aki kiteljesítette Kovács Máté öröksé-
gét, aki saját idejében hasonló volume-

nû és jelentõségû tanrendi reformot volt
képes végrehajtani, mint nagy hatású
elõdje.

Barátné Hajdu Ágnes, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet Könyvtártudományi Tanszék veze-
tõje. Tehetséggondozás és pályakövetés,

ahogy azt Fülöp Géza látta címmel meg-
tartott elõadásában vezette be a hallgató-
ságot Fülöp tanár úrnak és hallgatóinak
különlegesen szoros emberi kapcsolatok-
ra építkezõ világába. Az elõadás során
felvillantásra került Fülöp Géza tanári
életútjának néhány fontosabb állomása,
így 1961-es teljes állású adjunktusi kine-
vezése és 1986-os tanszékvezetõi megbí-
zatása is. Tanszékvezetõként elért legna-
gyobb eredményei között megemlítésre
került, hogy az õ vezetése alatt szilárdult
meg véglegesen a szak helyzete, emel-
kedtek meg a hallgatói létszámok, meg-
szervezésre került a tanszéki TDK, és
hozzá köthetõ a választható szakpárok
körének kiszélesítése is. Fülöp Géza
negyven év alatt több mint négyezer
könyvtárost adott a magyar könyvtárügy-
nek. Az ajtaja mindig nyitva állt, elhiva-
tott és érdeklõdõ, az értékeket megbe-
csülõ, figyelmes tanár volt, aki minden
tanítványának igyekezett állást találni, és
lehetõségei szerint végigkísérte pályafu-
tásukat.
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A konferencia második részében egy-
kori hallgatók Fülöp Gézához tematikai-
lag köthetõ elõadásokkal tisztelegtek né-
hai kedves tanáruk elõtt. V. Ecsedy Judit,
az MTA doktora (Országos Széchényi
Könyvtár – OSZK), Ismerjük-e régi
nyomdászainkat? címmel idézett fel is-
mert és kevésbé ismert XVI–XVII. szá-
zadi nyomdákat, nyomdászokat, és muta-
tott rá a kor könyvnyomtatás területén
megmutatkozó hazai sajátosságaira. Az
elõadás során különös figyelmet kapott
többek között Bornemissza Péternek,
Huszár Gálnak, Joannes Honterusnak és
Heltai Gáspárnak a kor magyar nyomdá-
szatában betöltött rendkívüli jelentõsége
is. V. Ecsedy Judit elõadásában kitért to-
vábbá a hazai könyvnyomtatás sajátossá-
gaira, valamint a Sárospatakról menekül-
ni kényszerült fejedelmi nyomdász,
Rosnyai János sorsára is. Gazda István, a
Magyar Tudománytörténeti Intézet igaz-
gatója. Az MTA reformkori kiadói tevé-
kenysége címû elõadásában tudományos
köztestületünk reformkori kiadói tevé-

kenysége kapcsán számos ellentmondás-
ra világított rá sodró lendületû elõadá-
sában. Az elõadás során megnyugtató
módon került tisztázásra az Akadémia ki-
adója létrejöttének idõpontja, az elsõ
akadémiai kiadvány megszületésének dá-
tuma. Gazda István szerint minden jel és
tudományos értékû bizonyíték szerint az
Akadémia kiadója nem 1828-ban jött lét-
re, hanem csak két évvel késõbb, elsõ ki-
adványuk megjelenése pedig 1831-re da-
tálható. Zárásként Kovács Ilona, az
OSZK nyugalmazott osztályvezetõje be-
szélt legújabb kutatásairól és mutatta be a
Rutgers Egyetem Könyvtárában fellelt, 
a második világháború idején az ameri-
kai hadseregbe behívott amerikai magyar
katonák gyakran megrázó leveleirõl írt
könyvét.

Az emlékülés befejezéséül Kiszl Péter
intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes
tanszékvezetõ ünnepélyesen bejelentette,
hogy az intézet Tudományos Diákkörét
(TDK) Fülöp Gézáról nevezik el. Ezután
néhány hozzászólásra, személyes vissza-
emlékezésre nyílt még lehetõsége a kitar-
tó hallgatóságnak, amelynek tagjai az
emlékülés zárását követõen egy nagysze-
rû ember áldozatos munkájának emléke-
ivel feltöltõdve nyújtottak baráti kezet
egymásnak, vélhetõen Fülöp Géza legna-
gyobb örömére és megelégedésére. ■
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Az emlékülés fényképes beszámolója az

alábbi linken érhetõ utol:

http://elte-lis.blogspot.hu/2013/12/

fulop-geza-emlekules.html

A konferencián elhangzott elõadások prezen-

tációi az alábbi webcímen tekinthetõk meg:

http://lis.elte.hu/KONYVTAR/prez2.html



2014. február 27-én zsúfolásig megtelt a
gyönyörûen felújított, több mint száz-
húsz éves Centrál Kávéház galériáján ta-
lálható különterem. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Könyvtár-és Információtudományi
Intézetének (ELTE BTK KITI) szervezé-
sében könyvbemutatóra érkezett a sok 
érdeklõdõ, kíváncsi vendég; Kerekes Pál
– Kiszl Péter – Takács Dániel: E-könyvé-
szet. A digitális könyvkultúra alapvoná-
sai címû kötete debütált ezen az estén.
A program házigazdája, Kiszl Péter inté-
zetigazgató (ELTE BTK KITI), köszön-
tötte az egybegyûlteket az eseményen,
amelyen megjelent – többek között –
Borsodi Csaba oktatási rektorhelyettes
(ELTE) és Káldos János fõigazgató (Or-
szágos Széchényi Könyvtár) is.

Kocsis András Sándor, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülése elnöke, a Kossuth Kiadó Zrt. el-
nök-vezérigazgatója vázolta az e-book
kiadói, terjesztõi jellemzõit, ennek a
XXI. századi terméknek elõnyeit, kedve-
zõ tulajdonságait. Méltatta a most megje-
lent kötet hiánypótló szerepét, hogy a ha-
zai szakirodalomban példátlan módon
összefoglalja, ami ebben a témában tud-
ható. 

Az e-book nemzetközi kitekintésben
nagy karriert futott be az elmúlt évek-
ben. Az Egyesült Államokban már több
e-könyvet adtak el tavaly karácsonykor,
mint nyomtatottat, negyvenöt százalék-
kal nõtt az e-book piac, elérte a fogyasz-
tói könyvpiac húsz százalékát.

Mint minden újdonság esetében, most
is vannak huhogók, akik a könyvnyomta-
tást féltik és a nyomtatott könyv halálát
vizionálják. Pedig nem kell tartani az 
e-könyvektõl, hiszen ez csak a könyvol-
vasás sokszínûségét gazdagítja. A fiatal
korosztály, amely leginkább fogékony,
nyitott az új technológiákra, az új
„kütyükre”, szívesebben olvas e-bookon,
használ notebookot, okostelefont, tab-
letet – számára ezek megismerésre érde-
mes eszközök. 

Hazai adat szerint egy év alatt kettõrõl
négy százalékra nõtt az e-könyv olvasók
száma. Az e-könyv kiadók, ha lassan,
óvatosan is, de kezdik felismerni a jelen-
tõségét, és évrõl évre emelkedik a digitá-
lis mûvek száma. Nehéz pontos adatokat
mondani, mert sokan okostelefonon,
tableten olvasnak, sokan illegális forrá-
sokból szerzik be az olvasnivalót. Az
elektronikus kiadványok gyûjtése már el-
kezdõdött, mûködik a Magyar Elektroni-
kus Könyvtár, megalakult az Egyesülés
az E-könyvekért Egylet harmincnégy
taggal. Több éve tartanak itthon is 
e-könyv olvasás hete programot. Sok
kérdés még megoldatlan, de ez nem lehet
akadálya annak, hogy itthon is egyre na-
gyobb teret kapjon az e-könyves megje-
lenés.
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S z e m l e
Könyvbemutató a Centrálban

✒✒    Patkósné Tóth Zsuzsanna

Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel

(2013): E-könyvészet, A digitális könyvkultú-

ra alapvonásai, Budapest, ELTE BTK KITI,

310 p. ISBN 978-963-284-378-0



A kötet részletesen számba veszi a ha-
zai felmerülõ problémákat: nincs megfe-
lelõ támogatás a kulturális kormányzat
részérõl, nincs megfelelõ szerzõi jogi
szabályozás, magas áfa, vámkedvezmé-
nyek hiánya stb. Több elõnye lenne, ha
megjelenne az oktatásban, például a tan-
anyagok terjesztésében, a kötelezõ olvas-
mányok ingyenes letöltésével népszerû
lenne a fiatalok körében.

A kötet szerzõinek nem célja, hogy a
sok felmerülõ kérdésre választ találjanak,
de céljuk, hogy az e-könyv jelenségének
tartalmi összetevõit bemutassák azok
számára, akik most ismerkednek a té-
mával.

Kerekes Pál címzetes egyetemi docens
(ELTE BTK KITI), társszerzõ, a Papp Ti-
bor által létrehozott Disztichon Alfa vers-
generátor mûködésének bemutatásával
ízelítõt adott az elektronikus könyvek
egy újszerû megjelenési formájából.

Fekete Réka Thália színmûvésznõ
Tamkó Sirató Károly Villanyverseibõl ol-
vasott fel, a falra felvetített, véletlensze-
rûen egymás mellé került szavak néha
nagy derültséget váltottak ki a közön-
ségbõl.

Takács Dániel szolgáltatási igazgató
(Budapesti Ügyvédi Kamara), doktoran-
duszhallgató (ELTE BTK KITI), ugyan-
csak társszerzõként bemutatta a könyv-
höz mellékelt Melyiket válasszam? címû,
színes és gazdagon illusztrált leporellót,
amelyben nagy segítséget nyújtanak az e-
book olvasót vásárolni szándékozóknak.
Könnyen áttekinthetõ formában, egymás
mellé téve, összehasonlítva a ma kapható
készülékek jellemzõit, elõnyeit, hátrá-
nyait, figyelve arra is, ki mire szeretné
használni e-könyv olvasóját.

A rendezvény végén Kiszl Péter társ-
szerzõ megköszönte a könyv kiadásának
anyagi feltételeit biztosító Nemzeti Kul-
turális Alapnak (NKA), valamint a könyv
elkészültéhez hozzájárult közremûkö-
dõknek a segítségét, a jelenlévõ kollégák-
nak ünnepélyesen átadott egy-egy tiszte-
letpéldányt: Fodor János adjunktusnak
(ELTE BTK KITI), Vass Anna Johanna
könyvtárosnak (Postamúzeum Könyvtá-
ra), doktorandusz hallgatónak (ELTE
BTK KITI), Patkósné Tóth Zsuzsa
könyvtárosnak (ELTE BTK KITI), 
Kocsis András Sándor elnök- vezérigaz-
gatónak és Földes László informa-
tikai szerkesztõségvezetõnek (Kossuth 
Kiadó Zrt.).

A jó hangulatú, színvonalas szakmai
esemény szervezõi nem véletlenül vá-
lasztották helyszínül a Centrál Kávéhá-
zat. A kávéház jelmondata: „Tradíció és
korszerûség, tisztelet a hagyománynak,
nyitottság az újra.” 

Ez megfogadható tanács, jó hozzáállás
az e-könyv megjelenéséhez, térhódításá-
hoz is.

Reméljük, hogy a találkozó végén,
egy kávé mellett kötetlenül beszélgetõ
vendégek is így gondolták. ■
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