


A vizsga a számonkérés mai napig 
ismert leghatékonyabb módszere. 

 

A múltbéli tapasztalatok hatása 
a jelenre és a jövőre: 

 

El deink milyen procedúra után 
nyilvánítottak egy pályázót 

a mai értelemben vett 
könyvtáros munkatársnak?  

 

Oktatás – számonkérés 



Tanévkezdés  
 

Könyvtárak/könyvtárosok  
presztízse, imázsa 

 

Képzési rendszer folyamatos 
korszerűsítése 

 

Elmélet – gyakorlat 

 

Igazodás a munkaer piac elvárásaihoz, 
kiválasztás, pályázat, min sítés… 

 

 

Aktualitások, párhuzamok 



KKK átdolgozása 

KIKK 

BA 

MA 



Könyvtári szakvizsga 
(EK; FNYK szabályzata, 1911) 

 

Szaktanfolyam 
(MLOF, MKLE 1898-1938; FNYK 1916; OKBK, 1928) 

 

Egyetemi el adás 
(Gyalui Farkas, 1901, Kolozsvár; 
Gyulai Pál, 191Ő, Budapest stb.)  

 

Egyetemi szak és önálló tanszék 

(BTE, mai ELTE, 19Ő8/Ő9 II. félév) 

Oktatásszervezés fejlődése 



Könyvanyagok gondozói: 
legkülönböz bb múlt és el képzettség 

tulajdonos bizalmi embere 

érdemek alapján 

nem teljes elfoglaltság 

 

18. század második fele, polgárosodás: 
könyvanyag növekedése 

gyűjtemények nyilvánossá válása 

 

Önálló foglalkozás: 
könyvtári munkájáért rendszeresen fizetett,  

abból él , f állású könyvtáros 

Önálló szakma 



Az első 

Vértesy Miklós: 
els  hazai szakvizsga 187Ő-ben  

Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem 
Könyvtára (ma ELTE EK) 

Horvát Árpád igazgató (187Ő-1876) 
 

 

Kovács Máté, K halmi Béla erre hivatkozik 
 

 

Vértesy az 1898. február 2-án tartott 
kezel tiszti vizsgát részletezi 

A Könyvtárosban 



A Könyvtáros. 

8. évf. 1958.  

8. sz. 574. p.  
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Köszönet 

Patkósné 
Tóth Zsuzsanna 

ELTE BTK KITI 

Székely Hunor 

ELTE Levéltár 



EK dolgozói hierarchia 

IGAZGATÓ 

KÖNYVTÁR R 

KEZEL TISZT  
(HIVATALNOK) 

DÍJNOK 

SZOLGA, KISEGÍT  

GYAKORNOK 

Helytartótanács 

 

Vallás- és 
közoktatásügyi 
miniszter 

Egyetemi Tanács 



„mily nagy feladat, mily nagy munka vár az összes 
könyvtári személyzetre a könyvtárnak az új épületben 
leendő felállítása, rendezése, lajstromozása, kiegészítése 
s a irodalom szinvonalára emelése tekintetéből” 

„a könyvtári állomások betöltésénél a becsületességen s 
buzgálmon kívül a könyvtárnoki szakképzettség lehet 
csak az egyedül jogosult vezérelv”, különös tekintettel az 
els  rre, akinek „az intézet egyik oszlopát kell képeznie 
szellemi tekintetben.”  

 

A budapesti Tudomány-Egyetem Tekintetes Tanácsához 
véleményes jelentése Horvát Árpád egyetemi könyvtárnoknak 
az üresedésben lév  els  ri állomás betöltését illet leg. 
187Ő. február 2. ELTE Egyetemi Levéltár 19/a, 187Ő.  

Első őri pályázat 



Csak az új aspiránsokra vonatkozzék 
(vö. Szinnyei el léptetése) 

Miniszteri biztos jelenlétében 
Magántanári kinevezés mintájára:  

önéletrajz, bizonyítványok, próbaév 
 
 

„számosan vannak nálunk azon balhiedelemben, hogy a 
könyvtárnok szakképzettsége alig áll egyébből, mint a 
könyvcímek hibátlan lemásolásából, s a könyveknek a 

catalogus szerint eszközlendő kikereséséből; innen 
magyarázható az is, hogy vajhmi sokan vélik nálunk, miszerint 

minden több kevesebb iskolát végzett s némi egyetemes 
műveltséggel bíró emberből alkalmas könyvtári hivatalnok 

válhatik, - ami pedig igen igen nagy tévedés -, miután a 
pályához jóval több hajlam és tanulmány kivántatik, mint 
sok más pályához. – Szükségesnek tartja végre alulirott a 

colloquimot azért is, nehogy az Egyetemi Könyvtár a pályázat 
kihirdetése után, a hirlapi reclame által előtérbe tolt 

himpellérek szünni nem akaró ostromának legyen kitéve.”  

Colloqium 



187Ő. április 1Ő-én Trefort miniszter elrendeli a pályázatot 
187Ő. május 31-i határid vel megjelenik a kiírás 
187Ő. október 10-ére kiírják a colloquimot 

(Horvát Árpád igazgató, Jendrássik Jen  orvoskari 
és Kerékgyártó Árpád bölcsészetkari prodékán mint 
egyetemi biztosok jelenlétében) 

 

Tíz pályázó: 
Dr. Bécsi János királyi törvényszéki orvos 

B hm Mihály erdélyi múzeumi-könyvtárnoki segéd 
Jeszenák Ráfáel reáltanodai igazgatótanár 

Király József budai királyi járásbírósági végrehajtó 
Dr. Kiss István egyetemi magántanár 

Kubinyi Lajos 
Óvári Lipót 

Ozoray Árpád hírlapíró 
Dr. Márki József első könyvtártiszt és címzetes őr 

Szinnyei József másod könyvtártiszt. 
 

Horvát Árpád egyet. könyvtárigazgató jelentést teszen az els  ri állomásra 
hirdetett pályázatról. ELTE Egyetemi Levéltár 19/a, 187Ő/2Őő. 

 

Forgatókönyv 



A vizsgán csak a két könyvtártiszt (Márki és Szinnyei) jelenik meg, 
akik „fokozatos előléptetésért folyamodnak.”  

 

November 3-ra ismételt colloquimot tűznek ki, ahol megjelenik: 
Bécsi, Jeszenák, Márki és Szinnyei. „Jeszenák Ráfáel azonban 

jobban megfontolván a dolgot, a pályázattól az utolsó percben 
visszalépett, s folyamodványát a csatolmányokkal együtt 

visszavette.” 

 

A kérdéseket el zetesen Mészáros Ferenc miniszteri tanácsos 
véleményezte, „ki meggyőződött arról, hogy a kérdések egytől 
egyig a könyvtárnoki segédeszközök s a könyvtárnoki teendők 

körűl forognak.” 

 

„A föltett kérdésekre Dr. Bécsi János kir. törvényszéki orvos 
egyáltalán semmit sem bírt felelni.”  



Horvát Árpád leszögezi, hogy „könyvtárunk két buzgó 
hivatalnokával nem versenyezhettek azok kik (az egy 

Bőhm kivételével) soha közkönyvtárnál nem 
szolgáltak, - az engem legkevésbbé sem lepett meg, 

miután jól tudom, hogy könyvtárnoki szakismereteket 
a könyvtárnoki hivatalnokok körén kívül hazánkban 

hiába keresnénk.”  

„nemcsak bármely elemi tanító, hanem a legtöbb 
kereskedői-segéd is anyagi tekintetben sokkal 

kedvezőbb helyzetben vagyon, mint az egyetemi 
könyvtár tisztviselői.” 

A vizsga érdemi változást ugyan nem hozott a 
kinevezések folyamatában (el tte is az igazgató jelöltjei, a 

könyvtár akkori dolgozói nyerték el az állásokat), de a 
szakmai elvek lefektetésében hatalmas el retépést 

jelentett.  

A nemzeti könyvtár 1802-es megalapításáig 
egyedüli nyilvános állami fenntartású gyűjtemény az EK 



1897. június 13-án kelt iratában a belga követség – a magyar 
külügyminiszteren keresztül – a vallás- és közoktatásügyi 

miniszterhez fordult annak kiderítésére, hogy 
„a könyvtári szakra készülő jelöltektől megkivánható vizsgálat 

nálunk mikép van szervezve.”  
A miniszter 1897. június 23-i, az Egyetemi Tanácsnak címzett 

felhívásában „visszavárólag”, „sürgős véleményes jelentés végett” 
az egyetemi könyvtárigazgatónak kéri kiadni a külföldi megkeresést, 

amelyet Bognár István rektor 1897. június 30-án meg is tett. 
 

Szilágyi Sándor igazgató Wlassics Gyula miniszter rendeletére 
1897. július 1-jei „alázatos, tájékoztató jelentésében” kifejti a 

„könyvtári szakvizsga letételének módozatait.” 
Ekkor már hasonló módon szerveznek szakvizsgákat a Magyar 

Nemzeti Múzeum Könyvtáránál (azaz a mai Országos Széchényi 
Könyvtárnál) is, azonban más nyilvános közkönyvtáraknál 

err l nincs tudomás.  
 

Felterjesztés a vallás és közokt. m. kir. ministeriumhoz a könyvtári szakvizsgák 
szervezésének leirása ügyében. 1897. július 1. ELTE Egyetemi Levéltár 19/a, 1898/231. 

Harmadik könyvtártiszti 
pályázat 1897/1898 



 

Magyarországon a könyvtári szakra készül  jelöltt l azaz gyakornoktól könyvtári szakvizsga nem kivántatván, az szervezve nincsen; 

azonban a könyvtári tisztviselői állásért pályázóktól már követeltetik ilyen vizsgának a sikeres letevése, melynek kiviteli 
módozatait a következőkben körvonalazom. 

   Ugyanis a budapesti m. kir. egyetemi könyvtárnál a hivatalnoki állás elnyeréséért folyamodó elébe a következő előfeltételet szabvák, t.i. 
köteles beigazolni, hogy 

a. magyar honpolgár, 
b .a tényleges katonai kötelezettségének eleget tett, vagy hadmentes, 

c. büntett vagy  vétség miatt elitélve nem volt, hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt nincsen, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, 
erkölcsi tekintetben ellene semmi kifogás nem foroghat fenn, 

d,egyetemet vagy akadémiát végzett és tudori oklevéllel bír, legalább egy évig nyilvános közkönyvtárnál gyakornokoskodott, a magyar 

nyelvben irodalmi jártassága van, az ókori classicai nyelvekben (:latin, görög:) jártas, ezen felül a német, franczia, angol és 
olasz nyelvek közül legalább egyet ismer, ezeken kívül a könyvtári szakvizsgát sikerrel kiállotta. 

A könyvtári szakvizsga tárgyai pedig ezek:   
a. a könyvészet, 

b. a könyvtártan, melléktárgyúl véve a paleographiát és az oklevéltan elemeit, 
c. az egyetemes és a magyar irodalomtörténetnek a könyvtári szolgálat szempontjából különös fontossággal bíró részletei, végű l 

d. egy vagy két, részletes czímlapfelvétel a bizottság által meghatározott műről vagy művekről. 
   A vizsga, a czímlapozáson kivül, szóbeli colloquiumból áll, egy-egy jelöltre nézve fél óráig tart, és a könyvtárnál alkalmilag (:ad hoc:) 

alakított bizottság előtt, zárt helyen tétetik le. E bizottság tagjai: az egyetemi tanács két kiküldöttje, a könyvtárigazgató, az 

első-és másodőr, az elnöki tisztet az egyetemi tanács egyik kiküldöttje teljesíti, a jegyzőkönyvet pedig a rangban ifjabb 
könyvtártiszt vezeti. 

   A vizsgabizottság kötelessége előbb a pályázati folyamodványokat, az ezekről a könyvtárigazgató által előzetesen szerkesztett , 
sorozatos kimutatással együtt átvizsgálni és meggyőződést szerezni arról, hogy a pályázati folyamodók szabályszerű 

minősítési kellékekkel bírnak, csak ezután térhet át a jelöltek megvizsgálására, melynek eredménye kitüntetésére 

a. ”jó” 
b. ”elégséges” 

c. ”ki nem elégítő” 
jelzés használtatik. 

   Az egyetemi könyvtárnál a gyakornoktól semmi felvételi vizsga nem kivántatik, és ilyenné felvehető az olyan jelentkező, a ki egyetemet 

vagy akadémiát végzett, ha még oklevéllel nem is bír. 
   Az ország másik, nagy közintézeténél, t.i. a M. N. Múzeum könyvtáránál is, kevés eltéréssel a fennebb leírt módon van szervezve a 

könyvtári szakvizsgálat. A gyakornoktól itt sem kívánnak felvételi vizsgát. 
   E két, nyilvános közkönyvtáron kivül más helyen a tisztviselői jelölttől szakvizsgálat nem követeltetik, annál kevésbé a gyakornoktól. 

 

Budapest, 1897. jul. 1. 

                                                                                       Szilágyi Sándor 
                                                                                              igazgató 



Pályázati hírdetés 

 

   A budapesti m. kir. tud. egyetemi könyvtárnál a X. fizetési 
osztályba tartozó, kezelő- tiszti állás a Nagyméltóságú vallás-és 
közokt. m. kir. minisztériumnak 41562/1897 sz.  alatti rendelete 

alapján betöltendő. 
 

    Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy pályázati folyamodványukat a 
Nagyméltóságú vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz 

czímezve, 2 heti időtartam alatt  a budapesti m. kir. tud. egyetemi 
rectori irodába nyujtsák be. 

 

Pályázati feltételek: 
a. egyetemi végzettség, 

b. a magyar és német nyelvnek szó-és írásbelileg teljes ismerete, 
c. az ókori classicai nyelvekben (görög, latin) jártasság, 

d. a közkönyvtári kezelésben gyakorlottság, a melynek beigazolása 
végett a könyvtár igazgatósága előtt egy vizsga letevése kivántatik. 
Megjegyzendő, hogy nyilvános könyvtárnál alkalmazottak elönyben 

részesülnek. 
Budapest, 1897. nov. 18.                              

                                                              
rector 



Írásbeli fordítás latinból (Cicero Opera Omnia I. kötet cím és 
el szó), görögb l (Homéros egy sora), németb l  
(Karst: Geschuchte Manfred’s els  fejezet), majd 

könyvfölvételi példák. 
 

Szóbeli kérdések a könyvészeti kézikönyvek, a 
könyvrendelés, a könyvtártan és a könyvtári ügyrend 

témaköreib l:  
„Mi a bibliográfia? 

Micsoda könyvészeti művek vannak? 

Német, francia, angol, olasz könyvészeti művek. 
Ha egy műből hiányzik a III. kötet, mit csinálunk vele? 

Egy új könyvvel rendezés szempontjából mit csinálunk? 

A folyóiratokat hogy kezeljük?        
Encyklopédiák. 

Egy rendelet ha  jönne az egyetemi tanácstól, mit csinálna vele? 

Ha egy régi könyvet óhajtana a kar megrendelni, mit csinálna 
vele?” 

Feladatok 



Az egyetemi könyvtári álláshelyek 
betöltése nyomán, illetve az el léptetések 
hatására a hazai könyvtári szakképesítés 

kialakulása tudományegyetemünkhöz 
köt dik, rendszerének fejl dése innen 

eredeztethet . 
 

Mindaddig mintául szolgált a többi 
bibliotéka számára, míg az egyetemi 

intézményes könyvtárosképzés  
ugyancsak a mostani ELTE berkeiben 

megszervez dött.  

Konklúzió 



Kiszl Péter: 
 

A könyvtárosi szakvizsga magyarországi 
gyökereiről képesítési rendszerünk  

140 éves jubileumán 

 

Könyvtári Figyel . 
2ő. évf. 201ő. 2. sz. 217-228. p. 

Bővebben a 
konferenciakötetben és: 



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet! 
 

ELTE BTK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézet 

http://lis.elte.hu  

 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 

www.konyvtar.elte.hu 

 

 


