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„ELFELEDTETÉSE NEMCSAK MULASZTÁS,

DE BÛN IS VOLNA”*

Vécsey Jenô, a magyar zenetudomány fáradhatatlan munkása

Az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtára 1924. május 1- jével vált az intézmény

önálló osztályává.1 A századforduló közírói, a zenei könyvtárügy elhivatott szó-

szólói – mindenekelôtt Kereszty István, Fabó Bertalan és Isoz Kálmán – kitartása a

könyvtár vezetésének halogató magatartása és megnemértése ellenére is meghoz-

ta gyümölcsét, s így pont kerülhetett egy buktatókkal teli, közel két évtizedes fo-

lyamat végére. E fontos dátum egyúttal bíztató kezdet is volt, mely magában hor-

dozta egy jelentôs nemzeti zenei gyûjtemény s egyben zenetudományi kutatóköz-

pont kibontakozásának lehetôségét is, hogy az majdan „alapvetô feladatokat

megoldó intézete legyen szaktudományának”.2 Erre törekedett a gyûjtemény elsô

vezetôje, Isoz Kálmán, és ezt képviselte szívós és céltudatos, ám minden feltûnést

kerülô, csendes munkálkodásával Vécsey Jenô zeneszerzô, a „nemzet zenekönyv-

tárosa”3 is, aki 1945- tôl 1966- ban bekövetkezett haláláig állt a Zenemûtár élén.

Jelen tanulmány Vécsey mûködésének elsô korszakát, a háború utáni újjáépítés és

könyvtári konszolidáció 1945–1953 közötti történéseit tárgyalja.

„1909. július 19- én születtem Felsôcécén (Abauj-Torna vm.). Apám ügyvéd

volt, aki fiatalon hunyt el. Iskoláimat Budapesten végeztem; a Toldy reáliskolában

érettségiztem, majd a bölcsészeti karra és a Zenemûvészeti Fôiskola zeneszerzés

tanszakára mentem. Középiskolai tanári oklevelemet, illetve végbizonyítványomat

1935- ben szereztem meg. 1936- tól 1942- ig mint fôvárosi óraadó, illetve ideigle-
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* A 2014. május 8- án az Országos Széchényi Könyvtár „90 éves a Zenemûtár” címû konferenciáján el-

hangzott elôadás írott változata.

1 A Zenemûtár megalakulását gyakran – de tévesen – 1929- re teszik. Ez a dátum a Nemzeti Múzeum

tárgyi gyûjteményeivel kibôvített Zenetörténeti Osztály létrejöttét jelzi, mely ebben a formában csu-

pán fél évtizeden át mûködött. Errôl bôvebben: Kelemen Éva: „’A nemzet nagyjainak emlékét

ébrentartani a legszebb és legfontosabb feladatok egyike’. A Magyar Nemzeti Múzeum Zenetörténeti

Osztálya (1929–1934)”. In: Boka László–Földesi Ferenc–Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai.

Hangok, szövegek, gyûjtemények. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Gondolat, 2012, 73–89.

2 Hóman Bálint: „Múzeumok, könyvtárak, levéltárak”. In: Magyary Zoltán (szerk.): A magyar tudomány-

politika alapvetése. Budapest: Egyetemi ny., 1927, 315–318.

3 Kecskeméti István: „A nemzet zenekönyvtárosa” Muzsika, XXXII/10, (1989. október), 44–45.



nes tanár mûködtem. Az 1941–42. tanévre a bécsi Collegium Hungaricumba nyer-

tem állami zenei ösztöndíjat. 1942 ôszén állami szolgálatba lépve, gimnáziumi

rendes tanárnak neveztek ki. 1942 decemberétôl az Országos Széchényi Könyvtár-

hoz nyertem beosztást […]” – olvashatjuk Vécsey Jenônek az 1960- as évek elején

papírra vetett önéletrajzában. A szikár szûkszavúsággal megfogalmazott összefog-

laló azonban az életút néhány jellemzô momentumával adósunk marad. Írója szük-

ségtelennek tartotta megemlíteni azt a nem elhanyagolható tényt, hogy zeneszer-

zés- tanulmányai mellett hangszerismeretet is szerzett: másfél évig tanult klariné-

tozni a Zeneakadémián. Mint ahogyan arról sem szól, hogy 1930–34 között (egy

elôkészítô és három akadémiai tanéven át) Kodály Zoltán zeneszerzésóráit láto-

gatta. Növendéktársai Bartók János, Endre Béla, Pongrácz Zoltán, Schulek Imre,
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1. kép. Vécsey Jenô (1909–1966)



Somogyi János, Stanzel János voltak. Munkáját Kodály eleinte jóra, késôbb már

csak közepesre értékelte; talán ez volt az oka, hogy a harmadik év végén már nem

tette le vizsgáit. Énektanári diplomával a zsebében a tanítás mellett zenekart veze-

tett, kísért, komponált. Ekkoriban készült, feltehetôen alkalmi darabjairól mind

ez idáig semmit sem tudunk. Elsô ismert, saját maga által is vállalt opusai har-

mincesztendôs korán túl, az 1940- es évek elején keletkeztek. Vécsey nem volt ter-

mékeny zeneszerzô. Zenemûtári hagyatékában alig negyedszáz eredeti kompozí-

ciója maradt fenn. Szomorú tény, hogy darabjai közül életében egyetlenegy sem je-

lent meg nyomtatásban: 1956- ban komponált Vonós szextettjét csak 1974- ben,

halála után nyolc évvel adta ki a Zenemûkiadó. Finom hangú kompozíciói egy- egy

alkalommal a koncertpódiumon is megszólaltak: bécsi tartózkodása alatt született

Vonósnégyesét (1942) a Végh- kvartett mutatta be az osztrák fôvárosban, zongorára

írt bagatelljeit (1941–42) az egykori Dohnányi- tanítvány, Dániel Ernô játszotta el

ugyancsak Bécsben. Vonósintermezzóját (1942) a Székesfôvárosi Zenekar tûzte mû-

sorára,4 az 1941- es év folyamán papírra vetett Zenekari szvitje pedig az 1943 máju-

sában megrendezett Új Magyar Zene Hetén csendült fel a budapesti Zeneakadé-

mián (1. fakszimile). A hangversenyrôl Bartha Dénes a következôképpen számolt

be a Pester Lloyd hasábjain:

Az új magyar zene hete címmel kísérletképpen megrendezett ünnepi hét három hangver-

senyt tartalmaz: egy zenekari estet, erre hétfôn került sor; a miniszter képviseletében bá-

ró dr. Wlasits Gyula államtitkár jelent meg a Zeneakadémia nagytermében, ott volt a mi-

nisztérium és a kulturális élet számos magasrangú funkcionáriusa. Szerdán és pénteken

ugyanitt rendeznek két kamaraestet. 14 zeneszerzôt képvisel egy- egy még bemutatatlan

mûve ezen az üdvözlendô rendezvényen. Szinte valamennyi a fiatalabb magyar zeneszer-

zô- nemzedék tagja, sokan közülük Kodály Zoltán tanítványai […] A szintén egyértel-

mûen tehetséges fiatal zeneszerzô, Vécsey Jenô Zenekari szvitje hat, részben bagatell-

szerû, aforisztikusan rövid, egymással kontrasztot alkotó apró tételbôl áll. Tartalmilag az

enyhén magyaros színezetû, melegen utánérzett impresszionizmus nyelvén szól. Megle-

het, az egyes tételek hangulati ellentéteit szuggesztívebben emelte volna ki egy valami-

vel élesebben poentírozott zenekari kidolgozás, mivel ez az elôadás nélkülözte az egyes

tételpárok kontraszthatásának élesebb arculatát.5

Néhány év alkotói szünet után Vécsey nagyobb szabású zenekari kompozíciók-

kal lépett a nyilvánosság elé, melyeket a Magyar Rádió tûzött mûsorára – köztük

elsôként az 1953- ban keletkezett, Boldogkôváralja címû, háromészes szimfonikus

költeményét. Ahogyan a szerzôi ismertetôben olvashatjuk, a mû elsô tétele (Alkony)

festôi hatások alatt készült. Hallhatjuk a permetezô esôt, s látni véljük a szeszé-

lyes felhôzetet, amely mögül a lemenô nap fénye többször elôtör, hogy a legkülön-
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4 1944. február 2. Pesti Vigadó. A Székesfôvárosi Zenekar XVI. bérleti hangversenye. Vezényelt: Lukács

Ervin.

5 Breuer János: „’A budapesti közönséget nagyon elkényeztették’. Válogatás Bartha Dénes Pester Lloyd-

beli zenekritikáiból”. In: Gádor Ágnes–Szirányi Gábor (szerk.): Bartha Dénes emlékkönyv. Budapest:

Liszt Ferenc Zenemûvészei Egyetem, 2008, 175–382., ide: 376–378.
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1. fakszimile. Vécsey Jenô: Zenekari szvit (1941), 2. tétel (részlet)



félébb színhatásokkal kápráztassa el a szemlélôt. A második tételben (Éj – Notturno

pastorale) az éjszaka zenéje szól: a pásztorsíp, az ideszüremlô harangszó, a Hernád

távoli morajlása egyesül a képzelet hangjaival. A Virradat címet viselô harmadik té-

tel zenéje éles ellentétben áll az Éj elhaló hangjaival: heves és igen gyors menetû,

s felcsillan benne a Rákóczi- induló emléke is, „hogy a végén torlódó fanfárok zár-

ják a kompozíciót, mintegy utoljára csillantva fel a büszke falakra vetülô fénye-

ket”.6 Két versenymû – a zongorára és nagybôgôre készült Concertino és a már emlí-

tett Vonósszextett – után az életmûvet az 1958- ban készült nagyszabású, nyolctéte-

les Szimfonikus concerto Krúdy emlékére zárja, amely – Pernye András szavai szerint –

„kinyilatkoztatás, hogy mit jelent a modern mûvész számára Krúdy elbeszélô mû-

vészete, amelynek illanó- rebbenô hangulatai, finoman elmosódó zsánerképei már-

már zenei fogantatásúaknak nevezhetôk”.7

Mind fentebb már olvashattuk, Vécsey Jenô 1942 decemberében került a nem-

zeti könyvtárba. Kezdetben a Nyomtatványi osztályon dolgozott – feladata a zenei

könyvek feldolgozása, majd újfajta szakrendbe szervezése volt.8 Ennek megfelelô-

en hamar kapcsolatba került a Zenemûtárral is, amely akkor Lavotta Rezsô vezeté-

sével mûködött. (Lavotta ugyan már nyugállományba vonult, de díjazás nélkül to-

vábbra is a Tár élén maradt.) Mellette dolgozott Pécsi Sebestyén orgonamûvész és

Dr. Szilágyi Erzsébet, Erdélybôl származó énektanárnô. Vécsey ekkor kötött isme-

retséget a költô, mûfordító Berczely Anzelm Károllyal is, aki ugyancsak a könyvtár

munkatársa volt. Az ô versére készült Kele diák címû balettje (1943), valamint a Pa-

nasz címû dal (1943). 9

A Zenemûtár vezetésével 1945- ben, már „a felszabadulás után” bízták meg; a

gyûjteményt a szó szoros értelmében romjaiból kellet felépítenie- újjászerveznie.10

A Nemzeti Múzeum környékének bombázása következtében ugyanis az Ester-

házy- palota több bombatalálatot kapott, s az ott lévô néhány osztály – mindenek-

elôtt a Zenemûtár és a Térképtár – állománya súlyos károkat szenvedett. Megsé-

rült és elpusztult a zenei könyvek jelentôs hányada, és csaknem teljes egészében

megsemmisült a zenei folyóiratok gyûjteménye. E tetemes veszteségek pótlásáról

a könyvtár vezetése igyekezett mihamarabb gondoskodni, s már az év második fe-

lében megvásárolta a Léderer Rudolf- féle zenetörténeti és zeneelméleti könyvtár

mintegy ötszáz kötetét. Szerencsére a nyomtatott zenemûvek és a kéziratok több-

sége épségben átvészelte a bombázásokat, ám a késôbbi beázások súlyos nyomo-

kat hagytak azokon is: különösen a könnyen oldódó tintával írt fóliók váltak hasz-
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6 Vécsey Jenô hátrahagyott írásai (OSZK Zenemûtár).

7 Pernye András: „Vécsey Jenô: Szimfonikus concerto Krúdy emlékére”. Muzsika, II/11. (1959. novem-

ber), 40.

8 A kötetek feldolgozása 1935 óta a Nyomtatványi osztályon zajlott. Ugyancsak az ottani munkatársak

foglalkoztak a kötelespéldányként beérkezett nyomtatott zenemûvek bibliográfiai leírásával is.

9 Berczely 1949 májusától kezdôdôen közel egy évig a Zenemûtárban dolgozott. (Lásd a 13. jegyzetet.)

10 Az ostrom alatt keletkezett károk gyors helyreállítása érdekében Fitz József fôigazgató az Esterházy-

palotában lévô osztályokat 1945. március 19- én ideiglenesen egységes, fôosztályi irányítás alá rendel-

te, vezetésükkel Györke József (1906–1946) alkönyvtárost, elnöki tanácsost bízva meg. Györke alig

három hónap múlva a könyvtár fôigazgatója lett, s ezt a tisztséget halálig betöltötte.



navehetetlenné. Helyrehozhatatlanul megrongálódtak, szétszóródtak vagy tönkre-

mentek katalógusok is: a még használhatónak látszó kartotéklapok egy részét a

sárból kellett összekeresgélni.11

Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a Zenemûtár gyûjteményének éveken át

nem volt állandó helye. Állományát 1945 és 1953 között ötször szállították új és

új helyekre, régi anyagai gyakorlatilag hozzáférhetetlenek voltak. A Vécsey Jenô

osztályvezetô alá rendelt munkatársak – Szilágyi Erzsébet asszisztens,12 valamint

a sûrûn cserélôdô alkalmazottak,13 gyakornokok,14 részmunkaidôs altisztek és rak-

tárosok15 – áldatlan állapotok között dolgoztak. Az elsô költözésre rögtön 1946

elején sor került. A romjaikból éppen csak éledô gyûjteményeknek – köztük a Ze-

nemûtárnak is – váratlanul ki kellett költözniük az Esterházy- palotából, mert azt

köztársasági elnöki rezidenciává alakították át. Emiatt az ott tárolt anyagot, mely

a teljes nemzeti könyvtári állomány mintegy negyed részét tette ki, három és fél

hét alatt a Nemzeti Múzeum dísztermébe kellett átszállítani. Idekerült a Zenemû-

tár muzeális kéziratgyûjteménye is. A munkatársak egy ideig otthon végezték

könyvtári feladataikat, késôbb a könyvtár „V. számú raktárhelyiségében” dolgoz-

tak, 1949 júliusában pedig a Bródy Sándor utca 16. számú ház második emeleti

helyiségébe költöztek. Innen azonban már decemberben el is kellett jönniük, mert

az épületet a Múzeumok Országos Központja foglalta el.16

Ebben a zavaros helyzetben, érthetô módon, csak a frissen beérkezô anyagokkal

tudtak érdemben foglalkozni, s ezek mennyisége kezdetben nem volt számottevô.

Így Vécseynek maradt ideje arra, hogy megkezdje egy korszerû katalogizálási és ze-

nei szakrendszer kidolgozását: egy, az eddigitôl eltérô, új szerkezetû cédulakataló-

gus kiépítését. Tette ezt azzal a (mégoly távolinak tetszô) céllal, hogy a feltárás
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11 A könyvtár más osztályain azonban néha még ennél is kellemetlenebb helyzetek adódtak. A Nyom-

tatványtár három földszinti helyisége például a fôváros ostroma alatt egy idôre istállóvá alakult át.

A környéket ért támadások során a légnyomás betörte az ablakokat, a polcok pedig, melyeken a Tár

új helyrajzi katalógusa állott, leszakadtak, s a cédulák kiborultak a lóalomba – értesülünk a korabeli

beszámolókból.

12 Szilágyi Erzsébet 1942. június 1- tôl 1957- es nyugdíjba vonulásáig volt a Zenemûtár munkatársa.

A kurrens bibliográfiai munkák mellett Liszt- kutatással foglalkozott.

13 Solymosi Ilona könyvtárnok és Dr. Herke Rózsa 1946- ban, Dévai (Dostler) Gábor 1947 áprilisától

1949 végéig, Berczeli A. Károly 1949 májusától 1950 áprilisáig dolgozott a gyûjteményben. (Herké-

nek 1946. október 26- án B- listázás következtében kellett megválnia az intézettôl.)

14 Buchbinder Oszkár (1949), Gordon Éva (1948), Várady Irén (1950–52, közben többször más beosz-

tást kapott).

15 A Plakát- és Aprónyomtatványtár, a Térképtár, a Színháztörténeti Tár közös munkaerôi változó meg-

osztásban: Szluka József (1948–1949), Medveczky Alajos (1949–1950), Belencsik István (1950 ápri-

lisától), Kóczán Jánosné (1950. május–június), Kasza József (1950. július). A raktároskérdés 1950

augusztusában látszott megoldódni, amikor Németh János (korábban a Külügyminisztérium portá-

sa) a Tár alkalmazásába került, kezdetben „egyharmad munkaerô”- ként, késôbb teljes munkaidejû

raktáros minôségben. Németh 1975- ig – hetvenkét esztendôs koráig – dolgozott a Zenemûtárban.

16 Amint azt a Zenemûtár 1949. évi jelentésében olvashatjuk, a „régi anyagot” helyszûke miatt nem vi-

hették magukkal a Bródy Sándor utcába sem. Az összefoglalóban bôvebben nem részletezett „bizo-

nyos dokumentumok” ideiglenes elhelyezésére azonban december folyamán lehetôség nyílt, amikor

a Zenemûtár munkatársai a Múzeum fôépületébe visszaköltözve a „gazdasági hivatal raktárhelyisé-

gében” helyezkedtek el.



mindenkori magas színvonala révén élénkítse a kutatásokat, s elôbb- utóbb kiala-

kítsa azt a légkört, amelyben „a kutató és a könyvtáros egy szinten válhatik egy-

más segítségére”, s létrejöhet az ideálisnak tartott zenei gyûjtemény. Az, amely ak-

kor tölti be igazán hivatását, „ha a zenetudomány számára éppúgy biztosítja a do-

kumentumok hozzáférhetôségét, mint a mûvészet számára az értékes elôadási

anyagok feltárását.”17

Az 1949- es esztendô alapvetô változást hozott a nemzeti könyvtár, így a Zene-

mûtár életében is. A könyvtár az ôsz folyamán ugyanis önálló intézményként kü-

lönvált a Nemzeti Múzeumtól, mind vezetése, mind szervezeti felépítése átala-

kult, s az új felállás értelemszerûen hatással volt minden egyes osztály további

mûködésére. 18 Ráadásul ettôl az évtôl kezdôdôen az antikváriumok államosítása,

valamint a szerzetesi és fôúri könyvtárak, illetôleg az elhagyott javak köztulajdon-

ba vétele nyomán beérkezô, elsôsorban kéziratos anyag mennyisége addig sosem

látott módon megsokszorozódott, még erôteljesebben felülírva az amúgy is válto-

zóban lévô intézményi prioritásokat. Az állagmegóvás érdekében ugyanis miha-

marabb rendezni, rendszerezni kellett a kéziratokat – de mindenekelôtt valahová

el kellett helyezni ôket. A zenei gyûjtemény esetében ez különösen nehéz feladat-

nak bizonyult, hiszen (ahogyan már említettem) ekkoriban a meglévô állomány ja-

va részéhez sem lehetett hozzáférni: a kották (köztük például az Erkel- kéziratok)

különféle más anyagokkal egyetemben „valóságos kazlakban álltak” a Nemzeti

Múzeum dísztermében.19

Az elsôként átvett, utóbb legjelentôsebbnek bizonyuló kézirategyüttes az

1949 szeptembere folyamán beérkezô Esterházy- kottatár volt – az ennek elhelye-

zésére vonatkozó korabeli intézkedéseket (a teljesség igénye nélkül) a következô-

képp összegezhetjük. 20 Mint ismeretes, a Magyar Államvédelmi Hatóság az 1949-

es év elejétôl vizsgálatot rendelt el az Esterházy- mûkincsekkel (a kincstárral) és az

egyéb muzeális értékekkel (levéltárral, könyvtárral és mûjellegû ingóságokkal: pl.

bútorokkal) kapcsolatban, amelynek végsô soron az volt a célja, hogy a Mind-

szenty- per negyedrendû vádlottjaként szereplô Esterházy Pál herceg elleni ítélet –

a kincsek ügyével nyomatékosítva – még inkább elmarasztaló lehessen. 1944 ôszén

ugyanis a herceg, mint a hitbizomány tulajdonosa, felfüggesztette az Iparmûvésze-

ti Múzeummal 1923- ban kötött letéti szerzôdést, s a kincseket a Tárnok utcai pa-

lota pincéjébe szállíttatta. A koncepció szerint azért – s ezt a kihallgatások során

igyekeztek bebizonyítani –, mert az értékek külföldre juttatását tervezte, ekképp
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17 Vécsey Jenô: „Az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyûjteményének fejlôdése az elmúlt tizenöt év-

ben”. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1958. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár,

1959, 80–97.

18 A múzeumok és mûemlékek jogállásáról rendelkezô 1949. évi 13. sz. törvényerejû rendelet végrehaj-

tásával egyidejûleg a közkönyvtárakra vonatkozó rendelkezések hatálya alá helyezték az Országos

Széchényi Könyvtárat is.

19 „Színre kerül- e a ’Dózsa György’. Erkel Ferenc operakéziratának viszontagságai”. Vécsey Jenô hátra-

hagyott írásai (OSZK Zenemûtár).

20 Bôvebben lásd: Sümegi György: „Az Esterházy- kincsek és a Belügyminisztérium Államvédelmi Ható-

sága, 1949”. Betekintô, 2009/3.; http://epa.oszk.hu/01200/01268/00011/sumegi„gyorgy.htm



rövidítve meg a magyar államot. A terv végrehajtásában a herceget állítólag archi-

váriusa, Hárich János segítette volna, aki azonban mindvégig tagadta az ellene fel-

hozott vádakat.21 Esterházy Pált 1949. február 8- án 15 év fegyházra és teljes va-

gyonelkobzásra ítélték. A mûkincseket sürgôsen visszavitték a Múzeumba, ám a

levéltár és a könyvtár egy része még augusztusban is a Tárnok utca 13. szám alatt

volt.22 Nem tudni, vajon kottaanyag maradt- e a palotában. Hárich János szerint

nem, mivel a zenemûveket már korábban az Országos Levéltárban helyezték el.

Ezt rögzíti Vécsey 1949. október 11- én megfogalmazott negyedik negyedévi mun-

katervében, s tényként kezeli számos késôbbi írásában is.

A hercegi archívum érkezése (kéziratos és nyomtatott kották, valamint zenei

és színházi iratanyag – ez utóbbiak szerencsére szekrénnyel egyetemben) váratla-

nul és elôkészületlenül érte a Zenemûtárat. Bizonyos azonban, hogy Vécsey már

az átvétel pillanatában pontosan felismerte, milyen felbecsülhetetlen jelentôségû

zenetörténeti értékek birtokába jutott a gyûjtemény, s azon igyekezett, hogy

mielôbb használhatóvá és hozzáférhetôvé tegye ôket. Az év utolsó negyedére be-

adott munkatervében meg is jelölte az új, terven felüli, kiemelt feladatot: „az auto-

gráfok, kéziratos másolatok, elsô kiadások és egyéb zenemûkiadványok valamint

töredékanyagok szortírozását, szakok szerinti szétosztását és elôkészítését a kö-

vetkezô évben történô feldolgozásra”. Az ekkorra rendszeressé vált havi plusz-

munka- felajánlások eredményes teljesítésében ugyancsak fontos szerep jutott az

Esterházy- kottatárnak. Ahogyan az aktuális havi jelentésben áll: az osztály 1949.

novemberi felajánlását (100 új zenemû teljes feldolgozása és 100 új zenemû tel-

jes bibliografizálása) dicséretesen túlteljesítette, amikor még hozzá az Esterházy-

gyûjtemény elsô kiadású nyomtatványaiból is elvégezte 100 mû teljes feldolgozá-

sát, mely „számszerûen ugyan csak 50%- os túlteljesítményt jelent”, de lényegé-

ben sokkal nehezebb feladat volt, mint a közönséges kották feldolgozása. A jelen-

tés szerint év végére identifikálták az autográfokat – ezt a munkát Vécsey maga

végezte, Szilágyi Erzsébet pedig a gyûjtemény vokális kéziratainak rendezésében
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21 „[…] magam is kívánatosnak tartom felhívni Miniszter Úr figyelmét […], s javasolom, hogy elsô sor-

ban Hárich János volt levéltári tisztviselôt ôrizetbe venni és kihallgatni szíveskedjék, mivel a legala-

posabban ô gyanúsítható, hogy Esterházy Pállal a kincsek rejtekhelyének titokban tartása terén szo-

rosan együttmûködött.” Ortutay Gyula levele Kádár Jánosnak, 1949. január 31. Idézi: Sümegi: i. m.

22 A Veszélyeztetett Magángyûjtemények Miniszteri Biztosságát képviselô Dr. Fügedi Péter miniszteri

biztos 1949. augusztus 18- án kelt 846/1949. sz. levele a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósá-

gához: „A Mindszenty- perben vádlottként szereplô ’herceg’ Esterházy Pál mûkincseinek egy részét

(a kincstár) a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta át.

További muzeális értékek (levéltár, könyvtár, és mûjellegû ingóságok: bútorok, stb.) egyelôre a Tár-

nok u. 13. sz. alatti házban maradtak a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága ôrizetében. Mint

a nemzeti szempontból jelentôs mûgyûjtemények, levéltárak és könyvtárak a 4450/1945.M.E. rende-

let alapján védelmet gyakorló szerv tisztelettel kérem a most már jogerôsen elítélt Esterházy Pál bir-

tokát képezô, hitbizományi kötöttség alá esô, s elkobzott levéltári és könyvtári anyagnak, valamint

mûjellegû ingóságoknak a Pénzügyi Igazgatóság közbejöttével a miniszteri biztosságnak elismervény

ellenében múzeumi elhelyezés céljából s az állami vagyonállagba való felvétel eljárására átadni szíves-

kedjék. Tisztelettel közlöm, hogy az ügy elintézése sürgôsséget kíván, miután a Tárnok utcában tá-

rolt anyagot a korai ôszi esôzés már most tönkreteheti.” Idézi: Sümegi: i. m.



vett részt. Mintegy fél éves folyamatos és megfeszített munka eredményeként

1950 májusára befejezôdött a Joseph Haydn- autográfok azonosítása, rendezése és

raktározása is.23 A nyári hónapokban a kurrens munkákkal párhuzamosan folyta-

tódott a gyûjtemény beazonosítása, rendezése, naplózása és ideiglenes katalogizá-

lása; július hónapban pedig a nyomtatott anyag utólagos naplózása is megkezdô-

dött, amire azért volt szükség, mert az elôzô év folyamán a tervtúlteljesítés érde-

kében lajstromozás nélkül katalogizálták ôket. Ám még ugyanebben a hónapban

újabb, elôre nem látott munkatöbblettel kellett megbirkózniuk. Mielôbb biztosíta-

ni kellett a beérkezô tatai Esterházy- gyûjtemény,24 valamint a vígszínházi kottatár

anyagának válogatását, ideiglenes elrendezését és elhelyezését. 1951- ben sürgetô-

vé vált a keszthelyi Helikon Könyvtár zenei gyûjteményéhez tartozó dokumentu-

mok új rendszerû feldolgozásának megkezdése,25 s terven felüli munkát vállaltak

a vegyes színházi zenemûanyag átvételével, azonosításával és szólamokba való

rendezésével26 – de várható volt a Rózsavölgyi Kiadó kottagyûjteménye,27 érkezett

az úgynevezett vegyes rezidenciális anyag, majd kicsivel késôbb mintegy 420 fo-
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23 Lásd a Zenemûtár 1950. május. 22- én kelt, elsô negyedéves termelési jelentését. – Itt jegyezzük meg,

hogy a feldolgozás folyamán az Esterházy- archívum kéziratos anyagának bizonyos, Hárich János által

felállított jelzeteit meghagyták: Ms. Mus. I. (Joseph Haydn kompozíciói), Ms. Mus. II. (Michael

Haydn kompozíciói), Ms. Mus. III. (Gregor Werner mûvei). A nyomtatványokat azonban – így Joseph

Haydn egykori kottatárának darabjait is – sajnálatos módon a tári törzsállományba naplózták be, s

csak a leírásokban jelezték egykori hovatartozásukat. Ugyancsak új, numerus kurrens kéziratjelzetet

(Ms. Mus.) kaptak a kottatár más szerzôi is (lásd például Johann Georg Albrechtsberger, Carl Ditters

von Dittersdorf vagy Franz Xaver Süssmayr kéziratait).

24 A grófi család tatai kastélyából származó kották zenemûtári beszállítását Szilágyi Erzsébet felügyelte.

A levéltári anyag zöme ugyanekkor az Országos Levéltárba, kisebb része a Komárom megyei levéltár-

ba illetôleg a tatai múzeumba került. Bárdos Kornél: A tatai Esterházyak zenéje. Budapest: Akadémiai

Kiadó, 1978, 78.

25 Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága az e javakról szóló, máj. 25- én életbe lépett 1948. évi XXVIII.

törvénycikk alapján a háború után az egyetlen épségben maradt fôúri könyvtárat, a keszthelyi Feste-

tics- könyvtárat [Helikon Könyvtár] mûemlékként védetté nyilvánította, s az Országos Széchényi

Könyvtár kezelésébe adta. Vezetôje júliustól Hajdú Péter, a késôbbi nyelvészprofesszor lett. Vécsey

1951 augusztusában nyolc napig helyettesítette ôt, majd a Levéltár protokollumaiból kijegyezte a ze-

nei anyag, valamint az azzal szorosan kapcsolatban állott keszthelyi zeneiskola múltjára vonatkozó

adatokat 1798- tól 1930- ig. A zenemûanyagból 400 darabot dolgozott fel (azonosítás, számozás, cím-

felvétel, kontroll, pecsételés). Ugyanô 1952 szeptemberében 8 napos kiszállása során kiválogatta és

a Zenemûtárba szállítatta a könyvtár zenei anyagát. – A könyvtár magyar vonatkozású zenei anyagá-

ról Bónis Ferenc közölt tanulmányt. Írásában az Országos Széchényi Könyvtár egyik osztályaként ne-

vezi meg a „legnagyobbrészt a volt Festetics- féle hitbizományi könyvtárat” tartalmazó gyûjteményt.

Bónis Ferenc: „A keszthelyi Helikon- könyvtár magyar vonatkozású zenei anyagáról”. Új Zenei Szemle,

II/1. (1951. január), 22–28.

26 Napjainkra a mintegy 550 polcfolyóméternyivé bôvült Színházzenei archívumban a Vígszínház, a

Népszínház és a Nemzeti Színház muzeális anyaga, a Krecsányi- gyûjtemény, valamint az ún. „öm-

lesztett” kottaanyag színházzenei része mellett megtalálható a Magyar Királyi Operaház történeti

kottagyûjteménye is. Így az archívum lényegében teljes körû áttekintést nyújt a zenés színjátszás: az

opera, a népszínmû, az operett mintegy kétszáz éves hazai fejlôdésérôl.

27 Az államosított Rózsavölgyi cég jogutódja, a Zenemûkiadó Vállalat a fölöslegesnek ítélt, elfekvô kot-

taanyagot elôzetes válogatás után átadta a Tárnak. A kezdetben önálló történeti egységként kezelt,

külön jelzettel (Rv) ellátott nyomtatványokat késôbb beolvasztották a kottatörzsállományba, a kéz-

írásos anyag évtizedekig feldolgozatlan maradt.



lyóméter alapos válogatásra szoruló ömlesztett kottaanyag is.28 Minthogy a tár-

gyalt idôszakon már túlmutatnak, nem szólhatunk itt részletesen azokról a továb-

bi, ugyancsak jelentôs szerzôi hagyatékokról, melyek az 50- es évek közepétôl,

majd az 1956- os újrarendezés és újbóli konszolidáció29 után gyarapították a gyûj-

teményt. Vázlatos felsorolásukat mégis szükségesnek tartjuk ehelyütt is, mintegy

jelezve, hogy Vécsey Jenô mûködésének ideje alatt a Tár állománya hogyan gyara-

podott, s vált olyan országos méretû szakgyûjteménnyé, mely mind a magyar,

mind pedig az egyetemes zenetörténeti kutatások szempontjából kiemelkedô

jelentôségû lett. E hagyatékok egyike volt a Bécsbôl életjáradék fejében magyar ál-

lami tulajdonba került Liszt Eduard- féle gyûjtemény, amelyet a Népmûvelési Mi-

nisztérium 1954- ben az OSZK- nak, illetve a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolá-

nak ajándékozott. Az évtized második felében érkezett Csuka Béla gordonkamû-

vész több ezer kötetes zenemû- , könyv- és kéziratgyûjteménye, Vavrinecz Mór

kéziratos zenemûhagyatéka, Dohnányi Ernô felbecsülhetetlen értékû autográfjai,

késôbb teljes magyarországi hagyatéka, Jemnitz Sándor, Harmath Artúr kéziratai,

illetôleg az egykori Hubay- villából (Fô utca 21.) 1960. március 16- án beszállított

négy ládányi muzeális anyag, mely többek között a zeneszerzô naplóját és levele-

zésének egy részét tartalmazta.30

Ám Vécseynek és munkatársainak nem csupán az állomány gyarapodása által

diktált, feszített munkatempójú feldolgozás és állagmegôrzés szakmai kihívásai-

val kellett megküzdeniük ezekben az években. A tervteljesítések, havi és negyed-

éves jelentéstételek, részletes kimutatások mellett (1. melléklet a 365. oldalon) kü-

lönféle munkaversenyek, társadalmi munkák, ötletnapok, felajánlások, ötperces

mozgalmak szorításában kellett dolgozniuk – a mindenkori kultúrpolitikai és ideo-

lógiai irányelveknek megfelelôen. 1950- ben például a szokásos négy országos álla-

mi megemlékezés (felszabadulásunk ünnepe, a dolgozók nagy ünnepe, Alkotmá-

nyunk ünnepe, a nagy októberi szocialista forradalom), valamint a február 13- án

ugyancsak minden évben megünnepelt „Budapest felszabadulása” mellett további
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28 A Népkönyvtári Központtól kapott teljesen vegyes anyagból a Zenemûtár saját részére az elkövetke-

zô két évben „50 pfm. anyagot válogatott ki. Az állomány igazi értéket kis százalékban képvisel, vi-

szont zongorakivonatok, illetôleg a magyar komponisták mûvei külföldi kiadásai hiánypótlók lehet-

nek”. Vécsey Jenô jelentése Dr. Takács Józsefnek, az Igazgatási Osztály vezetôjének, 1954. október

14.

29 A Zenemûtár otthona harminc éven át (1954–1984 között) a mai Pollack Mihály tér 10- ben, az egy-

kori Festetics- palota elsô emeletén volt. A Rádió ostromakor, 1956 októberében ezt a saroképületet

több belövés is érte, ismét jelentôs károkat okozva az állományban.

30 Vécsey 1960. március 15- én arról értesült, hogy a Fôváros I. kerületének Tanácsa Hubay Jenô Fô ut-

ca 21. szám alatti egykori lakásának azt a részét, amely addig elfalazva állt, kiutalta a helyi KISZ-

szervezet részére. A helyiségek felnyitása után azokban vegyes, de muzeális értékeket is tartalmazó

anyagot találtak, mely immár „teljesen szabaddá és védtelenné vált.” A Tanács Építési Osztályától

engedélyt kapva Vécsey másnap a házkezelôség segítségével már a helyszínen tájékozódott, s az ott

felfedezett értékes dokumentumokat „déli 13 és 14 óra között négy ládában elhelyezve” a Zenemû-

tárba szállíttatta. Ugyanekkor a hagyaték többi részének ôrzésére vonatkozóan megbízható informá-

ciókhoz jutott annak gondozójától, dr. Holló Gyula ügyvédtôl. Lásd Vécsey Jenô 1960. március 17-

én kelt feljegyzését Jóború Magdának, az Országos Széchényi Könyvtár fôigazgatójának. – A doku-

mentumokat késôbb átadták a Kézirattárnak.



négy pluszmunka vállalására kötelezô alkalom is adódott – vagyis kevesebb mint

másfél hónapra esett egy- egy külön teljesítenivaló. E felajánlások terén a minden-

kori munkatársak – Vécsey hallgatólagos támogatásával – nem tettek tanúbizony-

ságot különösebben élénk fantáziáról. Soha annyi katalógusfiókot nem válogattak,

revideáltak és pakoltak át, mint ezekben az években; soha annyi cédula- aláhúzás és

- javítás, választólap nem készült, mint akkoriban.31 Mindemellett megszervezték

a dolgozók kamaraegyüttesét és énekkarát, kottákat másoltak, 1951 februárjában

pedig – átérezve a pártkongresszus hetének nagy jelentôségét – Szilágyi Erzsébet

még külön, társadalmi munkában is korrepetálta a kórustagokat, sôt két könyvtá-

ros társának énekkettôst (csasztuskát) is betanított. Vécsey ugyanekkor négy al-

kalmi zeneszámot32 hangszerelt a 24- én rendezett mûsoros estre, Németh János

raktáros pedig vállalta, hogy „az esttel kapcsolatban a zenekar számára szükséges

rendezési és szállítási munkákat elvégzi.”33 Kiemelt figyelemmel kezelték, rend-

szerezték és különösen gyorsan katalogizálták a szovjet zeneszerzôk és zeneírók

munkáit, melyek bôségesen érkeztek a gyûjteménybe. Szilágyi Erzsébet például

1951- ben (terven felül!) összeállította a Magyarországon 1950- ben megjelent

szovjet vokális zenemûvek bibliográfiáját, s azt a rákövetkezô években folyamato-

san tovább bôvítette. A könyvtár olvasóinak használatára „Lenin és Sztálin elvtár-

sakról szóló dalokból iránymutató katalógust” szerkesztett, s elkészítette „az al-

kotmányt adó Rákosi elvtársnak szóló mozgalmi dalok” bibliográfiáját is. Az 1952-

es év tavaszának zenemûtári feladata a haladó szellemû zenemûvek listázása volt,

melyet Vécsey hallatlan eleganciával oldott meg, amikor idevágó beszámolójában

azt jelentette: Erkel Ferenc késôi kéziratos operáinak (legelôbb a Dózsa Györgynek)

kórusrészeit, illetve Székely Imre ugyancsak haladó szellemû zongoradarabjait re-

gisztrálta a kutatás számára.34 Rákosi Mátyás 60. születésnapjának tiszteletére a

Tár munkatársai közös felajánlást tettek, hogy revízió alá veszik a magyar zenei fo-

lyóiratok anyagát, majd részletes regisztert készítenek róluk, legfôképp azért,

hogy az újabban megindult zenetudományi tanszak hallgatói számára a cikkbibli-

ográfia készítését megkönnyítsék.35
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31 Ilyen, a „kutatás megkönnyítése érdekében készített” választólapokat osztott be az új katalógu-

sokba 1951 ôszén Vécsey is – a vezetôségválasztás és a nagy októberi szocialista forradalom év-

fordulója tiszteletére.

32 Vécsey zenemûtári hagyatékában is találunk egy ilyen alkalmi kompozíciót. A magyar béketábor dala cí-

met viselô négyszólamú vegyeskari letét 1950- ben készült, Herke Rozál – a Tár egykori munkatársa –

szövegére és dallamára. (Lásd még a 13. jegyzetet.)

33 A Zenemûtár felajánlása a Kongresszusi Hét alkalmából, 1951. február [19.]

34 Székely Imre (1823–1887) zeneszerzô, zongoramûvész; 1847- ben Párizsban nagy sikerrel hangverse-

nyezett Reményi Edével. 1849- ben azzal a céllal tért haza, hogy részt vegyen a szabadságharcban, a

világosi fegyverletétel után azonban ismét külföldre ment. Késôbb Pesten telepedett le, s 1882- tôl

fogva a Nemzeti Zenedében tanított. Termékeny zeneszerzô volt, legjelentékenyebb mûvei zongora-

darabjai – többek között Magyar idillek és Magyar ábrándok.

35 Hasonló feladatot vállalt a Zenemûvészeti Fôiskola Zenetudományi Osztálya, amely már 1951- ben

tervbe vette, hogy a különféle szovjet zenei szakfolyóiratok hasábjain megjelenô szakcikkekbôl gyûj-

teményt állít össze. A havonként megjelenô, mintegy 50 oldalasra tervezett válogatás célja az volt,

hogy „a zenésztársadalom a legkiválóbb és legújabb szakcikkek útján szerezzen tudomást a Szovjet-



A gyakori beszámolási kötelezettség, a tervteljesítések (pontosabban - túltelje-

sítések) kényszere, a rendszeres munkaértekezletek adminisztrálása, az ideológiai

nevelésre, továbbképzésre fordított órák nyilvánvalóan rengeteg idôt elvettek az

érdemi munkától. Ennek ellenére intenzív és eredményes feldolgozómunka folyt a

gyûjteményben, s a sokszor értelmetlennek, olykor pótcselekvésnek tûnô felada-

toknak komoly könyvtári hozadéka volt – a fantáziátlannak tûnô folytonos cédula-

rendezés és - szortírozás például nagyban hozzájárult a Zenemûtár új katalógus-

rendszerének továbbfejlesztéséhez. Vécsey ugyanis a kartotékok szokásos korabe-
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2. fakszimile. Részlet a Zenemûtár 1952. évi munkajelentésébôl –

Vécsey Jenô fogalmazványa

unió élenjáró zenemûvészetérôl”. Lásd „Hírek”. Új Zenei Szemle, II/4–5. (1951. május–június), 77. –

Zenetudományi Értesítô. Tájékoztató a Szovjetunió és a nép demokráciák sajtójából. A kereskedelmi forga-

lomba nem kerülô válogatás 1951 májusától 1954 végéig eleinte havi, késôbb kéthavi rendszeresség-

gel jelent meg.



li leíró rendszerét több, a kutatómunkát segítô speciális katalógussal (szerzôi

gyorskatalógus, sorozati katalógus) egészítette ki. Továbbfejlesztette az 1930- as

évek elején Isoz Kálmán tervei nyomán Bartha Dénes által összeállított „szöveg-

kezdeti” nyilvántartást, valamint a Zenemûtár sajátos igényeinek figyelembevéte-

lével (az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapelveinek felhasználásával) kialakítot-

ta a zenei szakkatalógust is.36

1952 folyamán – alig három évvel a könyvtár szervezeti önállósodása után –

újfent jelentôs átalakulások kezdôdtek az intézmény egészében. Ismételten átszer-

vezték a mûködését, s egy merôben szokatlan, a korábbinál központosítottabb struk-

túrát alakítottak ki, amely teljes egészében ellentmondott a nemzeti könyvtár ad-

digi hagyományainak. A szakmailag fontos, közbülsô vezetôtestületeket teljesen

mellôzve az igazgatóság alá rendelték az összes osztályt, tervmegbízottat nevez-

tek ki, s hozzákezdtek a gyûjtôkörök megújításához.37 Ennek kapcsán fogalmazó-

dott meg, hogy „profiltisztítás” gyanánt a Zenemûtár mintegy 20 polcfolyóméter-

nyi folyóirat- állománya a Hírlaptárba, a zenei levelek gyûjteménye pedig a Kézirat-

tárba kerüljön. Ez egyben valamelyest enyhítette volna a szûnni nem akaró

helyhiányt is.38 A gyûjtemény – amely mostantól a IX. számot viselte – a Nemzeti

Múzeum épületének 17. számú földszinti helyiségeibôl ekkor már két közepes

méretû szobát és egy raktárhelyiséget foglalt el, mégis szûken voltak: a kutatószo-

ba egyben feldolgozóhelyiség is volt, az osztályvezetôi szobát telezsúfolták kézira-

tokkal, segédkönyvekkel, ráadásul a katalógusszekrények egy részét is ott állították

fel. Az állomány jelentôs részét két külsô raktárban helyezték el, vagyis a kották

egy részének használata továbbra is nehézségekbe ütközött. A mindennapi felada-

tok azonban már kevésbé voltak megterhelôk. 1952. január elsejével állt munkába

Dr. Bándy Vilmos nyelvész, aki elsôsorban könyvtári feladatokat kapott: kataló-

guscédulákat készített és osztott be, s ezzel párhuzamosan a Szerzeményezési

Osztály (ma Gyarapítási Osztály) számára szláv nyelvû bibliográfiafigyelést vég-

zett. Ugyancsak ebben az évben több – részben intézményen kívüli – tudományos

vállakozás is indult, melyekhez Vécsey Jenô személyén keresztül a Tár is csatlako-

zott. Egy, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottságában tartott

elôadása nyomán, amelyben összefoglalta a fôvároson kívül található zenemûkéz-

iratok helyzetét, döntés született a zenei kéziratok és nyomtatott ritkaságok egész

országra kiterjedô nyilvántartásáról, s egy központi katalógus elkészítésérôl – azaz
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36 Itt jegyezzük meg, hogy a katalógusok különbözôségét annak idején a cédulák színével is jelezték:

szürke színû lapokra került a betûrendes leíró katalógus; a szakkatalógus drapp, a szövegkezdeti fe-

hér, a sorozati barna, a szerzôi gyorskatalógus pedig narancsszínû volt.

37 Az 1952. február 23- i osztályvezetôi értekezlet határozata értelmében: „A Zenemûtár gyûjti a kézira-

tos és nyomtatott zenemûveket, a zenetörténeti, zeneelméleti és a tankönyvek kivételével. Köteles-

példányként megkapja egy raktári és egy muzeális példányban a Magyarországon gyártott hangleme-

zeket. Gyûjti a magyar vonatkozású lemezeket.”

38 A dokumentumok tényleges átadására akkor került sor, amikor a Zenemûtár a Pollack Mihály téri

épületbe költözött. A Hírlaptárba azonban csak a külföldi zenei folyóiratok kerültek, avval a kikötés-

sel, hogy a mindenkori kurrens számok egy ideig az osztályon maradjanak. Mindkét gyûjteménytôl

katalóguscédulákat is kértek az átadott zenei anyagokról, ám ezek nem készültek el.



alapjaiban megkezdôdött a hazai RISM- kutatás. A felmérés és feldolgozás meg-

szervezésével Vécseyt bízták meg, aki több szempontú kérdôívet állított össze (2.

melléklet a 366. oldalon). A Zenemûtár 1955- ben csatlakozott a nemzetközi szerve-

zethez is, és a RISM- feldolgozás mindenkor az egyik legigényesebb, legmegbecsül-

tebb könyvtári munkának számított.39 Az önálló zenei bibliográfiai törekvések

elsô lépéseként Vécsey kezdeményezésére ugyancsak ekkoriban kezdôdött meg az

1945 után nyomtatott zenemûvek és zenei tárgyú könyvek szisztematikus katalo-

gizálása. A kisebb- nagyobb megszakításokkal több mit tíz éven át tartó munka

lezárultát Vécsey Jenô nem már érhette meg: a zenemûveket 1960- ig számba vevô

kötet Pethes Iván és Vavrinecz Veronika gondozásában jelent meg, a könyveket

összegzô gyûjtemény kiadására pedig egyáltalán nem került sor.40 Az intézmény-

közi együttmûködés másikfajta, ugyancsak elôremutató példája: a Zenemûvészeti

Fôiskola „fiatal hajtásának”, a II. éves zenetudományi szakos hallgatóknak az elsô

zenemûtári látogatása. Vécsey 1952 decemberében – a tanszak vezetô tanárával,

az Esterházy- kottatárban folyamosan kutató Bartha Dénessel egyeztetve – bemu-

tatót tartott a baryton irodalmáról és Joseph Haydn életének és munkásságának

magyarországi vonatkozásairól. Ezzel megalapozta a folyamatot, melynek nyomán

az évtized második felében fokozatosan kialakulhatott egy jól képzett fiatal zene-

tudósokból álló tudományos mûhely – a fiatal kutatók (Falvy Zoltán, Kecskeméti

István, Somfai László) az évtized végére komoly, nemzetközileg is jegyzett ered-

ményeket értek el.

A központosított szervezeti felállásból következô szorosabb ellenôrzés dacára

a könyvtár átalakult felsô vezetése a korábbinál sok tekintetben rugalmasabbnak

mutatkozott, s a kommunikációban egyre többször elôtérbe került a könyvtári fel-

dolgozáson alapuló „hivatalon kívüli tudományos és mûvészi munkák” fontossá-

ga. Ez a tény, valamint a zenei állomány feldolgozásának tiszteletet parancsoló ered-

ményei lehetôvé tették Vécsey Jenô számára, hogy hozzálásson másik nagy célki-

tûzése: az elfeledett zenemûvek felélesztése, minél szélesebb körben való meg-

ismertetése és népszerûsítése gyakorlati megvalósításához is. Mert a becsülettel,

hozzáértéssel és hihetetlen szorgalommal végzett könyvtári munka mellet Vécsey

mindenekelôtt muzsikus maradt. Számára a könyvtárosi mesterség eszköz volt,

melyet magas színvonalon kellett mûvelnie ahhoz, hogy a megôrzött, feltárt mu-

zeális anyagot a hallgatóság elé tárhassa. Építkezni kezdett: szavakkal és muzsiká-

val egyaránt. Tudományos publikációi, ismeretterjesztô rádióelôadásai, modern

kottakiadványai, átdolgozásai és hangszerelései mind azt a célt szolgálták, hogy új

életre kelhessenek olyan mûvek, amelyeknek teljes elfeledtetése méltatlan lett vol-

na az utókor részérôl. Ebbôl a szempontból vizsgálva akár jelképesnek is tekint-
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39 Az együttmûködés 1956- ban egy idôre megszakadt, s a Zenemûtár csupán a hatvanas évek elején kap-

csolódott be ismét a nemzetközi szervezet munkájába.

40 Pethes Iván–Vavrinecz Veronika (közr.): Magyar Könyvészet. 1945–1960. A Magyarországon nyomtatott

zenemûvek szakosított jegyzéke. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1969; [Vécsey Jenô–Kecske-

méti István]: Magyar Könyvészet. 1945–1960. A Magyarországon megjelent zenei könyvek szakosított jegyzé-

ke – kézirat 



hetjük 1952- ben végzett tudományos munkáját: április 1- jén mutatta be a Rádió

Joseph Haydn L’infedelta delusa címû vígoperáját, július folyamán (ugyancsak a Rá-

dióban) Vécsey elôadást tartott a zeneszerzô életének magyar vonatkozásairól,

majd késôbb fivére, Michael Haydn nagyváradi mûködésérôl is. A vezetôségnek le-

adott munkajelentésébôl emellett kiderül, hogy a nyár folyamán, a Rádió megren-

delésére, elfeledett 19. századi magyar zeneszerzôk mûveit dolgozta fel, továbbá

elkészült Keleti Márton nagyhatású Erkel- filmje, melynek sikeréhez a kéziratok

összeválogatásával, valamint alapos információk szolgáltatásával maga is jelentô-

sen hozzájárult.

A fentebb említett példák egyben kijelölik azt a két, párhuzamosan egymás mel-

lett haladó utat, amelyek mentén Vécsey Jenô a késôbbiekben is kitartó következe-

tességgel, feltétlen tudományos odaadással haladt. Ez a két irány pedig nem más,

mint az Esterházy- gyûjtemény kevéssé ismert szerzôi, és mindenekelôtt Joseph Haydn

mûveinek életre keltése, illetve elfeledett magyar zenei emlékeink újjáélesztése és

az Erkel- életmûkutatás megindítása. Sajnálatos, hogy az 1960- as évek elején indu-

ló Erkel- összkiadás – melynek munkálataiban Vécsey maga is részt vett – az évti-

zed közepére kifulladt, ám a hazai Haydn- alapkutatás terén elért eredményei: igé-

nyes bibliográfiái, kottakiadványai, legfôképp pedig az általa alapított Musica

Rinata sorozat kötetei fontos helyet biztosítanak számára a zenei vonatkozású tu-

dományszervezés és könyvtárépítés hazai történetében.
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MELLÉKLETEK

1.

A ZENEMÛTÁR 1953. JÚNIUS HAVI FORGALMI STATISZTIKÁJA

Kutatók száma: 74

Látogatók száma: 163 (férfi 152, nô 11) Használt mûvek száma: 731

Sikertelen kérések száma: 12

A kutatók megoszlása mûvek szerint:
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FOGLALKOZÁS MAGYAR SZOVJET EGYÉB ÖSSZESEN

pedagógus 22 11 6 39

bíró, ügyvéd 5 – 6 11

mûszaki értelmiségi 11 7 3 21

mûvész, író 217 25 90 332

újságíró 27 – 6 33

tudományos kutató 17 – 7 24

tisztviselô 53 4 17 74

fôiskolai hallgató 30 8 6 44

tanuló 65 13 30 108

egyéb foglalkozású 35 4 6 45

ÖSSZESEN 482 72 177 731

Ebbôl:

férfi 435 61 165 661

nô 47 11 12 70

Információk száma: 62

Szóbeli: 35

Írásbeli: 19

Hosszabb idôt igénylô információ: 8

Kölcsönzés: 22



2.

A ZENEI KÉZIRATOK ÉS NYOMTATOTT RITKASÁGOK

EGÉSZ ORSZÁGRA KITERJEDÔ FELMÉRÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Összeállította: Vécsey Jenô

Budapest, 1952. szeptember

[…]

I.) AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ZENEMÛANYAG

KÖRÜLBELÜLI MENNYISÉGE

a) Kéziratok

1) feldolgozott állapotban

2) feldolgozatlan, de rendezett állapotban

3) ömlesztett állapotban

b) Nyomtatott zenemûvek

1) feldolgozott állapotban

2) feldolgozatlan, de rendezett állapotban

3) ömlesztett állapotban

II.) EGYES KÜLÖNGYÛJTEMÉNYEK, GYÛJTEMÉNYRÉSZLEGEK, STB. MEGNEVEZÉSE,

MELYNEK ANYAGÁBAN ZENEMÛKÉZIRATOK, VAGY NYOMTATOTT MÛVEK TALÁLHATÓK,

VAGY LEGALÁBBIS GYANÍTHATÓK

III.) AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁBAN TALÁLHATÓ EGYÉB ZENEI VONATKOZÁSÚ,

KÖNYVTÁRI JELLEGÛ MATÉRIA

(könyv, folyóirat, újságcikk- gyûjtemény, levél, fotokópia, elméleti vagy történeti

mûvek kéziratai, népdalgyûjtési anyag, kottás kiadványok, egyházi anyag stb.)

IV.) AZ ÁLLOMÁNYBAN TALÁLHATÓ KÜLÖNLEGESSÉGEK, KIEMELKEDÔ ÉRTÉKEK, HELYI

VONATKOZÁSÚ SPECIÁLIS ANYAG LEÍRÁSA

V.) AZ INTÉZET ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ RÉGI HANGSZEREK

A fenti felsorolásnál az intézet vezetôsége legyen figyelemmel arra, hogy a körül-

belüli mennyiség felsorolása mellett minden esetben utaljon annak általános jel-

lemzésére is. (Pl. feldolgozatlan vagy ömlesztett tételeknél: zenekari partitúrák,

vagy szólamok, énekkari mûvek szólamai vagy partitúrái, kamarazenemûvek, szín-

házi anyag stb.)

[…]
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A B S T R A C T

ÉVA KELEMEN

“TO FORGET HIM WOULD BE NOT JUST NEGLECT,

BUT A CRIME”

Jenô Vécsey, an Indefatigable Labourer on Behalf of Hungarian Musicology

On 1st May 1924 the Music Section of the National Széchényi Library became an

independent department within the library. It was headed by Kálmán Isoz, whose

aim was that the music collection should not only preserve things from Hungary’s

musical past, but should also serve the needs of current Hungarian musicological

research. This principle was also followed by Jenô Vécsey, who was in charge of

the collection from the spring of 1945 until his death in 1966. The present study

deals with the first period of Vécsey’s work from 1945 to 1953, when after the

war the collection was re- built and the library consolidated.

Vécsey began his re- organization with the setting up of a modern index card

catalogue, with an eye to making the collection available at the earliest opportu-

nity for use by scholars. He also produced a modern system of cataloguing for

musical subjects in the interests of making the retrieved material of the library a

stimulus for musical and historical scholarship at the current high level.

Beginning in 1949 the holdings of the library, in particular the manuscripts,

grew very considerably as a result of the state taking over the secondhand book-

shops, and the removal from private ownership of the libraries belonging to religious

orders and the nobility, along with other abandoned property. At that time the Music

Collection grew nationally to such dimensions, that it acquired outstanding impor-

tance not only for Hungarian scholars, but for scholarship in the history of music in

general. The arrival of the Esterházy music library in the autumn 1949 (including

autographs by Joseph and Michael Haydn) was followed by the music collection

from the Esterházys at Tata. Later the holding were increased by a lot of material to

do with theatre music, and scores from the Rózsavölgyi Music Publishers.

By the end of 1952 the situation of the Music Collection had thankfully

become fairly stable, having been given its own premises and staff. Jenô Vécsey

then turned his attention to his other ambition: the practical realization of

reviving and popularizing forgotten music. His work included results in the field

of basic research into Haydn and Hungary, high quality bibliographies and

published scores – in particular the series of volumes he initiated entitled Musica

Rinata. All this guarantees him an important place in the history of Hungary’s

acquisition of musicological knowledge and the setting up of libraries.

Éva Kelemen finished her studies in musicology at the Budapest Liszt Academy of Music in 1981. Since 1985

she has worked in the National Széchényi Library, and since 1995 has been editor of the National Bibliography

of Hungary: Bibliography of Music Scores and Records. Her scholarly interest is 20th century Hungarian

music and its cultural history. She has published articles and studies on Ernô Dohnányi and Géza Csáth.

Her book: Dohnányi Ernô családi levelei (The family correspondence of Ernô Dohnányi) was published in 2011.
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