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Április 12-én főosztályvezetői értekezlet vitatta meg dr. Sebestyén Géza 
h. főigazgató előterjesztésében a Nemzeti könyvtárunk korszerű strnktnrá.1a o. 
témát* A referátum részletes Ismertetésére és a hozott határozatokra vissza
térünk.

A május 11-1 főosztályvezetői értekezlet Az azonosító nemzetközi kbavv- 
szám /ISBN ■ International Standard Book Rumber/ magyarországi bevezetése e. 
témát tárgyalta meg Pügedl Péternének, a Bibliográfiai Osztály vezetőjének 
előterjesztésében.

Az értekezlet — összhangban a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia 
elé terjesztett tézisekkel és az azóta történt felsőszintű határozatokkal — 
az ISBN hasal bevezetése mellett foglalt állást. Célszerűnek látja a könyvtár 
vezetősége, hogy a magyarországi ISBN-Iroda az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében működjék. A hozott határozat értelmében egy bizottság megbízást ka
pott az ISBN-Iroda szervezetének és működése feltételeinek kidolgozására. A 
bizottság tagjait Pügedl Péterné osztályvezető. Tóth Lajos h. osztályvezető 
és a Gazdasági Hivatal egy megbízottja. Az ISBN hazai alkalmazására kidolgo
zott szabványtervezetet a könyvtár vezetősége jóváhagyta.

Munkatársaink külföldön

Dániel György, a Gyarapítási Osztály tud. főmunkatársa és Splra Györgyné. 
a Bibliográfiai Osztály tud. főmunkatársa január 9-től, 111. febr. 26-tól 
15-15 napot Újvidéken töltöttek a ilatlca srpska és az OSZK közötti személy- 
csere keretében. Dániel György utazásának célja az antikvár könyvpiacon való 
tájékozódás volt, Splra Györgyné a két világháború közötti korszakra vonatko
zólag végzett bibliográfiai adatgyűjtést.

A szocialista országok könyvtárügyi hatóságainak vezetői és a nemzeti 
könyvtárak Igazgatói március 26-29-én Moszkvában tanácskoztak. Magyarországot 
Kondor Istvánná, a MM Könyvtárügyi Osztálya vezetője és dr. Jóboru Magda, 
könyvtárunk főigazgatója képviselték. Kíséretükben volt Pintér Márta, a KMK 
munkatársa. A tanácskozáson aláirt záró okiratot és az elfogadott Javaslato
kat lapunk más helyén Ismertetjük.

1973. ápr. 6-án ünnepélyes külsőségek között került felavatásra a belgrá
di Szerb Nemzeti Könyvtár épülete. A megnyitón és az azt követő tudományos 
ülésszakon a belgrádi könyvtár meghívására dr. Sebestyén Géza h. főigazgató 
és Dániel György tud. főmunkatárs vettek részt.

A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ /NTMIK/ április 
17-19-én másodízben rendezte meg Moszkvában a szocialista országok szakértől-
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nek értekezletét a KGST-országok folyóiratnyilvántartásának kérdésében. Ma
gyarországot dr. Sebestyén Géza h. főigazgató és dr. Szllvéssy Zoltánné osz
tályvezető képviselték.

dr. Vlzkelety András, a Kézirattár h. osztályvezetője febr. 26-tól 3 hó
napos ösztöndíjas tanulmányúton volt Olaszországban, ahol hungarika kutatáso
kat folytatott.

Pálvölgyi Endre, a Hlrlapfeldolgozó Osztály vezetője az OSZK és a lipcsei 
Deutsche BUcherei közötti személycsere keretében kéthetes tanulmányútja alatt 
a periodika-feldolgozás módszereit tanulmányozta.

Külföldi vendégeink

Vitezelav Kudrna. a prágai Státnl Knlhovna Technikai Osztályának vezető
je az OSZK és a Státnl Knlhovna közötti személycsere keretében május 14-20. 
között könyvtárunk vendége volt.
összeáll. SOMKUTI GABRIELLA

SZEMÍLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ munkatársaink: Arday Borbála könyvtáros I./Bibliográfiai Osztály, Bokorné 
Havas Katalin főkönyvtáros/KMK, Gylmesl Pál könyvtáros I./Raktári Osztály, 
Hajdú Erzsébet fényképész szakmainkés/Mlkrofilm Osztály, Jakabb Oszkár könyv
tári raktáros/Hirlapfeldolgozó Osztály, Kunszt Zoltánné könyvtáros l./KFKC, 
Mészáros Mihályné kisegítő II./Gazdasági HLvatal, Heumayer Katalin könyvtá
ros II./Hlrlapfeldolgozó Osztály, Dr. Patay Pálné osztál.vvezető/Térképtár, 
Veöreös Enikő könyvtáros I./Zeneműtár.

Eltávoztak könyvtárunkból! Nyugdíjazást nyertek: Horváth István kisegítő II., 
dr. Nemes Erzsébet Klára osztályvezető. Meghalt: dr. Gömböcz István osztály- 
vezető. Áthelyezéssel távoztak: Alkonyl István könyvtáros I./Nagynyomású Kí
sérleti Intézet, Fodor Andrea könyvtáros I./MTI, Párkai Istvánná tud. munka
társ/MTA Zenetudományi Intézet, Sebő Ferenc könyvtáros I./Népművelési Intézet. 
Munkaviszonya megszűnt: Róbert Tibor gkv.
Átsorolások: Osztályvezetőhelyettest Szűcs Jenőnél könyvtári csoportvezetők: 
Baczoni Tamásné és dr. Balogh György; tudományos főmunkatárs: dr. Ruzslczky 
Éva; tudományos munkatársak: Dömötör Lajosné és Néray Judit; főkönyvtárosok: 
Gajtkó Éva, Horváth Tiborné, Patay Lászlóné, Sándor Erzsébet, Teszári Judit 
és Vellch Sándorné; könyvtáros I.: Czékll Béla, Dobay Miklósné, Mlklauzlc 
Istvánná, Vona Katalin; könyvtáros II.: VeIsse Istvánná; könyvrestaurátorok: 
Czlgler Mária, Hörömpöli Andrásná és Juhász Eszter. Csoportvezetők: Kastaly 
Beatrix és Malomsokl János; főelőadó II.: Nemere Zoltánné; könyvtári raktár- 
vezető: Szőke Józsefné.

Könyvtáron belüli áthelyezés: Mlklauzlc Istvánné/Hirlapfeldolgozó Osztály. 

/Lezárva: 73.06.15./
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m
NOPCE te ipsum

EGY UJ ROVAT INDÍTÁSA ELÉ

Senkit ee tévesszen meg uj rovatunk elme. Nem a Magyar Távirati 
Iroda közismert rövidítésének, az MTI-nek elírása, hanem e*y Játékos ötletből 
született önkényes rövidítése a Nosce te ipBúmnak. A óim Játékos ötlet, a rovat tartalma azonban komoly, megítélésünk szerint hiánypótló, és hisszük, hogy 
egészében könyvtárunk munkatársai, általában lapunk olvasói szívesen fogadják* 

Létrejöttének körülményeiről szólva, a lapunk újraindulásakor irt beve
zetőből idézünk* "Amellett, hogy a könyvtárunk munkájának egészéről kívánunk 
képet adni — irta lapunk főszerkesztője — szeretnénk egy-egy szakterület 
helyzetét és problémáit részletesebben bemutatni.Kl tudná — tette fel a kér
dést — ezt a feladatot az érdekelt osztálynál, tárnál Jobban megoldani? Ezért 
rendszeresen felkérjük egy-egy részlegünket, hogy a rendelkezésükre bocsátott 
terjedelemben számoljon be saját munkájáról, szükebb szakterülete hazai és 
nemzetközi eredményeiről, a fejlődés tendenciáiról. Úgy véljük — állapította 
meg, helyességét pedig olvasóink Ítéljék meg —. hogy ez utón néhány kevésbé 
előtérben álló munkaterülettel is megismerkedhetnek olvasóink, ugyanakkor 
Híradónk tartalma is színesedik." /OSZK Híradó. 1973* 1/2.sz. 2. 1./

A felkért szakembereket — akik ily módon egy-egy számunk Jelentős ré
szét gondozzák — szerkesztőtársainknak tekintjük, és őket a "vendégszerkesztő" 
elmével ruházzuk fel.

A következő lapokon máris első vendégszerkesztőinké a szó.

A MAGYARORSZÁGON NYOMTATOTT 
ELSŐ KÖNYV ÉS A NEMZETI KÖNYVTÁR

pltic c.Kc óvandó ber .vitcrrtíuv int "fa- mii) Sítttfcitác.
ftí&crj'Miflt bíH'pti, r.tcovcic Crenipíare bc5

Chronict Biúknfis, \\'ch!)c6 Shibrcfiő' 
*r? c f] ím Srtfjrc 1472 on Ofci: bnicfic, fon'ol)! in Uh* 
Ccvii , fliití) im Cluf'lattbc frerbnnbcn fútb, r.ub miv 
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A xerox másolatban bemutatott hir
detés a magyar könyv- és könyvtártörté
net értékes dokumentuma. Miller Jakab 
Ferdlnánd könyvtáros azért fordult e so
rokkal az irodalom hazai és külföldi 
barátaihoz, hogy segítsék felkutatni és 
megszerezni a nemzeti könyvtár számára a 
Hess András által első nyomtatványként 
kiadott Magyarok Krónikáját. A hirdetés 
két Ízben — 1803* december 20-án, majd 
1804« Január 20-án — Jelent meg a Pes
ten közreadott Zeitschrift von und für
Ungernban. A folyóirat szerkesztője, a 
neves filológus Schedlus Lajos Kazinczy- 

val és Kármánnal együtt a hazai irodalmi és tudományos tevékenység lelkes 
szervezője és szorgalmazója volt. Az általa szerkesztett lapot Jól ismerték 
literátus körökben. Mégsem érkezett egyetlen ajánlat sem a kétszer la közzé
tett felhívásra.
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Különös Jelenség, hogy egy nemzeti könyvtár hiredetés utján tesz kísér
letet az országban kiadott legrégibb nyomtatvány megszerzésére* Könyvnyomta
tásának első emlékeit minden nép féltő gonddal őrzi és nagyra beosüll, de nem 
hisszük, hogy sok nemzeti könyvtár, 111. alapítója olyan hosszas és kitartó 
kutatást folytatott volna a legrégibb hazai nyomtatványért, mint Széchényi 
Ferenc. Persze ő még nem lehetett bizonyos afelől, hogy a Budán kiadott és 
Így elsősorban magyarok által megvásárolt krónika legtöbb példánya megsemmi
sült a török megszállás Idején. Jogosan kételkedett tehát abban, hogy csak 
egyetlen Chronlca Hungarorum maradt fenn az országban. Ez a mindvégig Magyar- 
országon használt krónika egykor állítólag Báthory Zslgmond erdélyi fejedelem 
tulajdona volt, majd a 19. század elején Dessewffy Tamástól került a neves 
Ey^jtő, Jankovioh Miklós könyvtárába. Széchényinek tudomása volt erről a pél
dányról, s már 1796-ban felhatalmazta Kovachich Márton Györgyöt, hogy bánni 
áron szerezze meg neki a Budai Krónikát. Kovachich csak egyike volt azoknak, 
akiket Széchényi ritkaságok megszerzése ügyében megbízatásokkal látott el, de 
a hazai tudományok fejlődését támogató hungarica-könyvtár kialakításának két
ségkívül ő volt a leglelkesebb propagátora. Kovachich ajánlatot is tett Jan- 
kovichnak a Budai Krónika megszerzése ügyében, de választ nem kapott. Nyilván 
ezért festett Széchényihez irt levelében olyan kedvezőtlen képet Jankovichról. 
Tudósítását mégis azzal zárta, hogy Széchényi csak legyen türelemmel, az a 
példány úgyis az övé lesz. Ez azonban nem következett be. Pedig Széchényi ké
sőbb, arra a hirre, hogy Jankovich esetleg eladja könyvtárát, ismét felkérte 
Kovachichot, hogy magasabb áron is vegye meg a krónikát és utasította Madách 
Sándor ügyészt, hogy a kért vételárat szükség esetén azonnal fizesse ki. 
Jankovich azonban közölte Kovachich Márton Györggyel, hogy egyelőre nincs 
szándékában gyűjteményét eladni. Kovachich ekkor azt a tervét tárta Széchényi 
elé, hogy a nagyszombati káptalani könyvtárban próbálja a Budai Krónikát fel
kutatni. De Nagyszombatban nem volt meg az első magyarországi nyomtatvány. 
Ugyanígy negatív eredménnyel zárult Báthory Gábor tudakozódása a debreceni 
kollégiumi könyvtárban.

Széchényi a nemzeti könyvtár megalapítása után sem szűnt meg kerestetni 
a krónikát. 1803-ban, ill. 1804-ben jelent meg a bemutatott hirdetés, majd 
közel tiz év múlva, 1812-ben Miller Jakab Ferdinánd a Prágába utazó József 
nádort kérte fel, hogy tegyen kezdeményezéseket a prágai Egyetemi Könyvtárban 
levő példány vétel vagy csere utján történő megszerzésére. Széchényi magán- 
könyvtárosa, Tibolth Mihály pedig a müncheni udvari könyvtár segítségét kérte 
a krónika felkutatásához. A válaszlevélből azonban csak azt tudhatta meg, hogy 
a müncheni udvari könyvtár is kerestette már a nyomtatványt, s ha előkerülne 
példány belőle, úgy 1000 forintot is szívesen adna érte saját gyűjteménye szá
mára.

Széchényinek tehát a nemzeti könyvtár gyarapítása terén leghőbb vágyát 
nem sikerült elérnie, pedig számos ritkaságot meg tudott szerezni. Megvolt 
gyűjteményében pl. Cicero De oratorejának subiacoi kiadása, amely nemcsak ki
vételesen szép kiállítása miatt nagyértékü nyomtatvány, hanem az első folya
matosan működő olasz nyomda ma Ismert legrégibb terméke. Egyik olasz nemzeti 
könyvtárban sincs példány belőle. Széchényi azonban elsősorban nem nemzetközi
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ritkaságokat gyűjtött, hanem a magyar Irodalom ég művelödástőrténét legbecse
sebb emlékeit akarta a nemzeti könyvtár számára megszerezni. Kovachichnek 
egyszer szemrehányóan irta, hogy teljes szabadságot adott neki az ilyen mtlvek 
megvásárlására. "Csak nem akarsz engem megkímélni a kiadásoktól? Ezt minden 
más alkalommal hálával fogadnám, csak akkor nem, ha a magyar irodalomról van 
szó" fejtette ki ugyanezen levelében.

Ha nem is Széchényi életében, de végUl mégis az általa alapított könyv
tárba kerUlt a Chronlca Hungarorum, Jankovich Miklós ugyanis 1625-ben fel
ajánlotta gyűjteményeit a Magyar Nemzeti Muzeumnek; a kért 125 000 ezUst fo
rintos vételárat az országgyűlés 1832-ben ajánlotta meg. Ekkor mintegy 30 000 
egységgel, 1651-ben pedig további értékes oklevelekkel, kéziratokkal és nyom
tatványokkal gyarapodott a könyvtár Jankovich később kialakított gyűjteményé
ből. A Chrohica Hungarorum öt és félszáz ősnyomtatvánnyal kerUlt a múzeumi 
könyvtárba. Külsejére nézve nem tartozott a reprezentatív kötetekhez. Mivel 
régóta egyetlen példány volt az országban, sokat forgatott levelei megsérül
tek, foltosodtak, majd még körUl is vágták őket. Így a kötet szinte jobban 
szemléltette a Chronlca Hungarorum iránt évszázadokon keresztül tanúsított 
érdeklődés nyomait, mint Hess András tipográfiai képességeit. Ezért 1843-ban 
a Könyvtár 100 ezUst forintért újabb példányt vásárolt Hlldebrand professzor 
gyűjteményének bécsi árverésén; a teljes és szép kötet birtokában pedig a 
Jankovich-féle példányt 1875-ben csere utján átengedte a budapesti Egyetemi 
Könyvtárnak.

Az első magyarországi nyomtatvány történetében uj korszak kezdődött a 
Széchényi Könyvtárba kerUlt példánnyal. A Jelentősebb kiállításokon Immár a 
nagyközönség is megcsodálhatta Hess András "hatalmas mUvét"; az elegáns, szé
les margóju lapokon a 33 soros szedéstükör változatos tipográfiai kiállítását, 
a vörös iniciálékat és jeleket festő rubrikátor gondos munkáját és a nyomdá
szatunk kezdetéről tudósító egyetlen teljes értékű dokumentumot — a megjele
nés minden adatát közlő kolofont. Még fontosabb azonban, hogy hosszú idő után 
végre a krónika hiteles szövege Is a kutatás rendelkezésére állt. A Chronlca 
Hungarorum ugyanis a 18. század óta szinte kizárólag kéziratos másolatokban 
terjedt. Szövegkiadását sem ez eredeti nyomtatvány, hanem másolat alapján 
rendezte sajtó alá 1838-ban Podhradczky József, mert az egyetlen magántulaj
donban levő példány nem állt rendelkezésére.

1900-ban jelent meg a Chronlca Hungarorum első "fakszimile-kiadása", 
amelyet Hess András betűinek sajátosságait követő betűtípusokkal állítottak 
elő. A kiadás gondozója, Eraknól Vilmos bevezető tanulmányában összefoglalta 
megállapításait a budai ősnyomda megalapításáról és két kiadványáról. Röviden 
ismertette a Budai Krónika lipcsei, prágai, bécsi, párizsi és krakkói példá
nyát Is, sőt fényképet közölt azok kezdőlapjáról. Fraknól néhány igen lényeges 
kérdést tisztázott Hess András működésével kapcsolatban. Az első magyarországi 
nyomtatvány korszerű betUtlpusvizsgálatát azonban Fitz József végezte el 1932- 
ben megjelent Hess-monográfIájában. Ugyanő később — mint a Széchényi Könyvtár 
főigazgatója — Ismételten foglalkozott a budai ősnyomda tennékoivel. A Könyv
tár másik kiváló nyomdászattörténésze, Gulyás Pál szintén értékes megállapítá
sokkal segítette elő a budai nyomdával kapcsolatos problémák tisztázását. A
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ma 6B TO eieö magyarországi nyomtatvány művelődéstörténeti Jelentősége egyre 
szélesebb körben vált iamerttá, de a latin krónikát csak a deákos műveltség
gel rendelkezők olvashatták. Ezért nagyjelentőségű a magyar könyvnyomtatás 
500. évfordulójára a Széchényi Könyvtár példányáról korszerű technikai eljá
rásokkal készült első "igazi" fakszimile kiadás, amely a teljes krónika ma
gyar fordítását is közli. Ennek alapján már valóban minden magyar olvasó és 
külföldi kutató tanulmányozhatja a Magyarok Krónikáját és a budai ősnyomdás* 
munkáját.

Az évforduló alkalmából rendezendő kiállításon eredetiben is a közönség 
elé kerül a Chronlca Hungarorum, sőt a második Hess-nyomtatvány, a Baslllus- 
Xenophon-kladás is. Ez utóbbiból nem tudjuk, mikor volt példány utoljára Ma
gyarországon. 1928-ban még három külföldi könyvtárban volt meg a kis kötet, a 
második világháborút azonban csak az Eichstüttben és Bécsben őrzött Baslllus- 
Xenophon-kladás vészelte át. A bécsi österreichlsche Nationalbibliothek szí
vességéből a bécsi példány kerül 1973 őszén Budapesten a közönség elé,

E jubileumi kiállítás keretében más olyan dokumentummal is igyekszünk a 
magyar könyvnyomtatás kezdeteiről képet nyújtani, amely nem szerepelt eddig 
kiállításokon. Az Országos Levéltár közvetítésével Rómából hozatjuk meg 
annak az 1471. január 14-én Mátyás királyhoz intézett levélnek a másolatát, 
amelyben II. Pál pápa név szerint említi a nála követségben járt Karai László 
alkancellárt. E dokumentum alapján sikerült Fraknói Vilmosnak bebizonyítani, 
hogy Hess András — csupán keresztnéven említett — pártfogója nem a korábban 
vélt Geréb László erdélyi püspökkel, hanem Karai László budai préposttal, ki
rályi alkancellárral azonos. Eredetiben állítjuk ki Karai 1489. május 26-án 
kelt végrendeletét, amely azért érdekes, mert megnevezi Karai László budai 
házának szomszédait; innen tudjuk tehát, hogy a Karal-féle ház az Ötvösök ut
cájában, a mai Hess András téren állott. Gárdonyi Albert feltevése szerint e 
házban nyert elhelyezést Hess András nyomdája.

A British Museum pompásan illumlnált példányának xerox másolatában mu
tatjuk be Sillus Itallcua Punlcajának azt a nyomdahely megnevezése nélkül, 
1471. április 26* után készült kiadását, amelyet a neves humanista tudós, 
Pomponius Laetus küldött meg Mátyás királynak. Pomponlus Laetus ekkor a római 
Lauer-nyomda korrektoraként működött, s Mátyás egyik mlnlátorával, Blandiussal 
juttatta el Budára azt az általa sajtó alá rendezett Punlca-kiadást, amelyet 
Fitz József a Budán Lauer-típusokkal dolgozó Hess András próbanyomatának tar
tott.

Hess Andrásról és nyomdaalapltásáról a leghitelesebb dokumentum a Chro- 
nica Hungarorum kolofonja és előszava. Az elősző magyar fordítása — többek 
között — arról is tájékoztatni fogja a közönséget, hogy miért választotta 
Hess első nyomtatványának a Magyarok Krónikáját. S hogy választása helyesnek 
bizonyult, azt azok a kéziratos másolatok szemléltetik, amelyek még a 15. szá
zadban készültek a Chronlca Hungarorumról. Közülük az un. Pozsonyi Krónikát 
Pozsonyból kölcsönözzük át a kiállítás tartamára.

A budai Hess-nyomda és kiadványai nemzetközi jelentőségének szemlélteté
sére két térképet állítottunk össze. Az egyik azoknak az országoknak a legré
gibb nyomdahelyét tünteti fel, ahol előbb működött sajtó, mint hazánkban. Mig
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ez a térkép a nyomdászat magyarországi gyors meghonosodására hívja fel a fi
gyelmet , a másik a Hess-nyomtatványok rendkívüli ritkaságáról győz megx ez 
utóbbi ugyanis azokat az Európa különböző részein levő könyvtárakat tünteti 
fel9 ahol ma a Chronlca Hungarorum 9 példányát és a két Ismert Basillus- 
Xenophon-kiadást őrzik.

Az első magyarorezági nyomtatvány és a nemzeti könyvtár kapcsolata Így 
vezet át a múltból a jövőbe# hiszen a kiállításnak még csak az előkészületei 
folynak, E kapcsolat határa azonban a múltban, a kezdeteknél sem vonható meg 
pontosan, Széchényi Ferenc ugyanis a róla elnevezett nemzeti könyvtár megala
pítása előtt már meg akarta szerezni a Chronlca Hungarorumot, Tudta, hogy az 
országban első műként kiadott Magyarok Krónikája nem maradhat magántulajdon; 
az ilyen jellegű alkotásnak egyre szélesebb körben ismert és megbecsült nem
zeti kinccsé kell válnia. Ezért igyekezett azt bármi áron megszerezni a nem
zeti könyvtár célkitűzéseinek megfelelően gyarapitott gyűjteménye számára,

;.........i
A Chronica Hungarorum esetében generációk által folytatott, hosszú mun

kával sikerült megvalósítani a nemzeti könyvtár három — különlegesen fontos 
— feladatát: megszerezni, megőrizni és megismertetni a magyar művelődéstörté
neti jelentőségű müveket, E hármas funkció ellátása ma sem könnyű feladat. Az 
állománygyarapításnál leginkább talán azért, mert ritkán kerül forgalomba 
olyan jelentős régi mü, amely valamilyen kiadásban ne volna meg Könyvtárunk
ban, Hogy külföldi és hazai forrásokból mégis milyen értékes müvekkel gyara
podik állományunk, azt a Híradóban évenként közölt beszámolóink tanúsítják.
Az elmúlt évben kezdtük meg az olyan hungaricum-unikumok xerox másolatban va
ló megszerzését, amelyek eredetiben már aligha vásárolhatók meg.

Sajátosan nemzeti könyvtári probléma a "megőrzés és feltárás" együttes 
ellátásának, a pótolhatatlan dokumentumok ésszerű használati lehetőségének 
kialakítása. Még ma sem tudatosodott eléggé, hogy az újabb kiadásokban közre
adott szövegeket nem mindig kell a legrégibb kiadás egyetlen — és sokszor 
igen rossz állapotban levő — példányából tanulmányozni, vagy fényképeztetni. 
Éspedig azért nem, hogy ezek a kötetek további évszázadok múlva is hozzáfér
hetők legyenek az olyan kutatás számára, amelynél valóban az eredeti műre van 
szükség* Kulturális értékeink fennmaradásának biztosítása miatt kell fokozott 
felelősséggel eljárni és olyan megoldásokat keresni, amelyekkel mind a jelen
legi, mind a későbbi kutatási igényeket ki lehet elégíteni. Ezért szorgalmaz
zuk, hogy a régi nyomtatványok mikrofilmjeiről fokozatosan fénykép-, ill. 
xerox másolatok készüljenek. A külföldi könyvtárakban őrzött unikumok mikro
filmjeinek nagyítása— szerény ütemben bár — megkezdődött. Távlati tervként 
azonban előttünk áll saját unikumaink korszerű másodlati példányainak elké
szíttetése is. RMK-unikumainkon kivül nemzetközi viszonylatban is kivételei 
ritkaságok vannak Hungarica-, ill. röplapgyüjteményünkben, amelyeknek pótlá
sára aligha adódnék újabb lehetőség. Az antikva-gyűjtemény különösen értékes 
köteteire pedig éppen a jelenlegi alaposabb kutatómunkánk, a külföldi kataló
gusok, szakirodalom tanulmányozása hivja fel egyre inkább a figyelmünket.

A Régi Nyomtatványok Tárában folyó feldolgozó munkával kapcsolatban előre
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kell bocsátanunk, hogy a realitásokból Indulunk ki, s ezárt koncentráltan 
mindig csak egy gyűjtemény feltárásával foglalkozunk. A legrégibb nyomtatvá
nyaink együttese az országos ósnyomtatványkatalógus alapján hazai és külföldi 
kutatók számára egyaránt átteklnthetó és hasznosítható. A 16. századi RMK I-II 
művekről ugyancsak sokoldalú tájékozódási lehetőséget nyújt a Régi Magyar
országi Nyomtatványok I. kötete. Az RMK I-II. kötetek 17, századi anyagának 
feldolgozását az RMNY-csoport végzi. Az ősnyomtatványok publikálása után 
ezért tértünk ét a 16. századi külföldi nyomtatványok /un. antikvák/ katalo
gizálására.

Az antikva-gyűjteményben őrzött 15 000 nyomtatvány katalogizálásával 
1971-ben készültünk el. Különösen a külföldi kutatók fogadják elismeréssel 
azt a lehetőséget, hogy katalógusainkban nemcsak szerzők, 111. elmek, hanem 
nyomdahelyek, nyomdák, sőt nyelvek szerint is áttekintést nyerhetnek az őket 
érdeklő állományról. Az antikva-gyűjteménnyel azonban nem zárult le a 16. szá
zadi külföldi nyomtatványok feldolgozása, mivel azonos Időszakból származó 
köteteket foglal magában a mindeddig katalógusokban is elszigetelten, külön 
kezelt Hungarioa- és röplapgyüjtemény. E különgyüjtemények anyagának több 
mint tizféle nyomtatott, ill. cédulakatalógusban való nyilvántartása ma már 
nem tartható fenn* többletmunkát és hibalehetőséget Jelent a gyarapítási és 
tájékoztatási munkánál egyaránt. Ezért kezdtük meg 1972-ben a 16. századi 
Hungaricumok és röplapok bedolgozását az antikva-katalógusba. Sok értékes 
duplumot sikerűit e munka folyamán azonosítanunk. Az App. H. 1362. műhöz köt
ve "fedeztük fel" az RMK III. 3549b nyomtatvány duplumát, amelyről az Apponyi- 
gyüjtemény nyomtatott katalógusa említést sem tett. Az App. H. 979» mü szer
zőjének megállapításával Jutottunk arra a következtetésre, hogy ez a nyomtat
vány is RMK mü, azonos a Szabó Károly-féle bibliográfia III. 2732 számon le
irt nyomtatványával.

Az osztály másik fontos munkafeladata a "címleírások Javítása" megjelö
léssel szerepel évi tervünkben. Ez a "Javítás" lényegében impresszum nélkül 
közreadott 16. századi külföldi nyomtatványok megjelenési helyének, idejének, 
nyomdászának meghatározását Jelenti. A 16. századi nyomtatványok meghatározá
sához világviszonylatban nem áll rendelkezésre semmiféle segédeszköz. E kor
szak számtalan külföldi nyomdájának betütipusállományáról a Jövőben sem fog 
a Eaebler-féle Typenrepertorlumhoz hasonló összeállítás készülni. Egyik leg
fontosabb segédeszközünket, a nyomdászkatalógust magunknak kellett előbb ki
alakítani. A betűtípussal történő nyomdászmeghatározáshoz azonban valamennyi 
nyomda összes típusát kellene ismernünk, s még ez esetben is számolnunk kelle
ne azzal, hogy az adott típusokat egyidejűleg több nyomda is használhatta. 
Külföldi nyomtatványoknál tehát csak rendkívül körültekintő és sokoldalú vizs
gálat alapján végezhető betűtípussal történő nyomdászmeghatározás. E munka 
megkezdése előtt pedig hasznosítani kell a korszerű külföldi katalógusok, 
nyomdászmonográfiák, szakcikkek megállapításait. Ilyen Jellegű mü sem sok áll 
rendelkezésünkre, mert külföldön is csak az utóbbi évtizedekben fordult a ku
tatás figyelme az ősnyomtatványkorszakot követő időszak nyomtatványai felé. 
Ezért szorgalmazzuk, hogy a 16. századi nyomdászattörténeti müveket és kata
lógusokat lehetőleg gyorsan kézhez kaphassuk,mert csak ezek segítségével csök-
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kanthetjük a betütipuevlzsgálattal végzendő nyomdászmeghatározásokat. Eddig 
28 módéra szakirodalmi mü átnézése alapján kereken 100 impresszum nélkül meg
jelent nyomtatvány nyomdászát sikerült megállapítani, 111. azonosítani. A 16- 
századi nyomtatványok korszerű feldolgozásához pedig hozzátartozik az lmpresz- 
szum nélkül kiadott nyomtatványok megjelenési adatainak minél tökéletesebb 
meghatározása. 3 mivel vidéki könyvtárainkban a mienkhez hasonló segédkönyv
tár és saját nyomdászkatalógus nem alakítható ki, a 16. századi nyomtatványok 
meghatározását végül is nemzeti könyvtári feladatként végezzük.

A régi nyomtatványokkal való 
foglalkozás Izgalmas, apró felfedezé
sekkel járó munka. így bukkant egyik 
munkatársunk Abraham van Poot 1684-ben 
Amszterdamban megjelent holland nyel
vű munkájában /App. H. 1114/ magyar 
szövegres Vltnyédy Istvánnak Bethlen 
Miklóshoz intézett levelére. Ebben a 
kiadásban e levelet sem Szabó Károly 
sem Apponyl katalógusa nem említi. A 
hibás szedést böngészve Sylvester 
János és Tótfalusi Kis Miklós megál
lapításai jutottak eszünkbe. Mindket
ten saját tapasztalataik alapján hir
dették, hogy Idegen nyomdász számára 
milyen nehéz és tökéletesen alig meg
oldható munka magyar szöveg szedése. 
Éppen ezért szorgalmazták a hazai 
könyvnyomtatás fejlődését.

A nyelvi probléma ismét egy kor
szerű feladatra emlékeztet. Közismert 
tény, hogy a magyar nyelvű munkák csal 
akkor használhatók külföldön, ha meg
felelő idegen nyelvű kivonattal kerül
nek forgalomba. Örömmel olvastuk, hogy 
Könyvtárunk Nemzetközi Csereszolgálata 
javaslatot kíván kidolgozni annak ér

dekében, hogy a magyar kutatók és könyvnyomtatók közös munkája — szellemi 
exportunk — a nyelvi nehézségek kiküszöbölésével méltó érdeklődésre és vissz
hangra találhasson az országhatárokon túl is. A javaslat elkészítését a nem
zetközi feladatainkat jól ismerő Gombocz István kezdeményezte — de már nem 
valósíthatja meg.

Ezért említjük ezt a szempontot is most, amikor a magyar nyomdászat öt- 
századik évfordulójához illően —• osztálymunkánk, terveink részletesebb ismer
tetése helyett — a nemzeti könyvtárnak a magyar művelődésben betöltött fontos 
szerepét és feladatait igyekeztünk a régi nyomtatványokhoz kapcsolódó néhány 
gondolattal felidézni. — SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ

l$6 B 1L I E I? van
cint hy my drcigdc fijnc vricndfchíip op te íepgen, welk 
tioc cclitcr door het gefng van den Pa lat in ío wnt hecn 
Lygelc&t wicrclt j cn ik nanílonds met leckére bcvcclcn 
van den Palatin na Sccvcnbcrgcn gckccit fcijndc, lict mij- 
nc gcwoonc brief-wiílólinge met PAtbycdi weederom íijn 
gang gann ; ook blccf by in gccn gcbrcckc, 'k bevondt 
cchter dat by feidender cn vry koelder als to vooicn nan 
my fchrccf, tót dat hy cindclik ccn wcinig lij .. d:iar na 
in het jani* \669 ovcrlccden is. Kn dus hccft de Palat in 
cn ik lAthiyctii, als dic nn na de oudvaadcrs gcvnnrcn 
wns, verlooren; cn door dicn dat ik on\ het vciJics vnn 
inijnc Vricncl bedroeft, cn my (elven gccncs cjiiaads, welk 
do ongefchomlcnc vricndfchnp van fo veele jaarcn , door 
Ib ccn feheidinge brcckcn kondc , bcwuít \vas, lo hieldt 
ik nicc op oiu hem noch voor (ijn dood tót de voorlcc* 
dcnc vricncllchap aan te imnncn, maar ik kreeg gccn nnt- 
wcord vnn hem, dán in het jaar 1e>68, wannccr hy cin- 
flelik íijn oudc mans gramíchap door mijn gcdmirig nan- 
bcnidcn gaandc gomnakt zijndc met defe v/oon’ 11 \vcdcr* 
pin ichrccf:

JO BETHLEN URAM.
Snfos eleit kegyelmed töveiének olvajlam > az hol 

. ■ \,^/ engem kedves régi clveczelt bar altjának , ha di
fi utalni cs vafa/zt aduiakarnék , fokjzokal hehetne az 
•valaz : mert kegyelmed engem cl nem vcfztctt hátion 
eUvcltct y cs k íviraifl magit menti > azzal non cfak cn~ 
gémet y de ?naJokat-is cs mhidnyajunkat-is illetet az mini 
hite vaU y akarmint lelt y nekem mint öreg * embernek 
nehezen efett > olly becflolcnitfcn a ki fiam lehetne ü 
kilszcYCtton } 5$ érette faradum y gyktol 4gben intat-

tam
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kPhyvtörtéhbti kutatások Magyarországon

Az utóbbi óvakban az 1800 alóttl mti vakra vonatkozó könyvtört éne ti 
kutatások szálas tartlletan bontakoztak ki hazánkban. A régi nyomtatványokkal 
való foglalkozás valamennyi tudományág hazai története szempontjából kimagas
lóan fontos vállalkozása az összes magyarországi, továbbá a külföldön rész
ben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványok feltárása. Ennek alsó 
része Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600 címmel /rövidítve* RMNY/ 
1971-ben jelent meg. B kiadvány sok vonatkozásban újszerű megoldásokkal töre
kedett célja megvalósitásáras a kötet használóinak minél sokoldalúbban megkö- 
zelithetóen minél több információt kíván — a legátteklnthetőbb módon — nyuj 
tani. Ennek érdekében nem kevesebb, mint tízféle mutató segítségével tárták 
fel anyagát, valamennyi ma is eredetiben Ismeretes nyomtatvány címlapjáról, 
111. ennek hiányában egyik jellegzetes lapjáról reprodukciót közöltek stb.

A Régi magyarországi nyomtatványok első kötete közel 900 müvet dolgozott 
fel igen behatóan. Ez nem csupán a kiadványok minden részletére /előszó, aján 
lás stb./ kiterjedő leírást jelent, hanem a vonatkozó szakirodalom eredményei 
nek sommás összefoglalását is. A kötet használója tehát eligazítást kap arra 
vonatkozólag, hogy a nyomtatvánnyal kapcsolatban eddig milyen megállapítások 
történtek, Így világosan áll előtte, hogy mivel érdemes és mivel nem érdemes 
foglalkoznia. A kutatóknak nyújtott eme lnformáoió természetesen rendkívül 
hasznos. Az RMBY arra törekedett, hogy az eddig felkutatott valamennyi nyom
tatvány mindegyik példányáról — teljességének, ill. esetleges hiányainak 
jelszerü közlésével — hirt adjon*o

Jelenleg a 17. században készült magyarországi, továbbá a külföldi ma
gyar nyelvű nyomtatványok hasonló módszer szerint történő feltárása folyik. 
Ebből a korszakból ez eddigi anyaggyűjtés alapján majd ötezer kiadványról áll 
adat rendelkezésre. Az egyik legnagyobb gondot a hely és év megjelölése nél
kül megjelent kiadványok meghatározása jelenti. Ez pedig igen fontos, hiszen 
a Régi magyarországi nyomtatványok, amint ezt elmében is közli, a magyaror
szági nyomtatványokat a teljesség igényével kívánja feltárni. Ehhez tehát az 
szükséges, hogy a helynév megjelölése nélkül megjelent, 111. osak csonkán 
fennmaradt kiadványok nyomtatási helye megnyugtató megállapítást nyerjen. A 
legbiztosabb és az esetek többségében egyetlen támaszul e téren maga a kérdé
ses nyomtatvány szolgál. Az ebben található betűtípusok, könyvdiszek stb. az 
azt előállító műhely nyomdai anyagával készültek. Ezek segítségével kísérel’ 
hető meg tehát a nyomdai készlet rekonstrukciója, amely egy adott időben egy 
műhelyre jellemző.

A 16. századi magyarországi nyomdák készlete jól felismerhetően külön
bözött egymástól, vagyis pl. egyidejűleg egy betűtípust osak egy műhelyben 
használtak. Más, egykorú és a nyomtatás helyét feltüntető kiadvánnyal történő
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összevetés segítségével tehát mindig sikeresen el lehet különíteni egymástól 
egy-egy nyomda termékeit. Bz a helyzet azonban a 17* században megváltozik, 
így pl. a bártfal Jákob Klöss lányát klházasitva hozományul adja vejének, 
Johann Flschernek saját műhelye anyagának egy részét. Ezzel kezdte meg 1610- 
ben az első kassal sajtó működését. Kézenfekvő, hogy miután Bártfán, 111. 
Kassán lényegében két azonos készletet használtak, csak gondos és beható vizs
gálat alapján lehet az egyforma nyomdai anyaggal készült kiadványok megjele
nési helyét megkülönböztetni, biztonságosan megállapítani. A fenti példa ese
tében először rekonstruálni kell a városnév megjelölésével készült bártfal és 
kassai kiadványokban használt teljes nyomdai anyagot, meg kell állapítani az 
ezek között fellelhető különbözőségeket /pl. ml az, amiből nem adott Klöss a 
vejének/, majd csak ezután lehet eldönteni, hogy a problematikus kiadvány hol 
készült.

A másik problémakör az évszám nélküli kiadványok nyomtatási Idejének 
neghatározása, hiszen az RM1ÍY szerkezeti felépítése az időrenden alapszik. A 
hazai műhelyekben az esztendő megjelölése nélkül készült nyomdatermékek meg
jelenési idejének megállapításához természetesen néha eligazítást nyújt a ki
advány szövege is, de az esetek többségében itt is a nyomdai anyagot kell se
gítségül hívni, hogy a kiadás Idejét évre pontosan, vagy ha ez nem lehetséges, 
úgy minél szükebb időhatárok közé szorítva lehessen meghatározni. Előfordul 
továbbá, hogy a kiadvány bizonvos politikai, vallási vagy egyéb okok miatt 
nem a nyomtatás valódi helyét, idejét vagy előállítóját tüntette fel, hanem 
ezek közül egyet vagy többet koholt adatokkal helyettesített. A valódi nyom
dahely, év és nyomdász megállapítása itt is elsősorban a nyomdai anyag segít
ségével remélhető.

A fenti feladatok elvégzésére tehát el kell készíteni a hazai műhelyek 
nyomdai anyagának repertóriumát, amely a teljesség igényével mindent tartal
maz, ami csak a fennmaradt összes kiadványban a papíron nyomdafestékkel nyo
mot hagyott. A használhatóság megköveteli, hogy ez rendszerezett és követke
zetes módon nyerjen összegezést. A hszai nyomdászattörténettel foglalkozók
nak már régen felismert óhajtása wa 16. és későbbi századok betűtípusainak és 
nyomdai diszitő eszközeinek a repertóriuma", amely ezt mint súlyosan nélkülö
zött fontos munkaeszközt Fltz József A magyar nyomdászat, könyvkiadás és 
könyvkereskedelem története c. könyve elején körvonalazta.

Az RMHY-vállalkozás említett problémái most már elengedhetetlenné tették 
ennek megvalósítását, Így a legutóbbi Időben erőfeszítések történtek először 
a repertórium elvi problematikájának tisztázására, majd annak gyakorlati elő
készítésére.

A repertórium anyagát úgy kell összeállítani, hogy az egyrészt műhelyen
ként, másrészt a nyomdai anyagok féleségei szerint nyújtson áttekintést. Mind
kettőnél fontos a használat Időkörének megjelölése is. Hogy az áttekintés és 
összehasonlítás lehetővé váljék, a repertóriumnak objektív ismérvek alapján 
történő rendszerben kell készülnie.

A nyomdai anyag formai alapon az alábbi főbb csoportokba sorolható*
1. betűtípusok /számokkal és naptárjslekkel együtt/; 2. öntött körzetek, cif
rák; 3. iniciálék; 4. könyvdiszsk] 5. illusztrációk; 6. nyomdai segédanyagok 
/léniák, összefoglalójelek, vakanyag etb./.
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Az Így osoportokba foglalt teljes nyomdai anyag méret és forma alapján 
— szubjektív megítélés gyakran hátrányos hatásától függetlenül — kerül nyil
vántartásra. A betűtípusok, amelyek a felhasználásban a legnagyobb szerepet 
töltik be. az öntött betUhasáb magassága. 111. ezen belUl a jellemzó magas
ságú és jól mérhető négy betU /Hlnp/ mérete alapján nyernek besorolást a 
repertóriumba. Hasonló módon kerül rendszerezésre a nyomdai anyag további öt 
főbb csoportja is.

A méret mellett a forma a második döntő szempont. Ennek azonosítását az 
eredeti nyomtatványokról készített mérethU másolat teszi lehetővé. B másolatok 
rendszerezve, áttekinthető lapokon kerülnek összesítésre! egy-egy betűtípus 
teljes anyaga betűrendben, egy-egy iniciálé-sorozat tagjai ugyancsak betűrend
ben. az illusztrációk méret szerint stb. Egyedi nyilvántartólapra kerül fel
jegyzésre. hogy melyik nyomdai anyagot mikor és melyik nyomtatványban hasz
nálták.

Az említett hat főbb csoportba osztva tehát rekonstrukcióra kerül egy-egy 
műhelynek a fennmaradt kiadványaiból megismerhető teljes nyomdai készlete. 
Amennyiben a nyomdai anyag az idők során változásokon ment keresztül /más mé
retű testre öntötték át a betűtípust, a fametszet megsérült stb./, úgy — az 
időpont feltüntetésével — ez a körülmény is regisztrálást nyer. Ezeknek az 
adatoknak, továbbá a nyomdai anyagfelhasználása időkörének segltsévégel egy- 
egy műhely datálatlan kiadványai bizonyos korhatárok közé szoríthatók. Ez le
hetővé teszi már az RM1JY rendjébe történő beillesztést.

Azonban — amint erről a fentiekben már szó volt — az évszám nélküli 
kiadványoknál is nagyobb gondot jelentenek a megjelenés helyét fel nem tünte
tő nyomtatványok. Ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen dönteni egy mü nyom
dai hovatartozását, teljes áttekintéssel kell rendelkezni a szóba jöhető kor
szak valamennyi magyarországi műhelyében használt betűtípus, könyvdlsz stb. 
felett. Csak ennek birtokábah lehet azt ez alapvető kérdést tisztázni, hogy 
egy problematikus kiadvány vajon Magyarországon készült és Így az RMNY-be 
tartozik, vagy sem.

Ehhez tehát valamennyi hazai műhely nyomdai anyagának méret és forma 
alapján rendezett repertóriuma szükséges. A hazai vagy nem hazai eredet szem
pontjából problematikus kiadványban előforduló betűket, könyvdlszeket stb. 
ebben a nyilvántartásban kell visszakeresni. Amennyiben azonosításuk sikerül, 
a problematikus kiadványt ellenőrzés céljából a feltételezett hazai műhelynek 
már pontosan rekonstruált készletével kell összevetni.

A hazai műhelyek nyomdai anyagának ez a rekonstrukciója azonban nem csak 
az RMNY-munkálatok szempontjából jelentős, de igen fontos eredményekre vezet 
a magyarországi nyomdák kapcsolataira és összefüggéseire vonatkozóan is. Egy- 
egy műhely története és sorsa a korábbi századokban — miután a levéltári 
források zömmel hiányoznak — többnyire csak az általa előállított kiadványok
ból olvasható ki. Ehhez is igen hatékony segítséget nyújt az említett rekonst
rukció.
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A régi nyomtatvány fogalmának felső időhatárát általában 1800-ban álla
pítják mag. Ez az a századforduló, amely előtt a kiadványok többségét kézzel, 
utána pedig géppel nyomtatták. Ezt 8Z évezámot fogadták el Lengyelországban 
és Csehszlovákiában is, ha a velünk nagyjából azonos fejlettségű országokat 
vesszük figyelembe. így a mér említett, uj, retrospektív, magyar nemzeti 
bibliográfia, az RMNY-vállalkozás is az 1800. esztendővel zárul, és minden 
hazai, továbbá a külföldön részben vagy egészben magyar nyelven készült kiad
ványt felölel. Korábban Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár /RMK/ c. alapvető 
munkájában majd nyomában a szakirodalom általában 1712-ig regisztrálja a mü
veket. Ennek eredményeként az 1711-gyel záródó korszak anyagáról meglehetősen 
Jó áttekintés áll rendelkezésre. Sajnos az 1712-1800 között készült nyomtat
ványokról ez nem mondható el.

Petrik Gézának még a múlt században megjelent bibliográfiája I-IV. köte
tében összesen 11 630 e kategóriába tartozó tételt dolgoz fel. Ezt az Orszá
gos Széchényi Könyvtár gondozásában 1971-ben megjelent V. kötet további 7660 
nyomtatvány leirásával egészitette ki. Jól mutatják ezek a számok, hogy az 
anyaggyűjtés terén még mennyi feladat van hátra. Helyes és szükséges, hogy 
ennek elvégzése addig történjék meg, amíg a részletes feltárás a Régi magyar- 
országi nyomtatványok további köteteiben 1711-ig eljut. Ellenkező esetben 
igen Jelentős megtorpanással kell számolni e kiadvány publikálásában, hiszen 
az 1712-1800 közötti korszak Jelenlegi anyaggyűjtése még távolról sem teszi 
lehetővé a nevezett vállalkozás igényességének megfelelő feldolgozást.

A feladat tehát az, hogy az 1712-1800 között hazánk területén készült 
összes, továbbá a külföldi magyar nyelvű nyomtatványok, ill. azok lelőhelyei 
felett minél teljesebb áttekintés álljon rendelkezésre. Figyelembe véve az 
eddig már elvégzett munkát ezt a következő módon látszik helyesnek elérni.

Elsősorban az anyaggyűjtést kell folytatni. Eddig a Petrik-féle bibliog
ráfia I-V. kötetében összesen 19 220 e kategóriába tartozó nyomtatvány nyert 
regisztrálást. Ezekről nyomdák szerinti áttekintést az Országos Széchényi 
Könyvtár által 1971-ben publikált VI# kötet nyújt. A hazai állami gyűjtemények 
közül az említett OSZK és a Budapesti Egyetemi Könyvtár rendelkezik a legna
gyobb mennyiségű és még feltárandó anyaggal. Kívánatos lenne, hogy a többi 
nagy könyvtár /MTA, vidéki egyetemi könyvtárak, a nagyobb városi könyvtárak, 
megyei könyvtárak stb./ állományát átvizsgálva venné ki részét e munkából. 
Gondolni kell még más állami gyűjteményekre /pl. iskolai könyvtárak, levél
tárak, múzeumok/ is, amelyekben ugyancsak Jelentős mennyiségű 18. századi 
hazai nyomtatványt őriznek. E vonatkozásban kimagasló szerepet töltenek be az 
egyházi könyvtárak. Helyes lenne, ha a könyvértékeknek most folyó Jegyzékelé
se során az 1712-1800 közötti magyarországi nyomtatványokat is számbavennék.

A külföldi, elsősorban a szomszédos országoknak — különösen Szlovákia 
és Erdély — nagyobb történelmi könyvállománnyal rendelkező gyűjteményeiből 
igen Jelentős mennyiségű anyagot szükséges még feltárni. E munkát lehetőleg 
az azonos érdeklődésű helyi intézményekkel együttműködve kellene megoldani.

Az anyaggyűjtés a fentiekben említett közvetlen forrásai mellett Jelentő
sek a közvetett források is. Ezek közűi is ki kell emelni a levéltári adatokat. 
Ehhez részben a 18. századi Magyarország majd félezáz nyomdahelyének levéltá
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rát kell átvizsgálni, rászbsn psdlg az érintett családi, püspöki stb. levél
tárakat, majd végül, de nem utoljára a megyei és országos hatóságoknak e vo
natkozású iratait. Az anyaggyűjtés közvetett forrásainak másik csoportjába a 
könyvészét tartozik. Itt gondolni kell a korabeli könyvjegyzékekre és hirde
tésekre, továbbá a hazai /pl. Szlnnyel/ és nemzetközi /pl. Sommervogel/ bio- 
bibliográfiákra. Kern hagyhatók figyelmen kívül a könyvtári, könyvkereskedői 
és árverési katalógusok, továbbá a szakirodalmi közlések /pl* Magyar Könyv
szemle/ sem.

A munka következő nagy fázisa a nyilvántartás, amely három részre oszlik 
szerzői betűrendes, nyomdahelyek szerinti és a példányok nyilvántartása.

A 18. századi hazai nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok harmadik cso
portja a publikálás. A fentiekben körvonalazott anyaggyűjtő munka eredménye
ként, előzetes tervezés szerint 1980-ra, mintegy ötezer, a Petrlk I-V. köte
teiben nem szerepelt nyomtatvány adatai remélhetők. Ezekből kerülne megszer
kesztésre a Petrlk VII. kötet. Ennek megjelentetése után az anyaggyűjtés tel
jessége előre láthatólag meg fogja közelíteni az 1711 előtti korszakét, ami 
ma uj példányok előkerülése esetében 95-99 százalékosnak mondható.

A publikálás másik nagy területe a nyomdai monográfia. A feltárásnak ez 
a formája — amellett, hogy sokoldalúan támogatva visszahat az anyaggyűjtésre 
—- mind helytörténeti, mind kultúrtörténeti szempontból igen értékes. Ez fel
ölelné egy-egy nyomda történetére és kiadványaira vonatkozó ismereteket. For
rásai ennek is részben levéltáriak, részben könyvészetiek, amelyek feltárása 
természetesen a már említett anyaggyűjtéssel koordinálható. E nyomdai monográ 
fiák elkészítése több lépcsőben is elképzelhető mind tartalmi, mind a megje
lentetés /sokszorosítás, nyomtatás stb./ szempontjából.

így érdemes csak magukat a kiadványokat példányok alapján történt leírás 
segítségével jegyzék formájában közreadni, ha a tételek száma legalább negye
dével meghaladja a Petrlk VI. kötetében már közöltekét. De csatlakozhat ehhez 
nyomdatörténeti bevezető is az eddigi ismeretek összegezésével. További lépés 
lehet a levéltári források feltárása után a nyomda történetének igényes meg
írása. Ennek során nyilván számos uj kiadvány kerül majd elő, 111. az ilyenek 
re vonatkozó uj adatok fogják majd kiegészíteni a nyomtatványok jegyzékét. Ez 
a rész is tovább fejeszthető, amennyiben az egyes nyomtatványok leírását az 
RMEY-ben megvalósított igényességgel végeznék el, beleértve a címlapok repro
dukcióját is. Ez egyben már közvetlen segítséget jelentene az RMNY későbbi 
köteteinek. A hely, ill. évszám nélküli kiadványok közül egy-egy nyomda ter
mékeinek felismeréséhez és biztonságos besorolásához végső soron itt is szük
ség lenne az illető műhely nyomdai készletének a kiadványokból megismerhető 
alakban repertórium formájában történő rekonstrukciójára. Ennek elkészítésé
vel a nyomdai monográfiák elérnék legigényesebb változatukat, amelyek színvo
nalas feldolgozás esetén /beleértve a nyomdához kapcsolódó kiadói, köryvkeres 
kedől és könyvkötészeti vonatkozásokat is/ tudományos rangot biztosíthatnak 
mind a szerzőnek, mind a munkálatot gondozó intézménynek*

A fentiekben nagy vonásokban felvázolt vállalkozásnak — amint ez annak 
egyes részleteiből nyilván felismerhető — a 18. századi hazai nyomdászat és 
annak termékeinek jobb megismerése mellett más témákkal és feladatokkal is
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egész sor érintkező pontja van. Hsak közül Itt most kettőt amaltlnk ki* A mun
kálatok Igénylik a 18. századi nyomtatványok klkarasáeát, amalyhaz elengedhe
tetlenül sztlkságas a többségükben Jelentős történelmi állománnyal rendelkező 
magyarországi egyházi gyűjtemények Ilyen JellegU anyagának feltárása* Ezzel 
a tudományos kutatás szempontjából Igen jelentős nyomtatványok ezreit lehetne 
hozzáférhetővé tenni. A másik* a főleg a megyei könyvtárakban folyó helytör
téneti kutatás. A helyi kiadványok feltárása a vázolt nyomdatOrténetl monog
ráfiák segítségével nagy mértékben fogja a helytörténeti munkálatokat támo
gatni.

Szükséges és kívánatos* hogy a Lazal közgyűjtemények, továbbá minden 
személy szerint érdeklődő Is sorra belekapcsolódjék ezekbe az országos* át
fogó munkákba, hiszen ezek megvalósítása osakls az Összes érintett Összefogá
sával valósítható meg.

BORSA GEDEON

HER
Junius 4-én a Régi és Ritka Nyomtatványok- Tára minden olvasó és könyv

szerető embert érintő évfordulóról emlékezett megt 500 éve* 1473* junius 6-án 
jelent meg az első Magyarországon nyomtatott könyv* Hess András Chronloa 
Hungaroruma. A Tár valamennyi dolgozója kis előadással* felolvasással, klálll- 
tásrendezől munkával járult hozzá az Ünnepséghez* Dr. Soltész Zoltánné beve
zető szaval után Kőszegné Dr* Kuruoz Ágnes határozta meg a nyomtatvány szöve
gének helyét krónlkalrodalmunkban* Németh S* Katalin a szöveg kéziratos to
vábbéléséről szólt* Velenczel Katalin pedig Hess András nyomdájának másik 
termékét /Basillus Magnust De legendls poetls — Ienophom Apológia Sooratis/ 
elemezte. Bálint Nagy Tünde a Chronlca Hungarorum ajánlását olvasta fel magyar 
fordításban* Kováos Adrienné pedig a kiállítás rendezésében vállalt nagy sze
repet.Az osztatlan elismerést aratott* magas színvonalú ünnepségről részletes 
tájékoztatást a következő számunkban hozunk* — A Bzerk.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK NEMZETKÖZI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZEREI

A nemzetközi Tudományos ás Műszaki Információs Központ /NTMIK- 
ttoszkva/ által kidolgozott Periodika regisztrációs szolgálat ás az UHISIST 
keretében szervezett International Serials Data System. ISDS/Párlzs/ egyaránt 
számítógéppel kívánja megszervezni az időszaki kiadványok nemzetközi nyilván
tartását. A kát rendszert ás Könyvtárunk uj feladatait mutatjuk be az alábbi 
olkkben.
Előzmények

Világszerte — Így hazánkban is — kiterjedt irodalma van az utóbbi év
tizedben az "információ robbanás" néven Ismert jelenségnek. Közismert tény, 
hogy nagy és kis országok, nemzetközi szervezetek és magánvállalkozások, könyv
tárak és dokumentációs szervek Igyekeznek megbirkózni korunk információárada
tával, a tudományos dokumentumok állandóan növekvő számával. Az emberiség 
egyik legfontosabb feladatává az lett, hogy hasznosítsa, az egész földkerek
ségre kiterjedően, a világ szellemi tőkéjét.

A megoldás felé vezető utón az első mérföldkövet az 1971 októberében meg
rendezett párizsi konferencia jelentette, amely az UNISIST, egy tájékoztatási 
világrendszer létrehozása mellett döntött.

International Serials Data System. ISD3
Az UKISIST tízéves távlati tervét huszonkét ajánlás alkotja, ezeket a 

konferencia egy módosítással elfogadta. Az ajánlások között az egyik legfon
tosabb a harmadik, mely szerint létre kell hozni a világ tudományos folyóira
tainak nyilvántartását. Az azóta eltelt idő alatt a párizsi Blbliotheque 
Rationale mellett működő ISDS munkaosoport M. Rosenbaum asszony vezetésével 
kidolgozta a perlodlkumadatok nemzetközi rendszerét*, melyet éppen Budapesten, 
az 1972-es IFLA-n vitattak meg a szakemberek. A mindössze 24 oldalból álló 
útmutató vázolja a rendszer célkitűzéseit, szervezeti felépítését és működési 
rendjét, a várható szolgáltatásokat, és végül részletesen foglalkozik a nyil
vántartás működtetéséhez megkívánt minimális adatelemekkel.
Célkitűzések

a/ Az Időszaki kiadványok nemzetközi nyilvántartásának kiépítése gépi
utón — minden országra kiterjedően, valamennyi szakterületen, a perio
dika fogalmát a legszélesebben értelmezve,

k az ISDS-t

96



b/ a nyilvántartás hozzáférhetővé tétele — minden ország, szervezet ás 
magánszemély számára,

c-d/ nemzetközi egytlttmllködésl formák kialakítása, vagyist
- könyvtárak, tájékoztató szervek, periodika-kiadók és nemzetközi 

szervezetek erőfeszítéseinek összehangolása ez lnformációosere 
érdekében,

- a bibliográfiai leírások és adathordozók szabványosításának 
elősegítése.

Szervezet — működés
A rendszer kétlépcsőst a párizsi Nemzetközi Központból és a nemzeti 

/esetleg regionális/ központokból áll. Bzek egymást feltételezik, a nemzet
közi nyilvántartás megteremtése és működtetése a felek közvetlen együttműkö
désén alapszik. A tanulmány részletesen meghatározza mind a Nemzetközi Köz
pont, mind az egyéb résztvevők feladatait, ezek lényege a következőt a pá
rizsi központ a nemzeti központok bejelentései alapján megszervezi az Idő
szaki kiadványok gépi leolvasásra alkalmas nemzetközi nyilvántartását. Az 
egyes elmek /gépi/ azonosító száma az ISSN /International Standard Serial 
Number/, a nemzetközi szabvány perlodlkumszám. Az TSSN-számtömböket a pári
zsi központ bocsátja a nemzeti központok rendelkezésére. A nemzeti közpon
tok, a meguk részéről, ellátják a területükön megjelenő periodikákat ISSN- 
számmal és a Nemzetközi Központ által megkívánt módon és mértékben /ld. ké
sőbb/ rendszeres Időközökben bejelentik Időszaki kiadványaikat a nemzetközi 
nyilvántartásba.

így, a nemzeti számtartományok rendszere révén magától értetődően lét
rejön, gépi utón, egy elsődleges nemzetközi periodika-lelőhelynyllvántartás, 
amely természetesen minden kívánt szempont szerint rendezhető, a nemzeti köz
pontok pedig a bejelentésekért cserében különféle szolgáltatásokat élveznek. 
Szolgáltatások

Az ISDS által vállalt nemzetközi koordináló munkára az előzőekben már 
utaltunk, Itt részletesen a magyar tájékoztatásügyet is érintő Információs 
szolgáltatásokat Ismertetjük!
A Nemzetközi Központ az alábbi kiadványok közreadását tervezlt

- az egész tudományos világra kiterjedően a perlődikumok elmének ISSN 
számok szerinti jegyzéke,

- a elmek betűrendes jegyzéke,
- szakjegyzékek az Igényektől függően /közreadó testületek és kiadók 

szerinti, téma szerinti stb./,
- permutált mutató.
Az ISDS a tervek szerint kéthavonta rendszeresen közzéteszi az uj elmek 

jegyzékét is. A teljes nemzetközi jegyzék megjelentetésének gyakorisága az 
igényektől függ, azonban a nemzeti központok által meghatározott bármilyen 
szempont szerinti válogatásban kérhetők jegyzékek, mind gépi hordozón /pl. 
mágnesszalagon/, mind hagyományos formában.
Adatelemek

A bevezetésben említést tettünk arról, hogy a közrebocsátott ISDS- 
utmutató befejező részében Igen pontos előírásokat tartalmaz a bejelentéshez 
szükséges minimális adatelemekre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a nemzeti
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központok munkáját azonos szabályok irányítsák, A lánysgss tudnivalók az 
alábbiak}

“ Az ISDS gépi rsndszsre a Library of Congrsss által kidolgozott MRC- 
psriodikumformátumon alapszik,

- Az egyes perlodlkumokkal kaposolatban jelentendő adatok maximális szama 24 /az ETO. ill. a Dewey-jelzet jelentőse vagylagos/.
Az ISDS a jelentendő adatok közé felvette az un. kulcs-cimet, mely az ISBDS /International Standard Bibllographloal Description of 
Serials - Periodikumok nemzetközi bibliográfiai leírási szabványa/ által bevezetett uj fogalom.
Az adatok sorrendje kötött.

- Az adatokat eredetiben, vagyis nemzeti nyelven kell jelenteni, az 
ISDS-nek közös munkanyelvs nincs.

Magyarországnak az ISDS-ben való részvételéről még nem született hivata
los döntés, azonban bizonyosra vehető, hogy valamilyen formában, úgy is mint 
adatszolgáltatók, úgy is mint a szolgáltatások élvezői, a jövőben kapcsolat
ba fogunk kerülni az ISDS-ezel.

Periodika regisztrációs szolgálat
Elöljáróban ismertetjük — az előzőekhez hasonlóan— a szolgálat célki

tűzéseit, felépítését és szolgáltatásait, majd az Országos Széchényi Könyvtár
nak e munkával kapcsolatos feladatait.
Előzmények

1961. febr. 27-én nyolc szocialista ország egyezményt irt alá Moszkvában 
a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Infozmáclós Központ /NTMIK/ alapításáról.
A Központ székhelye Moszkva, irányító szerve a nyolc országból delegált Meg
hatalmazott Képviselők Bizottsága /MKB/. A Központ feladatául tűzték ki a 
Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer /NRMIR/ kidolgozását, 
valamint a rendszernek a számitógépes technika alkalmazásán alapuló működte
tését.

A periodika regisztrációs szolgálat a NTMIR egyik alrendszere. Létre
hozásáról a NTMIR elfogadásával egyidejűleg döntött a MKB 1972. júniusi, 6. 
ülésszakán; ugyanekkor jelölték ki a nemzeti adatszolgáltató intézményeket is. 
Magyarországon ezt a funkciót az Országos Széchényi Könyvtár tölti be. 
Célkitűzések

a/ Az időszaki kiadványok nemzetközi nyilvántartásának kiépítése gépi 
utón - KGST országokra kiterjedően, valamennyi szakterületen, a peri
odika fogalmát hagyományosan értelmezve,

b/ a nyilvántartás közzététele
c/ koordinálási feladatok ellátása

- a rendszer működésével összefüggő szabványosítások területén,
- az egyes nemzeti nyilvántartási rendszerek egymás közötti össze

egyeztethetőségének, valamint a NTMIR és egyéb nemzetközi rendszerek 
kompatibilitásának elérése érdekében.

Szervezet — működés
A rendszer ugyancsak kétlépcsőst a moszkvai központ a NTMIK, mely köz

vetlenül a tagországok kijelölt adatszolgáltató intézményeivel áll kap
csolatban. Működési elve a teljes önkéntességen alapul. A NTMIK legfontosabb 
feladata magának a periodika nyilvántartásnak a be jelentéseken alapuló megszer
vezése, ezen túlmenően azonban vállalta a rendszer működéséhez szükséges sza
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bályzatok, algoritmusok kidolgozását, valamint azt is, hogy szakét a tagor
szágok számára hozzáférhetővé teszi, hogy ezáltal módszertani segítséget 
nyújtson azoknak.

A rendszer lsmertetáse ás a munkatapasztalatok megbeszáláse céljából a 
NTMIK nemzetközi konferenciát hívott össze Moszkvában, először 1972 novembe
rében, másodízben 1979 áprilisában* Magyarországot az Országos Széchényi 
Könyvtár képviselte, három, majd kéttagú küldöttséggel, mindkét alkalommal 
dr. Sebestyén Géza főigazgatóhelyettea vezetésével.

A novemberi konferencia két legfontosabb határozata a következő voltt
1. A KGST tagországok közös informáolós rendszerének kompatibilisnek 

kell lennie a hasonló nemzetközi vállalkozásokkal, Így a periodika 
nyilvántartás esetében az ISDS-szel,

2. a KGST Periodika regisetráolós szolgálat osak fokozatosan építhető ki, ez vonatkozik mind a bejelentendő kiadványok körére /jelenleg 
osak a folyóiratok és az évkönyvek jelentése oldható meg, a többi 
periodika-típusé nem/, mind a Központ által nyújtandó szolgáltatá
sokra.

Az áprilisi konferencia néhány kisebb jelentőségű elvi kérdésen kívül 
inkább a gyakorlati munka által felvetett problémákkal foglalkozott.

Néhány szót a tagországok feladatairól! ezek, lehetőségeikhez mérten, 
megszervezik a területükön megjelenő perlodlkumok bejelentését. Az adatlapo
kat a NTMIK által kidolgozott utasítás alapján egységesen töltik ki, tapasz
talataikat az időről-időre Moszkvában tartandó konferenciákon vitatják meg. 
Szolgáltatások

A rendszer célkitűzéseinek Ismertetésekor már kitértünk a Központ által 
vállalt nemzetközi koordináló munkára; az lnfonnáolószolgáltatás területén a 
Központ az alábbiakat Ígérit

- a elmek betűrendes Jegyzéke
- a elmek betűrendes Jegyzéke országok szerint
- a közreadó testületek és kiadók jegyzéke
- szakmutató
- tárgymutató
- permutált mutató
- statisztikai kimutatások.
Az áprilisi konferencián a Központ bejelentette, hogy az 1972-ben beér

kezett néhány száz bejelentésből elkészítik az első, kísérleti jegyzéket, és 
azt véleményezésre még a nyár folyamán megküldik a tagországoknak.
Adatelemek

A Központ még az elmúlt évben, a novemberi konferencia előkészítéseként 
kidolgozta az adatkitöltési szabályzatot, amely a kívánt adatelemek részletes 
feldolgozási utasításán kívül ismerteti a szolgálat gépi kódolási rendszerét, 
111. előírásait is. A szabályzat azóta második kiadásban is megjelent, sőt 
az áprilisi konferencia határozatai alapján jelenleg már készül a harmadik 
változat is.

A lényeges tudnivalók az alábbiakt
- a Periodika regisztrációs szolgálat gépi kódolási rendszere a MARC- 

formátummal rokon,
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• a szokványos oimlelrásl adatokon kívül különös hangsúly esik a tar* 
talmi Jellemzőkre /szaktarülatt BTO-jelzet, tárgyszó, annotációt 
nyelv* a kiadvány ás a rezümék nyalva; a randszaresen megjelenő közleményfajták stb./, valamint a pariodikum haszarzási lehetőségeire 
/terjesztő neve, székhelye, ár, példányszám stb./. Az adatok sorrend* 
ja kötött.

- a rendszer közös munkanyelve az orosz, vagyis a kiegészítő adatokat és a megjegyzéseket oroszul I;ell közölni, a elmeket pedig orosz nyel* 
ven is fel kell tüntetni.

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe
Az Országos Izéchényl Könyvtár a Periodika regisztráoiós szolgálat ki

jelölt nemzeti szerve. B feladatra mind nemzeti könyvtári funkciói, mind sz 
országos jellegű gépesítési feladatok megszervezésében reá háruló szerepe 
predesztinálják. Az elméleti-szervezési munkákkal gyakorlati-feldolgozási 
munkák párosulnak. Természetes, hogy a rendszer fokozatos kiépítésével analóg 
módon ezek az OSZK-ban is csak szakaszosan oldhatók meg.

A jelenlegi első szakaszban az elméleti munkák terén igen nagy munkát 
Jelentett a bibliográfiai leírás "Megjegyzések1* adatcsoportjára /500-as mező/ 
vonatkozó szabályzat kidolgozása, melyre a moszkvai központ könyvtárunkat 
kérte fel. A gyakorlati-feldolgozó munkák terén legsürgetőbb feladatunk az 
1972-es megjelenésű magyarországi folyóiratok és évkönyvek adatlapjainak el
készítése, ezzel kapcsolatban az Időszaki kiadványok tartalmi feltárásának 
biztosítása a szakkönyvtárak kooperációja révén, végűi a bejelentett perio- 
dikumokról saját nyilvántartásunk kiépítése.

Az OSZK-ban a munkát — mint országos feladatot — a Folyóiratok Központi 
Katalógusa látja el.

SZI1VÁSSY ZOLTÁNNÉ

A HUNGARIKA KOORDINÁCIÓS
BIZOTTSÁG TEVEKENYSEGB

A hungarlka-blbllográfla fejlesztésének problémája a hatvanas 
évek második felében — a magyar nemzeti bibliográfia kiépítésének és meg
erősödésének előrehaladó szakaszában — nem ok nélkül szerepelt a Nemzeti 
Könyvtár dokumentumaiban. Nem volt véletlen — több mint egy évtizedre vissza
nyúló tervezés, továbbá gyakorlati munka után —, hogy a III. Országos Könyv
tárügyi Konferencia bibliográfiai anyagának élére Intézetünk vezetősége a 
külföldi magyar nyelvű és magyar vonatkozású közlemények /hungarika-anyag/ 
feltárásának kérdéseit tette. így Írtunk 1970-ben erről a probléma-körről1 
"Azzal á területtel kell kezdenünk, amely a leginkább elhanyagolt. - Minden, 
fejlett könyvtárüggyel és nemzeti bibliográfiai szolgálattal rendelkező or
szág arra törekszik, hogy a mindenkori államhatárain kívül, de nemzeti nyel
vén megjelent, továbbá a vele kapcsolatos /idegen nyelvű/ legfontosabb doku
mentumokat is feltárja, esetleg különféle bibliográfiai kiadványokban publi
kálja. Nálunk ennek a fontos műfajnak igen tiszteletreméltó hagyományai van
nak, azonban az utóbbi évtizedekben a hazai kiadványokkal kapcsolatos prímé;
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kötelezettségeink mellett a hungarika-problémákkal nem tudtunk a kérdés sú
lyának megfelelően foglalkozni."

Azt, hogy ezzel a feladattal a közelmúltban kellett behatóan foglalkoz
nunk, az la magyarázza, hogy az Ötvenes évek nem voltak alkalmasak arra, hogy 
a hungarika-bibliogréfla kérdéseit elemezzék, s magát a gyakorlati megoldást 
lehetővé tegyék. Az elmúlt másfél évtized sovinizmustól, naolonellzmustól, de 
ugyanakkor dogmátIzmustól mentes kOzgondolkodása volt osak képes ennek a nem 
egy vonatkozásában nehéz és kényes témának bátor felvetésére. írók, történé
szek, kritikusok, irodalomtörténészek, könyvtárosok rámutattak a következőkret

- elsőrendű kötelességünk a külföldön élő, határainkon kívül magyarul 
publikáló Írók és tudósok müveinek nyilvántartása /■hungarlka-bibllog- 
ráfla/, éljenek ezek az Írók és tudósok akár a baráti, szocialista 
országokban, akár nyugati és tengerentúli államokban;

- a statisztikai adatok szerint ma mintegy 3 millió magyarul értő és 
olvasó ember a szomszédos szocialista országokban, másfél millió pedig 
egyéb külföldi államokban él. A ml feladatunk, hogy szellemi termékeik 
Javát beszerezzük, nyilvántartsuk, bibliográfiai és dokumentációs kiad
ványokban publikáljuk, s általában a Magyarországra vonatkozó idegen 
nyelvű müveket regisztráljuk. Méltán várja ezt tőlünk — elsősorban
a Nemzeti Könyvtártól — a tudományos kutatás, a magyar közélet, a 
sajtó és a kérdés iránt érdeklődő müveit közvélemény.

A könyvtár vezetősége 1969-ben utasította e sorok Íróját, hogy megfelelő 
elemzés, továbbá a problémakör szakértőinek megkérdezése után terjesszen a 
vezetői tanács elé olyan javaslatot, amely egyrészt alkalmas a könyvtár külön
féle osztályain folyó hungarlka bibliográfiai munkák koordinálására, másrészt 
alapot ad a gyakorlati teendők /kiadványok, különféle kartotékok szerkesztése 
stb./ végrehajtására. Alapvető elv, hogy a jelenlegi szakaszban nem a törté
neti /1945 előtti/, hanem a legújabb — a felszabadulás utáni — korszak 
hungarlka-bibllográflal problémáit szükséges megoldásra segíteni. Nem azért, 
mert a régebbi idők kevésbé fontosak a kutatás számára, hanem azért, mert 
erőink végesek, s a munkát ott kell kezdeni, ahol a legtöbb a tennivaló, leg
inkább érződik a hiány.

1970. deoember 14-én szakmai értekezlet vitatta meg e sorok Írójának 
összefoglaló referátumát /Hungarika-kérdések az OSZK-ban/. Ennek, valamint a 
kialakult vita nyomán az Intézet főigazgatója 12 pontban rögzítette a követ
kező évek tennivalóit, s úgy rendelkezett, hogy Haraszthy Gyula vezetésével a 
hungarika-kérdéskörrel kapcsolatos elvi és gyakorlati munkák összefogására 
Hungarlka Koordinációs Bizottságot kell szervezni a könyvtár e területen leg
inkább illetékes szakértőinek részvételével. A Bizottság 1971 januárjában 
alakult meg /titkára S. Orvos Mária, a Bibliográfiai Osztály tud. főmunkatár
sa lett/, s haladéktalanul megkezdte munkáját.

Itt vetődik fel a kérdést miért volt erre a hungarika-bizottságra szük
ség, s milyen módszerrel dolgozott eddig feladatainak végrehajtásában?

k Az Országos Széchényi Könyvtár a hazai nyomtatványok hiánytalan megszerzése 
mellett — gyűjtőköri szabályzatának megfelelően — az un. "hungarika-anyag" 
beszerzését tartotta és tartja legfontosabb feladatának. Részben vásárlás, 
részben csere utján tesz eleget e követelménynek. Természetesen a hungarlka 
bibliográfiai feltárása nem egyszer túlmutat a Nemzeti Könyvtár állományának 
határain, bármilyen gazdag is gyűjteményünk hungarlka vonatkozásokban.

101



A hungarika bibliográfiai munkák az OSZK szervezetében, nagyságrendJé- 
ban elsősorban, de mágsam kizárólag a namzatl bibliográfia ügyét és kiadvá
nyait gondozó Bibliográfiai Osztályra hárultak. A főosztályok ás a különféle 
osztályok, az agyánl szerzők, az osztályok ás a szarzők munkakapcsolatai az 
intézményünkön klvUll szarvakkal, társulatokkal, kiadókkal etb. azt a falada
tot rótták a Nemzeti Könyvtár vazatőeágára, hogy olyan bizottság mtlködéBát 
hívja álatra, maly a szokásos főosztály-, osztály-karatakan falül koordinálni 
tudja a könyvtáron balüli hungarika bibliográfiai munkát, s ugyanakkor kápas 
lágyán figyelemmal kísérni az országban, sőt a külföldön folyó hungarika bib
liográfiai tavékanyeéget is. Felhatalmazása volt és van arra is, hogy az in
tézetvezetés számára e területtel kapcsolatos munkákra javaslatokat tegyen. 
Mindezt a Bizottságban dolgozó szakértők tájékozottsága és szakmai tudása 
biztosította.

A Bizottság nem "hivatali" szervként működött. Vitafórummá vált, amely 
az agyas kiadványok un. próbeszámalt elemezte, kritikai észrevételekkel és 
különféle javaslatokkal élt, külső, nem a könyvtárhoz tartozó kutatók, szak
értők, könyvtárosok véleményét is kikérte, konzultációkat folytatott, az egyeu 
periodikus kiadványok szerkesztőivel és azok intézeti feletteseivel kapcsola
tot tartott. A dolgok természeténél fogva legfontosabb partnere a Bibliográ
fiai Osztály volt, hiszen a munkák negyobb része arra az osztályra, mindenek
előtt Fügedi Péterné osztályvezetőre és munkatársaira hárult. Itt kezdte meg 
működését — a Bizottság javaslatára — a könyvtár hungarika bibliográfiai 
állomása is.

Azt hisszük, hogy a Hungarika Koordinációs Bizottság a nemzeti könyvtár 
szervezeti felépítésében nem felesleges, ülésező testület, hanem a tervek és 
megvalósulások egyik aktív munkása.

Megállapíthatjuk, hogy több mint kétéves működése során behatóan fog
lalkozott mindazon hungarlka-kiadványokkal vagy tervekkel, melyek a Nemzeti 
Könyvtáron belül illetékességi körébe tartoztak. Ezek a következők voltakt

- a Magyar Folyóiratok Repertóriumának évnegyedes mellékleteként két 
periodikus kiadvány jelenik meg a Bibliográfiai Osztály gondozásában!

a Szentmihályi János-szerkesztette Hungarika Külföldi Folyóiratszemle /könyvtárközi együttműködéssel/, valamint a Külföldi Magyar Nyel
vű Folyóiratok Repertóriuma S. Orvos Mária szerkesztésében}

- a Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzékének Hungarika mellék
lete a IV. Főosztály szerkesztésében /eddig a próbaszám látott nap
világot, 1973-tól rendszeresen Jelenik meg/;

- Németh Mária munkájaként kiadásra került a nem szocialista országokban 
megjelent magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adat
tára /1945-1970/. A közeljövőben jelenik meg e téma igen fontos variánsa Kemény G. Gábor összeállításábant ez a szomszédos szocialista 
országok magyar nyelvű sajtójának cim- és adattára lesz, szintén 1945- 
től kezdődően;

- előkészület alatt van — megjelenés előtt — az a bibliográfiai munka, amit Szilvássy Zoltánná, Fejesek Magda, továbbá a Tájékoztatási Osztály 
készített a Szerzői Jogvédő Iroda felkéréséret Idegen nyelveken, 1945- 1967 között külföldön megjelentetett magyarországi Írók /költők, esszé
isták/ könyveiről;

- intézetünk Bibliográfiai Osztálya a hungarika bibliográfiai-rendszer további fejlesztésén dolgozik) rendezi és szisztematizálja a varsói 
bibliográfiai egyezmény /1957/ után a különféle forrásokból beérkezett 
mintegy 200 000 hungarika-kartont, továbbá összeállítja a Romániában,
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Csehszlovákiában ás Jugoszláviában 1961-1970 között megjelent magyar 
nyelvű könyvek bibliográfiáját*

Az eddigi hungarlka bibliográfiai kiadványok kritikai fogadtatása — 
amennyire ez felmérhető volt — kedvező* Tudományos, társadalmi és tájékoz
tatási hasznukat elismerik, a folytatást igénylik*

Néhány megjegyzés — mely egyúttal a Bizottság további tevékenységének 
egy-két elemét is tartalmazhatja — kívánkozik még ide befejezésül!

- bármennyire is középponti szerepe van a Nemzeti Könyvtárnak e bibliog
ráfiák szerkesztésében, mégsem mindig egyedül, hanem a magyarországi 
tudományos- és szakkönyvtárak munkatársaival együtt óhajtja nem egy 
feladatát ellátni;

- mint eddig is tette, a jövőben még fokozottabban kíván együttműködni a különféle illetékes szervezetekkel, pl* a Magyarok Világszövetségé
vel 5

- az együttműködés, a kooperáció határainkon is átléphet, sőt át is kell 
lépnie: elsősorban a szomszédos szocialista országok Íróinak, tudósai
nak, szerkesztőinek, könyvtárosainak baráti együttműködésére szeret
nénk számítani;

- a gyakorlati bibliográfiai /regisztráló/ munka mellett a következő é- 
vekben szeretnénk a tartalmi feltárásra, továbbá az elméleti és módszertani feladatokra is egyre erőteljesebben koncentrálni.

HARASZTHY GYULA

A KÉZIRATTÁR NÉHÁNY UJ SZERZEMÉNYÉRŐL

1972* évi szerzeményeinkről szólván fordítsuk egyszer újra figyel
münket a kéziratok szám szerint csökkenő — bár egészen meg nem szűnő — 
műfaja, a gyűjteményünkben "újkori kötetes kéziratának nevezett dokumentumok 
felé.

Gyarapodásunk túlnyomó többségét már évek óta az un. fondok alkotják: 
teljes /müvek kéziratait, személyes dokumentumokat, levelezést felölelő/ ha
gyatékok, vagy hagyaték- és levelezéstöredékek, melyek a hagyaték gazdájánál, 
termelőjénél — szaknyelvem a fondképzőnél — maradtak fenn, s összefüggé
seik fenntartáséval őrzendők meg, dolgozandók fel. A dolog természeténél fog
va azonban a teljességükben fennmaradt, s még közgyűjteménybe be nem került 
fondok többnyire kortársiak vagy közelmúltbeliek; ritkán régibbek századunk
nál, s úgyszólván sohasem nyúlnak vissza a múlt század első feléig* A korábbi 
korszakok anyagának gyarapodása tehát túlnyomóan egyedi darabok utján törté
nik, melyek olykor az első tulajdonos, vagy a szerző családjában maradtak 
fenn, olykor hosszabb hányódás után kerülnek gyűjteményünkbe* E darabokat 
felfoghatjuk ugyanúgy, mint egy feltételezhető valaha létezett fond részét, 
hiszen minden esetben egy kulturálisan tevékeny személy Írásos nyomot hagyó 
működésének egy darabjával állunk szemben. A feldolgozás legkedvezőbb módja 
azonban ezekben az esetekben mégis a kézlratgyüjteményekben régebben szokásos, 
a kötetet önálló egységként felfogó és feldolgozó módszer. így járunk el akkor 
is, ha mai vagy közelmúltbeli anyag egyes darabjai egy létező vagy csak felté
telezésben létező fondtól teljesen elkülönítve kerülnek hozzánk*

Az elmúlt évben néhány igen értékes ilyen jellegű 18-20. századi kézira
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tót elkertllt megszereznünk! emlékiratokat, regénykéziratokat. Legrégibb kö
zöttük Székely Láazlé erdélyi gróf /1716-1772/ Önéletírása. Székely Lászlé 
a 18. századi Erdély viszonyai között csekély részt vett a közéletben — 
magánéletének eseményeiről azonban több mint 900 lapos visszaemlékezése ma
radt fenn. Az emlékirat a Székely osalád történetét, a szerző gyermekkorát, 
neveltetését, első házasságát, három hónapos bécsi tartózkodását, felesége 
halálát, majd második házasságát, rokoni, társasági és vármegyei ügyelt tár
gyalja. Időrendbe szedett elbeszélése végén Székely hosszan felsorolja azo
kat az építkezéseket és egyéb beruházásokat, melyeket birtokain /melyek ké
nyelmes megélhetését biztosították, de méreteikre nézve messze alatta marad
tak a magyarországi nagybirtokoknak/ tett, majd különféle megörökíteni érde
mesnek tartott történeteket /fatalltásokat/ mesél magáról, családjáról. B 
történetekkel szakad félbe az emlékirat, helyt adva az özvegy beszámolójának 
férje haláláról, saját azutáni sorsáról. /Az özvegyet egyébként Rettegi György 
egykorú emlékirata férje megmérgezésével vádolja./ Az utolsó 80 lap Székelyné 
halála után a család birtokainak Igazgatója által Íródott.

Székely müve az irodalomban egyetlen múlt századi ismertető cikkből volt 
ismert. Rendkívüli értékké elsősorban adatgazdagsága teszi. Adatai az erdélyi 
magánélet ünnepnapjaira és hétköznapjaira vonatkoznak, vagyis házasságokra, 
temetésekre, társas eseményekre, s az ezekkel kapcsolatos ceremóniákra egy
felől; az egészség, betegség dolgaira, személyi ellentétekre, perekre, anyagi 
ügyekre másfelől. Kiemelkedik bécsi utjának terjedelmes leírása. Az udvari 
élet eseményei mellett nagy teret szentel /álmélkodással/ az urbanizáció vi
szonylag magae fokán álló Bécs egyes intézményeinek, szokásainak. Ugyanígy, 
majdnem a külföldi szemével látja meg útja során a magyarországi területeket, 
s ir le itt látott Jeleneteket és szokásokat — a harmincadolás részleteiről 
a gyermekek nagyheti Pilátus-veréséig.

Az Írói eszközök tekintetében Székely elmarad az erdélyi klasszikusok, 
Bethlen, Kemény mögött. Szenvedély, erős indulat, ha az embertől nem állott le 
mindig távol, mint Író, nem tudta visszaadni. Ehelyett egyszerű, jó magyar
sággal Írott, gördülékeny szöveget kapunk, némi népi Ízzel, szólásokkal tar
kítva.

Székely László müvének befejezte után néhány évtizeddel keletkezett csak, 
mégis más világba vezet bennünket Szirmay Antal latin nyelvű autoblográflája. 
Szirmay a 18-19* század fordulójának érdekes alakja. Zempléni középbirtokos 
nemes volt, megyei hivatalokat viselt. Kétértelmű figura: II. József lelkes 
híve, s utóbb is eulikus marad; megírta lojális szellemben a jakobinusok tör
ténetét, s őt magát jakobinlzmus vádjával mozdították el hivatalából. Megyei 
helytörténeteket irt, s kiadta a híres "Hungária in parabolis"-t; kéziratban 
maradt kortörténete, levelezése. Hagyatéka halála után rövidesen gyűjteményünk
be került, a nemrég alapított könyvtár egyik legkorábbi szerzeményeként. Lap
pangott azonban mostanáig az önéletrajz, bár létezéséről tudtunk, sőt maga 
Kazinczy készített belőle magyar nyelvű kivonatot /r t az MTA Kézirattára 
őrzi./.

Az önéletrajz Szirmay személyes pályafutását ismerteti, ifjúkorát, tanul
mányait, hivatal-viselését, magánéletét. Különös részletességgel tárgyalja
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nagy sérelméti 1797-ben történt elmozdítását az eperjesi tábla elnöki széké- 
oől. Az életrajzot felnőtt fiaihoz szélé apai Intelmek egészítik ki, s a szö
veg közé Szirmay beillesztette a tárgyhoz tartozó nyomtatványokat, eredeti 
leveleket le, A mii a korszak elsőrangú forrásai közé tartozik.

A megszerzett személyes Indíttatású miivek között a harmadik az előbbi
nél éppen 50 évvel későbbi eseményeket ir le, további 50 év távlatából. 
Máriássy János 48-as honvédezredes kézirata ezt Visszaemlékezések az 1648/49. 
évi szabadságharo alatt végzett szolgálataimra. Ismeretlen ez a munka isi C6ak 
két kis része Jelent meg múlt századi hírlapokban. Szerző maga akarta Így: 
mivel nemcsak saját működését ismerteti, hanem elsősorban Görgeyét, aki a tár
gyalás középpontjában áll, akinek szerepét, tevékenységét a legteljesebb mér
tékben elítéli egyfajta tapintatból nem akarta a munkát Görgey életében 
kiadni, A sors úgy hozta, hogy Görgey túlélte Máriássyt.

Görgey hadvezér! tevékenységét hadászati szempontból elemezve az emlék
irat arra a következtetésre Jut,hogy Görgey — akit a szerző sokáig bálványo
zott — magatartásával, számos intézkedésével elősegítette a világosi kataszt
rófa bekövetkezését} mint hadvezér, hazafi, hős, csak szerepet játszott, el- 
vakitva egy ideig egy egész országot. Úgy látszik, hogy Máriássy memoárja 
lényeges uj /természetesen mérlegelendő/ adatokkal, fontos szempontokkal tud
ja gazdagítani a hatalmas terjedelmű Görgey-irodalmat,

Az egyedileg beszerzett és kötetként kezelt anyag között fontos helyet 
foglalnak el Jókai Mór regényeinek kéziratai. Az elmúlt évben a Minden pok
lokon keresztül, a Lélekidomár, az Ahol a pénz nem isten, a Rákóczi fia c. 
regények kéziratát szereztük meg, valamint egy külföldi magángyüjtőtől a 
Jövő század regényének egy töredékét /a nagytérjedelmü regénynek még a kor- 
társek által széthordott kéziratából több más töredék már birtokunkban van/,

A Jókai kéziratok beszerzése nem problémamentes. Bár kétségtelen, hogy 
Jókai megszerezhető kéziratainak helye a nemzeti könyvtárban van, egyes ese
tekben nehéz megtalálni azt az árat, mely egyaránt megfeleljen a kézirat mint 
relikvia nagy becsének, viszonylag kisebb forrásértékének, s az eladó igényé
nek egyaránt. Sajnos, a most folyó kritikai kiadás az előkerült kéziratokat 
már nem minden esetben tudja hasznosítani, holott ezek, mint eredeti fogalmaz
ványok, rendszerint tartalmaznak javításokat, törléseket.

Felsorolásunkat egy kortársi kézirattal zárjuk, Sütő Nagy Lászlónak, az 
idős erdélyi költőnek, újságírónak 600 lapos müvével. Az erdélyi magyar Iro
dalom születése és hőskora visszaemlékezés és monográfia is egyben, hézag
pótló, kiemelkedő alkotás, tárgyánál, feldolgozása módszerénél fogva egyaránt. 
A munka gerincét a Szemle /1913/# Kolozsvári Szemle /1915/, végül az Erdélyi 
Szemle indulása és története alkotja. Szinte minden lapján a kutató számára 
értékes adatokat tartalmaz, az irodalomtörténeti érdeken túlmenően általános 
történeti forrásként. Az előadás láthatólag objektív — bár szavahihetőségét 
a belőle kiinduló kutatás mérheti fel majd igazán. A mü kiadatását egyelőre 
nem tervezik.

A felsorolt munkák, amikor önmagukban is értéket Jelentenek, illusztrál
ják is úgy gondolom, a bevezetésben mondottakat, bemutatva olyan gyarapodá
saink néhány típusát, amikor nem irategyüttes, hagyaték, hanem egyes mü alkot-
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Ja a vétel /s a továbbiakban a történeti-irodalomtörténeti kutatás/ tárgyát* 
Természetesen nem csak kötet érkezhet egyedileg gyűjteményünkbe, hanem 

levél- és verekézirat, vagy egyéb kieebb dokumentum is* Ezeknél gyakran vilá
gosan felismerhető, hogy nagyobb összefüggésből kiszakított darabok* Ha azon
ban az összefüggés gyakorlatilag nem létezik /pl* egy hagyaték már szétszóró
dott/, nincs akadálya annak, hogy az elszigetelten felkínált darabot beszerez
zük. Példák a múlt év ilyen Jellegű beszerzéseirei Liszt Ferenc, Jókai, Deák 
Ferenc, Mikszáth, Babits Mihály egy-egy levele vagy kisebb kézirata; Kodály 
feljegyzései a Székelyfonóról, Anatole Francé egy utazása kapcsán készített 
sajátkezű feljegyzései. Ezek a darabok Levelestár, ill* Analekta gyűjtemé
nyünkbe sorolva várják, hogy a kutatás figyelme rájuk terelődjék. /Olykor 
sokáig kell várniok./

V. WINDISCH FVA

Jeszenszky Géza
ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOM 
KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL

Palmer, R. R.t The age of the democratic revolution. A political 
history of Europe and America, 1760-1800. /A demokratikus forra
dalom kcra. Európa és Amerika politikai története* 1760-1800*/
1-2. vol. Princeton, 1959-1964*

1969-ben az első kötet hatodik kiadása Jelent már meg, mig a második kö
tet harmadik kiadására 1967-ben került sor, tehát sikeres kiadványról van szó.
A szerző részben önálló kutatásai alapján,főként pedig mások munkáinak felhasz
nálásával összefoglaló szintézist nyújt a "nyugati civilizáció" korabeli álla
potáról, az ekkoriban meginduló nagy változásokról, a régi és uj világszemlé
let küzdelméről* Számos ország történetének egymás mellé helyezésével a kompa
ratív történetírás egyik korai kísérletét példázza, bár az összehasonlítás 
Jórészt az olvasóra marad* Európa keleti felét a műben Lengyelország és a 
Habsburg birodalom képviseli. A szerző felhasználta az ötvenes és korai hat
vanas évek marxista irodalmát is.

Duke, Florimond - Swaart, Charles M.: Neme, ránk, and serial 
number. /Név, rang és törzsszám./ New York, 1969* VI. 162 1.

A sztálingrádi és voronyezsi csata, majd Olaszország fegyverletétele 
után a Kállay-kormány megkezdte Magyarország háborúból való kiválásának elő
készítését, arra törekedve, hogy az országot angol-amerikai csapatok szánják 
meg, Jóváhagyva a trianoni béke részleges revízióját* A szövetségesek azonban 
ezt visszautasították és ragaszkodtak a Casablancában elfogadott formulához, 
a feltétel nélküli fegyverletételhez* Ennek katonai előkészítésére "Mission 
Sparrow" fedőnév alatt háromtagú amerikai küldöttséget dobtak le Magyarország
ra* A három tiszt az 1944* március 16-ra virradó éjszaka ért földet az akkor 
Magyarországhoz tartozó Muraköz egyik magyarlakta falujában, majd beavatott
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tisztek eljuttatták őket UJszászy tárbornokhoz, a katonai kámelháritás volt 
parancsnokához. A Parlament épületében érte a missziót az ország német meg
szállása, hadifogságba kerültek, s csak sok tényező szerencsés egybeesésének 
köszönhették, hogy a Gestapo kezéből a híres colditzi várba kerülve megérték 
a felszabadulást. A történelmi háttérrel meglepően tisztában levő szerzők 
ezt az izgalmas történetet beszélik el.

Rouoek, Joseph S,t Contemporary Roumania and her probléma. A study 
of modern nationallsm. /A mai Románia és problémái. Tanulmány a 
modern nacionalizmusról./ New York, 1971. XXV, 422 1.

Clarké, Charles Upsomt United Roumania. /Egyesült Románia./ 
New York, 1971. XIV, 418 1.

Campbell, John C.t Frenoh influence and the rlse of Roumanlan 
nationallsm. /A francia befolyás és a román nacionalizmus kelet
kezése./ New York, 1971. 8, II, 463 1.

A HMrry Schwartz szerkesztésében megjelenő kelet-európai történeti soro
zat /a New York Times kiadásában/ három ritka müvet tett hozzáférhetővé rep- 
rint formájában. Jelentőségük abban rejlik, hogy eredeti megjelenési idejük 
jellegzetes előítéleteit, történelemszemléletét, a nacionalizmusba vetett hi
tet reprezentálják a mai olvasónak. Roucek Iorgának ajánlott könyve eredetileg 
1932-ben jelent meg és a 20-as évek viszonyait tárgyalja. Látásmódjának Jel
lemzője a dákoromán kontinuitás lelkes elfogadása, magyarellenesség és kommu- 
nlstaellenesség. Míg szavakban Roucek tárgyilagosságra törekszik, Clark ugyan
csak 1932-es kiadású müve ezt meg sem kísérli és szubjektiven az 1919-es béke- 
konferenciát románellenességéért marasztalja el. A nemzeti kisebbségek I. 
világháború utáni helyzetéről szólva a román vezetés messzemenő türelmességét 
hangoztatja. Tudományos szempontból a legértékesebb Campbell 1940-es disszer
tációja, ez sok érdekes részletet tár fel a 19. század első felének román 
ezellemi mozgalmairól, 1848-ról, Balcescu és Kossuth kapcsolatáról és a két 
emigráció konföderációs terveiről.

Zemsn, Z. A. B.t A diplomátic history of the flrst World War./Az első világháború diplomáciai története./ London, 1971. XI,
402 1.

Róma, Konstantinápoly, Berlin, Bécs, Washington, Petrográd, Breszt- 
Lltovszk, Párizs, London — ez a kilenc város adja a könyv kilenc fejezetének 
a elmét. A háború során e városokban a hadbalépésről, a békekísérletekről, és 
a háborús célokról lezajlott diplomáciai tárgyalásokat ismerteti a szerző.
Sok uj adata és interpretációja ellenére a mü nem tekinthető többnek, mint 
érdekes esszének, hiszen egyrészt nem is törekszik a világháború diplomáciá
jának szisztematikus bemutatására, másrészt nem is vállalkozott a felmerült 
kérdések alaposabb tárgyalására, mélyebb elemzésére.
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Zeman, Z. A. B.i Twlllght of the Habsburg*. Ths collapss of ths 
Austro-Hungarlan Kupira. /A Habsburgok alkonya. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia összeomlása./ London, 1971. 128 1.

A munka a "Llbrary of ths 20th Century" sorozat többi tagjához hasonlóan 
száp nyomdai kivitelben ás sok ismeretlen, érdekes illusztrációval mutatja be 
a Monarohla utolsó hetven évének történetét. Kár, hogy éppen magyar vonatko
zásban sok tárgyi tévedést tartalmaz, bár ezekkel együtt sem tekinthető ma
gyarellenes előítélettel megírt munkának.

Fasel, Georget Europe in upheevals the revolutlons of 1848./Az európai felfordulási az 1848-as forradalmak./ Chioago, 1970. 
194 1.

Az elsősorban egyetemi oktatási célokra készült munka /a Rend MoNally 
cég sorozatának tagja/ célja ötvözni az eseménytörténetet az elemző-értékelő 
feltárással. A szerző hefagsulyozza, hogy hosszabb távon a 48-as európai forra
dalmak értek el bizonyos korlátozott eredményeket, de alapvetően mégis kudar
cot vallottak, mert a vezetés, a létrejött kormányok mérsékeltek voltak, Így 
egyszerre idegenítették el a jobb- és baloldalt. Szintetikusan kísérli meg a 
francia, németországi, itáliai és a Habsburg-országokbell forradalmak bemu
tatását. nyugatról kelet felé haladva a szerző ismeretei egyenletesen csökken
nek, Így azután a magyar forradalomról csak igen felületes, tévedésektől hem
zsegő és túlzott rokonszenwel egyáltalában nem vádolható képet nyújt.

Kraehe, Enno B. /ed./tThe Metternich controversy. /A Metternich- 
vita./ New York eto., 1971. 136 1.

A szerkesztő bevezetőjében megállapítja, hogy a közvélemény Mettemich- 
ben mindig reakciós és beképzelt szoknyavadászt látott. Az első világháború 
a kancellár egykori két fő ellenzéke közül a nacionalizmus nimbuszát megté
pázta, míg a liberalizmus képtelennek tűnt egy sor uj kérdés megoldására.
Ettől kezdve mind többen kezdték Metternlchben a béke és a stablllltás bajno
kát látni. A válogatás szembesíti egy sereg történésznek Mettemlchről, illet
ve tevékenysége valamelyik oldaláról Írott véleményét. A mü a Holt, RinehartSt 
Vlnsten oég "Európaan Problem Studies" c. tankönyv-sorozatának tagja.

Pauley, Bruce F.« The Habsburg legaoy. /A Habsburgok öröksége./ 
1867-1939. New York etc. 1972. VIII. 189 1.

Az előbbi oég egy másik történelmi tankönyv-sorozatában jelent meg ez a 
tömör és sok tekintetben sikerült összefoglalás. Magyar szempontból ugyan 
több megállapítása erősen vitatható, a dualista korszakra vonatkozóan sokszor 
kifejezetten téves, de a világháborút és következményeit tárgyaló részek el
ismerést érdemlő, elfogultságoktól mentes történelmi látószögről tesznek 
bizonyságot. Sajnálatos, hogy a más munkákból átvett térképek annyira hibá
sak.
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TÁJÉKOZÓDÁS

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖNYVTÁRÜGYI KONFERENCIÁJA
Moszkva, 1973* március 26-29*

A szocialista országok könyvtárügyi hatóságai vezetőinek ás a 
nemzeti könyvtárak igazgatóinak e tanácskozásán az Országos Száchányi Könyv
tárat dr. Jóboru Magda főigazgató képviselto.

E fontos tárgyalásnak különös jelentőséget kölcsönzött ozf hogy azon 
először vett részt a Vietnami Demokratikus Köztársaság küldöttsége*

A megbeszélés gazdag tematikájából ezúttal csők a legfontosabb megálla
pításokra és eredményekre tudjuk olvasóink figyelmét felhívni:

- A tanácskozás résztvevőinek véleménye szerint a szocialista országok könyvtári rendszerében a nemzeti könyvtarak mind nagyobb és fontosabb helyet 
foglalnak el, de egyetértettek abban is, hogy e könyvtárak szervező szerepét a jövőben még fokozni kell,

- Közös álláspontra jutottak arra nézve le, hogy számos kérdés kollektív 
megoldása a felelős személyek konzultációi és találkozásai utján valósulhat 
meg /néhány példa: egységes elvek kialakítása olyan nemzetközi rendszerek te
kintetében, mint az UNISIST, Egyetemes Könyvtári Osztályozás, kooperált kata
logizálási program; a nemzeti könyvtárak roforensz tevékenységének koordiná
lásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása stb,/,

- Megállapodtak abban, hogy a szocialista országok könyvtárügyének to
vábbfejlesztése érdekében ki kell építeni az együttműködést a tudományos
kutató munka területén és közös /többoldalú és kétoldalú/ kutatási programo
kat kell kidolgozni.

- A tanácskozás résztvevői szükségesnek tartották a nemzetlcözi szerveze
tekben kifejtett közös tevékenységük jelentős kibővítését* a szocialista országok könyvtári rendszerei fejlődésének útjait, és a törnegoivasás megszerve
zés! alapelveinek széles kötben történő megismertetését. JKülön feladatként jelentkezik a tapasztalatok átadása Ázsia és Afrika fejlődő országaiban, va
lamint Latin-Amerika államaiban dolgozó könyvtárosok számára,

A tárgyalások lényegét összefoglaló "Javaslatok jegyzőkönyve" a megbe
szélések határozatait, ajánlásait a következőkben rögzítette:

A tanácskozás résztvevői különösen örömteli érzéssel üdvozlik a Vietnami Köztársaság könyvtárosainak képviselőit* akik először jelentek meg ebben a 
k’örben, és arra kérik őket, ismertessék kívánságaikat, szükséglete lkot, hogy 
a szocialista országok könyvtárosai minden segítséget megadhassanak számukra az irodalom beszerzése, a könyvtári berendezések megteremtése, valamint a ta
pasztalatcsere területén.A küldöttségek tudomásul veszik, hogy a könyvtártudományi és módszertani központok soronkövetkező munkaértekezletét 1974-ben Bukarestben tartják meg,

valamint a Magyar Népköztársaság képviselőinek azon bejelentését, hogy 
az olvasásvizsgálat közös programjának kidolgozására 1974-ben Budapesten gyűl
nek össze a szakemberek,és hogy még ugyanabban az évben Szófiában tanácskoznak a különféle osztályozási rendszerek alkalmazásának kérdéseiről,

1975-ben pedig Prágában vitatják meg a központi katalógusok és a könyv
tárközi kölcsönzés kérdéseit.A tanácskozás tagjai célszerűnek tartják, hogy a Deutsche Bücherei /Lip
cse/ tapasztalatai alapján már Jövőre vitassák meg a nemzeti bibliográfiák
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elektronikus számítógépeken történő feldolgozásával kapcsolatos problematikát9 
felkérik a Lengyel Népköztársaság küldöttségéts vizsgálja meg annak le 

hetőségét, hogy 1975-ben Varsóban tanácskozást rendezzen a nemzetközi kiad
ványcsere és a külföldi irodalom gyarapításának kérdéseiről,

azzal a kéréssel fordulnak a Szovjetunió képviselőihez, hogy konzultál 
janak a szocialista országok Nemzetközi Tudományos-Műszaki Tájékoztató Központjával a nemzeti könyvtáraknak a központ munkájában való részvételéről*végül pedig megkérik a könyvtárügyi szervek vezetőit és a nemzeti könyv
tárak igazgatóit, hogy 1973. szeptember elsejéig foglalják össze elképzelése
iket az együttműködés hosozutávu programjával kapcsolatban. A beérkező javaslatokat a Szovjetunió küldöttsége gyűjti össze és terjeszti elő megvitatásra.

A MŰEGYETEMI KÖNYVTÁR 
JUBILEUMA

1848. május hó 9-én kelt 
a forradalmi magyar kormány 
vallás- és közoktatási minisz
terének, a politikusként, Író
ként egyaránt feledhetetlen 
emlékű Eötvös Józsefnek az a 
levele, amelynek kíséretében 
egy ötkötetoo, német nyelvű 
szabadalmi tárat küldött meg 
a József Ipartanoda könyvtára 
részére. A magyar mérnökképzés 
forradalmi tüztől fütött hall
gatósága ui. 12 pontos "kívá
natéi" sorában negyedikként 

könyvtár, s ennek tanulók általi 
ha0snálhatáoá"-t kérte. Az Eötvös-féle küldemény tekintendő a Műegyetemi Könyv
tár alapításának! a Budapesti Műszaki Egyetem jelenlegi Központi Könyvtára 
elődjének, a József Ipartanoda Könyvtárának nagy invcntáriumában ez a mü sze
repel az 1. sorszám mellett. Ez az adomány lett alapja a mai kürölbelül 300 000 
es könyv-, 80 000-es folyóirat- és mintegy 75 000-es különgyüjteményi állomány
nak.

A Műegyetemi Könyvtár az évforduló napján ünnepelte 125 éves fennállását..
125 éve veszi ki részét a magyar mérnökképzés könyvtári szolgálatából, de 

mindenkori törekvésének és szerzeményezési politikájának megfelelően a műegye
temi hallgatóság általános művelődésének előmozdításából is. Állományának fej
lődése, alakulása a mindenkori magyar gazdasági-politikai-társadalrai helyzetet 
tükrözte: volt időszak, amikor elsősorban az alaptudományok képezték elsőrendű 
gyűjtőkörét, máskor a német nyelvű kiadványok térhódítása vált döntővé, s csak 
a felszabadulás után tudta kialakítani a magyar műszaki felsőoktatás teljes 
spektrumára kiterjedő, a világ tudományos életének egészét figyelő, módszeres 
gyarapítási munkát. A kezdetektől meglevő, de az első világháborút megelőző 
nehéz gazdasági helyzetben anyagi, a két világháború között pedig anyagi és 
politikai okokból szűkülő nemzetközi kapcsolatai is 1945 után fejlődtek virág
zóvá: jelenleg 72 ország 920 intézményével áll a könyvtár aktív cserekapcso-

éppen "Az összmüegyetem igényeinek megfelelő

110



latban, 0 az OSZK könyvtárközi cserekérégeket továbbító munkatársai a meg
mondhatói, hogy évenként hány kérést teljesít /s a világ valamennyi tája 
felé!/ a Műegyetemi Könyvtár*

A jubileum alkalmával ünnepi ülést tartottak a könyvtár nagy olvasótér* 
mének hangulatos boltivei alatt* Az elnöklő dr* Kézdi Árpád tudományos rektor
helyettes megnyitó szaval utón Dr* Polinszky Károly miniszterhelyettes a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki Dr. Héberger Károlyt, a Központi Könyv
tár igazgatóját, s a könyvtár három munkatársának a Szocialista Kultúráért 
miniszteri kitüntetést nyújtotta át* Dr* Perényi Imre rektor kezéből nyolcai 
kaptak rektori dicséretet*

Ezután került sor Dr* Héberger Károly ünnepi beszédére, melybe^ « Könyvtár 
igazgatója a vezetése alatt álló intézmény történetét, kialakulásának, fejlő
désének, szocialista nagykönyvtárrá növekedésének történelmi-társadalmi felté
teleit, az elért eredményeket és a tanulságos kudarcokat ismertette* Jogos 
büszkeséggel szólt a Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának sikeres kiadványai
ról, a bevezetett — a hallgatók és oktatók körében egyaránt elismerést kivál
tó irodalomkutatási oktatásról /s ennek minden karra kiterjedő oktatása, 
segédkönyveiről/, a megszervezett szaktájékoztatási szolgálatról, az erősödő 
/bár még további izmosodást kivánó/ gépesítésről, a tömör raktározási rend be
vezetéséről, a hálózati /tanszéki/ könyvek 1952-ben megindult és azóta is fo
lyó központi feldolgozásának eredményeiről5 —- de szólt a gondokról is, első
sorban a további tervszerű gyarapitó munkának már-már gátat szabó raktározási 
nehézségekről*

Nagy tetszéssel fogadott beszéde után Kondor Istvánná az MM Könyvtárügyi 
Osztályának, Dr* Bakónál Károly egyetemi tanár a Könyvtári Tanács, Dr* Zsidai 
József a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Tanácsa és Könyvtári Tanácsa,
Hajdú István pedig a törzsolvasók, a Műszaki Egyetem fiataljainak nevében 
köszöntötte a jubiláló könyvtárat*

Az ünnepi ülés második előadását Végh Ferenc tudományos főmunkatárs tar
totta: a könyvtár és a magyar mérnökképzés kapcsolatáról, e kapcsolat erősödé
séről szólt.

Az ülést záró szavak utón a közönség megtekintette a könyvtár előcsarno
kában rendezett kiállítás tablóit, a tárlókban és üvegszekrényekben elhelye
zett könyveket, folyóiratokat, ritkaságokat* A kiállítás nemcsak a könyvtár 
történetének néhány emlékét tette közszemlére, hanem a fejlődés ivét is érzé
keltetni kívántai a tablók elsősorban ezt a célt szolgálták. A legújabb ered
mények mindenütt a múlt háttere előtt, a megtett ut távlatából fénylenek. A 
tárlókban a könyvtártörténeti dokumentumokon /levelek, kéziratok, fényképek, 
leltárkönyvek, inventáriumok, kötetkatalógusok stb./ kívül a különgyüjtemé- 
nyekből, a folyóiratritkaságokból, a művészeti kiadványokból és a könyvtár 
saját kiadványaiból láthattak válogatást a látogatók. A négy üvegszekrénybe 
különösen értékes ritkaságait állította ki a könyvtár. Az elsőben az egyetemen 
magyar kultúra értékes régiségeiből található náhány könyvtári emlék: a Schodel- 
krónika mellett Bőd Péter, Székel István egy-egy müvét említjük. A második 
szekrényben a magyar "tudákossóg", az első magyar természettudományos tan
könyvek "tárlata" várja a látogatókat: Maróthi György Aritmetikája, Segner
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Analízise, Mertinovioa Ignác fizikája, a Bolyalak különböző kiadású miivel,
Makó Pál Fizikái, s a debreceni tudós Hatvani professzor könyvei /saját be
jegyzésű Euler-kötete is/ mellett sok más, zömmel 17-18. századi mü. A har
madik szekrényben a műszaki tudományok klasszikusainak /Newtonnak, a Bernoul- 
1laknak, Torrlcelllnek, Guerlckenek, Huygensnek/ első kiadású könyvei, szép 
metszetekkel teli Dürer ás Michelangelo-kladások, korai építészeti könyvek 
sorakoznak. A negyedik szekrényt a könyvtár értékes tanácBköztársaságl gyűj
teményének szentelték a kiállítók.

A színvonalas ünnepi ülés és a tetszést arató kiállítás megtekintése 
után az Ünnepség résztvevői ezámára a Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsa fo
gadást rendezett, ahol Dr. Parányi Imre rektor meleg, emberi hangú, közvetlen 
hangulatú pohárköszöntőt mondott.

A Műegyetemi Könyvtár jubileumának fényét emelte, hogy a magyar tárB- 
könyvtárak számos vezetője és munkatársa tisztelte meg az ünnepi ülést. Fogad
ják ezért ezúton is kifejezett köszönetünketl

VÉGH FERENC, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának tudományos főmunkatársa

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

A hazai sajtóból
A szaklapok mindegyike szinte kivétel nélkül foglalkozik a magyar könyv 

ötszáz éves évfordulójával. A Könyvtárosban Borsa Gedeon cikke mellett /öt
száz éves a magyar könyv 1973.5. ez. 255-257. l./%tájékoztatást kapunk a ha
zai jubileumi ünnepségek programjáról Radlcs József A magyarországi könyv- 
nyomtatás és könyvkiadás 500. évfordulójának megünneplése c. összefoglalójá
ban /Könyvtáros 1973. 5. sz. 258-260. 1./. A Magyar Grafika magyar fordítás
ban részletet közöl Hess Andrásnak a ^agyar Krónikához irt előszavából /1972. 
6. sz. 1. 1./. A címleírást munka szabványosítása terén felmerült uj igénye
ket, az ennek következtében megindult nemzetközi egységesítési törekvéseket 
és az uj hazai oimleÍrási szabvány munkálatait foglalja össze Fügedl Péternél 
Az uj címleírás! szabványtervezet megjelenése elé c. tanulmányában /Könyvtáros 
1973. 3. sz. 127-130. 1./.

A nyomdaipar gépesítési problémáiról kapunk képet a Magyar Grafika Szá
mítástechnika a nyomdaiparban c. rovatának /1972. 6. sz. 17-26. 1./ érdekes 
közleményeiből. Többek között Szimpózium a számitógépes információrendszerről 
elmen Számok Tamás összegezi a témában tartott konferencia eredményeit, majd 
Kőhalmi Kálmánt Számítógépes gyártásprograroozás rendszerelméleti kérdései c. 
cikke a tárgykör elméleti kérdéseit boncolja. Szendrődi József rövid közlemé
nyében a könnyűipari számítóközpontot mutatja be.

A mai müveltségfogalom tartalma, átalakulása a körülötte kialakult vita 
nem egy, számunkra érdekes közleményt hivott létre. Köpeczi Bélának a Népmű
velésben Társadalom, műveltség, értelmiség elmen még a múlt év decemberében 
közzétett vitaindító cikkét számos hozzászólás követte, melyek a Népművelés
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1973. 4. /3-12. !•/ és 5# /3-13. 1./ számában láttak napvilágot. A vitához 
kapcsolódik Durkó Mátyási A korszerű közművelődés differenciált fórumrend
szere c. elméleti tanulmánya is /Alföld 1973. 5. ez. 39-48. 1./. Nem a vitá
hoz, de ugyancsak a témához csatlakozik Poszler Györgyi A korszerű művészet
té! a korszerű közönségig c. tanulmánya,/Népművelés 1973.5.sz. 20-23. 1./, 
amely vizsgálja a mai és korszerű viszonyét, a korszerű tartalom és a korsze
rű forma összefüggését, majd az uj tartalom és a bonyolult forma megközelíté
sének problémáit a képzőművészet, a film, az irodalom, Így természetesen az 
olvasás területén is.

A társadalmi igény vizsgálatához, az olvasó és olvasáskutatás számára 
nyújtanak segítséget az alábbi közlemények. A magyar demográfiai kutatásokról 
ad rövid áttekintést A magyar népességtudomány fejlődése és jelenlegi helyzete, 
különös tekintettel az 1969-1971.évi kutatásokra c. összefoglalás /Demográfia 
1973# 1. sz. 119-124. 1./. A szociálpszichológia és szociológia területén vég
zett csoportkutatás külföldi és hazai helyzetét és perspektíváit értékeli 
Pataki Ferenc: A kiscsoportkutatás dilemmái elmen /Magyar Filozófiai Szemle 
1972. 5-6. sz. 625-643. 1./.

Konkrét Ízlés- és olvasásszociológiai elemzést ad Simon Zoltán: Az Irodal
mi Ízlés változása a munkásság körében /Társadalmi Szemle 1973. 5. sz. 89-93. 1./ 
1./ c. cikke. A munkásság "izlésszintjének” és "olvasási szokásainak” az el
múlt 30 évben történt mennyiségi és minőségi változásait vázolja mind a könyv
kiadás, mind a könyvtári hálózat adatainak tükrében.

Számunkra, mint hungarika könyvtár számára nem érdektelenek a hetáron- 
tuli magyarságra vonatkozó különböző közlemények sem. A varsói Magyar Tanszék
nek az elmúlt 20 évben a magyar kultúra terjesztésében vállalt szerepéről, te
vékenységéről és fejlődéséről, valamint jubileumi ünnepségeiről olvashatunk 
a Felsőoktatási Szemlében /Bérezik Árpád: A varsói Magyar Tanszék jubileuma 
Felsőoktatási Szemle 1973. 4. sz. 249-252. 1./. Az Amerikai Egyesült Államok
ban élő magyarság magyarságának kritériumairól, arányairól, a magyar diaszpóra 
összetételéről, az uj hazába vándorlás társadalmi indítékairól, az ott élő 
magyarság társadalmi szerkezetéről, területi és foglalkozási megoszlásáról, 
beilleszkedésük problémáiról, társadalmi tevékenységének formáiról, az ennek 
nyomán kialakult sajtóról kapunk képet Sós Péter János tanulmányából, amely 
Amerikai magyarok elmen a Valóságban jelent meg /1973. 5. sz. 80-89. 1./.
KOVÁCS ILONA 

A külföldi sajtóból
BBDFORD — A Bedford-i közművelődési könyvtár uj épületbe költözött és 

10 i ellenében engedélyt adott egy régiségkereskedőnek, hogy a könyvtár egyik 
poros raktárszobáját kitakarítsa, és amit ott talál, azt elvigye. A régiség- 
kereskedő a törött bútorok között 300 könyvet fedezett fel, köztük Camden 
Britanniáját és egy 18.századi atlaszt. A kettő együttes értéke megközelíti az 
500 h -t, de ha az atlaszt laponként adja el, úgy ennek háromszorosát is. A 
többi könyvért 800 L-t kapott. A könyvtár hiába tiltakozott — az üzlet legá
lis volt. Az, hogy a könyvtár nem tudta, mit ad el, nem kötelezte a régiség- 
kereskedőt arra, hogy jelentse, mit talált. Józan ésszel egyetlen könyvtáros
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eem vált volna meg a kié gyűjteménytől. * New Library World. 74# 1973* 871. 
Jan* 14* p.

OTTAWA — Néhány adat a Kanadai Nemzeti Könyvtár 1971/72. évi Jelentésé
ből. Dolgozóinak számai 307. Szervezeti felépítései 1. Vezetés, 2. Referensz- 
főosztály, 3. Katalogizáló Főosztály, 4. Szerzemény! Osztály, 5. Kutató- és 
Tervező Főosztály, 6. Igazgatás.

Fő funkciói magukba foglalják a nemzeti életre és kultúrára vonatkozó 
dokumentumok beszerzését, megőrzését és szétsugároztatását; a nemzeti bibliog
ráfia szerkesztését, amely az ország nyomtatványainak teljes és állandó nyil
vántartása; a központi katalógus gondozását, hogy megkönnyítse a könyvtári 
dokumentumok használatát az egész országban, továbbá más kezdeményezéseket, 
amelyeknek célja a tudományos gyűjtemények racionalizálása és a könyvtári 
szolgáltatások szabványosítása a nemzeti forrásanyag felhasználásának növelé
se érdekében. A Kutatási és Tervezési Főosztály tervévi feladata pl. a bibli
ográfiai és gépi szabványok kidolgozása volt. Egyik osztálya — a rendszerfej 
lesztő osztály — elsősorban a nemzeti könyvtár integrált tájékoztatási rend
szerének alkalmazhatóságával foglalkozott. Ehhez a főosztályhoz tartozik még 
a Könyvtári Dokumentációs Központ és egy Forrásokat felmérő csoport — ez 
utóbbi a Jelentősebb kanadai tudományos gyűjteményeket veszi számba.

A megnövekedett költségvetés lehetővé tette a gyarapodás 35%-os növeke
dését. A Szerzeményi Osztály feladata a kéziratgyüjtemény fejlesztése, sőt 
egy bélyeggyüjtésre vonatkozó különgyüjtemény gazdagítása is.

A Referensz-főosztály keretébe különböző tevékenységek tartoznak! tájé
koztató és kölcsönző szolgálat, központi katalógusok és lelőhely-meghatározás 
könyvtárközi kölcsönzés, a referenszgyüjtemény fejlesztése, bibliográfiák ké
szítése, a zenei különgyüjtemény és a periodikatár /ez utóbbi egyben a hiva
talos kiadványok kezelője is/. Ide kapcsolódik még a fölöspéldány-elosztó is. 
Két számadat: a könyvek központi katalógusa naponta 6 552 cédulát kap; az 
előfizetett folyóiratok száma: 3 191.

A Katalogizáló Főosztály osztályai: leiró katalogizálás, tárgy szerinti 
katalogizálás, a Canadiana /nemzeti bibliográfia/ kiadása és a retrospektív 
bibliográfiai osztály. A kötelespéldányok száma 9 718 cim volt, ebből teljes 
feldolgozásra 7 495 került.

Az Igazgatás keretébe a szükebben értelmezett igazgatáson túl a személy
zeti, a műszaki, a kiállítás- és propaganda osztályok tartoznak. Érdekesség
ként említjük meg, hogy a Nemzeti Könyvtárnak a Levéltárral közös adminiszt
rációs szolgálata van: közös a személyzet a kötészetben, a mikrofilm- és rep
rográfiai szolgáltatásoknál és a kiállitásrendezésért felelős részlegben.

WASHINGTON. D# C» — A Kongresszusi Könyvtár hozzákezdett ősnyomtatvány- 
gyűjteményének alaposabb feltárásához. Két katalogizálója rövidesen befejezi 
az 1470 előtti kiadványok feldolgozását. Nagyobb feladat lesz az 1470-1500 
közötti kb. 5 628 ősnyomtatvány leírása. Eddig ugyanis 570 kötetet kivéve 
osak ideiglenes címleírás készült a LOC ősnyomtatványairól. A katalogizálás 
jelentőségét illusztrálja, hogy a munka során már találtak egy kolligátumban 
egy ősnyomtatványt, amiről eddig nem is tudtak. « LC Inf.B.31.1972.40.436- 
437. p. — FARAGÓ LÁSZLÓKÉ
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KÖNYVTARUNK 
tLETÉRŐI

Alapszervezetünk szakszervezeti tanácsa április 
25-án tartotta meg soron következő ülásét. A beszá
molót Gyulai Árpád titkár tartotta. "Nagy eredmény 
— állapította meg beszámolójában —, hogy a Tanács 
megtalálta helyét a könyvtár munkájában... és meg
nyugtató tudat, hogy a Főigazgató és intézetünk 
pártszervezete mindékor támogatta törekvéseinket."

A szakszervezeti munkánk eredményeiről szólva 
kiemelte, hogy az 1972-ben lebonyolított bérrendezé
sekkel sikerült megnyugtató helyzetet teremteni. Meg
oldódott a nyelvpótlékok problémája. — A lakásépí

tési kölcsönről a MM által kibocsátott rendelet alapján hat dolgozónk kérését 
továbbította az arra kijelölt bizottság. Elkészült az ifjúságról szóló tör
vény végrehajtását szabályozó intézkedés könyvtárunkban. A korlátozott lehető
ségek között a Gazdasági Hivatal fokozott gonddal törekedett munkakörülmé
nyeink megjavítására. Ez évben is tovább folyt a bizalmiak oktatása a központi 
tematika alapján.

A beszámolót követően az előttünk álló feladatokat és az 1973. évi tanács
ülések programját ismertette. Tanácsülésen való megtárgyalásra többek között 
az OSZK Jutalmazási rendszerének reformja, a könyvtár felújítási tervének és 
munkavédelmi szabályzatának, az élet- és munkakörülmények alakulásának felmé
rését és az 1974. évi költségvetés megvitatását Javasolta.

A beszámolót az üdülések, segélyezések, nyugdíjügyek, a rendezvények, 
munkavédelmi kérdések, a nyelvpótlék témakörökben az SZB illetékes felelősei
nek tájékoztatói egészítették ki.

LAKÁSÉPÍTÉSRŐL. LAKÁSVÁSÁRLÁSRÓL

Amint az könyvtárunk dolgozói előtt ismeretes, dolgozóink lakás- 
épitési/lakásvásárlási szándékainak segítésére már az elmúlt év végén az Inté- 
zetvezetés, a Pártszervezet, a Szakszavezetl Bizottság és a KISZ Vezetőségének 
képviselőiből bizottság alakult. A Bizottsághoz ebben az évben /február végé
ig kellett beadni/ hat dolgozó nyújtott be kamatmentes kölcsön iránti kérel
met. A Bizottság e kéréseket pártolóén terjesztette fel az MM Lakásügyi Bizott
ságához.
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Az alábbiakban dolgozóink tájékoztatására az ide vonatkozó 26/1971.
/VI.24./ FM-ÉVM-MUM ez. együttes rendeletet — könyvtárunkra is alkalmazottén 
— ismertetjük. A szövegben +-tel jelzett fogalmak magyarázatát a tájékozta
tót követően külön közöljük.

E rendelet végrehajtásának módozatait a művelődésügyi tárcához tartozó 
intézményekben az MM külön "Szabályzatiban állapította meg.

Intézményünk dolgozói vonatkozásában az anyagi támogatás fő forrása a 
Művelődésügyi Minisztérium által létrehozott Lakásépítési Alap, amely felett 
az MM Területi Lakásügyi Bizottság rendelkezik.

A Lakásépítési Alapból dolgozóink a könyvtár Szakszervezeti Bizottságá
hoz benyújtott Írásbeli kérelemmel kamatmentes kölcsönt igényelhetnek. A ké
relem benyújtásának határideje minden év február hó vége.

A kamatmentes kölcsön maximális összege 100 ezer Ft, amelyet tízezer 
forintonként, évenként havi 833 Ft-os részletekben kell visszafizetni*

Kamatmentes kölcsön igényelhető a következő esetekben
a/ Telepszerű többszintes lakóházépítés.vagy ilyen lakóházban lakás vá

sárlására. /Összefüggő építési területen Budapesten legalább 90, egyéb tele
pülésen legalább 60 lakás, illetve ha már meglevő vagy épitós alatt álló ál
lami, szövetkezeti vagy társasházi lakótelep részeként vagy annak folytatása
ként többszintes, legalább 4 lakásos lakóépület vagy lakóépületek valósulnak 
meg./

Az ilyen jellegű lakások építéséhez vagy megvásárlásához az OTP maximá
lisan az építési költség+ vagy eladási ár+ összegének 50 százaléka erejéig 
nyújt kölcsönt, amelynek törlesztési ideje 30 év.

b/ Egyedi többszintes lakóházépítés, vagy ilyen lakóházban lakás vásár
lására. /Többszintes, legalább 4 lakásos lakóépület./

OTP kölcsön az építési költség vagy eladási ár max. 25 százaléka, amely
nek törlesztési ideje 30 év.

c/ Családiház építésre
Szociálpolitikai kedvezmény+ nem adható. Az OTP kölcsön az építési költ

ség max. 25 százaléka, amelynek törlesztési ideje 25 év.
A Lakásépítési Alapból nem nyújtható támogatás épület átalakításához, 

meglevő lakás műszaki megosztásához, hétvégi ház vagy nyaraló építéséhez, OTP 
beruházásban értékesítés céljára épülő, egyedi kivitelezésű öröklakás vásár
lásához.

A kamatmentes kölcsöntámogatás feltételei.: a/ a munkáltató szervnél fenn
álló főfoglalkozású munkaviszony; b/ a munkaviszony meghatározott idejű fenn
tartásának vállalása /minden megkezdett 20 ezer Ft után 2 év/; c/ a dolgozó 
rendelkezik az uj lakás felépítéséhez vagy megvásárlásához szükséges anyagi 
eszközökkel. /Ez az előtörlesztési összeg'*' nem lehet kevesebb a szociálpoli
tikai kedvezménnyel csökkentett költség 15 százalékénál./; d/ a dolgozó a meg
levő tanácsi bérlakását /feltéve, hogy rendelkezik ilyennel/ a lakás-haszná
latbavételi díjjal azonos összegű térítés ellenében — a munkáltató rendelke
zésére boosájtja.

Ha a munkaviszony a kamatmentes kölcsön teljes összegének visszafizetése 
előtt a dolgozónak felróható okból szűnik meg, a dolgozó a fennmaradó kölcsön
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tartozását ávi 5 százalékos kamat felszámítása mellett köteles visszafizetni 
a Lakásépítési Alapba.

A UJlesöntámogatással felépült, illetve megvásárolt lakás a még ki nem 
egyenlített kölcsön fedezetéül szolgál* Beért a tartozás fennállásának idejé
re az Ingatlanra a telekkönyvben a munkáltató szerv javára — amennyiben OTP 
kölosön Is van* az OTP-t követó rangsorban — ez elidegenítési és terhelési 
tilalmat be kell jegyeztetni* Bnnek törlésére csak a tartozás kiegyenlítését 
követően kerülhet sor*

A dolgozóval a kölceönmegállapodást a munkáltató szerv vezetője köti meg 
A megállapodással kapcsolatban felmerülő vitás ügyekben a munkáltató szerv 
munkaügyi döntőbizottsága jár el*

A dolgozók lakásépítési és lakásvásárlási törekvéseit a fejlesztési-* 
jutalmazási és a szociális-kulturális alap meghatározott hányadának terhére 
maga a munkáltató is támogathatja. A könyvtárunkban Így képzendő lakásépítési 
alap terhére például a könyvtár megvásárolhatja telepszerű többszintes lakó 
házban levő* tanácsi értékesítési lakás vevőklválasztásl jogát* és ezt a jo
got lakást vásárolni szándékozó, arra érdemes dolgozónak juttathatja. A tö
rekvésünk az* hogy 1973/74-ben legalább két ilyen lakás vevőklválasztásl jo
gát megszerezzük*

Összefoglalvai A támogatásban részesülő lakásépítés vagy lakásvásárlás 
pénzügyi forrásai a következők* 1. Az érdekelt dolgozó előtörlesztése* 2. Az 
állam által a dolgozó részére nyújtott szociálpolitikai kedvezmény. 3. A "Sza 
bályzat" alapján nyújtott kamatmentes kölcsön. 4. A könyvtárunk saját eszkö
zeiből képzett alap. 5* OTP kölcsön.

A +-tel jelölt fogalmak jelentése:
Építési költség: a tervezési és az építési költség együttes összegéből a la
kásra jutó hányad. A telek ára az építési költségbe nem számítható bele és 
arra kölcsön nem adható*
Eladási ár az építési költség szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett 
összege.
Előtörlesztés az eladási árból az építkezés megkezdése előtt az OTP megfelelő 
fiókjához készpénzben befizetendő összeg. Telepszerű többszintes lakóházban 
levő lakás esetében az az eladási ár 15%-a, egyedi többszintes lakóházban le
vő lakásnál az eladási ár 25%-a, családlházépltés esetén pedig az építési 
költség 30?6-a.
Szociálpolitikai kedvezmény a 4/1971./II.8./ PM-ÉVM együttes rendeletben meg
határozott családtagok után járó kedvezmény. /Családtagonként 20 000 Pt, il
letve 30 000 Pt, maximálisan az eladási ár 40, illetve 45%-a.

Azok a dolgozók* akik a kölcsön felvételének feltételeiről részletes 
tájékoztatást kívánnak* a telefonon megbeszélendő időpontban keressék fel 
dr. Tóth Lajost /Kötelespéldány-Szolgálat, telefon: 338-942/, könyvtárunk 
lakásügyi bizottságának elnökét.

TÓTH LAJOS
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SEGÉLYEZÉSEK

Májusban munkaadói segélyben részesültek; Arday Borbála, Csákvári Elek- 
né, Farkas Jánosné, Komornik Zoltánná, Németh Lajos, Sinkó Pálné, Rázga Emma 
és Szabó Istvánná, Szakszervezeti segélyt kaptak: Ács Ferenc, Fodor Vincéné, 
Horváth Gyuláné, Magyar Istvánná, Németh Jánosné és Végh Ilona.

ÜDÜLÉSEK

Bálátonföldvár/máj. 24- Szabó János és felesége, Balatonlelle/máj.24- 
Gabányl Gézáné és férje, Héviz/máj. 30- Lakatos Lászlóné, Solt/Béri Gézáné 
és gyermekei, továbbá Kausay Tiborné és gyermekei.

Kamarakórusunk munkájához most első Ízben szól hozzá 
kívülálló szakember. Köszönjük vendégünknek 
Berlász Melinda zenetörténésznek 
az alábbiakban közölt értékelését.

Kollégák és szépszámban megjelent vendégek előtt 
mutatkozott be május 18-án az Országos Széchényi 
Könyvtár kamarakórusa. Mindnyájan, akik a Nemzeti 
Muzeum egykori hangversenytermének szomszédságában, 
a kissé vlsszhangos, de reprezentatív kupolaterem
ben összegyűltünk, egy családiasán közvetlen és 
őszinte elismerést kiváltó művészi produkciónak 
élvezői lehettünk.

Már önmagában is figyelmet érdemel az, hogy mintegy két tucatnyi lelkes 
leány és fiú hivatali munkájának kezdete előtt rendszeresen időt és fáradsá
got szentel a társas éneklés nemes passziójának. S ami különösen dicséretre 
méltó: nem hiú szereplési vágyból,nem munkaidő-kedvezményért, s nem is majdan 
kifizetődő önképzésért gyűlnek össze hétről-hétre e fiatalok,hanem tisztán 
eszményi célok, jeles kórusművek megismerésének, megértésének és megelevenl- 
tésének örömteli élménye, az együtténeklés varázsa hozza őket Össze. Karna
gytik, P. Eokhardt Mária szerepét a céltudatosan irányitó, de egyszersmind 
szeretettel gondozó szülő szerepéhez lehet hasonlítani, aki -- meggyőződésünk 
szerint — nemcsak türelemmel tanította és nevelte, hanem muzikalitásának 
erejével áttüzesitette az együttest. E két erénynek, az áldozatosságnak és 
igényességnek köszönhető, hogy aránylag rövid idő alatt egy tágabb viszony
latban is magasabb színvonalú kamarakórust sikerült a Széchényi Könyvtárban 
életre hlvani.

Ennek a harmonikus közös éneklésnek szép sikeréről tett tanúságot a 
hangverseny. A stllárlsan is sokfélét nyújtó, gazdag műsorból két számot kell 
kiemelnem: a nehéz Albrechtsberger-mü erősen kromatikus szólamainak tolmácso
lását, valamint Levél az otthoniakhoz cimü Bartók-mű mély átélését. De nem 
kevésbé megkapó volt ez a stiluskultura is, amellyel a középkori zene közös
ségi hangját, vagy a madrigálok sajátos hangulatát kifejezték. Éneklésük
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akármely hivatásos együttesnek Is diszáre vált volnál
Mindent összevéve, úgy árezztlk, nem esünk túlzásba, ha a kamarakórus 

produkcióját e szereplése alapján az Intézményi amatőr-társulás keretein 
túlnőtt művészi teljesítményként értékeljük* ügy tűnik, a kar készültsége 
túlszárnyalta a négy fal közötti "műhelymunka" színvonalát és megérett a nagy 
nyilvánosság előtt való bemutatkozásra. A kitűnő eredményhez gratulálunk ér 
további sok örömteli sikert kívánunk!

MÁSODIK IO TETEMENY.

KISZ SZERVEZETÜNK RÉSZVÉTELE A RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK MUNKÁLATAIBAN
A Kisnyomtatványtárban folyó munkánkról lapunk 
1972:3-4. számában számoltunk be.

Lassan egy éve, hogy KISZ-csoportunk néhány tagja bekapcsolódott 
az KMNY soron következő kötetének előmunkálataiba. A cél az — amint azt 
Híradónk e számában, néhány lappal előbb "Könyvtörténeti kutatások Magyar- 
országon" címmel Borsa Gedeon részletesen kifejti — hogy összeállítsuk, egy
előre csak 1600 és 1630 között, az egyes magyarországi nyomdák teljes nyomdai 
anyagát.

Miután kis munkaközösségünk megalakult Dr. Borsa Gedeon tud. főmunka
társ vezetésével, először szétosztottuk egymás közt a fenti időszakban működő 
hazai nyomdákat, Illetve szétválasztottuk a nagyobb nyomdák egyes, jól elkü
löníthető korszakait. Gyűjtőmunkánkhoz az 1600-1630 korszak első éveiből vá
lasztottunk ki egy-egy alapművet, mégpedig az illető nyomdának egyik olyan 
kiadványát, amelyben a lehető legváltozatosabb betűtípusok, a legtöbb könyv- 
disz, a lehető legszebb nyomással szerepel. Persze az előforduló típusok hi
ánytalan betűsorát nem kaptuk meg ebből az egy kiadványból, azt még a nyomda 
ugyanabból a korszakából származó más müveiből — pontosabban az ezekről ké
szült hasonmásokból — ki kell egészíteni* A hasonmások xerox eljárással ké
szülnek; a szép másolatokért külön köszönet Illeti a Mikrofilmtárat. A xerox 
másolatokból készült kivágatokból fog összeállni a hazai műhelyek nyomdai a- 
nyagának repertóriuma, mely azonban az adatok és források pontos regisztrálá
sa nélkül nem lenne használható a további kutatások számára.

Ezért az anyag rendszeres nyilvántartásához különféle segédeszközöket 
állítottunk össze, melyek kiegészítik és magyarázattal látják majd el a típu
sok és díszek hasonmásokból kivágott és rendezett teljes anyagát.

Adatlapokat készítettünk külön a betűtípusok, iniciálék, körzetek, könyv- 
dlelek és illusztrációk számára. Minden betűtípus az azonosítás megkönnyítése 
oéljából sorszámot kap és külön adatlapot fektetünk fel róla, megjelölve a
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bötü jellegzetes és mérhető adatait, és felsorolva mindazokat a nyomtatvá
nyokat, melyek ugyanezzel a típussal készültek. Hasonló szempontok alapján 
állítottuk össze az iniciálék, könyvdiszek, illusztrációk és körzetek /cif
rák/ adatlapjait is, éz utóbbiak regisztrálását ugyan megnehezíti a kis elemek
ből összerakható díszek számtalan variációs lehetősége. A nyilvántartásnak 
azonban nem az az egyetlen szempontja, hogy az egyes nyomdai alkotóelemek 
mely kiadványokban fordulnak elő, hanem azt is számba kell venni, hogy egy 
bizonyos nyomtatvány milyen nyomdai elemek összessége, ehhez pedig un. nyom
datörténeti leirólapokat állítottunk össze.

A munka további menetében az országos nyilvántartás elkészítését tűztük 
ki célul, annak eldöntéséhez, hogy egy problematikus kiadvány vajon Magyar- 
országon készült-e vagy sem. Mindez persze csak azután következhet, he már 
teljes áttekintésünk van a szóban forgó korszak valamennyi hazai műhelyében 
készült betűtípusáról és könyvdiszéről. Számos nyomtatvány meghatározására 
és érdekes megállapításokra számíthatunk, ha továbbra is ilyen lelkesen és 
szervezetten folyik a munka, mint eddig, az OSZK fiataljait Szabó Borbála, 
Farkas /gnes, Zöldé Kornélia, Bálint Hagy Tünde, Pehárcz Lőrinc és más 
intézmények munkatárséit Abaffy Csilla, Beleznay László és Pavercslk Ilona 
közreműködésével.

BCSEDY JUDIT
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