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Az 1978. évi Keresztury jutalom odaítélése

Az 1978. évi Keresztury jutalomra kiirt pályázati felhívást - 1978. április 
26.-i dátummal - az OSZK Híradó múlt évi 4* számában tette közzé az intézet 
vezetősége.

Az akkor elsőizben meghirdetett pályázatra három dolgozat érkezett be:

Gyúrján Istvánná: Romániai magyar Írók és költők bibliográfiája 1919-1944.
Bp. 1978.

Miklóssy János: Vajda János hirlapirói és szerkesztői pályakezdése. Bp. 1978.

Somkuti Gabriella: A Teleki-téka pere. A marosváráshelyi Teleki-könyvtár a
múlt században. Bp. 1978.

A pályamüveket a könyvtár vezetőségének határozata alapján két-két szakértő 
véleményezte.

Gyurján Istvánná bibliográfiai összeállítását dr. Fomogáts Béla és dr. Rónay 
László értékelte*

Miklóssy János tanulmányáról dr. Szegedy Maszák Mihály és dr. Pór Péter adott 
lektori jelentést,

Somkuti Gabriella munkáját F. dr. Csanak Dóra és dr. Tóth András bírálta el.

Miután a felkért lektorok mindhárom dolgozatról elismerő szakmai véleményt 
adtak, az intézet vezetősége f. hó 13-án úgy döntött, hogy - nem egyenlő mér
tékben, de - mindegyik pályaművet jutalmazza.

Somkuti Gabriellának 6.000 Ft-ot.
Gyurján Istvánnénak és Miklóssy Jánosnak 4 - 4.000 Ft-ot Ítéltek színvonalas 
tanulmányukért, illetve bibllográfiájukért.

A dijak kiosztására a közeljövőben kerül sor.

Budapest, 1979. március 21-én

Dr. Jóboru Magda s.k. 
főigazgató



JUTALMAZÁS

A pártvezetőség az 1978-ban végzett kiemelkedő társadalmi munkájukért - már
cius 21-e alkalmából - az alábbi fiatalokat jutalmazta:

Nagy Zoltán 2.000 Ft 
Inotai István 1.500 Ft 
Farkas Ágnes 1.500 Ft 
Freisinger Jenő 1.000 Ft

HeItal János
Nikodémusznó 

Nagy Mária
Homor Ferenc

1.000 Ft

1.000 Ft 
1.000 Ft

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
1978. julius-december

Munkatársaink külföldön
Személycsere keretében

A szocialista országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében 
december végéig az alábbi munkatársaink voltak tanulmányúton:

Patay Pálné /térképtár/ júliusban 7 nap, Varsó, Nemzeti Könyvtár - A 
tárképgyüjtési és -feldolgozási módszerek tanulmányozása.

Rfl.c7.onl Tamásné /katalogizáló osztály/ augusztusban 5 nap, Zágráb, Nem
zeti és Egyetemi Könyvtár - A katalógusrendszer tanulmányozása.

Bánáti Istvánná /katalogizáló osztály/ augusztusban 5 nap, Zágráb, Nem
zeti és Egyetemi Könyvtár - A katalógusrendszer tanulmányozása.

Berczeli Károlyné /színháztörténeti tár/ szeptemberben 12 naft Pozsony, 
Egyetemi Könyvtár - Színháztörténeti hungarika kutatás.

Gyulai Árpád /fölöspéldány központ/ szeptemberben 3 nap, Krakkó, Jagel
ló Egyetem Könyvtára - A fölöspéldány tevékenység tanulmányozása.

Karácsonyi Rózsa /könyvtárközi kölcsönzés/ szeptemberben 3 nap, Krakkó, 
Jagelló Egyetem könyvtára - Tárgyalás könyvtárközi kölcsönzési ügyekről.

Csillag Lászlóné /külföldi folyóiratok központi katalógusa/ szeptember
ben 7 nap, Újvidék, Matlca Srpska - Bibliográfiai adatkiegészités.

Berlász Piroska /gyarapítási osztály/ szeptemberben 7 nap, Pozsony, 
Egyetemi Könyvtár - Hungarika kutatás.

Zsigmondy Árpádné /gyarapítási osztály/ szep«emoerben 7 nap, Pozsony, 
Egyetemi Könyvtár - Hungarika kutatás.

w«|.ry T^sy.ió /RMNY bibliográfiai csoport/ szeptemberben 12 nap, Martin, 
Matica Slovenska - Hungarika kutatás.
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Susánszky Zoltánná /kötelespéldány-szolgálat/ októberben 4 nap, Varsó, 
Nemzeti Könyvtár - Tapasztalatcsere a nemzetközi azonosító könyvszáraozósról.

Falta Kosemarie /olvasó- és tájékoztató szolgálat/ októberben 7 nap, 
Moszkva, Állami Lenin Könyvtár - Az olvasószolgálati munka tanulmányozása.

Soltész Zoltánná /régi nyomtatványok tára/ októberben 5 nap, Belgrád, 
Nemzeti Könyvtár - Hungarika kutatás.

Somkuti Gabriella /igazgatási osztály/ októberben 6 nap, Berlin, Deut
sche Staatsbibliothek - Szervezeti kérdések tanulmányozása, tárgyalások a 
két könyvtár közötti kapcsolatról.

Karácsonyi Rózsa /könyvtárközi kölcsönzés/ októberben 3 nap, Varsó, 
Nemzeti Könyvtár - Tolmácsolás a Nemzeti Könyvtár jubileumi ünnepségén.

Velcerdi József /nemzetközi csereszolgálat/ októberben 1 nap, Belgrád, 
Nemzeti Könyvtár - Kiadványcsere tárgyalás.

Ilervay Ferenc /RMNY bibliográfiai csoport/ novemberben 12 nap, Martin, 
Matica Slovenska - Hungarika kutatás.

Bor Kálmán /gyarapítási osztály/ novemberben 7 nap, Újvidék, Matica 
Srpska - Hungarika beszerzés.

Fábry György gazdasági igazgató, novemberben 5 nap, Lipcse, Deutsche 
Bücherei - A gazdasági vezetés, a pénzügyi és számviteli munka tanulmányozá
sa.

Rakovszkv Istvánná /gazdasági igazgatóság/ novemberben 5 nap, Lipcse, 
Deutsche Bücherei - A gazdasági vezetés, a pénzügyi és számviteli munka ta
nulmányozása.

Miklóssy János /olvasó- és tájékoztató szolgálat/ novemberben 6 nap, Ber
lin, Deutsche Staatsbibliothek - A hirlaptári olvasószolgálati munka tanulmá
nyozása.

Részvétel nemzetközi konferenciákon

Jóboru Magda főigazgató Martinban részt vett az IFLA közgyűlésén /au
gusztus, 5 nap/.

Füredi Pétemé főosztályvezető Martinban részt vett az IFLA közgyűlé
sén /augusztus, 7 nap/.

Kovács Ilona /katalogizáló osztály/ Martinban vett részt az IFLA köz
gyűlésén /augusztus, 7 nap/.

Borsa Gedeon /RMNY bibliográfiai csoport/ Martinban részt vett az IFLA 
közgyűlésén /augusztus, 7 nap/,

Fügedi Péterné főosztályvezető Moszkvában a KGST/NTMIR szabványosítási 
értekezletén vett részt /szeptember, 7 nap/.

Szilvássy Zoltánná /külföldi folyóiratok központi katalógusa/ Moszkvá
ban az NTMIR Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszerének ér
tekezletén vett részt /szeptember, 5 nap/.

Baranyj Olga /külföldi folyóiratok központi katalógusa/ Moszkvában a*, 
NTMIR Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszerének értekezle
tén vett részt /szeptember, 5 nap/.
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Kastaly Beatrix /hirlapállományvédelmi üzem/ Zágrábban az ICOM konzer- 
válásl bizottságának kongresszusán vett részt /október, 6 nap/.

Borsa Gedeon /RMNY bibliográfiai csoport/ Wolfenbüttelben a régi prédi
kációé irodalom kutatási kérdéseiről rendezett munkaértekezleten vett részt 
/október, 2 nap/.

Szilvássy Zoltánná /külföldi folyóiratok központi katalógusa/ Párizsban 
ISDS Igazgatói Testületének elnökségi ülésén vett részt /november, 3 nap/.
Sonnevend Péter /repertórium szerkesztőség/ Berlinben kutatási és doku

mentációs központok és intézetek nemzetközi konferenciáján vett részt /decem
ber, 5 nap/.

főigazgató—helyettes vett részt Szófiában a Nemzeti Könyv
tár 100 éves fennállására rendezett ünnepségen és a szocialista országok nem
zeti könyvtári igazgatói értekezletén.

Egyéb kiutazások

Vásárhelyi Judit augusztusban 1 hónapig a kulturális minisztériumok sze
mélycseréje keretében Csehszlovákiában hungarika kutatást végzett.

Holl Béla októberben 2 hétig hungarika kutatást végzett Csehszlovákiá
ban, a kulturális minisztériumok személycseréje keretében.

Havasi Zoltán főigazgató-helyettes Varsóban a Nemzeti Könyvtár 50 éves 
fennállására rendezett ünnepségen vett részt /október, 3 nap/.

Kecskeméti István a jubileumi Goldmark-kiállitást előkészitő kutatáso
kat végzett Ausztriában /október, 12 nap/.

Borsa Gedeon hungarika kutatóuton volt Ausztriában /november-december,
2 hónap/.

Vekerdi József az ausztriai Oberpullendorf/Felsőpulya városi könyvtárá
nak avató ünnepségén vett részt /november, 2 nap/.

Nagy László hungarika kutatóuton volt Lengyelországban, a kulturális mi
nisztériumok személycseréje keretében /november-december, 6 hét/*

Vizkelety András a kölni Schnütgen Muzeum kiállítására kölcsönadott kó
dexek átadását ellenőrizte /november, 4 nap/.

Vekerdy József könyvajándékot adott át az ungvári egyetem magyar szakos 
hallgatói számára, valamint kiadványcsere tárgyalásokat folytatott /december,
3 nap/.

Ferenczy Endréné júniusban 5 napig tárgyalt Münchenben a Telelift-cég- 
nél rendelt könyvszállító berendezés műszaki terveiről és a szállítási határ
idő módosítási lehetőségeiről /junius, 5 nap/ Ez az utazás az első félévi ki
küldetésekről szóló összeállításban nem szerepelt/.
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Külföldi vendégeink

Személycsere keretében

Jugoszlávia
Az u.ividéki Matica srpska Könyvtárából M. £>a.1 inovic a Színháztörténeti 

Tárban, R. Simln a Térképtárban kutatott, S# Tisma az olvasószolgálati mun- 
kát tanulmányozta, J# Nastasio és L. Dukova módszertani tapasztalatcserét 
folytatott a KMK-ban. A. Kaáanski és M. Bikicki a korábbi években kezdett 
hirlaptári kutatásait folytatta# M# Pra#ió igazgató vezetésével négy fős de
legáció a könyvtáraink közötti uj együttműködési megállapodás aláírására ér
kezett. ^ \J f ^ ^A belgrádi Nemzeti Könyvtártól R# Perisic és M# Sevkovic a KLEÍ-tól kért 
információkat a magyar könyvtári hálózatról, a tervezési és kutatási módsze
rekről, az OSZK-tói pedig a könyvtár kiadványl tevékenységéről#

Csehszlovákia
A prágai Státnl Knihovnából M« Labasta a könyvtár technikai felszerelé

seiről tájékozódott, D. Kukucovát a magyar kötelespéldány rendszer és a nem
zetközi azonosító könyvszámozásban való részvételünk érdekelte, B# Prudiková 
a közművelődési könyvtárak hálózati rendszerét és a megyei módszertani irá
nyítást tanulmányoztae KMK-ban*

A martini Matica slovenskából Botyánszky M# szakozási tapasztalatcseré
re érkezett, M» Bielik a magyar-szlovák retrospektív bibliográfiai együttmű
ködés időszerű kérdéseiről tárgyalt.

A pozsonyi Egyetemi Könyvtárból K# Kollárová a könyvtár technikai fel
szereltségét, M« Guldanová a központi katalógusokat tanulmányozta#

Lengyelország
A varsói Nemzeti Könyvtárból L# Hofert-Karczewska és H# Piwonska az ál

lománygyarapítási munkát és a polonikumok antikvár beszerzési lehetőségeit 
vizsgálta.

A krakkói Jagelló Egyetem Könyvtárából J. Pirozynski igazgatóhelyettes 
az OSZK különgyüjtöményeivel ismerkedett, I. Czemi az olvasószolgálati, va
lamint a bibliográfiai munkát tanulmányozta.

NDK
A berlini Deutsche Staatsbibliothek főigazgatóhelyettese K. Brückmann 

az OSZK-tól átvehető fölöspéldányokról tárgyalt, valamint megtekintette a 
Várban készülő uj könyvtárépületet.

A lipcsei Deutsche Büchereiből E. Tröger a könyvtártudományi és módszer
tani kiadványl tevékenységet tanulmányozta, G. Klitzke a könyvművészeti szem
pontból jelentős állományrészekkel ismerkedett#
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A személycsere keretében Magyarországon hosszabb időt töltő vendégeink 
kisérésében, tolmácsolásában a könyvtár számos munkatársa vett részt. Az OSZK 
Híradó nyilvánossága előtt köszönjük meg alább felsorolt munkatársainknak, 
hogy segítettek a "házigazdái" teendők ellátásában s hozzájárultak ahhoz, 
hogy a külföldi kollégák kellemes benyomásokkal távozzanak a Széchényi Könyv
tárból: Antonya Zsuzsa, Bácsi Lajos, Balogh Márta, Baronyi Olga, Bence Dénes- 
né, Bor Kálmán, Földy Istvánná, Győriné Kis3 Éva, Heltai János, Horváth Gab
riella, Karácsonyi Rózsa, Lengyel Istvánné, Nagy Lajosné, Nilcodémusz Andrásné, 
Orvos Mária, Simon Miklósné, Szeli Valéria, Y/olf Magda, Zsigmondy Árpádné.

Jelentősebb külföldi látogatók és kutatók

Szeptemberben N.Roberts. az IFLA régi és ritka könyvekkel foglalkozó 
szekciójának vezetője és K.tfillison, a British Librory régi könyvek osztályá
nak vezetője tájékozódott az OSZK illetékes gyűjteményeiben; J. J.IIolopov. a 
moszkvai konzervatórium zenetörténet professzora zenei kéziratokban kutatott; 
Kósa Géza, az ausztráliai St.Blackburn Főiskola könyvtárának munkatársa ösz
töndíjasként a Corvinákra, dr. Szeli István, az újvidéki Egyetem tanára a 
nemzetiségi kérdésre vonatkozó anyagot gyűjtött. Októberben látogatta meg 
könyvtárunkat E.Iohannisian. az Örmény Tudományos Akadémia könyvtárának igaz
gatója, a Magyar-Örmény Baráti Társaság alelnöke, továbbá R«Shackleton. az an
gol BodleLanaKönyvtár igazgatója és P,K,Petii, az indiai University of Mysore 
könyvtárvezetője* Novemberben A.Budev bolgár nagykövet a térképtárban régi 
bolgár várakra vonatkozó anyagot gyűjtött; I.Andropov. a moszkvai Diplomáciai 
Akadémia tanára Kossuth-kutatásokat, Hancsin László, az ungvári Állami Egye
tem tanára Kárpát-Ukrajna államjogi helyzetével kapcsolatos kutatásokat vég
zett; ugyancsak novemberben tájékoztattuk a berlini Methodisches Zentrum für 
wissenschaftliche Bibliotheken osztályvezetőjét, K,H,Bellt központi szolgál
tatásainkról és az MNB gépesítésével kapcsolatban szerzett tapasztalatokról.

Augusztusban, az IFLA-közgyülósére utazóban útba ejtette az OSZK-t a 
belgrádi Egyetemi Könyvtár munkatársainak egy nagyobb csoportja, novemberben 
pedig a bécsi Egyetem magyar tanszékének hallgatóit fogadtuk.

Összeáll.: GÖRGEYNÉ KOVÁCS KATALIN



A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1978 második félévi
nemzetközi kapcsolatai

Aug.27»-szept.3. Az IFLA 44. közgyűlésén vett részt Strbské Pleson Papp

Szept. 4-7.

István az IFLA Journal szerkesztőbizottsága elnökeként, va- 
lamint a közművelődési könyvtárak szekciója állandó bizott
sága tagjaként.

Gerő Zsoltné és Papp István részt vett a Dokumentációs-r könyv, 
tárügyi- és archivális folyóiratok szerkesztőinek második szim
póziumán Berlinben.

Szept. 5-17. Katsányi Sándor munkaterves személvcserés utazáson a iugoszlá- 
viai Matca srpska, Növi Sad vendége volt, a jugoszláviai könyv
tárosképzést tanulmányozta.

Julius 12* George Ság. az Oréal francia kozmetikai cég dokumentációs ősz- 
tályának vezetője tett látogatást Papp Istvánnál és könyvtári 
kérdésekben kért tájékoztatást.

Szept. 15-28. Bartos Éva munkaterves személycserés utazást tett Bulgáriában, 
a Cirill és Method Könyvtár vendége volt, az olvasáskutatás
sal kapcsolatos kérdéseket tanulmányozta.

Szept. 17-25. Tremkó Györgyné és Szinái Ti vadamé munkaterves utazás kereté- 
ben az NDK-ban jártak a könyvtártudományi szakkönyvtár és az 
információs rendszerek tanulmányozására.

Szept. 18-23. Mándy Gábor a magyar delegáció tagjaként részt vett a bolgár 
és magyar kulturális minisztériumok eszmecseréjén.

Okt. 2-7. Karl-Heinz Bell és Elke Senft az NDK-magyar kulturális egyez- 
mény személycseréje terhére járt hazánkban, a magyar könyvtá
rak gépesítettségét tanulmányozták.

Ökt. 16-21. Nagy La.1os és Színál Tivadamé részt vettek a Blazejevkoban 
/Lengyelország/ tartott 2. Európai Társadalomtudományi Infor
mációs és Dokumentációs Konferencián.

Okt. 16-21. Herbert Partzsch és Gisela Blos, az NDK Zentral-institut für 
Bibliothekswesen munkatársai az NDK-magyar kulturális egyez
mény személycseréje keretében jártak hazánkban, a könyvtári 
közönségkapcsolatokat tanulmányozták.
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Okt. 16-21. Nagy Attila és Gereben Ferenc a Zentralinstitut für Bibliotheks- 
wesen vendégei voltak Berlinben, olvasáskutatási kérdéseket 
tanulmányoztak.

Okt. 23. P.K. Patil. a Mysore-i Egyetemi Könyvtár /India/ igazgatója,
a könyvtári tanszék vezetője járt Papp Istvánnál tapasztalat
cserén.

Okt. 16-28. Janusz Karvvowski. a Varsói Könyv- és Olvasáskutatási Intézet
munkatársa járt a KMK és a Varsói Könyv- és Olvasáskutatási In
tézet közötti személycsere keretében Magyarországon.

Okt. 18-27. Maria Branicka. a wloslawslci vajdasági közművelődési könyvtár 
igazgatója és Jan Marciniak. a plocki vajdasági közművelődési 
könyvtár igazgatója jártait tanulmányúton Magyarországon.

Okt. 19-27. Zsivka Vaszileva Szvestarova, a sumeni megyei könyvtár osztály-
vezetője, Valko Valcsev Grozev. a haszkovói megyei könyvtár mód
szertani vezetője és Krasztyn Ivanov Georgiev bolgár könyvtárosok 
jártak tanulmányúton hazánkban.

Okt. 25-nov.6« Lilija Dimitrova Szacsmalieva. a plovdivi könyvtár osztályveze
tője és Petar Gencsev Fingarszki bolgár könyvtárosok jártak tanul
mányúton Magyarországon.

Okt. 22-28. Urbán László és Hegedűs Péter Moszkvában járt a könyvtárépités és 
berendezés kézikönyve szerkesztőbizottságának munkaértekezletén.

Okt. 31.-nov.6. Erika Tröger. a Deutsche Bücherei munkatársa járt intézetünk
nél több alkalommal, hazánkban az OSZK vendége volt.

Nov. 6-11. Ursula Krebs. a berlini Kiadói Főigazgatóság könyvtárügyi szekto
ra főelőadója és dr. Erich Siek. a ZIB igazgatóhelyettese jártak 
hazánkban a KM vendégeként.

Nov. 8-15. Radmilla Perisics és Maria Senkovics, a Szerb Nemzeti Könyvtár 
munkatársai, az OSZK munkaterves vendégei jártak intézetünknél.

Nov.8.-dec.8. Károlyi Ágnes ösztöndíjas tanulmányúton volt 30 napig az NSZK- 
ban.

Nov. 8-17. Helena Zacharwicz. a Varsói Központi Könyvtár igazgatóhelyettese 
volt a KM vendége.
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Nov. 9-22. Urbán László Lengyelországban a Varsói Könyv- Ó3 Olvasáskutatási 
Intézet vendége volt a kulturális egyezmény intézmények közötti 
személycseréje terhére.

Nov. 11-19. Lilijén Tasseva. a szófiai Cirill és Method Nemzeti Könyvtár osz
tályvezetője intézetünk vendége volt, a bolgár-magyar kulturális 
egyezmény személycseréje keretében.

Nov.15-18. Philip Laurent UNESCO tanácsadó járt Magyarországon. Egy nemzetkö
zi kulturális információs rendszerben Magyarország részvételi le
hetőségét kivonta tanulmányozni.

Nov.l7-dec.2. Pelejtei Tibor Mongóliában járt, a magyar könyvtárügy 30 éves 
fejlődése kiállítás rendezésére és megnyitására.

Nov. 21. Iréné Czemi. a krakkói Jagelló Egyetem könyvtára dokumentá
ciós részlegének vezetője az OSZK vendégeként egy alkalommal 
a hálózatfejlesztési osztályon járt.

Nov*27.-dec.3. Havas Katalin 6b Csapó Edit a központi keret terhére Csehszlo
vákiában járt tanulmányúton.

Nov.27«-dec.l. Bohumila Prudiková. a prágai Állami Könyvtár munkatársa az 
OSZK vendégeként járt intézetünknél.

Nov.27.-dec.6. Jindra Smetanova. a Klatovy-i Járási Könyvtár igazgatónője
és Tomás Kresák. a Sokolovy-i Járási Könyvtár igazgatója vol
tak tanulmányúton hazánkban, szakmai programjukat a KMK állí
totta össze.

Dec.3-23. Szinai Tivadamé NSZK-ban járt ösztöndíjas tanulmányúton, me
lyet 1979 januárjában folytatott.

Dec. 8. Maharskova, a cseh népművelési intézet dokumentációs osztályá
nak vezetője és Miiehurova osztályvezetőhelyettes, a Népműve
lési Intézet vendégei, a KMK szakkönyvtárát tekintették meg.

Összeáll.: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Lektorálás után a "Magyar Könyvészet 1921-1944"
"Magyar lroáalomtl kötete

Fordulópontjához érkezett a Magyar Könyvészet retrospektiv bibliográfiai so
rozata: befejezéséhez közeledik az a négy és fél évtizeddel ezelőtt megkez
dett vállalkozás amely a két világháború közötti magyar könyvtermés egységes 
számbavételét, a hazai retrospektiv nemzeti bibliográfia utolsó fehér foltjá
nak felszámolását tűzte ki céljául.

A bibliográfia szerkesztésére már az 1970-ben készült munkaterv is tiz 
évet irányzott elő. 1971-ben az OSZK Vezetői Tanácsa is foglalkozott a mü 
gyűjtőköri és szerkesztési kérdéseivel, 1978-ban pedig a tiz év leteltének, 
a szerkesztési munkálatok befejezésének közeledtével a könyvészet ügye újra 
a Vezetői Tanács elé került. Az 1978. unárc. 30-i tanácsülésen az a határozat 
született, hogy a sorozat első megjelenő kötete a közérdeklődésre leginkább 
számot tartó "Magyar irodalom" kötet legyen, s közzétételére 1980-ban kerül
jön sor. A leendő kötet anyagát alkotó 32 doboznyi cédula /kb. 25 ezer bib
liográfiai tétel/ sajtó alá rendezése a múlt év derekán fejeződött be és ok
tóber elején került a lektorokhoz, Bata Imréhez és Béládi Miklóshoz az I.ITA 
Irodalomtudományi Intézete munkatársaihoz. A két lektori jelentés ez év ele
jére készült el, a terjedelmes cimanyag a lektori jelentések alapján végre
hajtott módosítások után gépelésre kerül, s előreláthatóan szeptember hónap
ban a nyomdakész kéziratot átadhatjuk szedésre az Egyetemi Nyomdának. A nyom
dával összehangolt tervek szerint a kötet 1980 második felében készül el. A 
szerkesztőség a nyomdai kézirat előállitásával párhuzamosan a következő kö
tet kéziratát készíti elő gépelésre. 1980-ban a "Világirodalom" kötet kerül 
majd nyomdába. A mutatókötettel együtt tiz kötetre tervezett bibliográfiai so
rozat megjelentetése majd egy évtizedet vesz igénybe, befejezése a nyolcvanas 
évek végére várható.

Tanulságos munka volt a "Magyar irodalom" kötet lektori jelentéseinek 
áttanulmányozása, hiszen a két lektor nem a könyvtáros és bibliográfus, hanem 
elsősorban az irodalomtörténész szempontjait érvényesítve vizsgálta át az 
anyagot, s nem csupán a korszak irodalmában otthonos szakember, hanem egyút
tal a munka majdan lehetséges felhasználója szemével. Az összegyűjtött anyag
mennyisége, arányai még az irodalomtörténész szakember számára is tartogat
tak meglepetéseket:

"A legjobbkor készült el ez a könyvészeti bibliográfia. Elérkezett az
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ideje ugyanié annak, hogy a kiemelkedő és legfontosabb életművek, irányzatok 
feldolgozása utánmost már a 20, századi magyar irodalom teljességre törekvő 
irodalomtörténeti kutatása kezdődjék el. Ezt állapította meg az I.ITA irodalom
tudományi bizottsága által ez év januárjában megvitatott tanulmány is, amely 
áttekintést adott a magyar irodalomtudomány eredményeiről, mai helyzetéről és 
további feladatairól. Ahhoz, hogy ilyen széleskörű munka biztos alapokról in
dulhasson el, szükség van a teljes könyvtermés ismeretére. Itt a teljességet 
kell hangsúlyóznunk, mert bármilyen szempontú legyen is a válogatás é3 akár
milyen jól sikerüljön is, egy korszakról csak úgy alakítható ki megbízható 
kép, ha a kutatás figyelembe veszi az irodalom harmadik és negyedik stb. vo
nalát is - vagy legalább tudomást szerezhet arro'l a hatalmas künyvmennyiség- 
ről, amely az idők folyamán eltűnt a történelem süllyesztőjében.

Ezt a könyvészeti áttekintést mindenekelőtt az irodalom-szociológia hasz
nosíthatja, a magyar irodalomtudománynak az az ága, mely eddig szerény ered
ményeket vállhatott magáénak. A műfajok aránya, a sorozatok és gyűjtemények 
száma, a példányszámok alakulása, az un. kalandregények mennyisége stb. - már 
a cédulák puszta átlapozása során sok mindent elárul a két háború közötti idő 
irodalmáról, olvasói Ízléséről, kiadói politikájáról.

De egy prózaién gyakorlati szempont is e könyvészet fontossága mellett 
szól. Visszatérő hiba és bosszúság forrása, hogy a különböző irodalomtörténe
ti kézikönyvek, lexikonok tele vannak pontatlan adatokkal, hibás évszámokkal. 
Alig van kiadvány, amelyben a magyar szépirodalom alkotásainak megjelenési 
dátumai, az első kiadások évszámai mindig pontosan lennének megadva. S a hi
bás évszámok makacsul ismétlődnek, továbböröklődnek, átvándorolnak egyik ki
adványból a másikba. Ezen az áldatlan helyzeten máris változtatnak, javíta
nak valamit a Petőfi Irodalmi Muzeum bibliográfiai sorozatai és lényeges ja
vulást hoz majd, ha megjelenik az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai ké
zikönyve. Mindkét intézmény vállalkozása azonban válogató jellegű, egyik sem 
törekszik teljességre.

A fentiekből is kitűnhetett, hogy az OSZK szerkesztésében készülő Magyar 
könyvészet szépirodalmi anyaga hézagpótló munka: nélkülözhetetlen eszköze, 
forrása lesz a legaktuálisabb irodalomtörténeti kutatásnak. A szakma régóta 
nélkülözi ezt a könyvészeti összeállítást; valószínű, hogy igen sokan fogják 
keresni itthon és külföldön, s ezt a tényt érdemes lesz figyelembe venni a 
példányszám megállapításánál."

Részletesen kitértek a lektori jelentések a kötet szakrendjének kérdései
re is - annak fenntartása mellett, hogy a rövidített ETO szakrend egyúttal a 
kiadványsorozat egészének egységes szakrendje, a kiadványsorozat egységes 
szerkezetének alapja is, igy annak megváltoztatását csak olyan rendkívül nyo
mós irodalomelméleti érvek tehetnék szükségessé, amilyenek jelenleg nem állnak 
fenn. Ismét csak Béládi Miklós lektori jelentéséből idézünk egy részletet:

"A tartalmi-szerkezeti fölépítésről megállapítható, hogy az irodalom mű
fajok szerinti tagolása jó megoldásnak bizonyult. Sőt, alighanem ez az egyet
len olyan csoportositási elv, amely kellő mértékben avatkozik bele a könyv
mennyiség rendezetlen tömegébe. Minden más szempont óhatatlanul értékelő moz
zanatot vitt volna az anyag tálalásába és ez nem kevés zavart, félreértést
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okozott volna. A 20. századi magyar irodalom történetével foglalkozó szak
könyvek sem talaltak meg olyan homogén és logikus—racionális kategóriarend
szerre, amelynek segítségével megnyugtató módon rendezhetnék a tudományos 
számontartásra érdemes Írókat, müveket, irányzatokat. Ebben az összeállítás
ban pedig a fölsorakoztatott könyvek nagyobb hányadát a mai irodalomtörténet 
nem is tárgyalja /Pintér Jenő, Várkonyi Nándor irodalomtörténetét ezúttal 
mellőzhetjük/; vagyis a szerkesztőnek kellett volna arra a gyakorlatilag meg
oldhatatlan feladatra vállalkoznia, hogy azt, amit az irodalomtörténet nem 
oldott meg, a szerkesztés során, mintegy egyszemélyi felelősséggel megoldja, 
és hosszú időre szólván véglegesítse.

A műfaji tagolást nem zavarja, nem keresztezi az a részint tematikus 
szempontú csoportosítás, ahogyan az un. kalandregényeket és a gyeimekirodal- 
mat különválasztotta, elkülönítette a költészettől és a prózától. A kaland
regények cédulái hat dobozt töltenek meg - többet, mint amennyiben az "irodal
mi regények" elférnek. Szükség volt-e a kalandregények, magyarán szólva, pony
vák összegyűjtésére - ezt a kérdést is föl lehet tenni. Igennel válaszolhatunk 
erre, a körképhez a selejtes müvek tömege is hozzátartozik, s mivel ilyen ösz- 
szeállitás a ponyváról még nem készült, egyszer legalább ezt az anyagot is 
jegyzékbe kellett foglalni."

Végezetül hadd idézzük a két lektori jelentésből a kiadványt méltató zá
ró sorokat, melyben a lektorok - egyúttal eleget téve a műfaj formális szabá
lyainak is - a kötet megjelenését javasolják. Előbb a rövidebbet, Béládi Mik
lósét:

"összefoglalásul csak a legjobbakat mondhatom a bibliográfiáról. Hatalmas 
gyűjtőmunka, áttekinthető szerkezet, biztos Ítélet - ez jellemzi az összeállí
tók munkáját. A lektor csak méltányolni, elismerni tudja azt az idegőrlő adat- 
bogarászást és rendszerezést, amivel az efféle, hatalmas terjedelmű anyagot 
- kásahegyet, homoksivatagot - az érdeklődők, kutatók, szakemberek számára 
hozzáférhetővé teszik. A bibliográfia - segédtudomány. Legalábbis sok helyen 
e címszó alatt tartják számon. Egyre inkább rá kell ébredni arra, hogy nélkü
lözhetetlen információ. Bibliográfia nélkül nincs tudomány sem. Nem segéd-, 
nem alap-tudomány, hanem mediátor: a föltárandó anyag és a szaktudomány kö
zött közvetít. Ezt a szerepet az olvasott bibliográfia kiválóan betölti.

A-lektori jelentés Írásának szabályai szerint járok el, ha azt, ami nyil
vánvaló, még külön is hangsúlyozom: a bibliográfia megjelentetését melegen ja
vasolom. "

Bata Imre pedig a következőképpen zárja lektori jelentését:
"Végezetül méltatni kívánom ezt a munkát.
Mi szükség van erre a méltatásra, kérdezhetné e lektori jelentés kevés 

számú olvasója? Igaz, hogy a jelentés a szerkesztőnek készül, de bizonyosan 
elolvassa más illetékes is; a munkát közreadó intézmény illetékese.

Kiváló nyelvésztől hallottam, milyen élvezet szótárt olvasni; az iroda
lomtörténésznek pedig bibliográfiát olvasni nagy élvezet, ha annak a bibli
ográfiának a tárgya legszűkebb szakmája, aktiv kutató munkájának terrénuma. 
Elöljáróban már szóltam arról, hogy milyen beszédes tud lenni ez az olvas
mány a korszak irodalmában járatos szakembernek. Arra ösztönzi őt, hogy el—
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hanyagolt témákra, kutatási feladatokra vesse tekintetét, s hívja föl mások 
figyelmét olyan témákra, amik elhanyagoltak.

Ez azonban pusztán szűk szakmai értékítélet.
Sokkal fontosabb dologról van itt szó. - Arról, hogy majd félszázados 

késéssel elkészült egy bibliográfiai alapmunka, amely a Nemzeti Könyvószet 
egyik fehér foltját számolja föl. Az ilyen munka értéke olyan, hogy léte 
több százados jövőre kihat. Sok generáció kézikönyve lesz e munka, s a nem
zeti könyvtár, a Széchényi evvel egyik legfontosabb misszióját teljesítet
te, nagyon fontos funkcióját gyakorolta. Amikor a Széchényi Könyvtár egy 
ilyen mü létrehozását és kiadását biztosítja, föladatai magaslatán áll...

Tapasztalataim tudatában, az áttekintés bizonyosságával jelentem ki, 
hogy a Magyar Könyvészet 1921-1944 cimü bibliográfiai alapvetés átnézett ré
sze az általam javasolt - és nagyrészt elfogadható - kevés igazítással, a 
cédulákból nyomdakész kéziratot készítve, kiadósra érdemes és nagyon érté
kes munka."

Közreadja: SZENTE PETER

A régi magyarországi nyomtatványok kutatásának lehetőségei és ered
ményei

A hungarika meghatározás nyelvi és területi kategóriájába tartozó és 1801 
előtt nyomtatott dokumentumokra vonatkozó adatgyűjtés már évek óta követke
zetesen folyik. Az elmélet és a gyakorlat közé némi éket ver a gazdaságossága 
Bizonyos ugyanis, hogy egyes gyűjteményekben - különösen levéltárak állomá
nyában - ha nem is nagyszámú, de jelentős részükben ritka aprónyomtatvány 
lapul meg. Ezek kikeresése azonban rendkívül munkaigényes, miután az csakis 
a teljes anyagnak lapról lapra történő átnézésével történhet. így előfordul
hat, hogy hosszú időn át végzett rendszeres munka során sem kerül elő egyet
len, az említett kategóriába tartozó dokumentum. Ez pedig olyan mértékben bi
zonytalanná és gazdaságtalanná teszi a vállalkozást, amit a rendelkezésre ál
ló személyi és anyagi feltételek mellett nem lehet vállalni.

Ugyancsak a ráfordított munka és az elért eredmény közötti arány miatt 
a kutatásoknak a gyakorlatban a különböző országok, ill. országrészek szerint 
is más és más igényességüeknek kell lenni. A régi magyarországi nyomtatványok 
túlnyomó része ugyanis nem hagyta el a történelmi Magyarország területét, hi
szen azok többsége csupán a helyi igények kielégítésére készült. Kézenfekvő, 
hogy ezért a szomszédos országok gyűjteményei /könyvtár, levéltár, muzeum/ 
közül is elsősorban a velünk szoros történelmi kapcsolatban állott részeken 
levőket érdemes részletesebben átvizsgálni. Nyilvánvaló, hogy Erdélyben több 
keresnivalónk van, mint Havasalföldén vagy Moldvában. Igen jól érzékelhető 
ez az éles határvonal Jugoszláviában a Száva mentén. Szükségszerű önkorláto
zással kell élnünk olyan nagyobb gyűjtemények esetében is, amelyek áttekint-
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hetősóge valamely oknál fogva lehetetlen vagy korlátozott /rendezetlenség, 
kataloglzálatlanság, elavult segédletek stb./.

Ezek előrebocsátása után az eddig elvégzett, ill. a még hátralevő munká
latokról területi tagolásban a következő összkép adható:

Magyarország, Az állami és egyházi gyűjteményekben őrzött és kb, 100,000 
példányra becsülhető állománynak több mint 90 %-a. már nyilvántartásba került,

Csehszlovákia, Itt, közelebbről a Felvidéken őrzik ma külföldön a leg
több, régi, hazai nyomtatványt. Ezek igen nehezen megbecsülhető száma 40- 
-50,000 lehet, amelynek eddig alig egynegyedét sikerült regisztrálni. Külön
böző módszerekkel /pl. egyes leltárkönyvek Budapestre történő kölcsönzésével/ 
kísérletek folynak a munkálatok siettetésére. A feladat zöme azonban csakis 
a helyszínen végezhető el.

Szovjetunió. A viszonylag szerény, kárpátaljai gyűjtemények átnézésére, 
amelyekben kb. 500-1.000 pld. várható, eddig még nem került sor.

Románia. Az igen gazdag, kb. 25-30.000 példányra becsülhető erdélyi 
anyag feltárására gyakorlatilag eddig szinte semmi eredményt sem sikerült el
érni, Jóllehet mind az OSZK, mind a KM erőfeszitéseket tett e téren, a part
nerek fogadókészségét a mai napig sem lehetett biztosítani.

Jugoszlávia. A több mint 10.000 példányra tehető állomány kb. 70-75 %-át 
sikerült már az elmúlt évek következetes munkájával feltárni.

Ausztria. Kelet-Ausztria - mindenek előtt a volt Nyugat-Magyarország - 
gyűjteményeiben kb. 8-10.000 példányra lehet számítani, amelynek több mint a 
fele már regisztrálásra került.

Tehát a történelmi Magyarország területén őrzött régi hazai nyomtatvány 
kb. 200.000 példányának mintegy a fele a mai határok között található, mig 
másik fele azon kivül. Az első csoportnak több mint 90 %-a, a másodiknak vi
szont egy negyede sem nyert még feltárást. Ez jól mutatja a még elvégezendő 
feladat kutatási területét és nagyságát.

A külföldi gyűjteményekben a nyilvántartások /leltár, katalógus stb,/ 
átnézése során felbukkanó régi, hazai nyomtatványoknak legfontosabb adatai 
/szerző, rövid cim, a megjelenés helye és éve, jelzet/ kerülnek rögzítésre. 
Ezeket azután itthon különböző /szerzői, nyomda szerinti stb./ nyilvántartá
saink alapján azonosítjuk. Ha ez problémamentes, úgy a példányt regisztrál
juk, Ha valami adat hiányzik /pl. a vizsgázó neve/, vagy feltehetően elírás
ról lehet szó, igy a hiányok, ill. a gyanú feljegyzésre kerül. Ha a leírás 
bibliográfiailag ismeretlennek tűnik, úgy az nullás jelzést kap. A két utób
bi kategóriába tartozó feljegyzéseket a problématikus példányt őrző gyűjte
ményben a legközelebbi alkalommal ott dolgozó munkatársunk az eredetivel ösz- 
szeveti. Ennek során a leírást kiegészíti, ill. kijavítja, /Sokszor azért 
"ismeretlen" számunkra a kiadvány, mert az évszámot félreirták./ Az igy tel
jesebbé és biztosabbá vált leírás újra összevetésre kerül nyilvántartásaink
kal. A megoldott problémák immár megnyugtatóan regisztrálhatók, mig az isme
retlenekről cimlapreprodukció beszerzésére törekszünk a terjedelem pontos 
közlésével. Ez már elegendő alapul szolgál a tervezett újabb pótlásban, az 
un. Petrik VII.-ben közlendő leíráshoz. Pontosabb esetekben a Gyarapítási 
Osztály, a Könyvtárközi Kölcsönzés és a Nemzetközi Csereszolgálat segitségé-
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vei az egész nyomtatványról reprodukciót igyekszünk beszerezni.
A fenti, vázlatos leírásból is kitűnik, hogy mennyi gondot okozhat a 

problémák több lépcsőben történő megoldása a Külföldi gyűjteményekben. Ehhez 
természetesen az szükséges, hogy minden kiutazó az előtte végzett valamennyi 
munkafázisról pontosan tájékozott legyen, akárcsak a reá háruló feladatokról. 
Ez a "stafétabot" átadás az RMNy munkacsoport tagjai között igen komolyén 
vett és lelkiismeretes szervezést igényel, hogy a kutatásra sajnos majdnem 
mindig túlságosan rövid időt a lehető leggazdaságosabban és leghasznosabban 
lehessen felhasználni.

Az eddig nyilvántartásba vett régi hazai nyomtatványok kb. 110.000 pél
dánya közül több mint 4.000 bibliográfiailag korábbról ismeretlen. Jogos a 
feltevés, hogy a még átnézésre váró, elsősorban külföldi gyűjteményekben még 
ezernyi, további ilyen kiadvány található.

BORSA GEDEON

[_□
Elegünk van a betanításból...

Lehet, hogy a vitatkozók számára nem egyértelmű, hogy egy szakma megkívánja 
a pályára való felkészítést tudós és hivatástudat szempontjából, de nekünk 
gyakorló könyvtárosoknak egy percig sincs kétségünk efelől.

Talán nem nagy a csapat, de azért vagyunk egy páran, akik úgy érezzük, 
hogy jól választottunk, amikor amellett döntöttünk, hogy képességeinket, tu
dósunkat e szakma javára szeretnénk kamatoztatni, akik úgy érezzük, hogy he
lyünkön vagyunk, akik önérzetesen és bátran merjük vállalni, hogy ez a hiva
tásunk, akik úgy érezzük, hogy nem csak mi adunk, hanem kapunk is ettől a 
pályától.

Szivesen dolgozunk, szívesen vállaljuk az uj törekvéseket, erőt nem ki
méivé próbáljuk segíteni a jövő épitését, de elegünk vein abból, hogy ahhoz, 
hogy feladatainkat elláthassuk, saját magunk képezzük, saját erőből, saját 
vérveszteséggel a más szakmákból elcsábított szakembereket.

Vegyük végre tudomásul, mondjuk ki hangosén, hogy nincs elég szakember, 
hogy nincs elég könyvtáros. Felmérte e valeiha valaki, hány munkanap, hány hó
nap, hány év fecsérlődik el azzal, hogy az elemi könyvtáros ismeretekre, ele
mi könyvtárosi szemléletre a napi munkavégzés során tanítjuk meg az újonnan 
érkező kollégákat. Más szakmák készen kapják a szakembert, csak a kellő gya
korlatot és a helyismeretet kell megszerezzék.

A szakemberré válásnak azonban két oldala van: a szakismeret és szakmá
val való azonosulás. Kizárt dolog, hogy egy gyakorlati rutinban annyi ismere
tet szerezzen valaki, mint egy ötéves képzés során. Előképzettség nélkül sem 
teljes kép, sem sokoldalú tájékozottság nem várható a feladatok egy körét 
jól elsajátító és azt jó színvonalon űző munkatárstól. Különösen nem várha
tó azonban a pályával való azonosulás, szakmai koncepció, a hivatás olyan

63



vállalása, mint attól, aki erre felkészült, a pályát az előtte álló lehető
ségek közül önként és érdeklődés alapján választotta.

Tisztelet azoknak a pályatársaknak, akik erre az azonosulásra képesek 
voltak, akik itt köreinkben szerzett ismereteiket és korábbi számunkra is 
igen értékes képzettségüket egy sajátos értékké, teljes egésszé kovácsolták 
és a könyvtárosi hivatást tudással, szivvel-lélekkel, könyvtárosként gyako
rolják.

Érdemes lenne azonban elgondolkozni és számot vetni azzal, hogy mennyi 
erőt, mennyi fáradságot és mennyi eredményt áldozunk azokra, akik egy-két év 
után, éppen akkor, amikor már kezdenek belenőni a feladatokba, továbbmennek. 
Lehet, hogy itt szerzett ismereteiket másutt jól hasznosítják, lehet, hogy 
egészében a társadalomnak ez valahol megtérül, de nekünk nem, az biztos.

KOVÁCS ILONA

Szakmai gyakorlaton az OSZK-ban

Hat magyar tanul a leningrádi Krupszkaja Népművelési Főiskolán, könyvtár sza
kon. Közülünk négyen töltöttük februárban itthon a kötelező szakmai gyakorla
tot, illetve annak első részét - negyedéves végzős hallgatók -.

Saját kérésemre kerültem erre a két hétre az OSZK-ba. Miért jöttem ide?
Eddig két alkalommal voltam hosszabb szakmai gyakorlaton Leningrádban: 

másodéves koromban az Állami Zsdanov Egyetem tudományos könyvtárában, har
madéves koromban pedig egy üzemi szakszerveze'ti könyvtárban. Az első helyen 
az állománnyal és a különféle katalógusokkal foglalkoztunk, a másodikon pe
dig az olvasószolgálattal.

Úgy éreztem, hogy szükségem volt már erre az itthoni ismerkedésre; még 
akkor is, ha csak két hétig tartott. A leningrádi évek alatt eltávolodtunk 
a magyar könyvtárügytől, illetve volt közöttünk olyan kolléga, aki korábban 
sem volt vele szoros kapcsolatban. Leningrádban megismerkedtünk a szovjet 
könyvtárüggyel, elméletben és gyakorlatban. Oroszul tanultuk meg a szakmai 
nyelvet, s szinte kizárólag orosz nyelvű szakirodalommal dolgoztunk. Ha egy- 
-egy referátumhoz, évfolyamdolgozathoz mégis elolvastuk a Könyvtáros és a 
Könyvtári Figyelő egy-egy cikkét, vagy a "Sallai-Sebestyén"-hez folyamodtunk 
eligazításért, akkor az oroszra való átültetés rengeteg problémát okozott. 
Merem állítani, hogy nem a nyelv nem tudása volt a nehézségek forrása. Ila 
azt láttuk leírva, hogy OMKDK, akkor esetleg hetekig törthettük a fejünket 
a feloldáson. A szakkifejezések orosz, vagy éppen magyar nyelvű fordítása 
gyakran nem fedte a lényeget, a szó szerinti fordítás a legtöbb esetben sem
mitmondó volt, néha Kínos magyarázkodásra kényszerültünk.

A négy év alatt sokat tanultunk általános és szakbibliográfiát, katalo
gizálást, osztályozást /nem az ETO-t/, történelmet, irodalmat, művészettörté
netet, informatikát, könyvtörténetet, pszichológiát - csak úgy kapásból fel
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sorolva. Tanultunk ugyan a magyar könyvtárügyről, a magyar nemzeti bibliográ
fia rendszeréről /tavaly évfolyamdolgozatom egy annotált bibliográfia össze
állítása volt éppen erről a témáról/, de nem többet, mint például az USA-éról 
vagy Csehszlovákiáéról.

Mindezt természetesen nem panaszként irom le itt, mert hiszen nagyszerű 
dolog megtanulni egy idegen nyelvet, ezen belül egy idegen szaknyelvet, ki
tekinteni a nagyvilágba, kipróbálni az erőnket idegen körülmények között. De 
az említett problémák minden külföldön tanuló magyar diák közös és legégetőbb 
problémái, s mi, az érintettek nem győzzük ezt elégszer hangsúlyozni.

Ezeken a gondokon csak két módon enyhíthetünk: minél több hazai szakiro
dalmat kell olvasni /én járatom a Könyvtárost és a Magyar Könyvszemlét; saj
nos, a Könyvtári Figyelőre nem lehetett előfizetni!/, illetve haza kell jön
ni gyakorlatra.

Itthon, az OSZK-ban eltöltött két hót még szemlélődésre is nagyon kevés 
volt. Ha rajtam áll a dolog, az egész gyakorlatot itthon töltöm.

Azért jöttem az OSZK-ba, mert elég sokat olvastam nemzeti könyvtárunkról 
/elsősorban jót/, főleg a jubileummal kapcsolatban. Csak most, hogy belülről 
pillanthattam bele a könyvtár életébe, látom, milyen sok - gyakran nehezen 
megoldható, vagy éppen megoldhatatlan - probléma akad. Ezt onnan tudom, hogy 
részt vettem a II. és a III. főosztály értekezletén és az OSZK ismereti tan
folyam egyik félnapos programján az I. főosztályon /igy tehát majdnem minden
ből kaptam egy kis izelitőt/, de ezt mérhettem le a Repertórium Szerkesztősé
gében és a KFKK-ban is, ahol egy-egy hetet töltöttem el. Hogy mindennek elle
nére tetszett itt, az a könyvtár vonzerejének tulajdonitható.

Mindkét osztályon mozgalmas az élet. Megváltoztak a Repertórium szer
kesztési elvei, bővül a gyűjtőkör, viták folynak arról, fennmaradjon-e a Re
pertórium ebben a formában, lehet-e, érdemes-e számitógépre vinni stb. Itt, 
ezen az osztályon vehettem először a kezembe sok OSZK, KMK és egyéb kiadványt, 
hallottam a kötelespéldány-eloszt^s uj rendjéről, a KGST tagországoknak az 
UTMIR keretében szerveződő kulturális és művészeti információs központjáról.
- A KFKK-ban közelebbről láthattam az ISDS-IKARR, ill. a kurrens csoport mun
káját. Itt különösen érdekes volt számomra megtudni azt, hol is tartanak most 
az ISDS-szel és az IKARR-ral kapcsolatos munkák, hogyan függnek össze egymás
sal és a MNB-vel, milyen nagy segítséget jelentene egy számítógép, milyen fon
tos, hogy Magyarország bekapcsolódhatott a két nemzetközi központ munkájába.

A gyakorlat számomra legfontosabb eredményeit talán igy összegezném:
1. megismertem azokat a feladatokat, problémákat, amelyek e két osztály dol
gozóit foglalkoztatják* 2. megismerhettem az eddigi eredményeket; 3. egy ki
csit elsajátítottam a magyar könyvtári szakzsargont.

Befejezésül hadd mondjam el, hogy mindenki kedvesen fogadott, igyekezett 
minél többet megmagyarázni, megmutatni, nemegyszer saját munkáját félretéve* 
Hálásan köszönöm Szilvássy Judit, Sonnevend Péter és Mohor Jenő irántam tanú
sított figyelmét és törődését. Sokat tettek azért, hogy elégedett vagyok ez
zel a gyakorlatommal.

LANCSÁK ZSUZSANNA
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A Széchényi Könyvtár hétköznapjai - 60 évvel ezelőtt

Egy-egy intézmény történetének megírásakor nemcsak a statisztikai ada
tokat és az irattári forrásokkal alátámasztott objektiv megállapításokat 
kell figyelembe venni. Érdemes meghallgatni az intézmény régi dolgozóinak 
emlékeit is. A szubjektív visszatekintés tükre itt-ott homályos lehet ugyan, 
mégis felvillant olyan részleteket, amelyek az objektív adatközlésből nem 
bukkannak elő, az intézmény életére mégis jellemzőek. A hétköznapok munka
ritmusa, a neves munkatársak megnyilvánulásai az emberi, a kollegiális érint
kezésben, a munkahelyi közösség életének aprócska részletei, a ma már törté
neti névként szinte fogalommá vált személyiségek emberi magatartása: egyszó
val azok az adatokkal ki nem fejezhető momentumok, amelyekből egy intézmény 
légköre, szelleme tevődik össze, az emlékezésekből bontakozik ki.

A most következő oldalak a múlt felidézésének a régi OSZK-ra vonatkozó 
ilyesfajta részletei. Az emlékező sajnos már nincs köztünk, nem olvashatja 
el, amit néhány évvel ezelőtt elmondott: N. Sebestyén Irén c. egyetemi tanár, 
a nyelvtudományok doktora nemrég elköltözött az élők sorából. Az első munka
helyéről, az Országos Széchényi Könyvtárról elmondottak azonban megmaradtak, 
s szeretetteljes, a tudományos pálya indítását segítő szellemi légkört sugall
nak a mai olvasónak.

Sebestyén Irén az első világháborús évek közepetáján, 1916-ban lépett a 
könyvtár szolgálatába. A tudományos alkalmazottakkal szemben támasztott ma
gas követelményeknek megfelelt: nemcsak diplomája volt, hanem magasfoku nyelv- 
ismerete is, szakirodalmi munkásság is állt már mögötte. A könyvtárba hires 
professzora, ifjabb Szinnyei József személyesen hozta el, s mutatta be Fejér- 
pataky Lászlónak, a könyvtár igazgatójának. Munkába lépésekor maga az igazga
tó vezette korba uj munkahelyén, s mutatta be a munkatársaknak. Még arra is 
volt gondja, hogy tréfás szigorral "utasítsa" Rédey Tivadart: hozzon másnap
ra egy dedikált példányt friss verseskötetéből az uj kolleginának. /A verse
ket meg is kapta, s a dedikációt is, amely ezzel zárult: "Bár telnék bennük 
némi kedve, s ne csak főnöki rendeletre."/

A könyvtárban még könnyű volt tájékozódni. Az első emeleten, a folyosón 
lévő ruhatártól jobbra volt az olvasóterem, szemben a hírlaptár /akkor még a 
zenei részleggel együtt/, mellette a nyomtatvány! osztály, a Széchényi-terem,
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majd az igazgató szobája. Közvetlen kapcsolatban az igazgatói szobával egy 
több részre tagolt nagy terem következett: itt dolgoztak a kézirattár munka
társai és a Háborús Gyűjtemény vezetője, Holub József, a jónevü történész.
Végül következett a Levéltár. Az uj munkatárs éppen a Háborús Gyűjteményhez 
került /ma világháborús gyűjteményként ismerjük ezt az anyagrészt/, de Író
asztala a levéltárban volt, Jakubovich Emil és Sulica Szilárd Íróasztala kö
zött. A Háborús Gyűjtemény anyagát kellett cimleirnia, természetesen kézzel, 
szépen kalligrafiáivá. Valamivel idősebb kolleganő: Panity Vukoszava tanítot
ta erre, s a kezdő kolléga hamarosan meg is kapta az első igazgatói dicsére
tet: "Már majdnem olyan szépen ir, mint Vuko".

A kiadványok mindenhonnan áramlottak a Háborús Gyűjteménybe. /A Könyv
szemlében olvashatjuk, Fejérpataky László külföldi tanulmányuti beszámolójá
ban, hogy könyveken kívül kéziratok, magánlevelezések, bélyegek, záróbélyegek, 
háborús képeslevelezőlapok, stb. mind e gyűjtemény hatáskörébe tartoztak. /Fe
jérpataky a világháborús dokumentumok összeszedését a könyvtár egyik legfonto
sabb feladatának tekintette, s a semleges államokban élő magyarokat kérte fel 
arra, hogy a külföldi kiadványokat is vásárolják meg a gyűjtemény számára. Ez 
a tevékenység meglehetősen szervezetlen volt: egy-egy műből olykor két-három 
példány is befutott különböző forrásokból. A könyvtár a nagyközönség adománya
it is kérte, sőt az Urániában /a mai Uránia moziban/ vetített képekkel ismer— 
tető-népszerüsitő előadást is tartottak a gyűjtemény céljairól, tartalmáról.
A mintakép az 1848/49-es gyűjtemény volt, amelyet a levéltárnak az Országos 
Levéltárhoz való csatolása óta ott őriznek, mig a világháborús gyűjtemény je
lenleg is az Országos Széchényi Könyvtárban van, de már nem a régi, egységes 
gyűjteményi jelleggel.

A hivatalos munkaidő 9-től du. 1 óráig tartott, de az utolsó óra - igaz
gatói hozzájárulással - a dolgozóé volt, azt tudományos munkájára használhat
ta fel, annál is inkább, mivel az egyéni tudományos produkciót a könyvtár meg
követelte munkatársaitól. Igyekezett is mindenki napi normáját teljesíteni, 
hogy ezt az egy órát megszerezhesse magának. Ebben az órában olykor igen ér
dekes és tanulságos beszélgetésekre is sor került, éppen Sebestyén Irén asz
talánál. A kézirattárból átjárt ide Vértesy Jenő, a drámatörténész, az alapos 
tájékozottságu és nagymüveltségü Bajza József, a költő és kritikus Rédey Tiva
dar, a két szomszéd Íróasztalnál meg a magyar nyelvemlékek kiváló ismerője, 
Jakubovich Emil és a kiváló oklevél-szakértő, a román Sulica Szilárd ültek,
A jelen és múlt összefonódása a generációk révén, itt érezhető igazán. Sebes
tyén Irén már Szinnyeit, Riedl Frigyest, Négyesy Lászlót, Angyal Dávidot hall
gatta az egyetemen, de most sokat tud meg a régi nagy professzorokról, különö
sen Gyulai Pálról. Persze a könyvtár régi életéről, dolgozóiról is szó esik.
A Muzi-Mozi, a könyvtár házilapja, amelyet Rédey szerkesztett, a háborús pa- 
pirhiány következtében már megszűnt, de a kívülálló számára érthetetlen célzá
sok hátterét ő még megismerhette. Megtudja, hogy Bajza József a gimnázium anya
gát rendszeresen tanulja horvát nyelven, /a matematikát és fizikát is!/; az I. 
osztálynál kezdte, s most a VIII.-nál tart - a legjobbkor, mert őt szemelték 
ki Horvátország leendő kormányzójának. A beszélgetések mindig kollegiálisak, 
olykor csipkelődők, gunyorosak, de mindig az érintett jelenlétében és sohasem
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a háta mögött. Maga Fejérpataky semmiféle intrikát nem tűrt.
A Széchényi-teremben két kiváló etnográfustól a magyar néprajzról lehet 

mindent megtudni: Bátky Zsigmond és Madarasey László dolgoznak itt. A hirlap- 
tárban Gulyás Pál, a nagynevű bibliográfus, a Magyar Könyvszemle szerkesztő
je tevékenykedik. Gúnyosan hangoztatja, hogy a hölgyeket csak lánynevükön ér
demes számontartani a bibliográfiákban, válásaikkal és uj házasságaikkal kü
lönben csak zavart okoznak. Ugyanitt munkálkodik Haraszti Emil és Isoz Kálmán 
a zenei osztály megalapozásán, mig Kereszty Ist-ván a hirlaptár tudós vezetője 
zenckritilcusként is működik. Ekkortájt kerül a könyvtárba Bartoniek Emma, a 
középkori történész, Goriupp Alisz, aki sokatigérő nyelvtudósi pályát cserél 
fel a könyvtártudománnyal, Zsinka Ferenc, a Protestáns Szemle későbbi szer
kesztője, Kádár Jolán az ismert szinháztörténész, és későbbi férje Tukánszky 
Béla, a magyarországi német irodalom nagy ismerője, akinek fiókjában még a ce
ruzák és radirok is katonás rendben sorakoznak, s aki pompás utánzókószséggel 
még legsúlyosabb háborús nehézségek közenette is mindenkit meg tud nevettetni.

Szükség van a nevetősre, mert mindenki fázik: az emeleten már nincs fű
tés, olvasók és dolgozók egyaránt télikabátban ülnek. Melegedni csak a föld
szint 26-ban lehet, ahol a kötelespéldány osztályon, Fitos Vilmosnál szabad a 
kályhába befűteni. Enni sincs mit, nem csupán azért, mert menza és büffé nincs 
az épületben, de a háborús helyzet miatt sem; az élelmiszerhiányt a könyvtár 
"beszerző csoport"-ja vidéki utakkal igyekszik enyhíteni, munkáját a raktáro
sok vidéki rokonságára alapozva.

Sebestyén Irén munkája ezidőtájt a Régi Magyar Könyvtár kezelése és a 
kölcsönzés. Az RMK-kat szekrényben tartják: két dolgozónak van hozzá kulcsa, 
s csak ketten együtt tudják kinyitni. A kölcsönzés szines, érdekes, nem a vég
zett munka, de a kölcsönzőkkel folytatott beszélgetések miatt. Szabó Ervin a 
népművelés jelentőségéről, Pápay József Reguly útját követő kútatóutjárói, az 
osztrákoknál gyűjtött értékes gyűjtésről beszél neki. Könyvet kölcsönöz Knie- 
zsa Istvánnak, az akkor még Kolozsvárott tanító Gombocz Zoltánnak, sőt gyak
ran még Kosztolányi Dezsőnek is. A hirlaptár buzgó kutatói között megismeri 
Ballagi Aladárt és Szekfü Gyulát, a levéltár-kézirattárból Szentpétery Imrét* 
/Akkor is a hirlaptár és a kézirattár volt a kutatók számára a legfontosabb./

Ami a karriert illeti, az bizony nem gyors, nem is könnyű. Doktori cim 
nélkül előrelépni nem lehet* Évek telnek el, mig a napidijas gyakornokból se
gédőr lehet. De már az őr-i kinevezést csak nyugdíjazás, vagy haláleset után 
érheti el valaki, mig a "helyettes igazgató őr" vagy"igazgató őr" fokozat a 
kivételes karrierek rangja. /Az osztrák mintára fordított "őr"-i rang egyéb
ként sok félreértés forrása: teremőrre gondol általában, aki hallja./

A könyvtár irányítási, vezetői problémáiból, távlati célkitűzéseiből a 
munkahelyekig semmi nem jut el: az igazgató s az igazgató őrök minden fonto
sabb kérdést csak maguk között beszélnek meg. Munkájáról mindenki csak közvet
len felettesével tárgyalhat, annak ellenére, hogy az igazgató mindennap végig
megy az osztályokon, s mindenkivel vált néhány szót. Később ugyan Fejerpataky 
utóda Melich János már gyakrabban ki-kijön szobájából, hol az egyik, hol a 
másik Íróasztal mellett beszél a munkáról, hozzá magához is könnyebb bejutni, 
de a demokratikusabb légkör ellenére is csak a vezetők szólhatnak bele a könyv—
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tár ügyeibe*
A munkatársak legfontosabb feladata a neves kutatók kiszolgálása, de ők 

sokat segítenek a fiatal kutatók, doktorandusok problémáiban. Elmúltak már a 
korábbi patriarchális idők, amikor minden munkatárs a saját Íróasztalánál 
halmozta fel mindazokat a könyveket, amelyek egyéni kutatásaihoz kellettek: 
az igazgató egy-két könyvnél többet nem tűr meg senki asztalán, s azonnal 
szóváteszi, ha ott nem lát rendet a munka befejezése után.

Az emlékezésekből ennyi vonatkozik a könyvtár akkori életére, s ebből 
az olvasónak elsősorban az ötlik a szemébe, hogy pezsgő szellemi életű kuta
tó-hely, a szellemi munkának valódi műhelye volt akkor a könyvtár. De mielőtt 
vágyakozóan felsóhajtana, gondoljon arra, vájjon bekerült volna akkor is az 
Országos Széchényi Könyvtárba. Akkor nem voltak kutatóintézetek. A könyvtárak 
és múzeumok, amelyek a tudományos munkát lehetővé tették, kevés üres helyük
re a legjobbak közül válogathattak s válogattak is /bár a magas kvalifikáció 
mellett a protekció nem kis szerepet játszott/. Ha arra gondolunk, hogy a 
könyvtárban az oklevéltantól az etnográfiáig a magyar vonatkozású tudomány- 
szakok képviselői mind megtalálhatók voltak, s hogy minden fontos nyelv tu
dósa is képviselve volt /tíelich és Bajza mint szlavisták, a romános Sulica, 
a törökös Zsinka, Sebestyén Irén mint finn-ugor nyelvész/, láthatjuk, hogy 
tudatosan törekedett az intézmény olyan munkatársi gárda kialakítására, amely 
az állomány építésében és a disszertációjukon dolgozó fiatal olvasók segíté
sében egyaránt helyt tud állni. Ha már bekerültek, akkor is bizonyítaniuk 
kellett uj meg uj publikációkkal, bár előrejutásuk igy sem volt mindig biz
tosított. Hogy mennyire nem, azt éppen Sebestyén Irén példája igazolja, aki 
minden tudományos teljesítménye ellenére, protekció hiján, a B-listázás elől 
menekülve lépett ki a könyvtártól.

WIX GYÖRGYIJE
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A KISZ-élet hirei
1979. március

Március 6-án megtartottuk beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlésünket az
1978/79* mozgalmi év lezárásaként. A gyűlésen képviseltette ma
gát az intézmény valamennyi vezetője.
A KISZ-vezetőség beszámolóját a taggyűlés egyhangúlag elfogadta, 
ugyanigy a csoport-értékeléseket is.
Az alapszervezet megválasztotta vezetőségét az 1979/80. évre. 
Titkár: Inotai István
Vezetőség: Farkas Ágnes /szervezőtitkár/

Nagy Zoltán /érdekvédelmi felelős/
Vajda Gábor /ágit.prop. felelős/
Freisinger Jenő /kulturális felelős/
Jenei Anna /gazdasági ügyekkel megbizott/

Elégtelen munkavégzés miatt senki tagsági viszonyát nem kellett 
megszüntetni. Köszönetét mondtunk a tagsági viszonyát megszünte
tő Kastaly Beatrixnak és Mándy Gábornak, akik nagyon sokat tettek 
az ifjúsági mozgalomért. A vezetőség könyvutalványokkal köszönte 
meg az aktiv, jó munkát végző IÍISZ-tagok tevékenységét.

Március 21* és 26. között minden KISZ-csoport megvitatta az uj akcióprogram- 
tervezetet és minden KISZ-tag egyéni vállalásokat tett.

Március 29-én taggyűlésünk napirendjén az 1979/80. évi akció-program elfoga
dása volt. A kiegészített tervezetet elfogadta a tagság. A mun
katervet az alábbiakban lcözzétesszük.

Az OSZK KESZ-alapszervezet akcióprogram,ja
az 1979/80. mozgalmi évre

Szervezeti életünk
Az eddigieknél szervezettebben és fegyelmezettebben kell folytatni moz

galmi életünket. A vezetőség a bizalmiakon keresztül hatékonyabb kapcsolatot 
szeretne tartani a tagokkal.

Taggyűléseket 6 hetenként, vezetőségi üléseket 2 hetenként tartunk.
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A propagandista- és aktivista-hálózat kiépítését a vezetőség és a bizal
miak közös feladatává tesszük.

A pártszervezettel és a Szakszervezeti Bizottsággal az eddig kialakult 
jó kapcsolatunkat igyekszünk továbbfejleszteni. Egymás munkájának alaposabb 
megismerése érdekében több alkalommal tervezünk a szakszervezettel közös ta
nácskozást. Ószig a bér— és szociális kérdésekről a Gazdasági Igazgatósággal, 
a személyzeti osztállyal és a Szakszervezeti Bizottsággal vizsgálatot tartunk.

Folyamatosan egyeztetjük tevékenységünket a VIII. kerületi KESZ-bizott- 
sággal.

Szeretnénk minél több fiatal diplomás munkatársunkat bevonni munkánkba, 
akcióinkba.

El kell érnünk, hogy taggyűléseink mozgalmasabbak, tartalmasabbak legye
nek; tagjaink az eddiginél sokkal aktívabban vegyenek részt közös munkánkban 
/felelős: titkár, szervezőtitkár/.

Agitációs és propaganda munka
Politikai képzésünk - melynek valamelyik formájában minden KISZ-tagnak 

részt kell vennie - ez évben is kapcsolódik a pártoktatáshoz.
Az ősszel induló oktatási évben is folytatjuk az idén elindított, álta

lunk szervezett szemináriumot. Tervezünk 2-3 beszélgetést ill. vitakört gazda
ságpolitikai, kultúrpolitikai kérdésekről, meghívott előadókkal.

Kiemelkedő szerepet szánunk részvételünknek az OSZK Híradóban. Szeretnénk 
ezt csoportmunkával elérni, amelyet Vajda Gábor irányit.

A pártépitésben végzett munkánkat jónak tartjuk és szeretnénk folytatni.
Feladatunknak érezzük, hogy a társadalmi ünnepségek lebonyolításából és 

szervezéséből részt vállaljunk.
Chilei szolidaritási estet rendezünk a KISZ Központi Művészegyüttes köz- 

remükö dé s ével.

Érdekvédelmi munka
Állandó feladatot jelent érdekévédelmi rendszerünk továbbfejlesztése, az 

osztályszintű felelősök megválasztása /ahol erre a nagy létszám miatt szükség 
van/. Szükséges az érdekvédelmi munkacsoport működésének folyamatossá tétele, 
a bér- és szociális kérdések előzetes megvitatása, közös álláspont kialakítása. 
Fontos, hogy a fiatal munkatársakat érintő döntések előkészítésébe az igazga
tósági és főosztályi érdekvédelmi felelősök mindenhol aktivan bekapcsolódjanak.

Az érdekvédelmi felelősöknek minden szinten alapvető kötelességük, hogy 
a munkatársak véleményét előzetesen megismerjék s állásfoglalásaikról, munká
jukról tájékoztassák fiatal /35 éven aluli/ munkatársaikat.

Továbbfejlesztjük érdekvédelmi adatbázisunkat is. /Az adatlapokat a mun
kacsoport titkára, Révay Rita kezeli./

Az Ifjúsági Bizottságban képviseljük az OSZK fiatal dolgozóinak érdekeit, 
a legfontosabb kérdéseket előzetesen elfogadott program alapján megtárgyaljuk, 
s a vitás kérdéseket az Intézményvezetés elé terjesztjük.

Felkészülünk az év végén megtartandó Ifjúsági Fórumra* /Fel.': Nagy Zoltán/
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Kulturális élet
Kulturális munkánkban számítunk felkészült, hozzáértő kollegáink segít

ségére .
A filmklub már megkezdte munkáját, amelynek folytatását a kezdeti ta

pasztalatok leszűrése után tervezhet jük./Fel ,r: Baranyi Olga, Zana Ferenc/.
Működő fotószakkörünk munkáját ismertebbé kívánjuk tenni, ennek érdeké

ben fotópályázatot tervezünk /felelős': Járday György/.
Ebben az évben is szervezünk több napos, külföldi tanulmányi kirándulást, 

amelyhez ezúttal is kérjük az Intézményvezetés segítségét.
Jónak tartjuk a folyóirat- és hirlapkörözés kialakult rendszerét és foly

tatni szeretnénk.
A nyár folyamán kirándulást tervezünk vidéki kulturális program megtekin

tésére.
Klub program jaink keretében - amennyiben erre lehetőségünk nyílik - sok

színű programot szeretnénk megvalósítani, amelyet az év folyamán fogunk kiala
kítani.

Az elmúlt évről áthúzódó Gy. Szabó Bóla-kiállitást a nyár elején rendez
zük meg.

A már folyó egyetemi előkészítő tanfolyammal /Elekes Péter és Neumayer 
Katalin közreműködésével/ szeretnénk segítséget nyújtani a továbbtanulni vá
gyó fiataloknak.

Tovább folytatja eredményes munkáját a latin és orosz nyelvtanfolyam.
A KMK 20 éves fennállása alkalmából a KMK fiataljai jubileumi tablót ké

szítenek.
Társadalmi munka

Az elmúlt évi vári társadalmi munka sikere arra búzdit, hogy idén is 
hasonlót rendezzünk.

Idén be kell fejeznünk az ex librisek kasirozását és a ritka első kiadá
sú könyvek javítását.

Ha alkalom nyílik, az ősz folyamán - szerződéssel - vállalkozunk gyü
mölcsbe takarításra a Rozmaring Tsz-ben.

A klubfelujitás szakipari munkáinak befejezése után közös erővel alakít
juk ki a helyiség végleges képét.

A Színháztörténeti Tár vári raktárában revíziót végzünk /Felelős': Pollack 
téri csoport/.

A KMK fiataljai rendezik a KMK pince-raktárát.
Sport

A szakosztályok munkájához a tőlünk telhető maximális segítséget nyújt
juk. Mozgósítjuk fiataljainkat a sportolásra, testedzésre. Ennek érdekében
idén is vásárolunk uszodabérleteket közös felhasználásra.

Az akcióprogram többféle részvételi lehetőséget, vállalási alkalmat biztosit 
tagjainknak. Kérünk minden KISZ-tagot, hogy segítse elő a felsorolt vállalá
sok véghezvitelét.

Elfogadta a taggyűlés 1979. március 29-én.
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Érdekvédelem - konkrétan

A má3odik főosztály fiataljainak bérhelyzetéről

Az elmúlt év őszén az ifjúsági parlamenten több hozzászólás is foglalkozott 
a II. főosztály fiataljai hátrányosnak tartott bérhelyzetével. Ezért - mint a 
főosztály KIŰZ érdekvédelmi felelőse - megpróbáltam felmérést késziteni a fő
osztály fiataljainak helyzetéről, az OSZK egészével összevetve. Előre kell bo- 
csátanom, hogy a jelenlegi, meglehetősen bonyolult bérelosztási rendszerben 
igen nehéz bármiféle reális összehasonlitást tenni. Emellett a megfelelő ada
tokhoz, kimutatásokhoz is, amelyek munkám alapjául szolgáltak, csak igen kor
látozott időre juthattam hozzá. Az alább közlendő adatsorok jelentőségét te
hát semmiképpen sem szabad túlértékelni, kimuta.tásaimat mindössze figyelem
felhívásnak szánom.

Az egyes főosztályok azonos besorolású dolgozóinak jövedelmeit hasonlí
tottam össze azokban a kategóriákban, amelyekben a II. főosztály fiataljai 
leginkább érdekeltek. Az összehasonlításhoz háromféle mutatót használtam: a 
kategórián belül egy főre jutó átlagbért, az egy főre eső szolgálati évek szá
mának átlagát, továbbá az egy szolgálati évre eső bérösszeget. A három mutató 
együtt és csakis együtt talán már reális alapja lehet az összevetésnek. A ki
mutatásokat két időkeresztmetszet bérhelyzetéről készítettem el: az 1977 szép*, 
temberi bérrendezés után kialakult helyzetről és az 1979* jan. 1. utáni hely
zetről - figyelembe véve az 1979. jan. 1-i kötelező előrelépéseket, de figyel
men lcivül hagyva /mivel erre vonatkozó adataim nem voltak/ az ez évi további 
bérkorrekciókat.

Eredményeim a következők:

Szakalkalmazott I. 8-15 év 1977-ben

I# föloszt# II.fő.oszt. III.fő.oszt. IV#fő#oszt#

Figyelembe vett 
adatok száma 8 5 6 -

Egy főre jutó 
havi átlagbér 3.722 Ft 3.342 Ft 3.841 Ft -

Egy főre jutó 
szolgálati évek 
száma 8,9 év 9 óv 9,6 év -

Egy szolgálati 
évre eső bér 418 Ft 371 Ft 397 Ft -
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Szakalkalmazott I. 8-15 óv 1979-ben

I.fő.oszt. Il.fő.oszt. III.fő.oszt. IV.fő.oszt.
Figyelembe vett 
adatok száma 9 6 5 -
Egy főre jutó 
havi átlagbér 4.177 Ft 3.617 Ft 4.250 Ft -
Egy főre Jutó 
szolgálati óvek 
száma 11 év 9,83 év 10,6 év -

Egy szolgálati 
évre jut 378 Ft 368 Ft 410 Ft -

Szakalkalmazott I« 3-8 év 1977-ben

Figyelembe vett 
adatok száma 5 9 3 -

Egy lőre jutó 
havi átlagbér 3.170 Ft 3.213 Ft 3.333 Ft -
Egy főre jutó 
szolgálati évek 4,8 év 5,3 év 4,6 év

Egy szolgálati 
évre jutó bér 660 Ft 602 Ft 714 Ft -

Szakalkalmazott I. 3-8 év 1979-ben

Figyelembe vett 
adatok száma 7 8 3 2

Egy főre jutó 
Havi bér 3.178 Ft 3.317 Ft 3.466 Ft 3.200 Ft

Egy főre jutó 
szolgálati évek 5,8 6,5 5,3 7,5

Egy szolgálati 
évre jutó bér 542 Ft 510 Ft 650 Ft 420 Ft

Szakalkalmazott IV. 3-8 év 1979-ben
Figyelembe vett 
adatok 5 5 2 8

Egy főre jutó 
havi bér 2.630 Ft 2.690 Ft 2.775 Ft 2.756 Ft

Egy főre jutó 
szolgálati évek 5,4 év 6 év 6 év 5,2 év

Egy szolgálati 
évre jutó bér 487 Ft 448 Ft - 525 Ft
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A többi kategória összevetésére nincs megfelelő számú összehasonlítha
tó adat, ezért ezekről táblázatot nem állítottam össze. A magam számára el
végzett összehasonlításból azonban kitűnt, hogy nincs további olyan kategó
ria, ahol a II. főosztály fiataljainak bérezése jelentősen eltérne az intéz
ményi átlagtól.

A fenti adatok viszont azt mutatják, hogy a fiatalok egyik csoportjá
nál erős hátrányban vannak a második főosztályon dolgozók. Az ebből eredő 
feszültség a főosztályon belüli lavirozással aligha oldható fel anélkül, 
hogy valahol újra ne termelné magát. Tudom, hogy a helyzet már most válto
zott a fenti adatokhoz képest, de a jelenlegi, a bértömeg arányában való 
bérfejlesztési rendszer inkább növeli, mint csökkenti a különbségeket. Ter
mészetesen nem tartom magától értetődőnek a főosztályok közötti egyenlősdit, 
s ha a bérezési különbségek tudatosak, akkor nem elsimításukra, hanem meg- 
indoklásukra volna szükség.

Felsorakoztatott adataimat magam sem tekinthetem perdöntőeknek, hiszen 
nem lévén pénzügyi szakember, nem is láthatom át teljesen az intézmény bér
problémáit, de a fentiek után nem alaptalan a kérés, hogy nálam képzettebb 
és a megfelelő adatokhoz jobbéin hozzáférő szakember is vizsgálja meg a vá
zolt kérdést.

KELTÁI JÁKOS
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Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1974-1975. Felelős szerks Kémoth Mária.
Bp. 1978. Országos Széchényi Könyvtár. 640 1.

Az Országos Széchényi Könyvtár uj évkönyvének bemutatásakor több vonatkozás
ban ragaszkodunk a hagyományokhoz. Ezúttal ismét külső szemlélő nyújt érté
kelő beszámolót nemzeti könyvtárunk szükebb könyvtári használatra szánt ki
adványa részére. /Meg kell persze jegyezni, hogy ez a megoldás tiszta forma
litás, hiszen valóban semmi szükség nincs arra, hogy az értékes kötettel kap
csolatban vigyázni kelljen a "tárgyilagosság" látszatára./ És szintén hagyo
mányossá - az évkönyvszerü periodikus könyvtári kiadványokkal kapcsolatban 
úgy tűnik elkerülhetetlenné és törvényszerűvé - válik az a panaszkodás is, 
hogy a kibocsátó intézmények nem képesek utolérni önmagukat az évszámozás 
vonatkozásában. Most is három éves a lemaradás. Mint az egyik előző kötetről 
Írva egyszer már felvetettem: valamilyen módot kellene találni e gordiusi 
csomó átvágására. Egyik megoldás'talán az lehetne, hogy a tudományos tanulmá
nyokat megelőző beszámolók későbbi időpontban kerülhessenek /előre megadott 
terjedelemben/ nyomdába. így több /esetleg öt/ év egyre aktuálisabbá váló 
eseménysorozatáról számolhatnának be s nagyobb perspektívát is tudnának nyúj
tani. Hasonlóképpen fenntartom korábbi javaslatomat a könyvtár dolgozóinak 
névsorát illetően; felsőbb szervek bölcsen tudják, hogy az egyes kulcsszámok
kal jelzett és engedélyezett álláshelyekből hány áll a könyvtár rendelkezésé
re. Ez viszont az évkönyv olvasóját egyáltalán nem érdekli. A beszámoló je
lentések pedig instruktivabbak, értékelhetőbbek lennének, ha szervezeti egy
ségenként, funkciónként tűnne ki, hogy az illető feladatkört hány és milyen 
besorolású dolgozó látja el. Ez igy kevésbé lenne mechanikus. Valahol még 
helyet lehetne keríteni a könyvtár dolgozói legfontosubb tudományos publiká
ciói felsorolásának is. Ez az adatsor szintén szerves része lehetne egy tu
dományos évkönyvnek.

A könyvtár 1974-1975. évi működéséről készített beszámolóból ezúttal a 
külföldi kapcsolatokra vonatkozó részleteket emeljük ki. A mindennapos tevé
kenységet jelentő nemzetközi csere és kölcsönzési tevékenységen túlmenően 
megemlítjük a központi tájékoztató szolgálat és a különgyüjtemónyek által 
nyújtott irodalomkutatási és tájékoztatási adatok jelentős számát /évente 
közel ezer-ezer esetben/. Érdekesek a külföldi kérésre készült tájékoztatá
sok különleges témái, valamint az intézményi és személyi kapcsolatok imponá
lóan széles köre. A módszertani központ működéséről szóló beszámolót - mely 
általános könyvtárpolitikai tanulságokban is bővelkedik - érdekesen egészíti 
ki a központ kiadványainak jegyzéke. Kérdés, hogy az egységes forma érdekében
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nem volna-e tanulságos a könyvtári beszámolóban emlitett kiadványokat is üsz- 
szefoglalóan, bibliográfiai precizitással felsorolni.

A tudományos tanulmányok első csoportja szoros kapcsolatban áll az Orszá
gos Széchényi Könyvtár történetével, működésével, állományával; a második cso
portban általánosabb jellegű könyv- és művelődéstörténeti értekezések találha
tóak. Az első csoportot Berlász Jenő terjedelmes áttekintése nyitja meg arról, 
hogy "Hogyan fogadta társadalmunk és a külföld a Széchényi ívonyvtar alapítá
sát?" A könyvtáralapitó grófot különböző intézmények és személyek köszöntöt
ték; Írásaikból általános történeti megállapítások megfogalmazására nyílik 
lehetőség: többek között a polgári jellegű literátori értelmiség kiemelkedően 
fontos müvelődéshordozó szerepéről s arról, hogy a nemzeti könyvtár létesíté
sét az egész hazai társadalom az 1790-es évek reformtervei egyik konkrét meg
valósulásának tekintette. - Fallenbűchl Zoltán a kézirattár egy érdekes uj 
szerzeményét, Sigray László Ignác helytartósági tanácsos emlékiratait /1695- 
-1755/ ismerteti; egy alapjában jelentéktelen közhivatalnoknak a korra és osz
tályára jellemző világnézeti képével ismerkedhetünk meg a kéziratból. Három 
kisebb tanulmány minuciózus szakkérdéseket taglal; /az azóta elhunyt/ Kurcz 
Ágnes a XIV. Lajos-korabeli Elzevier-kiadások magyar politikai vonatkozásait 
ismerteti s határozza meg több kiadvány szerzőjét. V/ix G.vörgyné a 18. század 
utolsó negyedében élt három német szerencselovag részben húzónkban megjelent 
müvei alapján nyújt képet a jozefinizmus ideológiai zavarosában történő ka- 
lóz-halószkodás lehetőségeiről. Murányi Róbert Árpád a zeneműtár nevezetes 
"Bártfai Gyűjtemény" -ének Heinrich Isaactól származó officiumait ismerteti.
Az Országos Széchényi Könyvtár történetén messze túlmutató, kényes témával 
foglalkozik Horváth Viktor: mint a munkálat egyik akkor vezető résztvevője 
ismerteti az 1949-1960 között végbement magyarországi könyvtári államosítás 
történetét. A beszámoló kiterjed a milliós nagyságrendű szerzetesi és egyéb 
eredetű, komoly értékeket magában foglaló könyvanyag nehéz, változatos törté
netére. Beszámolója meggyőző; szól az alaphelyzet kritikus voltáról, a koráb
bi pusztulásokról, számos veszélyes buktatóról és - nem említve itt még élő 
szereplőket - Kőhalmi Béla 1950-ben végrehajtott bátor mentőakciójáról. /A 
teljes hitelesség kedvéért nyugodtan emliteni lehetett volna az 1952 nyarán 
felhőszakadás miatt bekövetkezett anyagpusztulást is./ A tanulmány egyedi 
ritkaságu forrásokkal erőteljesen dokumentált, módszertani szempontból is fi
gyelemreméltó terméke könyvtártörténeti irodalmunknak.

A tanulmányok másik csoportja változatos témakörével lepheti meg az ol
vasót. Borsa Gedeon "A magyar csízió kialakulásának története" c. tanulmányá
ban a "csizió" szó fogalmi-szótani megvilágítása után részletesen elemzi a 
különböző tartalmi elemeket rejtő hazai csíziókat a korai "cisio janus"-októl 
a különös alapossággal tárgyalt 1592. évi kolozsvári és az 1650. évi lőcsei 
valóságos "csiziók"-ig /népi naptárakig/. Külön fel kell hivnunk a figyelmet 
gazdag illusztrációs anyagára. - V. Ecsedy Judit a gyulafehérvári fedelem! 
nyomda 1623-1636 közötti korszakáról ir. Nyomdászattörténeti megállapításait
részletes betűtípus-, initiale- és záródisz-táblázatokkal, pontos bibliográ
fiai adatokkal egészíti ki. /A regisztrált 58 mű közül 24 államigazgatási,
11 vallási témájú kiadvány és 10 tankönyv/. - Soltész Zoltánná tanulmánya a
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hungarikura-kutatás egyre szélesedő körére és lehetőségére mutat rá: a helsin
ki egyetemi könyvtár eddig ismeretlen erdélyi /nagyszebeni/ nyomtatványait 
vizsgálja és a betűtípusok azonosítása során az Országos Széchényi Könyvtár 
eddig meghatározatlan aprónyomtatványát lokalizálja. - V. Eu3a Karait Kazin
czy Ferenc "Fogságom naplója" c. müvének a Pesti Naplóban 1900-ban megjelent 
egy rész-kiadása ürügyén teszi vizsgálat tárgyává a különböző másolat-varián
sok összefüggéseit. Az áttekintésből kiderül, hogy /ezt eddig is tudtuk!/ 
eredeti kézirat nincs s nem tudjuk, hogy azt melyik Kazinczy- leszármazott 
birtokolta; nem tudjuk többek között azt sem, hogy az 1900-ban közölt un. 
Szmik-féle másolat jelenleg hol található /ha egyáltalán meg megvan/. S ez 
csak egyetlen kézirat sorsa-liányódása! Tanulmánya második részében három ne
hezen hozzáférhető Kazinczy-levelet ismertet. - Fried István Berzsenyi Dáni
elnek Kazinczy Ferenchez irt első verses episztolájával /1809/ foglalkozik. 
Jelzi, hogy az episztola Berzsenyi költői hivatástudatának lényeges változá
sáról tanúskodik. Kitér a mü utóéletére is: hatott Széchenyi Istvánra, Vörös
marty llihályra, sőt Ady Endrére is. - Miklóssy János a költő Vajda János ku
darcot vallott, de reá és korára egyaránt jellemző publicisztikai kísérleté
ről, a "Csatár" c. néplap /186l/ történetéről ir. - A szabadságharc utáni ma
gyar emigráció történetének kitűnő szakértője, Frank Tibor /'mint vendég"/ 
Apponyi Sándor rendkívül müveit és széles érdeklődési körű édesapjának, Ap- 
ponyi Rudolfnak londoni izgalmas nagyköveti éveiről /1856-1071/ ir. Széles 
hazai és külföldi forrásbázis alapján izgalmas képet nyújt az Angliában oly 
népszerű magyar főur diplomáciai tevékenységéről, egy korabeli nagykövetség 
eddig ismeretlen belső életéről és az Európa életében oly döntő másfél évti
zed politikai történetéről. - Jeszenszky Géza szintén külpolitikai jellegű 
témát érint. Egy már régóta megirásra váró téma angol vonatkozásait világit- 
ja meg "A millenáris Magyarország az angol sajtóban" c. tanulmányában. A meg
irásra váró téma: a dunavölgyi népek politikai kapcsolatai és propagandája a 
nyugati országokban. Ez a tanulmány arról vall, hogy a századfordulóra még az 
angol liberális pártban is megingott a Magyarország iránti hagyományos rokon- 
szenv. Ennek egyik legfontosabb oka az informáltság hiánya /pl. a semleges 
"Times" esetében/ és a közópeurópai nemzetiségi helyzet egyoldalú szemlélet- 
módja volt. - Markovits Györgyi az 1919-1945-ös évek belső és külső "emigrá- 
ció"-jának, ellenállási mozgalmainak irodalmi és politikai tevékenységéről ir, 
számos ritka hazai és külföldi /európai és tengerentúli/ hungarikum-kiadvány 
felhasználásával. írása jól mutatja azt a kifinomult politikai eszközökkel 
folyó küzdelmet, melyet a magyar baloldal a hazai cenzúrával szemben vivott.
- Berezeli Károlyné a magyarországi szinházi zsebkönyvek bibliográfiájához 
nyújt pótlásokat.

Összefoglalóan: a szép kiállítású, jól szerkesztett kötet valóban az Or
szágos Széchenyi Könyvtár "sajátja": szinte minden tanulmánya azt mutatja, 
hogy nemzeti könyvtárunk funkciórendje egyre szélesedik; anyaga a magyar poli
tikai és művelődéstörténet kimerithetetlen forrása; dolgozói e3 kutatói hasz
nosan élnek a kinálkozó lehetőségekkel, az uj feltárási módszerek eredményei
vel.

TÓTH ANDRÁS
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liungarikum?

A magyar koronázási jelvények, igy a korona sorsa, úgy látszik, már vissza
adása előtt hullámokat vert a nemzetközi közvéleményben. Legalább is ez tű
nik ki az amerikai Martin Smith "Canto fór a Gypsy" cimü, 1972-ben megjelent 
és "Edgar-dijjal" kitüntetett krimijéből, s amelyet németül is kiadtak a nyu
gatnémet "rororo thriller" sorozatban.

íme, a cselekmény: Az amerikai kormány elhatározza, hogy a második vi
lágháború során hozzájuk került magyar koronázási jelvényeket visszaadja a 
jogos tulajdonosnak, a magyar népnek. Keresnek a hivatalos átadáshoz egy ék
szer-szakértőt, aki a jelvények azonosságát megbízhatóan meg tudja állapíta
ni. Feltételek: legyen szakember, római katolikus, és beszéljen magyarul. E 
három feltétel alapján találnak ró Román Grey régiségkereskedőre - aki azon
ban történetesen cigány. De ez nem is baj, hiszen a cigányok általában több
ször is megkeresztelkednek - mint Grey is bizonygatja. Másrészt az iró a ci
gánnyal, a hagyma és fokhagyma illatú cigónypecsenyével nagyszerű "magyar
romantikus" hátteret tud adni a szerző a történetnek, amelyet egyébként a 
krimi unt sablonjai szerint bonyolít. Az átadás előtt, amelyre a magyar biz
tonsági szervek is megjelennek "Kapitány Reggel" vezetésével, a koronát köz
szemlére teszik ki a new yorki Szent Patrik székesegyházban három napra. Ün
nepélyes szertartások, koncelebrációs misék követik egymást, de a végén a ci
gány szakértő megállapítja, hogy a korona hamisítvány. Tehát akármennyire őr
ködött is a new yorki rendőrség Isadore őrmester vezetésével, az eredetit a 
közszemle során ügyes emberek kicserélték. De nem kerülhetett ki a templomból, 
ezt a detektoros ellenőrző készülékek azonnal jelezték volna. Megindul az iz
galmas nyomozás, amelynek során kiderül, hogy Kapitány Reggel még a Szálasi- 
uralom alatt mint katonatiszt együtt dolgozott Eric Odrich későbbi "szabad
ságharcossal" a szentkorona menekítésében. Odrich akkor másolatot készített 
a koronáról, azzal a céllal, hogy az eredetit ellopja. Ezzel mog is próbálko
zott egy légitámadáskor, de a zűrzavarban csak a másolat került birtokába. 
Nyilván most nyilt meg számára az uj lehetőség a cserére. A szertartásokról 
készített felvételek izgalmas áttanulmányozásából kiderül, hogy egy alkalom
mal sikerült neki magát becsempészni papi ruhában az oltár körül serénykedő 
papok közé.

A harmadik nap éjjelén a tolvaj megjelenik a székesegyházban, hegymászó 
felszereléssel, hogy a gótikus ivek hajlatában elrejtett igazi koronát kicsem
péssze. De Kapitány Reggel éppúgy résen áll a magyar biztonsági emberekkel, 
akárcsak Isadore őrmester a rendőreivel. Izgalmas pisztolypárbaj zajlik le a 
kötélen himbálódzó Odrich és Reggel között, s igy végül megkerül az ellopott 
korona. Az amerikai hatóságok megkönnyebbülnek, mert mit irt volna a "Nepsy- 
abadsog", ha ez a gálád terv megvalósul, és micsoda diplomáciai bonyodalmak 
kerekedhettek volna belőle!

így azonban minden szerencsésen megoldódott, s az ironak közben alkalma 
nyilt a magyar cigányélet megismertetésére, kezdve az erdélyi emberevő cigá
nyoktól New Yorkba került utódaikig. Akik már nem hamis ékszerekkel, hanem
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komoly üzletemberként régiséggel kereskednek, nem lókupecek, hanem autó-tol
vajok, s nem lopott lovon, hanem lopott autón járják a világot. Mert nyugta
lan vérük örökké hajtja éket. Román Grey is már csak a korona-ügy lebonyoli- 
tásáórt marad New Yorkban, hiszen éppen felszámolja üzletét, hogy szerelmé
vel és barátaival nekivágjon a vándorlásnak, valahol uj életet kezdjen - csak 
azért, mert az igazi "roma" vérében van, hogy vándoroljon.

Hungarikum ez a mü? Igen. Nem szereplői, nem a cselekmény, hanem háttere 
miatt. A magyarokról kialakult hamis "cigány-romantika" nyugati képe, szét
hintve a krimi-olvasók népes táborában. Jó, ha tudjuk.

És még egy könyvtörténeti furcsaság. A new yorki biboros irodájában a 
tetőn át éjjel besurranó Odrich plasztikból készült hitelkártyával nyit ki 
ajtókat, fiókokat. Fordítunk a következő lapra, s bosszankodva nyomdahibát 
veszünk észre. Sorok maradhattak ki - gondoljuk -, mert igaz, hogy itt is a 
plasztik hitelkártyáról van szó, de nincs szövegösszefüggés. Aztán elszégyel- 
jük magunkat, hogy rászedtek... A következő lapra ugyanis azonos betűkkel és 
tükörrel hirdetési szöveget szedtek, ami felhivja figyelmünket, hogy ennél 
és ennél a banknál mennyivel becsületesebben használhatjuk fel plasztik hitel
kártyáinkat .

KELECSÉNYI GÁBOR

A színháztörténeti tár külföldi hungarikum-kutatás^

A színháztörténeti tár 1978-ban Szlovákiában és a Vajdaságban végzett
2- 2 héten át hungarikum kutatást. A szlovákiai két hét Kassán telt el, mivel 
Pozsony után Kassa volt a második legfontosabb állomása a múlt században a 
magyar színjátszásnak s erre vonatkozóan a kassai közgyűjtemények igen gazdag 
anyagot őriznek. Várakozásunknak az eredmény valóban megfelelt, sőt helyenként 
felül is múlta.

x
Kassa a múlt században Debrecen és Nagyvárad mellett a harmadik állomás

hely volt, ahol az Erdélyből kirajzó magyar társulatok rövidebb-hosszabb ide
ig sátrat vertek. Az első, sporadikus nyomok 1816-ból valók, de rendszeres, 
gazdag anyagot az 1830-as évektől találtunk.

Az Állami Területi Levéltár /Státny Oblastn^ Archív/ tulajdonában van 
pl. egy páratlan értékű gyűjtemény: 45 db sugó-rendező-cenzura példány és 33 
opera, melodráma és más zenés mü kottája. Évkör szerint 1797-1833-ból valók s
3- 4 <3b kivételével az itt állomásozó, majd Miskolcon, Budán át a pesti Magyar 
Színházban megállapodó társulat könyvtártöredékét ismertem fel bennük. A szín
darabok Egressy Gábor, Udvarhelyi Miklós, Szentpétery Zsigmond stb. kéznyomát 
őrzik, számozás, kötéstábla, bejegyzések tekintetében szerves kiegészítő ré
szei a Nemzeti Színház tárunkban őrzött s feldolgozott könyvtárának. A Városi 
Levéltár /Archiv Mesta Kosik/ őrzi a helybeli német és magyar színjátszás tel
jes irattárát az 1762-1919 közötti évekből. A Kerületi Könyvtárban /Krajská 
Kniznica/ találtam a legértékesebb "leletet" s ez várakozáson felüli eredményt
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és örömet jelentett. A színházi szakirodalom ugyanis tudott a Nemzeti Játék- 
szini Tudósítás létéről, mely az első színházi periodika volt, Csáky Tivadar 
intendáns szerkesztésében, 1830-31-ben, összesen 16 számban, de holléte majd 
száz esztendeig rejtély volt. /Töredékekről tudtunk saját kézirattárunkban, 
Miskolcon./ Most vegre, ha csak mikrofilmen is, de az egész anyag rendelke
zésre all a kutatóknak. S végül megemlítem még, hogy a soha le nem zárható 
színházi zsebkönyv-gyüjtérnény bibliográfiája számára is találtunk 3 kiegészí
tést: két 1817-ből és egy 1872/73-ból való kassai almanachot.

BÉRCZENI KÁROLYNÉ

Újvidéken és Szabadkán elsősorban tájékozódnom kellett, hol találhatók 
színházi dokumentumok.

Újvidéken önálló magyar szinház nem működött, de már 1836-ban felkeres
te a várost társulatával Kőrössy Ferenc színigazgató. Ettől az időtől kezdve 
több magyar színtársulat megfordult Újvidéken. 1973-ban alakult csak meg az 
újvidéki Magyar Szinház, önálló társulattal. Nagy örömömre szolgált, hogy az 
igazgató segitségével kiválogathattam és elhozhattam a bemutatott előadások 
szinlapjait és műsorfüzeteit. A jövőre vonatkozóan Ígéretet kaptam, hogy az 
előadások dokumentumait rendszeresen elküldik.

A Matica Srpska könyvtárában kb. 140-150 db olyan dokumentumot találtam, 
amely a tár állományából hiányzik és ezek mikrofilmezése szükséges.

A szabadkai magyar színjátszás már 1818-ban megindult, Kilényi Dávid 
"Alföldi nemzeti szinjátszótársaság" előadásaival. 1854-ben felépült a város 
•színháza. Évről-évre a legjelentősebb társulatok keresték fel a szabadkai 
színházat, amely leégéséig, 1915-ig nívós előadásaival szórakoztatta a város 
közönségét. A hivatásos színjátszást hosszabb időre felváltotta a műkedvelők 
lelkes társulata. 1919-ben megalakult a Magyar Népkör, mely társulatával év
tizedekig tartotta Szabadkán és más városokban előadásait. Az idők folyamán 
a műkedvelők mellett szép számmal hivatásos színészek is részt vettek a Nép
kör előadásaiban. 1945-től azonban a szabadkai Népszínháznak ismét állandó 
magyar tagozata van.

A nemzetközi cserén keresztül igen sok szinlapot kapott már a tár a sza
badkai színház produkcióiról, de még igy is meglehetősen sok a hiány. A Nép
színház vezetőségével megállapodtunk, hogy listát készítünk a nálunk hiányzó 
szinlapokról, 1945-ig visszamenőleg, és ők a Matica Srpska könyvtárán keresz
tül küldik el a színháztörténeti tárnak. A Népszínház könyvtárában gyűjtik a 
rendező- és Sugópéldányokat is. Talán módot találhatnánk arra, hogy a tár 
számára érdekesebb rendezőpéldányok fotómásolatát is megkérhetnénk. Állomá
nyunkban több régi szabadkai előadás rendezőpéldánya is található, igy indo
kolt lenne a modern anyagot is, válogatva, gyűjteni.

A szabadkai könyvtárban találtam a "Magyar Fogolyszínpad" kézírásos, 
rajzos számait az 1915-ös és 1916-os évekből. Reméljük ezeknek a számoknak a 
fotómásolatait is megkaphatjuk.

DÁRDAI MIKLÓSNÉ
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