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KRÓNIKA

Személyi hírek 
1989. július 1 -  
augusztus 31.

Új dolgozóink:

Béni Gyöngyi szakaik. IV. KMI; Boga Judit 
bm. II. Gl MFO; Heim Sándor szm. II. Mikro
filmtár; Kállay Eörs ügyviteli II. Raktári oszt.; 
Koós Balázs ügyviteli II. Nemzetközi Csere; 
Nagy Katalin szakaik. IV. KFKK-NPA; Orlai Er
zsébet szakaik. II. MNB Könyvek Szerk.; Peté- 
nyiné Szoó Györgyi szakaik. IV. Fölöspéldány 
Kp.; Sándor Annamáriafm. MKI; Szalay Attiláim.

Számítástechn.alk. oszt.; Szatmári Istvánné 
ügyviteli II. Kötelespéldány szóig.; Tihanyi Gyu- 
láné ügyint. III. Gl PSZO; Török Andrásné ügy
int. II. Gl Bér; Vajda Mária fm. Számítás
techn.alk. oszt.

Eltávoztak a könyvtárból:

Áthelyezéssel: Homor Ferenc szakaik. IV. és 
Homor Ferencné ügyviteli II. Kodály Zoltán Ma
gyar Kórusiskola; Kis Józsefné szakaik. IV. 
Kosciuszko Tadeusz Ének-zene tagozatos ált. 
isk.; Szili Hajnalka szakaik. IV. Axel-Springer 
Kft.

Munkaviszony megszűnt: Porpáczy Elemérné 
szakaik. IV.; Rácz Szilárdné bm. II.; Vári Zol
tán szakaik. II.

...'arcodat is siratom, fejedet, 
szivedet, s a ruhádat, 
foszladozó gombod, mi a siri 
porokba gurult már.
Annyi idő múltán, uj gond 
közepette siratlak.
Jaj, mi az ember...

Kosztolányi Dezső

HADIK ERZSÉBET 
(1911-1989)

Kezemben a gyászjelentése: meghalt 1989. 
júl. 9-én, temetik 1989. júl. 28-án: Erzsiké el
ment!

1954 nyarán mint frissen végzett könyvtáros, 
a Széchényi Könyvtárba kerültem, a Hírlaptár
ba. Dr. Dezsényi Bélát -  egyetemi tanárunkat, 
aki a Hírlaptár vezetője is volt -  már ismertem, 
de az ottani kollégákat nem. No, erre még 
várni kellett három hónapot, mert az a kolléga

nő, akinek a helyére felvettek, nem tudott még 
átmenni a Kézirattárba. így ideiglenesen az Ol
vasószolgálatnál voltam. Gyakran feltűnt akkor 
nekem a hosszú katalógusfolyosón egy töré
keny alkatú, szigorú, de jóságos arcú kolléga
nő régimódi frizurájával és szemüvegével. 
A Hírlaptárba kerülvén ismertem meg az ott 
dolgozók kedves Erzsikéjét. Varga Béni bácsi 
és Nagy Károly bácsi raktárosok rajongtak ér
te, kivétel nélkül mindenki szerette és tisztelte. 
Hamarosan én is megtudtam, miért? Végtele
nül nagy tudású, példás szorgalmú és türelmű 
ember volt. Csodálatosan és precízen tudott 
dolgozni!

Vidéki tanítónő volt, ismeretsége révén 1942. 
szept. 19-én került a Széchényi Könyvtárba, 
egyenesen a Hírlaptárba. Akik alkalmazták, 
nem csalódtak benne. Kiváló szorgalommal sa
játította el a könyvtárosi tudnivalókat, és kitűnő 
szakembere lett a hírlapok és folyóiratok fel
dolgozásának. Tévedés azt hinni azonban, 
hogy csak “szigorú tanítónéni" tudott lenni: jó 
kedélye volt, és a hírlapokról és folyóiratokról 
nagy szeretettel beszélt, érdekesen, mintha sa
ját jó ismerősei lennének. Én, az akkori újonc
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is neki köszönhetem a betanítást és ennek az 
anyagnak a mérhetetlen szeretetét. Mennyit 
kellett még tőle tanulnom az egyetem után, 
hogy én is kiismerjem magamat a hírlapok, fo
lyóiratok bonyolult összefüggésű, szövevényes 
világában. Jó tanítóm volt Erzsiké, és ezért 
mindig hálával tartozom neki, hogy a munkám 
akkor is, jelenleg is örömet okoz nekem.

Kortalan volt, és akkor mi, fiatalok nem tud
tuk azt, hogy mennyire magányos. Betegsége 
miatt hamarabb -  1962. febr. 7-én -  ment 
nyugdíjba, és hiányát akkor éreztük meg iga
zán, mikor elment.

Hosszú évekig Erzsébet-napokon összeszo
kott kis csapat indult Erzsikéhez a Káplár ut
cába, hogy Őt nevenapján köszöntse. Kedves, 
meghitt órákat töltöttünk ott nála, együtt mi, 
régi hírlaptárosok: Gordon Giziké, Nagydiósi 
Móci, Busa Margitka, Kovács Cini, Pálinkás

Cila, Izsó Lívia, Lakatos Évi és jóma
gam. Ilyenkor Erzsiké előtt kinyílt az elmúlt 
idők kapuja: érdeklődve hallgatta a hírlaptári 
híreket: a költözésünket, az új vári épületbeni 
elhelyezkedést, ki ment nyugdíjba, kinek, ho
gyan alakult az élete. Ilyenkor Ő is beszámolt 
magáról. Rajtunk kívül kedves rokonai és egy
két régi tanítványa látogatták és gondozták. 
Alakja még apróbb és törékenyebb lett. Tavaly 
ez az Erzsébet-napi köszöntés elmaradt, mert 
kórházba került. Ott nem evett, 42 kg-ra fo
gyott, érelmeszesedése is volt, és most, júl. 9- 
én végelgyengülésben örökre elaludt.

Búcsúzunk Hadik Erzsikétől, az embertől és 
a kitűnő hírlaptárostól. Mi, akik ismertük, tud
juk, ki volt Ö, és példáját, tanítását és szorgal
mát tovább visszük, talán mi is át tudunk adni 
valamit a fiataloknak.

Darabos Pálné

Felhívás
az OSZK-történeti 
kutatásokban való 

részvételre

A nemzeti intézmények története szorosan 
kapcsolódik a nemzet történetéhez: keletkezé
sük, fejlődésük a nemzettudat ébredését jelzik, 
virágkorukat a nemzet életének felmenő szaka
szaiban élik, stagnálásuk, netán hanyatlásuk a 
nemzeti lét hullámvölgyeiről tanúskodnak. Kü
lönösképpen vonatkozik ez a Nemzeti Könyv
tárra, a nemzet írásban rögzített szellemi javai
nak őrzőhelyére. A magyar Nemzeti Könyvtár 
múltjának feltárásával még adósa a hazai mű
velődéstörténetnek. A Széchényi Könyvtár tör
ténetének első korszaka (1802-1867) megjelent 
ugyan már könyv alakban Berlász Jenő tollá
ból, a harmadik korszakon (1918-1946) Ha- 
raszthy Gyula dolgozik kisebb-nagyobb meg
szakításokkal a hetvenes évek közepétől, de a 
közbeeső korszak, az 1867-1918 közötti idő
szak kutatása még a kezdeteknél tart. Ezért 
hívjuk és várjuk különösen a könyvtár fiatal 
munkatársait, hogy vegyenek részt ebben a 
munkában, melyet a Könyvtár vezetősége kutató
idő megadásával támogat.

62 Széchényi Ferenc kepmasa. 
Czettér Sámuel festménye nyomán.



KUTATÁSI TÉMAJEGYZÉK

A Széchényi Könyvtár (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtára)
A dualizmus korában 1867-1918 
c. témakörben*

1. A Széchényi Könyvtár kiadványai és 
azok kritikai visszhangja a korabeli szakfolyói
ratokban 1876-1918.
Kiadványok jegyzékét Id. Az OSZK Évkönyve 
1957. Bp. 1958. 365- 383.

2. A Széchényi Könyvtár kiállításai és azok 
korabeli visszhangja a szaksajtóban és a napi
lapokban. A könyvtár kincsei más intézmények 
kiállításain. 1867-1900. 1901-1918.

3. A Széchényi Könyvtár munkatársainak 
külföldi tanulmányútjai, különös tekintettel a 
hungarika-kutatásokra. 1867-1918.
A külföldi tanulmányutakat a Magyar Könyv
szemle, valamint a Múzeum, ill. a Könyvtár évi 
jelentései rendszeresen közölték.

4. A Széchényi Könyvtár munkatársainak 
tudományos tevékenysége a szakfolyóiratok 
tükrében. 1. A könyvtárral, ill. annak állomá
nyába tartozó dokumentumokkal kapcsolatos 
közlemények. 2. A könyvtár munkatársai a 
szerzők között.
A könyvtár munkatársainak névjegyzékét a ku
tatók megkapják.
A Magyar Könyvszemle kivételével elsősorban 
ajánlott folyóiratok: Könyvtári Szemle, Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő, Egyet. Phil. Közlöny, 
Századok, Irodalomtörténet, ITK, Akad. Értesí
tő, MTA osztályközlemények. Segédeszközök a 
folyóiratok repertóriumai és az OSZK Tájékoz
tató Kézikönyvtárában található, ún. Galambos
féle repertóriumok. (A témán már dolgoznak.)

5. A nemzeti bibliográfiai vállalkozások és a 
Nemzeti Könyvtár 1867-1918.
Szabó Károly, Petrik Géza, Szinnyei József, 
Kereszty István, stb. munkássága, kapcsolatuk 
a Széchényi Könyvtárhoz, ill. annak gyűjtemé
nyeihez. Kurrens könyvészet a Magyar Könyv
szemlében.

6. A Széchényi Könyvtár egyes munkatár
sainak életrajza, pályaképe, irodalmi munkás
sága. Részletes kidolgozás csak a könyvtárral 
kapcsolatos tevékenységnél szükséges. Java
solt személyek (adatok sorrendjében: szül., ill. 
halálozás, a Széchényi Könyvtárban eltöltött 
évek, a Könyvtárosban megjelent életrajz): 
Áldásy Antal (1869-1932, 1894-1912)

Erdélyi Pál (1864-1936, 1886-1900, Kvt.
1978/2)
Esztegár László (1870-1905, 1896-1905, Kvt. 
1979/4)
Horváth Ignác (1851-1911, 1879-1911, Kvt.
1979/8)
Kereszty István (1860-1944, 1884-1922)
Kollányi Ferenc (1863-1933, 1893-1911, Kvt. 
1977/7)
Melich János (1872-1963, 1896-1922, Kvt.
1980/2)
Schönherr Gyula (1864-1908, 1889-1907, Kvt. 
1978/10)
Sebestyén Gyula (1864-1944, 1893-1919, Kvt. 
1964/7)
Váczy János (1859-1918, 1887-1893)

7. A fénykép a Széchényi Könyvtár gyűjte
ményeiben.
Az első fényképek bekerülése az állományba, 
további gyarapodásuk 1918-ig. Ma milyen gyűj
teményekben milyen, 1918 előtti fényképek ta
lálhatók.

8. A Széchényi Könyvtár és a Vasárnapi 
Újság kapcsolata 1867-1918.
1. A Széchényi Könyvtárról, ill. annak állomá
nyáról megjelent közlemények. 2. A Könyvtár 
munkatársai a VU szerzői között. (A témára 
igénybejelentés érkezett.)

9. A Széchényi Könyvtár a Pesti Napló tük
rében.
1870. aug. -  1880. 1880-1890. 1890-1900. 
(A témára pályázat érkezett.)

10. A Széchényi Könyvtár a Hon c. napilap 
tükrében. 1870-1882. (A témára pályázat érke
zett.)

11. A Széchényi Könyvtár a Budapesti Hír
lap c. napilap tükrében. 1881-1900.

Valamennyi témához segítséget nyújt a 
témavezető: dr. Somkuti Gabriella, a korszak 
összefoglaló megírásával megbízott kutató 
(Lakástelefon: 166-8089).

E korszakban a hivatalos elnevezés a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára volt, s így szerepelt a köztudatban is. 
A Széchényi Könyvtár (vagy Széchényi Országos Könyvtár) elnevezést ritkábban használták. A mai közérthetőség 
kedvéért a továbbiakban Széchényi Könyvtárat írunk.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

TOVÁBBKÉPZÉS 
A KMK-BAN

1989 őszétől a KMK fokozott mértékben se
gíti elő a továbbképzést. Meghirdetett tanfolya
mainak egyikére-másikára többszörös volt a 
túljelentkezés, sőt, volt olyan is, amelyikből két 
csoportot kellett indítani.

Ilyen volt az egyéves könyvtárkezelői tan
folyam is, amelyet könyvtárban dolgozó, érett
ségizett fiatalok részére szerveztünk. A vizsga 
sikeres letételével a hallgatók könyvtáros szak- 
alkalmazott II. szakképesítést szereztek.

A vezető-módszertani tréninget szintén 
könyvtárban dolgozó, vezető munkakörben lé
vőknek hirdettük meg, s elsősorban olyanokat 
részesítettünk előnyben, akiknek indokolt a 
modern vezetéselmélet és gyakorlat ismerete. 
A tréning célja, hogy a csoport-dinamika, a 
szociálpszichológia, az általános személyiség
lélektan eredményeinek felhasználásával önis
meretet, mások megismerését, kapcsolatkész
séget, együttműködést, viselkedésbeli érzé
kenységet, nyitottságot, fogékonyságot fejlesz- 
szen. A tanfolyam egyhetes, tréning-jellegű.

Az osztályozói továbbképző (ETO) három 
konferenciából áll, és havonta három-három 
nap elfoglaltságot jelent. Az egyes konferen
ciák az ETO rendszerében szétszórt rokon tu
dományokat és ismereteket együtt tárgyalják, 
még akkor is, ha azok más-más osztályba tar
toznak.

Négyszer háromnapos konferenciából áll a 
módszertanos továbbképző tanfolyam. A részt
vevők a munkájukhoz szükséges ismeretekről 
hallgatnak összefoglaló előadásokat. Szó esik 
az irányítási változásokról, jogi szabályozókról, 
régi és új egyesületekről, társadalmi szerveze
tekről, gazdasági társaságokról. Előadások 
hangzanak el a könyvtárak együttműködési le
hetőségeiről, az időszerű könyvtári feladatok
ról, azon belül a cigányság és a menekültek 
beilleszkedési törekvéseit támogató, közműve
lődési szerepről. Nem marad figyelmen kívül a 
szenvedélybetegségek könyvtári megsegítése 
sem.

Hétszer háromnapos ciklusból áll a könyv
tárpedagógiai továbbképző tanfolyam. Ezt első
sorban az olvasószolgálatban dolgozók részé

re szerveztük, olyanoknak, akik felelősséget 
éreznek a környezetükért és munkájukat olva
sásszociológiai, pszichológiai és pedagógiai is
meretekkel is alá akarják támasztani. Előadá
sok hangzanak el az életmód, az életforma és 
az értékrend változásairól, a nevelés zavarairól, 
a szocializációról és az interperszonális kap
csolatokról. A tanfolyamot a könyvtárhasználók 
olvasmányválasztási és olvasmánybeszerzési 
szokásairól a hallgatók előadásai teszik színe
sebbé, amelyekhez helyzetgyakorlatok és szi
mulációs játékok kapcsolódnak.

Az antikváriust, becsüs szaktanfolyamot első
sorban az OSZK dolgozói számára hirdettük 
meg, de kellő indokkal más könyvtárakból je
lentkezőket is felvettünk. A kilencszer három
napos időtartam alatt elsősorban a régi köny
vek beszerzéséhez kapnak gyakorlati segítsé
get. Részletesen elemzik a gyarapítási segéd
eszközöket, a legfontosabb magyar és nemzeti 
bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat. 
Szó esik a folyóiratokról, a bibliofiljáról, hagya
tékokról is. Gyakorlati munkájuk során figyel
met fordítanak latin címlapok fordításaira is, 
melynek célja, hogy a hallgatók a nyelvismeret 
hiányával szótár segítségével is eligazodhassa
nak egy-egy latin nyelvű, barokk címlapon.

Az olvasásismeret tanításának módszertanát 
felölelő tanfolyamra az ELTE, a tanárképző és 
a tanítóképző főiskolák olvasásismeretet tanító 
oktatóit vártuk. Az előadássorozat célja az ol
vasásismeret (ennek keretében olvasáslélektan, 
olvasáspedagógia, olvasásszociológia) tananya
gának korszerűsítése. A konzultáció alkalmas 
arra is, hogy a résztvevők tapasztalatokat cse
réljenek, módszereik ismertetésével segítsék 
egymás munkáját.

A tanfolyamok szervezése és lebonyolítása 
során számos új módszert kívánunk tapasz
talatainkkal megerősíteni, avagy kétségeinkkel 
módosítani. Ez természetesen igényli a tanfo
lyamra jelentkezők aktivitását is, amely előse
gítheti a folyamatos képzést, a mindenkor napra
kész ismeretekkel történő reagálásokat.

Törökné Jordán Katalin
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HÍRADÁS A MAGYAR 
KÖNYVÉSZET 1921-1944 

MŰHELYÉBŐL

A Magyar Könyvészet 1921-1944 c. retros
pektív bibliográfiai ciklus legutóbbi, 3. kötete 
Társadalomtudományok 2. Jog -  Közigazgatás 
-  Népjólét -  Pedagógia -  Néprajz köteteimmel 
és tárgykörben 1986 őszén jelent meg (1985- 
ös impresszummal). Mi történt azóta a retros
pektív bibliográfiai szerkesztőségben (osztá
lyon), s mikor várható az újabb kötet(ek) meg
jelenése? -  vetődhet fel a kérdés sokakban.

Mindenekelőtt egy szerkesztőségi őrségvál
tás történt az osztály vezetésében és személyi 
összetételében. A ciklust megtervező és elindí
tó, nagy tudású és tapasztalatú szerkesztőt, 
dr. Komjáthy Miklósáét, aki az 1945-1960-as 
könyvészetet is szerkesztette, nyugdíjba vonu
lása után e sorok írója váltotta fel 1985 tava
szán. A 6. és 7. (ETO: 8), majd az 1. és 2. 
(ETO: 0-33) kötetet még ő szerkesztette, míg 
a fent leírt 3. kötet már kettős felelős szer
kesztői szignóval jelent meg. Távozása után a 
4. (ETO: 5-6) és 5. (ETO: 7, 9) kötet, a 8/1-2. 
(mutatókötet a pótlásokkal) és a kiegészítő kö
tetek (tankönyvek, zeneművek, térképek) lekto
ráltatásának, végső megszerkesztésének és 
közreadásának gondja már az új szerkesztőre 
és az időközben csaknem teljesen kicserélő
dött munkatársi gárdára maradt. A szerkesztő
ségből távozottak között van az ETO szakrend 
megtervezője és a megjelent öt kötet szakszer
kesztője, S. Lengyel Márta is, aki szintén nyu
galomba vonult. Az elsőként 1980-ban megje
lent 7. kötet munkatársai közül már csak Froe- 
melné Jáky Éva (címleíró szerkesztő, csoport- 
vezető) képviseli a folytonosságot. Átmenetileg 
az osztály létszáma hatról öt főre csökkent 
(létszámzárlat miatt), s a feloldás csak az új 
Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályba 
történt átszervezéssel következett be. (A sze
mélyi változások mértékére jellemző, hogy az 
utóbbi tíz évben megjelent, ill. előkészített hat 
kötet munkálataiban az 5-6 álláshelyen össze
sen 13 főfoglalkozású és két részfoglalkozású 
munkatárs osztozott.)

A sok személyi változás, létszámingadozás 
már önmagában is magyarázza, hogy az indu
láskor tervbe vett "egy év -  egy kötet* megje
lentetés nem volt tartható. Ezt az ütemtervet 
csak az elsőként kiadott és előzetesen jól elő
készített 7. és 6. köteteknél tudta betartani a 
szerkesztőség. (Valljuk be: az egész anyag 
előzetes lektorálása híján nem is volt reális ez

a célkitűzés, hisz a lektorálás és a nyomdai 
kézirat elkészítése önmagában is egy évet 
vesz igénybe, s a nyomdai átfutást is alig si
került még eddig egy év alá leszorítani.) 
Utóbb a kényszerű nyomdai változások is ne
hezítették, lassították a megjelenést. Az Egye
temi Nyomda az első négy kötet kinyomtatása 
után lemondta a közreműködést. Az időrend
ben ötödik (száma szerint 3.) kötetet már a 
Franklin Nyomda állította elő, de a következőt 
már ők sem vállalták a hagyományos nyomda- 
technikával. Nyomdaüzemünk közbenjárásával 
megindult a fényszedési, sokszorosítási, kötési 
kapacitások és a legkedvezőbb árajánlatok ke
resése. Ennek eredményeként került a soron 
következő 5. kötet 1988 őszén a Nyomdaipari 
Fényszedő GT-hez, amely a számára szokatlan 
műfajban igen nagy hibaszázalékkal és három
szori korrektúrafordulóval csaknem egy évig 
dolgozott rajta (közben alaposan megdolgoz
tatva a szerkesztőséget is). Majd a tervezett 
MTA sokszorosító és a Révai Nyomda kötésze
te helyett ismét a Franklin Nyomda követke
zett, amelyik kedvezőbb áron és egyszerre vál
lalta a sokszorosítást és a kötést is, de a ka
pacitás IV. negyedévi lekötése híján már csak 
1990. január végére. Tanulság: alapvető köny
vészeti kiadványainkat nekünk (az OSZK-nak) 
kellene előállítani, de legalább a sokszorosítás
ra kész nyomóformáig eljuttatni. Az optimális 
megoldást természetesen a központi könyvtári 
kiadó évtizedes tervének valóraváltása jelente
né. Amíg ez meg nem valósul: további kötete
inket saját munkában, számítógéppel tervezzük 
kiszedni, abban a reményben, hogy így keve
sebb lesz a korrektúraforduló, a hibaszázalék, 
az átfutási idő és a költség. (Ma egy átlag 50 
A/4 íves kötet külső fényszedői előállítási költ
sége alsó határon is megközelíti az egymillió 
Ft-ot, s ez a jövőben csak növekedni fog.)

Nem hagyhatók ki a lassító tényezők felsoro
lásából azok a szakmai megfontolások, eljárá
sok sem, amelyek azt célozták, hogy fokozzuk 
a kiadás előtt álló kötetek teljességét, a bibli
ográfiai leírások és utalóik pontosságát, a sza
kozás és szakcsoportosítás helyességét. En
nek érdekében a még kiadatlan két kötet cé
dulakéziratát csaknem szinkronban lektoráltat
tuk (lehetőleg a könyvészetben is jártas 
anyagkiegészítő, hiánypótló lektorokkal), s a 
soron következő 5. kötet szerkezetét, utaló
rendszerét nem zártuk le addig, amíg össze 
nem vetettük az utolsó (4.) kötet rokon szakja
ival, az utalókat illetően pedig már a megjelent 
kötetek tételeivel. (Az előző ciklusból és a ko
rábbi kurrens MNB-ből átvett egyedi szakuta- 
lós rendszer formai megoldása nem bizonyult 
szerencsésnek: növeli a terjedelmet és a hiba'
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lehetőséget, idő előtt megköti a fő tételek 
szakrendi helyét.) Kihasználtuk az optimálisabb 
vári feltételeket (nagy kézikönyvtár, olajozott 
belső kölcsönzés) a hiányos és hibás bibliog
ráfiai leírások (köztük az utóbbi 50-60 év vál
tozó címleírási gyakorlatát tükröző, nem rekata
logizált OSZK-s adrémás leírások) autopsziás 
ellenőrzésére, javítására. Nemkülönben a 
könyvtárunkban hiányos sorozatok, többkötetes 
művek, évkönyvek és évi jelentések szakköny
vészeti kontroll, levelezés, telefonos és szemé
lyes megkeresés útján való pótlására. Külön 
tanulmányt érdemelnének a korabeli köteles- 
példány-szolgáltatás tipikus tudományági, kiad
ványműfaji és nyomdahely szerinti fehér foltjai, 
felszámolásuk módszerei. De a könyv és kis
nyomtatvány, ill. efemer irodalom határának 
megvonása körül máig kiható elméleti (kiad
ványtipológiai) és ebből következő gyakorlati 
(katalogizálási, raktározási) bizonytalanságok 
is.

Végül lássuk, hogy a sok személyi, szakmai 
és technikai nehézség leküzdése után 'mi van 
a kosárban?*, azaz a legújabb, már a Franklin 
Nyomdában sokszorosításra és kötésre váró 5. 
kötetben, amejynek részcíme: Művészet -  Sport 
-  Földrajz -  Életrajz -  Történelem. Talán nem 
túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egész bibliog
ráfiai ciklusnak ez a legaktuálisabb, a közel
múlt és napjaink társadalmi-politikai változásai
ra leginkább rímelő kötete. A 787 oldalas 
összterjedelemből a Művészet fejezet 25%-os 
részarányával kiegészíti és teljessé teszi a 6. 
és 7. kötetben adott irodalmi körképet. A Sport 
teljesen új színt visz az anyagba -  a Testneve
lési Főiskola Könyvtárának állományából merí
tett tetemes lektori pótlással. (Részaránya a 
sakkal együtt 7%.) Az Életrajz és rokon tudo
mányok terjedelmileg a legkisebb fejezet (3,5%) 
ugyan, de annál fontosabb. Egyrészt össze
gyűjti az egész vállalkozás szakfejezeteiben 
szétszórtan található kollektív (önálló és rejtett) 
életrajzgyűjteményeket, másrészt kiegészíti két, 
újra divatba jött szakterülettel: a genealógiával 
és heraldikával. A Földrajz fejezet viszonylag 
nem nagy terjedelmű (14,5%) anyagából külö
nösen figyelemre méltó a hazai gazdasági 
földrajz fejlettsége, a regionális földrajzi és az 
útikalauz-irodalom sokrétűsége. A Régészet és 
Történelem fejezetek teszik ki a kötet terjedel
mének felét, egyben ezek alkotják talán legér
tékesebb részét. Bennük találjuk meg számos, 
máig aktuális politikai és történelmi kérdés 
igen sokszínű megközelítését. (E tekintetben a 
2., zömmel politikai és közgazdasági tartalmú 
kötet szerves kiegészítője.) A korszak szélső
séges jobboldali kiadványai mellett, amelyek 
az OSZK volt Zárolt Kiadványok Tára állomá

nyának zömét alkották, megtalálhatók itt a 
Horthy-rezsim által föld alá szorított, illegális 
kommunista művek is. A helytörténeti kutatás 
és a honismereti mozgalom számára különö
sen értékes lesz a helytörténeti-honismereti 
monográfiáknak, sorozatoknak a történelmi Ma
gyarország egészére (a Trianon után elcsatolt, 
majd a bécsi döntések után visszacsatolt or
szágrészekre is) kiterjedő, analitikusan feltárt, 
gazdag A/Z-s (a földrajzi-közigazgatási egysé
gek korabeli neve szerint rendezett) anyaga. 
(A helytörténeti, honismereti és regionális föld
rajzi irodalom teljesebbé tételéhez igen sok se
gítséget kaptunk a helyismereti irodalom vidéki 
báziskönyvtáraitól, amiért ezúton is köszönetét 
mondunk!)

Úgy gondoljuk, hogy legújabb kötetünk nél
külözhetetlen és hasznos segédeszköze lesz a 
jelzett szakterületek kutatóin túl valamennyi 
könyvtárnak, köztük az OSZK-nak is (rekatalo- 
gizálás, deziderálás, tájékoztatás). Reméljük, 
hogy önköltségen aluli, méltányos eladási ára 
(600,- Ft) az 1990. I. negyedévi terjesztéskor 
(TÉKA Könyvtárellátó) nem okoz megoldhatat
lan beszerzési gondokat.

Kertész Gyula

MAGYAR KÖNYYÉSZET 
1921— 1944

A Magyarországon nyomtatott könyvek 
szakosított jegyzéke

KÖ Z Rf .A D J A
AZ O R S Z Á G O S  S K fc C l l tN Y I  K Ö N Y V T Á R

V.

M Ű V É S Z E T  — SPORT — FÖ LDRAJZ  
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KIÁLLÍTÁS

‘'Földabroszok 
Magyarországról 

(1528- 1900)" 
Magyar térképtörténeti 

kiállítás

Az OSZK három kiállítóterme a nyári hóna
pokra a Térképtár közel 200 kincsének: térké
peknek, atlaszoknak, földgömböknek adott ott
hont, hogy azokat mind a hazai nagyközön
ség, mind az itt megforduló külföldi turisták, 
mind pedig az augusztus 17-24-én Budapes
ten ülésező XIV. Nemzetközi Térképészeti Kon
ferencia vendégei megtekinthessék, tanul
mányozhassák, gyönyörködhessenek bennük.

A kiállítás megrendezésére a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium kérte fel az 
OSZK-t a fenti konferenciával kapcsolatban, a 
magyar térképészet történelmi múltjának de
monstrálása céljából. (A konferencia alkalmá
ból még több más térképészeti kiállítás is lesz 
Budapesten.) Az OSZK vezetősége úgy látta 
helyesnek, hogy a hosszas előmunkálatokat 
igénylő kiállítás ne csak az egyhetes konferen
cia idejére álljon az érdeklődők rendelkezésé
re, hanem az egész nyári idény alatt is. így 
nyitotta meg július 6-án 11 órakor -  Dr. Ju
hász Gyula akadémikus, főigazgató üdvözlő 
szavai után -  a kiállítást Dr. Papócsi László 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter- 
helyettes, akinek felügyelete alá tartozik a Mi
nisztériumban a térképezési munkákat irányitó 
Földmérési és Térképészeti Hivatal.

Megnyitó beszédében utalt arra, hogy a kiál
lítás -  amelynek tematikáját és anyagát egyéb
ként a Térképtár kollektívája közös munkával 
állította össze és válogatta ki -  áttekintést 
nyújt a magyar térképészet négy évszázados 
fejlődéséről. Ez a humanizmus jegyében a XVI. 
század elején született meg, méghozzá a ma
gyar Lázár és az erdélyi szász Johannes Hon- 
ter munkássága révén, az akkori idők szintjé
nek élvonalában. Az ország három részre sza
kadása, a szüntelen török háborúk és gyakori 
szabadságharcok azonban meggátolták ennek 
a jól induló munkának a folytatását, és több 
mint másfél száz éven át lehetetlenné tették,

hogy az országról, vagy akárcsak annak egyes 
részeiről felmérés alapján készüljön térkép. Er
re csak a XVIII. században, a törökök elleni 
felszabadító háború, ill. a Rákóczi-szabad- 
ságharc végeztével kerülhetett sor. Ezt követő
en azonban a közigazgatás, a gazdasági élet 
különböző ágazatainak egyre erőteljesebb kifej
lődése immár nélkülözhetetlenné tette a pon
tos felmérésen alapuló, a megyéket, községe
ket, uradalmakat, stb. ábrázoló térképek hasz
nálatát. A magyar mérnökök és földmérők -  
mindenekelőtt is Mikoviny Sámuel hatása alatt 
-  ezt a feladatot ismét a kor színvonalának tel
jesen megfelelően látták el. A XVIII. század 
második felétől kezdve a folyószabályozás és 
lecsapolás, a jobbágyfelszabadítást követően 
az úrbéri rendezés, majd az egységes adózás 
érdekében elvégzett kataszteri térképezés állí
totta komoly feladat elé a mérnökeinket, akik
nek képzése is már hazai intézményekben tör
tént ekkor. A XIX. század vége felé az orszá
got egyre jobban megismerni óhajtó nagykö
zönség, valamint az oktatásügy térképek, atla
szok iránt egyre fokozódó igényeinek kielégíté
sét a Kogutowicz Manó által 1890-ben alapított 
Magyar Földrajzi Intézet vállalta magára. Ez 
egyben a magyar kartográfia történetében mér
földkövet is jelentett: ezzel vette kezdetét ha
zánkban a' modern kartográfia, amelynek be
mutatása azonban már nem a mi kiállításunk 
feladata.

A kiállításban az anyag tematika szerint van 
elrendezve. Az első teremben az ország egé
szét, annak nagyobb részeit, illetve megyéit 
ábrázoló térképek vannak elhelyezve. A máso
dikban a mező- és erdőgazdasági, vízügyi és 
bányászati térképek foglalnak helyet, a harma
dikban viszont az ún. tematikus térképek sora
koznak, amelyeknél a térkép tulajdonképpen 
már csak keret a gazdasági, természeti, vagy 
társadalmi viszonyok egy-egy részlete állapotá
nak, fejlődésének szemléltetésére. Mindezeket 
az egyes témákkal kapcsolatos szakkönyvek, 
földmérő műszerek, földmérést ábrázoló képek 
reprodukciói és neves magyar geodéták, kar
tográfusok arcképei egészítik ki.

A bemutatott térkép- és könyvanyag kizáró
lag az OSZK gyűjteményeiből való: a térképek 
jelentős része Széchényi Ferenc adományából 
származik, éppen ezért is választottuk a "Föld- 
abroszok Magyarországról’ címet a kiállításnak, 
ahogy a könyvtáralapító nevezte a térképeket.
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A műszerek és műtárgyak kölcsönzéséért ez
úton is kifejezzük a köszönetünket az Orszá
gos Műszaki Múzeum, ill. a Magyar Nemzeti 
Múzeum felé. A kiállítás költségeihez a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
150.000 forinttal járult hozzá. A technikai ins
tallációt az OSZK Közművelődési és Marketing 
Irodája, az anyag restaurálását, paszpartúzását 
pedig restaurátori műhelyeink és kötészetünk 
végezte el. A feliratok magyar és angol nyelvű
ek. Készült a kiállításról ugyancsak kétnyelvű 
katalógus is, amely azonban a megnyitásra 
-  sajnos -  nem látott napvilágot.

A kiállítás augusztus 31-ig várja a látogatóit. 
(A vendégkönyvbe már az első napokban több 
látogató sajnálattal jegyezte be, hogy a zárás 
ezen időpontja nem teszi lehetővé az iskolák 
számára a kiállítás csoportos megtekintését.)

Dr. Patay Pálné

"A naiv művészet 
szabadon tenyészik, 

mint a vadvirág"
E szabadon tenyésző vadvirágnak egy kü

lönlegesen ritka szép fajtájából egy egész bok
rétára való szökött könyvtárunk Folyosógalériá
jába, látogatóink és dolgozóink gyönyörködte
tésére. Boros Lajosné Endresz Teréz textilmű
vészt, könyvtárunk régi dolgozóját szinte vala
mennyien jól ismerjük, tiszteljük, szeretjük. így 
sokan ott szorongtunk 1989. július 13-án, ami
kor Bánszky Pál megnyitotta a Teri néni 70. 
születésnapja alkalmából rendezett életműkiállí
tást. Bánszky Pál, a kecskeméti Naiv Művé
szek Múzeumának igazgatója ‘A naiv művészet 
Magyarországon* című könyvében a címben ki
emelt mondatot így folytatja: "Alkotói legtöbb
ször érett emberként, kialakult világképpel kez
denek bele az alkotótevékenységbe, és egy- 
egy képbe, szoborba sűrítik bele életük mon
danivalóját. Felnőtt emberek, és mégis ártatlan 
gyermek módjára alkotnak, művészetükben 
őrizve a gyermeki látásmód naivitását. Szemlé
letük hamvas tisztasága nem egyszerűen ro
kon a gyermekek ösztönös vizuális megnyilat
kozásaival, hanem idős korukra is át tudtak 
menteni -  ki többet, ki kevesebbet -  saját 
gyermekségükből. Úgy tűnik, vannak olyan 
emberek, akik úgy élik le egész életüket, mint

a gyermekek, s közülük a festegető, vagy szo
borfaragó alkotók munkáiban gyermekségük 
egész közvetlensége megnyilvánul. Számukra 
eljön az a ‘második gyermekkor*, amelyben -  
Kierkegaard szavaival -  ‘az ifjúság álmait az 
öregkor valósítja meg.* Ezek a szavak mintha 
egyenesen Borosné művészetéről íródtak vol
na, bár ő álmait nem festegetéssel, vagy szo
borfaragással valósítja meg, hanem az általa 
Textildomborításnak* nevezett, sajátos techniká
val. Alkotásait textilképeknek mondják, őt ma
gát pedig textilművésznek, holott művészi 
munkája során szinte mindent felhasznál, ami 
keze ügyébe kerül, és ami az ábrázolni kívánt 
témának a legjobban megfelel. Számunkra, 
földi halandók* számára értéktelen dolgok 
ezek: apró vásznak, csipkék, bőrök, tükördara
bok, búzakalászok és búzaszemek, vagy a 
Medjugorjeból való kövecskék kincsekké vál
nak istenáldotta keze, türelme és szorgalma 
nyomán. Képzeletében minden a helyére kerül, 
és fontos szerepet kap képein.

1919. július 2-án -  Sarlós Boldogasszony 
napján -  született a bakonybeli Nagyesztergá- 
ron. A néphagyomány szerint e nap az asszo
nyok számára dologtiltó nap. Ám Teri néni 
egész élete kemény munkával telik. A szülői 
háznál tanult kötelesség irányította életét és 
szorítja még ma is. így történhetett, hogy ál
dott tehetsége csak 50-es éveinek derekén 
kezdett bontakozni. Első kiállítására 1976-ban 
a Kassák Klubban került sor, majd ezt számos 
újabb bemutatkozás követte itthon és külföl
dön. 1982 óta a Képzőművészeti Alap tagja, 
és számos kül- és belföldi kiállítás résztvevője 
(Szerencs 1977, Nyíregyháza 1977, Dunaújvá
ros 1978, Párizs 1982, Berlin 1983, Szekszárd 
1983, Tata 1984, London 1984, stb.). Több 
önálló kiállításon is bemutatták munkáit (Mű
szaki Egyetem Kollégiuma 1979, Kecskemét, 
Naiv Művészetek Múzeuma 1981, Egyházaske- 
sző, Várkesző, Bakonyjákó 1983, Petőfi Irodal
mi Múzeum 1985, stb.). Művei megtalálhatók a 
kecskeméti Naiv Művészetek Múzeumának ál
landó kiállításán, a Magyar Nemzeti Galériá
ban, stb. A világ naiv művészeinek enciklopé
diájában is helyet kapott. Ez a mostani a kiál
lítások sorában az ötvenegyedik.

A megnyitó igazi születésnapi volt: ünnepé
lyes és megható. A folyosó zsúfolásig megtelt 
ünneplőkkel, akik között szerényen, angyali 
mosollyal húzódott meg Teri néni, az ünne
pelt. Beszédében Bánszky Pál ismertette Bo
ros Lajosné 15 éves művészi pályafutását, ér
tékelte művészetét, megállapítva, hogy a mű
vész a kortárs naiv művészet egyedülálló alak
jává vált. Ezután -  nem kis meglepetésünkre 
és gyönyörűségünkre - Bodza Klára és tanít
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ványai, a Tátika együttes énekesei bakonyi 
népdalokkal örvendeztették meg a művészt és 
az ünneplő közönséget. A kedves gyermek
hangokon megszólaló felelgetős nóták derűt 
és mosolyt fakasztottak a hallgatóság körében. 
Ezt követően Szente Ferenc igazgatóhelyettes 
felolvasta Juhász Gyula főigazgató meleg és 
közvetlen hangú levelét, majd átnyújtotta a 
művelődési miniszter kitüntetését, a Szocialista 
Kultúráért kitüntető jelvényt, amelyet Teri néni 
elfogódottan és nem kis meglepődöttséggel 
vett át, akárcsak a virágözönt, amellyel el
árasztották tisztelői.

A kiállítás rendezői, Béni Györgyi és Lencsó 
László ‘őszinte és szeretetteljes jókívánságnak* 
szánták ezt a kiállítást, és ehhez mért lelkese
déssel és gonddal végezték munkájukat. Kö
szöntőnek szántam én is, amikor felvetettem a 
kínálkozó évfordulót, ám Teri néni szüle
tésnapján valójában mi lettünk a megajándéko
zottak, azáltal, hogy három hónapon át min
dennapos látogatói, szemlélői és élvezői lehet
tünk ennek a bájos és szép gyűjteménynek. 
Mi, akik szinte kezdettől fogva szemtanúi le
hettünk a képek születésének, legtöbbjét már 
régi ismerősként szemléltük, hiszen Teri néni 
sokszor mutatta be félig készült képeit, egyes 
figuráit, hozzáfűzve meséit gyermekkoráról, a 
falusi életről, az ünnepekkor meszelővei kívül- 
belül "nagytakarított* szülői házról, a tisztaszo
báról, berendezéséről. Ilyenkor azután érdeklő
déssel hallgattuk, majd további munkára biz

tattuk őt. A későn bontakozó, túlontúl szerény 
művész számára fontos volt ez a biztatás, 
amelyben elsőként Jóború Magda részesítette. 
Mint ahogyan számunkra is sokat jelentett 
-  és jelent ma is -  Teri néni tiszta embersége, 
meleg szeretete. Témája a gyermekkor emlé
kei, és a ma látomásai. Képei a mindennapi 
élet tükörcserepei, a szív gyöngyszemei. Mint 
a gyerekek egy gazdag meséskönyvet, úgy 
szemléltük ezeket a képeket, felfedezve mind 
apróbb és apróbb részleteit: a csonttal birkózó 
kutyát, a parasztlányt böködő libát, a lányok 
szoknyája ráncát, a tisztaszoba falán a tükröt, 
a gerenda alatt sorakozó köcsögöket, a pará
nyi hímzett ködmönöket, “festett* tányérokat, az 
elbitangolt kiscsikót, a hívogató, tártkarú csi
kóst, a huncut mosolyú menyecskéket, játsza
dozó leánykákat és legénykéket. Majdhogynem 
idilli ez a világ, de nem a valóság rovására! 
Éppen az előbb említett, apró részletek teszik 
hitelessé, az emberi arcok lágy mosolya pedig 
kedvessé és megnyugtatóvá. Nem véletlen, 
hogy többen kórházak falára kívánták ezeket a 
képeket. Ez a kívánság -  úgy hallottam, -  a 
napokban realizálódik, mivel az itt látottak a 
közeljövőben a Margit Kórház Kisgalériájának 
■vendégei* lesznek.

Kívánjuk, hogy az itt bemutatott életmű még 
sokáig nőjön, gazdagodjon, alkotójának pedig 
ezúttal is gratulálunk, és minden jót kívánunk!

Kocsy Anikó

MUNKATÁRSAINKRÓL

"Maradandóvá formálni 
az elfolyót"

BESZÉLGETÉS 
FODOR ANDRÁSSAL

-  Egyik versében azt írja, hogy a barátság a 
'véges szabadság ráadása, egyetlen érv az el
múlásra*. Az emberi kapcsolatok közül miért 
éppen a barátságot tartja a legtöbbre?

-  Talán azért, mert ha visszavezetem az éle
temet az öntudatra ébredésemig, tehát addig 
az időpontig, amitől fogva azonos vagyok ma
gammal, mindig voltak barátaim. Életem törté

nete barátságok története; az, hogy vannak 
barátaim, s a barátaimnak barátai, beleszólt 
mindenbe, ami fontossá vált számomra, még a 
versírásba is. A barátságot -  Fülep Lajos meg
határozásával élve -  első szentségnek tekin
tem, sérthetetlennek és a szerelmet is megtar
tónak.

Fülep Lajos és Colin Mason

-  A művészettörténész Fülep Lajos és a ze
neesztéta Colin Mason neve rendszeresen fel
bukkan műveiben. Úgy tetszik, a kettőjük
höz fűződő barátság máig meghatározza az 
életét.

-  Mert már nincsenek. Ennek ellenére nem 
tudok úgy gondolni rájuk, mint halottakra,
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valóban állandóan beleszólnak az életembe. 
Újra és újra megidézem lényüket: halálukba 
nem nyugszom bele. Szinte egyszerre vesztet
tem el őket, Fülepet 1970. októberében, Ma- 
sont 1971. februárjában -  erről írtam a Kettős 
rekviem című kötetemet -, azt a két embert, 
aki mindig is a legfontosabb volt nekem. Fü- 
lep Lajos azért, mert az idővel kötött össze, 
Colin Mason pedig azért, mert a távolsággal. 
Mason az ötvenes-hatvanas évek hideg világá
ban nagy erőt adott, mert tudtam, él Angliá
ban valaki, aki megtartja számomra a világot 
kereknek.

-  Miben látja -  azon túl, hogy a saját életé
be beleszóltak -  ennek a két embernek a je
lentőségét a magyar szellemi életben?

-  Fülep rendkívüli jelentőségét abban látom, 
hogy fölébe tudott nőni annak a sok ádázko
dásnak, így a népies-urbánus vitának is, ami 
a két háború közötti magyar szellemi világot 
megosztotta. Máig példának tekintem arra, ho
gyan lehetünk egyszerre a világra nyitottak és 
egy szűkebb közösséghez tartozók. Vélemé
nyem szerint az ő alapvetése nélkül Magyar- 
országon művészetről gondolkodni nem lehet.

Mason jelentősége pedig abban van, hogy 
angol létére rádöbbent: Bartók a XX. század 
legnagyobb zenésze. Képes volt magyarul ta
nulni azért, hogy megismerje azt az országot, 
ahonnan ilyen valaki származik, méghozzá 
olyan időszakban, amikor nálunk a zsdanovi 
esztétika nevében Bartókot mindinkább elítélni 
volt divat. Ő tartotta bennünk a hitet, hogy a 
bartóki zene egyetemes emberi érték, miköz
ben állandóan arra is figyelmeztetett, hogy 
nem szabad mereven gondolkodnunk: Bartók 
iránti szeretetünk nem vakíthat el bennünket 
annyira, hogy más értékeket észre se ve
gyünk.

-  Ön a táborokra osztott magyar iroda
lomban táborokon kívül áll, viszont minden tá
borra odafigyel, és minden táborban értéket 
keres.

-  Ez nyilván azzal is összefügg, hogy egy
szerre több barátot tudtam és tudok szeretni, 
belátva azt, hogy egyikük ilyen, másikuk 
olyan. Ebből, kétségtelen, sok konfliktus is 
származik. De már gimnazista koromban volt 
egy barátom, aki állandóan arra figyelmezte
tett, hogy legyek tárgyilagos, tegyek latra min
dent, mielőtt döntenék. Az Eötvös-Kollégium- 
ban pedig kialakult bennem az a vágy, hogy 
az értékeket elismerve, próbáljam legalább be
szélgetőtársként egy asztalhoz ültetni az elté
rően gondolkodó embereket. Olyan közösséget 
vágytam teremteni, amelyben mindenki meg
tarthatja a maga külön valóságát. S ebben Fü
lep és Mason voltak a példaképeim: egyikük

sem volt dogmatikus, mindketten az eszmék 
szabad áramlásának hívei voltak, holott beszo
rított világban éltünk.

Becsapott nemzedék

-  Költészetének kulcsszavai: hűség és józan
ság.

-  Az ötvenes évek elején a barátság nagy 
próbára tétetett. Gyanússá vált minden olyan 
kapcsolat, melyet a gondolat és a kritika sza
badsága, egyáltalán a kedély felszabadulni vá
gyása határozott meg. Ebben az időben sok 
árulásnak voltam tanúja, talán ezért vált fon
tossá számomra a hűség.

Józanságra is ez a korszak szoktatott. Ifjú
koromban sokkal könnyebbnek gondoltam 
mindazt, aminek nekivágtam, mert vitt valami 
természetes lendület. Meglepő talán: az avant
gárd dongolkodásmód költőként is roppant tet
szett nekem. Ám a kedélytelenné váló korszak, 
az a tény, hogy a játékosság ideje lejárt, meg
fontoltságra késztetett. Józanul kellett dönte
nem, mert azt láttam magam körül, hogy a 
kor szelleme megszédíti a legjobbakat is. Az 
alkalmazkodásban a józanság parancsolt meg
álljt. Paradox módon kívül maradni is csak jó
zan megfontolás alapján lehetett.

Alighogy kinyíltak előttünk a lehetőségek, 
hirtelen szinte dekrétumszerűen betiltottak min
dent, ami nem volt közvetlenül beépíthető a 
korszak szándékoltan primitív szocializmuské
pébe. Kezdtek összeomlani a falak, ránk csu
kódott a világ. Zár alá került a szellemi sza
badságnak az az eszménye, ami időközben ki
alakult bennünk, csak titokban szerethettük 
vállalt példáinkat, Bartókot, Derkovitsot és Jó
zsef Attilát. Akkor bezzeg nem idézték a költő 
Irgalom című versét: "Mit oltalmaztunk, nincs 
jelen, / azt most már támadóink védik. /  Elej
tem képzelt fegyverem, / mit kovácsoltam har
minc évig.1 -  holott ez volt a tudatunk mélyén, 
ekkor döbbentünk rá, hogy becsapott nemze
dék vagyunk.

-  Ön szerint miért számolták fel az Eötvös- 
kollégiumot?

-  Nem fért bele a mind monolitikusabb gon
dolkodásba. Napról napra kevesebb helye volt 
olyan intézménynek, amely a szabad tájékozó
dás és a szabad kritika jogát, a dolgok két
ségbevonásának, sőt olykor kigúnyolásának le
hetőségét védelmezte. A kollégium teljesen 
szuverén akart maradni, s ezt a hatalom arisz
tokratizmusként becsmérelte. Támadások érték, 
hogy kevés a népi származású hallgatója, pe
dig az én évfolyamomnak is több mint a fele 
ebbe a kategóriába tartozott. A kollégium fel
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számolásának azonban nem ez volt az igazi 
oka, hanem az, hogy nem igazodtunk, nem 
tudtunk egyszerre lépni.

-  Ha művei alapján egyetlen szóval kellene 
jellemeznem, azt mondanám önről, hogy tanú.

-  Ezt elfogadom. Már kamaszként rádöbben
tem, hogy nem tehetek mást, mint hogy az 
írás segítségével kitágítom az időt. Ezért tizen
négy éves korom óta -  mintegy a felejtés ellen 
védekezve -  naponként leírom azt, ami történik 
velem. Ahhoz a bizonyos hűséghez ugyanis 
okvetlenül hozzátartozik az is, hogy tudjam, 
egy adott dologról pár évvel ezelőtt mi volt a 
véleményem, hogyan alakultam azzá, aki most 
vagyok. A naplóírás -  a tanúságtevés -  része 
önmagam ismeretének, és feltétele annak, 
hogy egyáltalán tudjak másoknak valami hitele
set mondani arról az időről, amit együtt éltünk 
át. Barátaim néha azzal ugratnak, hogy nem 
élem az életet, hanem írom. Tudom, a dolog
nak ez a veszélye is megvan, de a naplóírás 
majdhogynem természetszerűen tartozik az 
életemhez. Valahogy úgy, ahogyan a látáshoz 
elengedhetetlen, hogy az ember szeme nyitva 
legyen. Egy nap elmúlásának természetes ré
sze, hogy róla számadás készíttetik. Ez ugyan
olyan prózai tevékenység, mint az, hogy egy 
háziasszony elmosogat este, hogy másnap 
ételt tudjon adni a családjának.

Utazás Angliába

-  Az Át a tengeren című második verseskö
tete egyszerre szól az első külföldi útjára ké
szülő fiatalember várakozással teli szorongásá
ról, a ‘kirekedtek kalodamagányáról*, és a ha
zatalálás öröméről.

-  Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy 1957 
őszén a 000 008-as számú útlevéllel utaztam 
Angliába. Én voltam az első író, aki 1956 után 
hivatalos támogatással külföldre mehetett. En
nek a terhe is nyomasztott, s ez is benne van 
az akkor született versekben.

Ez az utazás többszörösan próbára tett. 
Olyasféleképpen is, hogy felszólítottak, írjak az 
egyik legjelentősebb angol újságba cikket Ma
gyarországról. A cikket persze nem írtam meg, 
mindenki értetlenül vette tudomásul, hogy 
vissza akarok menni. Csodabogárnak számítot
tam: egy magyar, aki hazamegy.

Ennek az útnak számomra különben az volt 
a legnagyobb tanulsága, hogy rá kellett döb
bennem, rosszul gondolkodunk helyünkről a 
világban. Még Németh László sem tudja pon
tosan -  pedig őt gondoltam a legtájékozot- 
tabbnak -, hogy mit tarthatunk magunkról. Ki
derült, hogy az 1956-os nagy ribillió ellenére

sem ismernek bennünket, sokkal kisebb pont 
vagyunk a világban, mint ahogyan azt itthon 
elképzeljük. Ezeket az élményeket kellett fel
dolgoznom magamban. Emlékszem, egyik ak
kor írt versemben felteszem a kérdést: hogy 
az ördögben van az, hogy Mason öt év távol
iét után is oly fesztelenül száll ki Budapesten 
a repülőgépből, és hóna alatt könyvet szorítva 
oly könnyedén lépked Szabolcsi Bence mellett, 
mintha tegnap találkoztak volna utoljára. Miért 
hiányzik belőlünk ez a fesztelenség és köny- 
nyedség? Angliában jöttem rá: azért, mert el 
voltunk szoktatva a világban való jövés-menés
től. Teljesen hiányzott belőlünk az a tudat, 
hogy a világ a miénk. Egyszersmind ennek re
akciójaként kialakult bennünk az a tévhit, hogy 
ami viszont a miénk, az sokkal különb. Ez az 
angliai utam józanított ki elfogultságaimból.

A köznapi élet vonzásában

-  Esztendőkön át a pályakezdő költők patró- 
nusa volt. Ha jól tudom, tizenkét év alatt 115 
elsőkötetest mutatott be. Engem ez a szám 
megrémiszt egy kicsit. Valójában ennyi költő 
terem ebben az országban?

-  Egyáltalán nem tartom bajnak, ha sokan 
megjelennek első kötettel. A baj az, ha a má
sodik kötethez nem azok jutnak el, akik való
ban tehetségesek. És itt van a kritika és az 
idősebb pályatársak, az irodalmi közélet fele
lőssége. A folyamatosság vállalása lassan ki
kopik a divatból: az idősebbek, akiknek termé
szetes joga és kötelessége lenne, hogy az 
újabbakra felfigyeljenek mind kevésbé teszik a 
dolgukat. Pedig ez lenne a feltétele annak, 
hogy normálisan működjenek a kiválasztódás 
szabályai. Ha ezek hiányoznak, akkor boldog
boldogtalan megjelenik, s lehet, hogy éppen a 
tehetségesek kallódnak el.

-  A kezdeni újra című versciklusában olvas
ható a következő felszólítás: ‘Formálj az elfo- 
lyóból maradandót!'. Tekinthető ez költői hitval
lásnak is?

-  Igen. De azzal kezdeném, hogy ez a cik
lus egy válság után született. Már-már abba 
akartam hagyni a versírást. Nagyon lerúgdos- 
tak a porondról, rendőri feljelentéssel felérő 
kritikák jelentek meg a Józan reggel (1958) cí
mű kötetemről, és ez -  úgy látszik -  nagyon 
megviselt. Ráadásul egzisztenciálisan is elbi
zonytalanodott a helyzetem, addig mindig volt 
vágány, amin mehettem, de akkor úgy szűnt 
meg a munkahelyem, hogy nem adódott má
sik. Egy ideig műfordításból próbáltma élni, de 
kiderült, nem nekem való a szabad írói pálya. 
Nem azért, mintha nem tudnék fordításból
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megélni, hanem azért, mert hiányzik a közös
ség, amibe beletartozom. És ekkor kellett 
szembenéznem azzal, hogy olyan munkát kell 
vállalnom, ami nem teljesen testre szabott; 
egész napomat igénybe veszi. Pontosan har
minc éve a Széchényi Könyvtárban dolgozom. 
Beszegődésemet a napi munkába pályatársaim 
hülyeségnek tekintették. Én viszont jól érzem 
magam, mert részt vehetek a társadalom köz
napi életében. Ehhez képest az íróság csak

erőfeszítéssel létrehozható többlet. De talán 
éppen ez a közeg ad erőt arra, hogy újra és 
újra megpróbáljam maradandóvá formálni az 
elfolyót. Furcsa talán, de addig nem vagyok 
bajban, amíg érzem a körülöttem lévők bizal
mát. Képes vagyok kihúzni magam bármilyen 
keserves gödörből is.

Vörös T. Károly 
Népszabadság, 1989. júl. 29.

TÁJÉKOZÓDÁS

A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 
keszthelyi 

vándorgyűléséről

*Az információ -  a fejlődés kulcsfogalma." 
"Az információ fölötti rendelkezés -  hatalom." 
‘Az információhoz való hozzáférés -  a jogérvé
nyesítés nélkülözhetetlen feltétele." "A hatalom 
mindenkor monopolizálta az információt." "Tö
rekvésünk: információszabadság és egyéni
adatvédelem." Ilyen és hasonló mondatok röp
ködtek a levegőben, ilyen gondolatok foglal
koztatták a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
sorrendben 21. vándorgyűlését, amelyet Társa
dalmi nyilvánosság, információ, könyvtár címmel 
rendeztek meg augusztus 14-17. között. De 
haladjunk sorjában.

A hazai könyvtárosok tanácskozását ún. pre- 
konferencia előzte meg aug. 14-én, ahol a 
vándorgyűlés külföldi résztvevői -  10 országból 
30 szakember -  tartottak előadásokat az 'Új 
technika a könyvtárakban* c. témakörben. Az 
előadók között két, külföldön élő magyar 
könyvtáros is volt: Luif Miklós (Zürich, Zentral- 
bibliothek) és Susanne D. Gyeszli (Texas, Uni- 
versity Library): A külföldi magyar könyv
tárosok hazai találkozóiról mindketten régi is
merősei sok Széchényi könyvtári dolgozónak. 
A prekonferencián elhangzott előadásokat 
részletesen megismerhetjük majd a TMT-ben 
(Tudományos és Műszaki Tájékoztatás), amely 
valamennyit leközli.

A vándorgyűlés plenáris ülésére aug. 15-én 
délután került sor. Dr. Sólyom László egyetemi 
tanár Információ, nyilvánosság, információtör
vény címmel tartott előadásában ismertette azt

a kettős célt, amit a most készülő információs 
törvénynek el kell majd érnie. E feladat egy
részt az információszabadság (freedom of in- 
formation), vagyis az információhoz való hoz
zájutás biztosítása és feltételeinek megteremté
se, másrészt az állampolgárra vonatkozó, 
egyéni adatok védelme, az ezekhez való hoz
zájutás és felhasználás korlátozása. Sólyom 
professzor nyomatékosan felhívta a figyelmet a 
személyi szám korlátlan használatának veszé
lyeire, amely lehetővé teszi az egyénre vonat
kozó adatok összekapcsolását, ily módon az 
egyén ‘arculatának lefényképezését* és nyil
vántartását. Akiről mindent tudnak, az kiszol
gáltatott, s még inkább az, ha nem is tudja, 
hogy milyen adatokat tartanak róla nyilván. 
Nem véletlen, hogy a nyugat-európai demokrá
ciákban már mindenütt korlátot szabtak a sze
mélyi szám felhasználhatóságának. (Aki bőveb
ben akar megismerkedni a témával, annak fi
gyelmébe ajánljuk Sólyom Lászlónak a Való
ság 1988. 9. számában megjelent tanulmányát 
Egy új szabadságjog: az információszabadság 
címmel.)

A vándorgyűlés fő témájával összecsengett 
az az évforduló, amelyet szerte a világon, de 
elsősorban Párizsban ünnepeltek meg: a fran
cia forradalom 200 éves évfordulója. Erre em
lékezve hangzott el dr. Benda Kálmánnak, a 
Ráday Gyűjtemény igazgatójának "Gondolatsza
badság, a francia forradalom öröksége. Egy 
fejezet a magyar nyilvánosság történetéből" c. 
előadása. Az előadó emlékeztetett arra hogy a 
francia forradalomra hazánk az elsők között re
agált: alig hirdették ki az emberi jogokról meg
fogalmazott törvényt 1789. augusztusában, a 
Magyar Kurír már részleteket közölt belőle. Ha
marosan a teljes szöveg is elterjedt az ország
ban, pl. a jakobinusok lefoglalt irataiból négy 
példányban került elő az emberi jogokról szóló 
deklaráció. Bár a jakobinusok szervezkedését
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még csírájában elfojtották, az eszme búvó
patakként élt tovább a magyar közgondolko
dásban, mindenkor megtermékenyítve a hazai 
progressziót.

A plenáris ülés harmadik előadója Balázsáé 
dr. Veredy Katalin, az Országgyűlési Könyvtár 
főigazgatója *Információszabadság és könyvtári 
tájékoztatás' cím alatt mondta el gondolatait. 
Többek között felhívta a figyelmet arra a fele
lősségre, amely a könyvtárosokra mint az in
formációk szolgáltatásában részt vevő szak
emberekre hárul. "A könyvtári és tájékoztatási 
munkában dolgozó szakembereknek kezdemé
nyezőkészeknek, határozottaknak, dinamiku
saknak kell lenniök" -  mondotta. Szükséges
nek tartotta a könyvtáros szakma számára kü
lönösen fontos értékek becsületét (felkészült
ség, szorgalom, megbízhatóság, pontosság, a 
tudás és az emberek tisztelete, segítőkészség), 
mert csak az ezeken alapuló magatartás bizto
síthatja a társadalom könyvtári-információs igé
nyeinek kielégítését. (Az előadást a Könyvtáros 
1989. 11. számában olvashatjuk.)

Augusztus 16-án a vándorgyűlés szekcióülé
seken folytatta munkáját. A sok szekcióülés 
közül mi most csak a Társadalomtudományi 
szekció és a Könyv- és Könyvtártörténeti bizott
ság közös ülésének előadásait soroljuk fel, mi
vel a fő téma gyakorlati könyvtári vetületével 
elsősorban itt foglalkoztak. Dr. Kenyéri Katalin, 
az OSZK-KMK főkönyvtárosa Az emberi jogok 
és a könyvtár, Román Lászlóné dr., a Baranya 
Megyei Könyvtár igazgatója A könyvtár mint a 
politikai információszolgáltatás bázisa, Somogyi

Pálné, az OSZK főosztályvezetője Könyvtárak -  
információszabadság, Kiss Jenő, a FSZEK fő
igazgatója Az információszabadságról és az in
formációtörvényről címmel tartottak nagy érdek
lődéssel kísért előadást. (Valamennyi megjelent 
a Könyvtáros 1989. 11. számában.) Az előadá
sokat élénk vita követte.

A vándorgyűlés tartalmi mérlegét megvonva, 
megállapítható, hogy a könyvtáros társadalom 
minden eddiginél érzékenyebben reagált a ma
gyar társadalomban zajló folyamatokra, s fele
lősséggel igyekezett meghatározni ezekben sa
ját szerepét. A demokrácia, a nyilvánosság és 
az információ hármas egységéről mondotta 
Papp István, a FSZEK főigazgató-helyettese az 
Ifjúsági szekció és a Módszertani szekció kö
zös ülésén: ‘E három alapérték érvényesítése 
soha nem múlt annyira a könyvtáros szemé
lyén, mint ebben a válságos, de reményeket 
is hordozó időszakban.*

A plenáris ülésen sor került kitüntetések át
adására is. A Magyar Könyvtárosok Egyesüle
téért emlékérmet ezúttal három munkatársunk 
is megkapta: Ottovay László főosztályvezető, 
Sz. Nagy Lajos, az OSZK-KMK főelőadója és 
dr. Gerő Gyula, az OSZK-KMK nyugdíjas mun
katársa, a Könyvtáros ny. főszerkesztője.

A szokásokhoz híven egyéb, ‘lazító* progra
mok is szerepeltek a vándorgyűlés kínálati pa
lettáján: külföldi és hazai kiállítók szakbemuta
tója, esti hajókázás a Balatonon, és a negye
dik napon a szokásos kirándulások a környék 
tájainak és műemlékeinek megismerésére.

Somkuti Gabriella

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Az "új" OSZK Híradóról
A Híradó idei első két számának olvasói ta

pasztalhatták, hogy kiadványunk formájában 
megújult, új technikával készült. Mondhatnánk 
“újságszerűbbé* lett. Ezt a körülményt jelentős 
eredménynek érezzük, mert egyrészt valóban 
szebb, jobban tördelt, olvashatóbb lett a lap, 
másrészt egyben mindez kevesebb papír fel- 
használásával történik, tehát lényegében taka
rékoskodhattunk is. Ez a változás a korábbi 
rovatok és a jelleg megtartásával történik.

Szeretnénk, ha a Híradónak ez a kedvező
nek minősíthető változása egyidejűleg ösztön
zőleg hatna azokra, akiknek az írásai nélkül a 
lap -  úgy gondoljuk -  szegényebb lenne. El
sősorban -  mint annyiszor már -  a könyvtár 
vezetőinek munkabeszámolóira gondolunk fő
osztályaikról, osztályaikról, illetve táraikról. To
vábbá ismételten kérjük intézményünk fiatal és 
új munkatársait, hogy írásaikkal jelentkezzenek 
szerkesztőségünknél!

B. Gy.
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