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Az OSZK hírei
A Főigazgatói Kollégium, Juhász Gyula fői

gazgató vezetésével, 1991. május 9-i ülésén 
Ottovay László "A Nemzeti Könyvtár olvasó- 
szolgálati és tájékoztató funkcióinak áttekintése 
és aktuális feladatai* c. előterjesztését tárgyalta 
meg. Az értekezlet határozatait a Poprády 
Géza mb. főigazgató-helyettes által kiadott Em
lékeztetőből idézzük:

*- az előterjesztést munkaanyagnak tekinti 
a Kollégium, döntést csak a Különgyűjteményi 
Főosztály hasonló anyagának ismeretében le
het hozni. A témát még a nyári szünet előtt 
ismét napirendre kell tűzni;

- a volt Zárolt kiadványok tára olvasóterme 
legyen kutatóterem azok számára, akik a tár 
anyagát kutatják;

- a nagyolvasóteremben kutatói teret kell ki
alakítani;

- a legközelebbi tárgyalásig konkrét tervet 
kell kidolgozni minden eldöntendő kérdésről;

- szeptembertől korlátozzuk a középiskolá
sok számát;

- a döntések szeptembertől lépnek életbe.'

*

Elkészült és 1991. márciusi hatállyal érvény
be lépett a 'Szabályzat az Országos Széché
nyi Könyvtár vállalkozási tevékenységének be
sorolásával, elszámolásával kapcsolatos felada
tokról’. A Szabályzatról Véghelyi József gazda
sági igazgató május 27-én tájékoztatta a főosz
tályvezetői értekezletet.

Ugyancsak főosztályvezetői értekezleten ke
rült ismertetésre június 17-én az 1. félév juta
lomkeret szervezeti egységek közötti felosztása 
és az OSZK Szakszervezeti Bizottságának, va
lamint Bérbizottságának a jutalmazási irány
elvekre vonatkozó állásfoglalása.

KÖRLEVÉL
Az elmúlt hónapokban az alábbi személyi és 

szervezeti változások történtek az intézmény
ben:

1990. december 1-től a Kulturális és Marke
ting Iroda osztályvezető-helyettese Bátonyi Bé- 
láné.

Horváth Zoltánná, aki 1990. december 31-ig 
a Könyvtárközi Kölcsönzés megbízott osztály- 
vezetője volt, 1991. január 1-tól a Külföldi Fo

lyóiratok Központi Katalógusa - Nemzeti Perio
dika Adatbázishoz került. A Könyvtárközi Köl
csönzés osztályvezetője 1991. március 1-től 
Kürti Lászlónó.

Dr. Balogh György, aki az Olvasószolgálat 
osztályvezetője volt, nyugdíjba ment, utódja 
1991. január 1-tól Botka Ferencné.

Az Irodalomtudományi bibliográfia szerkesz
tősége 1991. január 1-tól osztállyá szerveződött 
Irodalomtudományi bibliográfiai osztály néven. 
Osztályvezetője az eddigi csoportvezető: Velich 
Sándorné.

1990. november 1-től a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ titkárságán Lukáts 
Ivánné szervező titkári teendőket lát el osztály
vezetői besorolásban.

1991. január 1-től a Történeti Interjúk Tára 
szervezetileg a Kortörténeti Különgyűjtemény- 
hez tartozik.

Budapest, 1991. IV. 23.
Juhász Gyula 
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Személyi hírek 
és változások 

1991. május 1. - 
június 30.

Új dolgozóink:

Gellén Miklósné ügyint. III. Pü. számv. oszt.

Eltávoztak a könyvtárból:
ÁTHELYEZÉSSEL:
Belia György ovh. Capitol Kereskedelmi és 
Építőipari Kft.; dr. Joó Rudolf tud. fm. Honvé
delmi Minisztérium; Mártonffy Attila ovh. Világ

gazdaság Szerkesztősége Kft.; Pál Ilona szak
aik. IV. PROM-M Kft.; dr. Romsics Ignác tud. 
fm. ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar 
Történeti Tanszék.

ELHUNYT:

Kovács József ov.

FELMONDOTT:

Váci János ügyint. IV.

MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT:

Bihari Ildikó szakaik. III.

NYUGDÍJBA VONULT:

Horváth Miklósné szm. I.; Papp Ferencné csv. 
fm.; Radics Lajos csv. ügyint. II.

Dr. Kozocsa Sándor 
(1904-1991)

Ismét szomorú hírről értesültünk: tevékeny 
életének 87. évében meghalt dr. Kozocsa Sán
dor, az Országos Széchényi Könyvtár ny. osz
tályvezetője, a Pázmány Péter Tudományegye
tem magántanára, a Szent István Akadémia 
osztálytitkára, az “Irodalomtörténet* című folyó
irat volt szerkesztője.

Kevés olyan munkatársa van ma már könyv
tárunknak, aki együtt dolgozhatott Kozocsa 
Sándorral, de bátran állíthatjuk, hogy nevét és 
bibliográfiáit szinte mindenki ismeri.

Kozocsa Sándor 1904. szeptember 25-én 
született az erdélyi Dicsőszentmártonban. Köz
vetlenül egyetemi tanulmányainak elvégzése 
után került az OSZK-ba, és itt tevékenykedett 
megszakítás nélkül 1964-ig, nyugalomba vonu
lásáig, többek között kézirattári, tájékoztatási 
és bibliográfusi munkakörökben. A bibliográfiai 
osztály vezetőjeként Petrik Géza művének foly
tatását, a “Magyar Könyvészet 1911-1920“ cí

mű bibliográfiát állította össze. 1927-től 1965-ig 
évenként elkészítette a magyar irodalom bib
liográfiáját. Közben számos személyi bibliográ
fiát is kiadott, ezek közül csak a legismerteb
bet, a “Móricz Zsigmond munkásságá“-t említ
jük meg. 1941-ben a bibliográfia elmélete és 
története tárgyköréből egyetemi magántanárrá 
habilitálták, ezen időtől 1948-ig rendszeresen 
tartott előadásokat a pesti egyetemen. Az ötve
nes évek elején két féléven keresztül magyar 
múfordítástörténetet adott elő. Számos jelentős 
magyar író és költő, így Justh Zsigmond, Vajda 
János, Ady Endre, Kaffka Margit, valamint 
Krúdy Gyula műveit rendezte sajtó alá. Könyv
tárosi, bibliográfusi tevékenysége mellett rend
szeresen írt tanulmányokat, irodalmi kritikákat, 
de szépirodalmi jellegű műveket is alkotott. 
Párizsban kiadott autobibliográfiája szerint 
publikációinak a száma megközelíti az ezret. 
Tevékenységében id. Szinnyei József és Gulyás 
Pál voltak a példaképei. Teljes joggal megálla
píthatjuk, hogy méltónak bizonyult a nagy elő
dökhöz.

Emlékét megőrizzük.

B. Gy
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Galamb Györgyné 
Nagy Izabella 
(1926-1991)

Meghalt egy ember. Egy talpig igaz embert 
veszítettünk el. Galamb Iza tiszta, őszinte és 
végtelenül szerény munkatársunk volt. Soha 
senkit nem akart megbántani, de soha senkit 
nem tudott érdemtelenül tisztelni. Konok volt, 
konokul ragaszkodott az igazsághoz. Szakmai 
kérdésekben fáradhatatlanul újra és újra neki
lendülve bogozta az összebonyolódott szálakat 
mindaddig, amíg lelkiismerete nem nyugodott. 
Nagy humorral, hatalmas tudással és minden 
hiúság nélkül, saját presztízsét sem féltve tért 
vissza mindaddig a problémához, amíg a meg
oldás nem került összhangba belső meggyő
ződésével. Mindnyájunk segítőtársa volt, tudá
sát - saját teljesítményének rovására is - 
nagylelkűen szétosztotta.

Pályája kezdetétől a helytállás és a tudás
vágy jellemezte. 1944-ben 'érettségizett. 1949- 
ben végzett kitűnő eredménnyel magyar-latin 
szakon, hamarosan doktorált, harmadik szak
ként folytatta francia tanulmányait, majd felvette 
a muzeológia szakot, s 1952-ben végzett mint 
római régész. Dolgozott tanárként, muzeoló
gusként, az MTA Nyelvtudományi Intézetének 
szótárszerkesztőségében. Könyvtárosként a 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Könyv
tárában, a Műegyetemi Könyvtárban, majd 
1959-től haláláig az Országos Széchényi 
Könyvtárban működött.

Első publikációi az Antik Tanulmányok köte
teiben (1956, 1958) jelentek meg. Az évek so
rán a Széchényi Könyvtár katalogizáló munkája 
számára több szakértői véleményt és tanul
mányt készített a 17. és 18. századi anyag fel
dolgozásáról és a liturgikus művek címfejeinek 
kialakításáról. A nagy vállalkozás, Pannónia 
történeti chrestomáthiájához végzett forrásfeltá
rás befejezetlen maradt.

Felkészültsége a múlthoz kötötte, de a tu
dás, s az ismeretlen felderítése mágnesként 
vonzotta a jövőbe. A hazai szakemberek közül 
elsőként csatlakozott a régi nyomtatványok fel
dolgozásának XXI. századi távlatait megalapo
zó szabványrendszer kidolgozásának munkála
taihoz. Több, mint egy évtizeden keresztül 
rendszeresen készítette hozzászólásait és gyűj
tötte a magyarországi példaanyagot az ISBD/A 
(International Standard Bibliographic Descrip- 
tion / Antiquarian) Londonban működő munka- 
bizottsága számára.

A hazai szakma az ő fordításában olvashatja 
a régi könyvek feldolgozásának két alapvető 
IFLA dokumentumát:

ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szab
ványos leírása / [Ford. Galamb Györgyné ; 
szerk. Varga Ildikó ; kiadja az Országos Szé
chényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ], - Budapest : OSZK ny., 
1983. - 97 I.

A római katolikus egyház latin szertartású li
turgikus művei egységesített címeinek jegyzéke 
/ [Ford. és a függeléket összeáll. Galamb 
Györgyné ; szerk. Varga Ildikó ; kiadja az Or
szágos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ], Budapest : OSZK 
ny. - 78 I.

Tette mindezt az elismerés vágya és remé
nye nélkül, csupán meggyőződésből, a hiteles 
dokumentumleírás új szabályrendszerének ki
alakítása érdekében. R. A. Christophers, az 
ISBD/A munkabizottság elnökének levele, 
amely az évtizedes erőfeszítés lezárásaként ér
kezett, méltó összegzése munkájának:

"... Ismételten sok köszönet minden segítsé
gért... Ma az iratanyagomat szelektálván, mi
előtt elküldöm az UBC archívumnak, megdöb
benve láttam, hogy milyen hatalmas mennyisé
gű példaanyagot és mennyi rendkívül hasznos 
szempontot kaptunk Öntől az évek folyamán. 
Mindezért rendkívül hálás vagyok. Kérem, 
hogy ha az elkövetkező öt évben Londonba 
látogatna (utána nyugdíjba vonulok), a British 
Libraryben keressen meg!*

Sajnos, ezt az elismerést Ő már nem nyug
tázhatta, bizonyára jólesett volna neki, bár az 
igazi örömöt számára javaslatainak érvényesü
lése okozta.

Mindig a lényeg foglalkoztatta, nem tudott a 
külsőségekkel törődni, magát sem tudta képvi 
selni. Munkatársai mindig szerették és tisztel
ték. Lényének kedvességét és méltóságát iga
zán csak azok tudták felmérni, akik közelében 
éltek.

Kovács Ilona
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Szalánczy Ernőné 
(1921-1991)

Mindnyájan ismerjük a nyomdából frissen, 
ropogósán kikerült könyvek átható, jellegzetes, 
bódító illatát. Az új könyv idővel használt, ko
pott, esetleg rongyos, szakadt lesz. Könyv
táraink polcain dacolva az idővel veszítenek 
eredeti fényükből, színükből. Olykor porlepte 
mivoltukban kerülnek kezünkbe. Akik hódolunk 
a szellem ilyetén foglalata előtt, vigyázva véd
jük, őrizzük az egyes darabokat az enyészet
től. A széltől is óvjuk - mondaná a népnyelv. 
A portól is óvnánk, ha tehetnénk.

Annak ürügyén bocsátom mindezt elöljáró
ban, hogy könyvtárunk olyan dolgozójáról kívá
nok szólni, aki munkájával nap mint nap hoz
zásegített könyvtári környezetünk megóvása ré
vén a fent említett nemes feladathoz. Sokan 
úgy mondanák: a technikai személyzet egy 
tagja. Nem szeretem az ilyenféle minősítést. 
Maradok inkább a tömör egyszerűségnél: egy 
takarító nénitől, Szalánczy Ernőnétől, Mária né
nitől búcsúzunk. Sokan ismerték Őt személye
sen. Még többen látásból, hiszen mindig ket- 
ten jöttek munkába, és mindig ketten távoztak 
napi munkájuk végeztével az ilyesmi pedig 
szembeötlő. A két testvér - így ismertük őket.

Egy életút lepergett, melynek foglalata 70 
év. 1921-ben született, özvegyi nyugdíjasként 
jött az OSZK-ba dolgozni négy évvel ezelőtt 
testvére, Giziké biztatására. Az igen szerény 
nyugdíjat pótolni kellett. A munkát soha nem 
vetette meg, s hátha még a család, a gyere
kek az unokák számára is lehetne valamicskét 
juttatni. A korábbi szerény jövedelemből két 
diplomás gyermeket neveltek a férjjel lemon
dás, igyekezet, átgondolt beosztás árán.

A család elveszítette az áldozatkész, szor
gos, jószavú édesanyát, nagymamát. A könyv
tár a szorgos, jószavú, szerény, kedves modo
rú, megbízható munkatársat. Soha nem volt 
rest. "Elmegyek, megnézem, megcsinálom, hát
ha többé nem mehetek, nem láthatom, nem 
tehetem* - mondogatta a létezés végességé
nek tudatával.

Életünk során olykor könyörtelenül csapnak 
le a váratlannak tűnő események. Könyörtelen
nek hisszük a váratlanul jött halált is. Vagy 
szemlélet kérdése csupán? Lehet, hogy szelíd 
és jóságos? Szelíd és jóságos, mert nem 
szenvedést osztogató. Az elhunyt családjának 
talán ez némi vigasz, mint ahogy az is: “Min
den bánat egyszer béke lesz."

Becsültük és tiszteltük Őt. Élete végeztével 
fejet hajtunk.

Hajnal né fíápolty Éva

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

A Kötészetről és a 
szerződéses munkákról

(Néhány félreértés tisztázása)

A Híradó 1991. 3 4. számában a "Munkánk
ról, kérdéseinkről" rovatban "Önvizsgálódás" 
címmel összeállítás olvasható a könyvtár 
feladatairól, elsősorban abból a szemszögből 
nézve, hol és hogyan lehetne pénzmegtakarí
tást, esetleg bevételt elérni.

Ezt az önvizsgálódást - ahogy a bevezető is 
utal rá az ún. "Andrásfalvy-levél" indította el: 
az OSZK vezetősége ennek alapján kérte fel a 
könyvtár igazgatóit, főosztályvezetőit, hogy 
elsősorban a maguk területét tekintsék át az

említett szempontból, nem zárva ki termé
szetesen annak lehetőségét, hogy az OSZK 
egészét, vagy más szervezeti egységeket érin
tő észrevételeket, javaslatokat is tegyenek. Ez 
utóbbit részben az ún. "sakk-vakság" jelenség 
elkerülése indokolta, részben pedig az a gya
kori tapasztalat, hogy a dolgok külső, függet
len megvilágítása olyan szempontokra hívhatja 
fel a figyelmet, amelyek az üggyel közvetlenül 
foglalkozók számára nem tűnnek fel.

Az Állományvédelmi Főosztály tevékenységé
vel kapcsolatban is születtek ilyen külső, fő
osztályon kívülről származó észrevételek, ame
lyeket általában köszönettel fogadtunk. Az ész
revételek, kérdés formájában megfogalmazott 
vélemények egy részével azonban vitatkoznom 
kell, és világossá, egyértelművé kell tenni bizo
nyos problémákat.
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E kérdések, problémák egy része a Köté
szetre vonatkozik, másik része az Állomány- 
védelmi Főosztály által végzett szerződéses 
(KK, vállalkozási, stb.) munkákra.

A Kötészet egy-két éve ‘divatba jött”, elsősor
ban a kapacitására vonatkozó negatív megíté
lést illetően: ‘bizonytalan kötészeti kapacitás' 
(OSZK Híradó, 1991. 3-4. szám 5. old.), “Az 
állományvédelem (Kötészet) mennyiségi szintje 
már évek óta erőteljesen visszaesett.* (uo. 6. 
old.). Hasonló jellegű megnyilatkozásoknak le
hettünk tanúi az utóbbi két év éves főosztályi 
értekezletein is.

Pl. 100 kötet könyv újrakötése, vagy kötés
javítása ±_ 50-100%-kal is változhat a kötetek 
állapotától függően, ami azt is jelentheti, hogy 
azonos idő alatt egyszer 50-60, máskor 150- 
200 kötetet lehet rendbehozni. Az "egyéb köté
szeti munka" pedig egy "csalamádé" fogalom, 
a nyomtatott éves beszámolókban utána lehet 
nézni, hányféle tevékenység tartozik ide.

Sokkal egyértelműbb a másolási adatok nö
vekedése. Itt megemlítendő, hogy 1985-ben ezt 
a közérdekű szolgáltatást is a Kötészet - mivel 
ott volt hely - vállalta el, de csak kötészeti 
munkaerővel tudta megoldani; majd részben

1985 1986 1987 1988 1989 1990

óraszámkeret 28.385 Óra 29.446 óra 24.179 óra 27.100 óra 26.817 óra 31.297 óra

állománykötés 3.432 db 4.746 db 2.928 db 3.541 db 3.221 db 4.287 db
kiadványi kötés 896 db 275 db 138 db - 161 db 136 db
egyéb kötészeti 

munka 8.607 db 5.982 db 5.882 db 11.356 db 14.754 db 14.344 db

összes “kezelt" db 12.935 db 11.003 db 8.948 db 14.896 db 18.136 db 18.767 db

egyéb munka 3.505 óra 853 óra 1.062 óra 1.095 óra

+60.000 db
mágnescsík-beragasztás

428 óra
gyorsmásolás 110.000 db 470.000 db 417.264 db 498.593 db 474.447 db 511.559 db

+ 117.140 db +224.560 db 
stencil stencil

Ezek a megállapítások nem felelnek meg a 
valóságnak. A Kötészet kapacitása nem esett 
vissza és nem bizonytalan. Álljanak itt ennek 
igazolására 1985-ig visszamenőleg a Kötészet 
statisztikai adatai (kimásolva a nyomtatott éves 
beszámolókból):

A Kötészet óraszámkapacitása egyik évről a 
másikra két alkalommal esett vissza az elmúlt 
hat évben: 1987-ben, a rosszemlékű "létszám- 
faragás* évében, amikor éppen két kilépés 
volt, és ez a két státus elvesztését jelentette. 
Azóta a főosztály ezt 75%-ban saját erőből pó
tolta. Az 1989-es 300 órás visszaesés a 40 
órás munkahétre való áttéréssel magyarázható, 
bár a teljesítményen ez nem látszott.

Az 1990-es nagy növekedés magyarázata, 
hogy a külső kötészeti keret terhére alkalma
zott könyvkötő óraszáma is benne van - kb. 
2000 órával - a 31.297 órában. A Kötészet ka
pacitása tehát 28 29.000 óra körül van, megle
hetősen stabilan. A teljesítmény adatok is in
kább emelkedő tendenciát mutatnak, de erre 
nem hivatkozom szívesen, mert a darabszám- 
teljesítmény nagyon az egyes darabok állapo
tának függvénye.

szerződéses munka terhére alkalmazott dolgo
zóval, végül főosztályi keretből kigazdálkodtunk 
egy státust.

Összefoglalva tehát: a Kötészet munkaóra 
kerete és munkateljesítménye évek óta egyen
letes, megbízható, szakmai tekintetben magas 
színvonalú. Semmi nem indokolja a mennyisé 
gi visszaesésre, bizonytalanságra utaló meg
jegyzéseket.

Más kérdés természetesen, hogy kétszer há 
romszor ekkora kötészeti kapacitást is ki tud
na használni az OSZK, de ez nem a Kötészet
nek mint osztálynak az ügye.

A szerződéses munkák kérdéséről
Ennek aktualitását is egyrészt a szóban for

gó önvizsgálódás adja: "gazdaságossági vizs
gálatot igényelne: milyen pénzügyi arányban 
áll az Állományvédelmi Főosztály szerződéses 
munkái révén szerzett összkönyvtári bevétel, 
vagy - ennek megszüntetésével a teljes ka
pacitásnak az OSZK-gyűjtemény védelmére va
ló felhasználása." (uo. 6. o.) Aktuálissá teszi a 
kérdést az is, hogy a napokban fogadtatott el 
a szerződéses munkákra vonatkozó új szabály
zat. Ennek vitái során is több alkalommal el
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hangzott - a jóhiszemű tájékozatlanságtól a ki
fejezett gyanúsítgatásig hogy az Állomány
védelmi Főosztály a szerződéses munkákat a 
rendes munkaidő alatt, az OSZK feladatok 
mellett, helyett, rovására végzi.

Elhangzott ez kérdés formájában is 1990 
elején főosztályi értekezletünk egyik vendége 
részéről is, akkor erre egyértelműen válaszol
tam, de úgy tűnik, az nem volt elegendő. 
Ezért kihasználva az említett kettős aktualitást: 
egyértelműen és kategorikusan kijelentem, 
hogy az Állományvédelmi Főosztályon végzett 
szerződéses munkák nem mennek az OSZK 
feladatok rovására sem állományvédelmi, sem 
nyomdai vonatkozásban. Nincs értelme semmi
féle gazdaságossági vizsgálatoknak, mert nem 
lenne felszabaduló kapacitás, ha nem végez
nénk szerződéses munkát. Ellenkezőleg: az 
OSZK járna rosszabbul nemcsak a pénzbevé
tel, hanem munka-kapacitás szempontjából is. 
Az Állományvédelmi Főosztályon ugyanis a 
szerződéses munkákat munkaidőn túl, külön
munkában végzik, a következő 3 esetet kivéve:

1. A fotólaboratórium külső megrendelésekre 
végzett szolgáltatásai: ezeket a munkákat a 
belső fotómegrendelésekre végzett munkákkal 
együtt, azonos módon végzik, csak a külső 
megrendelések elszámolásának a formája szer
ződéses munkaforma. Azok a fényképész 
munkatársak, akik azt a munkát végzik, ezért 
nem külön pénzt kapnak, hanem rendes fize
tésüket, amiért természetesen a belső megren
deléseket is kielégítik. A külső megrendelésre 
végzett szolgáltatás megszüntetését, azt hi
szem, senki nem gondolhatja komolyan.

2. A szerződéses munkák bevételeinek a 
terhére alkalmazunk dolgozókat, akik rendes 
munkaidőben, havi fizetésért dolgoznak. Nem 
terhelik a bérkeretet, viszont az OSZK számára 
bevételt hozó munkát végeznek, sőt, bizonyos 
mértékig az OSZK-nak, ha úgy tetszik, ingyen 
dolgoznak.

Három konkrét példa erre: a fotólaboratóri
umban a Canon gépen dolgozó munkatársun
kat a szerződéses munkák terhére alkalmaz
zuk, de természetesen az OSZK Canon-máso- 
lási igényeit is kielégíti; a Kötészetben a sten
cil sokszorosítási munkákat e sokszorosítási 
technika alkalmazásáig, 1990 végéig szerződé
ses munkák terhére napi 6 órás elfoglaltsággal 
alkalmazott dolgozó végezte; a Nyomdaüzem
ben többen dolgoznak szerződéses munkák 
terhére, ők május végéig, 5 hónap alatt össze
sen 744 órát dolgoztak OSZK munkákon, ami 
egy fő közel 4,5 hónapos munkaidejének felel 
meg.

3. Rendkívüli esetekben, amikor ezt ésszerű 
kapacitáskihasználás indokolja (pl. névjegy
kártyakészítés), vagy nagyon rövid határidő te
szi szükségessé. Ez azonban főosztályi szin
ten egész évben összesen nem tesz ki 200 
órát. Ilyen esetekben azonban arra a néhány 
órára, amit a dolgozó munkaidőben töltött el 
szerződéses munkával, természetesen nem 
kap semmiféle külön díjazást.

Itt is említek egy konkrét példát a közelmúlt
ból. A magyar külügyminiszter a pápánál tett 
látogatása alkalmával - gondolom, többek kö
zött - Benda Kálmán: Csángó magyar oklevél
tár c. művét is ajándékba vitte. Ehhez kellett 3 
kötet egészbőr kötést és egy félbőr tokot ké
szíteni - egy hét alatt. Magára a munkára az 
egy hét alatt teljesíthető túlórák elegendőek 
lettek volna, a megfelelő száradás miatt azon
ban néhány órát munkaidőben is kellett dol
gozni ezen. Elszámoláskor azonban csak a 
túlmunkáért kaptak pénzt a munkát végzők. 
(Zárójelben hadd említsem meg: a Népszabad
ságban a látogatásról készült fényképen a pá
pa épp a nálunk készült kötetet tartja a kezé
ben.)

A szerződéses munkák tehát munkaidőn túl 
készülnek, ezt a tényt a munkavégzés során 
megfelelően adminisztrálják, a kifizetési bizony
latokon az illetékes osztályvezető igazolja. 
(Megint egy zárójeles megjegyzés: a túlmunka 
ténye gyakran versenyképességünket veszé
lyezteti, mert a túlóradij magasabb, - az adó
levonások miatt így is sokszor nehéz az osz
tályvezetőknek vállalkozó munkatársat találni - , 
ehhez járul a 43% TB járulék - mindez erősen 
megnöveli az árainkat.)

Paradox módon ugyancsak az önvizsgálódás 
jegyében Maczika Béla (aki érdekes módon 
csak más portája előtt seperve, több, szakmai
lag nem indokolható javaslatot tesz) épp azt 
ajánlja, hogy a Kötészet az OSZK munkák ro
vására vállaljon külső megbízásokat.

Ez természetesen az eddig elmondottak 
alapján több szempontból is képtelenség.

Befejezésül engedtessék meg nekem egy 
személyes megjegyzés: mindannyian tudjuk, 
hogy munkatársaink nincsenek úgy megfizetve, 
ahogy kéne, ahogy megérdemelnék. Ez min
denkiben - tudatosan, vagy tudat alatt - bizo
nyos feszültséget okoz, hiszen nap nap után 
szembesülnek a megélhetés nehézségeivel. 
Lehetőleg ne rontsuk hát közérzetüket tovább 
igaztalan megállapításokkal.

Poprády Géza
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Továbbképzés a KMK-ban

- Híradás az 1990-ben 
befejezett tanfolyamokról -

Változatlanul népszerűek a továbbképzé
seink! A meghirdetett tanfolyamainkra többszö
rös volt a túljelentkezés, így a formai feltárás, 
katalogizálás tanfolyamot háromszor, a könyv
tárhasználatra való felkészítést kétszer kellett 
ismételni!

A katalogizálási tanfolyamot, olyan feldolgozó 
kollégáknak szántuk, akik az itt tanultakat to
vább tudták adni környezetükben. A tanfolyam 
két részből állt: az első, az elméleti rész négy
napos volt. Itt szó volt a dokumentumok elkü
lönítéséről és minősítéséről a feltárás szem
pontjából. A hallgatók megismerkedtek a for
mai feltárás szabványaival és az általános fo
galmakkal, majd a különböző dokumentumok 
bibliográfiai leírásának általános szabályaival. 
Ezt követte a könyvek bibliográfiai leírása, sok 
gyakorlattal. Majd a besorolási adatokra került 
sor, végül a betűrendezés szabályait ismétel
ték át a hallgatók. Az elméleti részt egyhóna
pos felkészülési idő után egynapos konzultá
ció követte, amikor a tanultakról otthon elkészí
tett és előre beküldött házi feladatok alapján 
adtak számot a hallgatók.

A könyvtárhasználatra való felkészítés c. tan
folyamunk is népszerűnek bizonyult. Ezt két
szer szerveztük meg, egyik alkalommal iskolai 
könyvtárosoknak, másodszorra gyermekkönyv
tárosoknak. így lehetőség nyílt a könyvtár- 
típusra jellemző különleges problémák részle
tesebb megbeszélésére, tapasztalatcserére is. 
Szó esett a Nemzeti Alaptantervről, ebben 
mekkora szerepet szánnak a könyvtárisme
retnek és az önálló tájékozódásra nevelésnek. 
Előadások hangzottak el az önálló tanulásra 
nevelésről, az általános iskolás korúak könyv
tárhasználati szokásairól, a könyvtárhasználatra 
nevelésről. A hallgatók két tantárgy (biológia 
és történelem) kapcsán ízelítőt kaptak arról, 
hogy a tanórán mekkora lehetőség nyílik a 
könyvtári eszközhasználatra, mennyire kihasz
nálatlan kincsesbánya a könyvtár az órák fel
építésében. Élénk eszmecsere, többször pezs
gő vita színesítette az előadásokat. A tan
folyamnak - melyet a Fővárosi Pedagógiai In
tézettel közösen szerveztünk igen jó vissz
hangja volt.

Az önismereti és kommunikációs hatékonysá
got fejlesztő tréningre kellemes környezetben, 
Gödön került sor. Az egyhetes, bentlakásos 
tréning célja, hogy a csoportdinamika, a szo

ciálpszichológia, az általános és személyiség
lélektan eredményeinek felhasználásával önis
meretet, mások megismerését, kapcsolatkész
séget, együttműködést, viselkedésbeli érzé
kenységet, nyitottságot fejlesszen. Erre a to
vábbképzésre is nagy volt az érdeklődés, né
hány jelentkezőt helyhiány miatt vissza is kel
lett utasítanunk.

Ez a nagyfokú érdeklődés jellemezte a men
tálhigiéniai továbbképző tanfolyamot is, melyet 
a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Drogprog
ramjával közösen szerveztünk. A tanfolyam cél
ja, hogy a könyvtárosokat a lelki egészség- 
védelem legalapvetőbb tudnivalóival ismertesse 
meg. Nevezetesen azzal, hogy a mindennapi 
életben - a könyvtárosi hivatás közben - ho
gyan lehet segíteni, támogatni a hozzájuk for
dulók egészséges személyiségfejlődését, de a 
hozzájuk forduló bajbajutottakon is tudjanak 
segíteni. A tanfolyam az ún. ‘tanácsadó’' 
(counselling) szerepre készített fel.

Az iratkezelési tanfolyamot nagy könyvtárak
ban dolgozó ügyintézők számára szerveztük 
meg. A hallgatók bevezető előadást hallgattak 
meg, melyben szó volt az ügyirat fogalmáról, 
az irattári anyag védelméről, őrzéséről és se
lejtezéséről. Megtudták, hogy mi a levéltár és 
mi a levéltári anyag, mikor válik az irattári 
anyag levéltári anyaggá, mi az irattárak és le
véltárak kapcsolata. A bevezetőt gyakorlati 
rész követte. Ennek során részletesen végig
vették a művelődési intézmények iratkezelésé
nek szabályozásáról szóló utasítást, megismer
kedtek a nagy könyvtárak ügykezelési rendjé
vel és az OSZK-ban folyó gyakorlattal. Ezt a 
tanfolyamot elsősorban az OSZK-ban dolgozó 
ügyintézők számára hirdettük meg, sajnálatos 
módon azonban éppen ők nem éltek ezzel a 
lehetőséggel.

A 17/1990 /XII.20./ MKM rendelet a művelő
dési ágazati szakmunkásképzésről és munka 
köri képzésről újabb lehetőségeket és távlato
kat nyit a könyvtárosképzésnek és továbbkép
zésnek. Erről bővebben a Könyvtári Levelező
ben olvashatunk.

Törökné Jordán Katalin
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Kiadványcsere-kapcsolatunk módosulása 
a Lenin könyvtárral

A szocialista nemzeti könyvtárak évtizedekkel 
ezelőtt megállapodtak Varsóban abban, hogy 
elszámolás nélkül, tetszőleges mennyiségben 
küldenek egymásnak könyveket és folyóirato
kat. Legtöbb könyvet a moszkvai Lenin könyv
tárnak küldtünk, és tőlük kaptunk. Évi átlagos 
kiküldésünk kb. 2.500 kötet könyv, s tőlük ele
inte ennél valamivel többet, utóbb jóval keve
sebb könyvet kaptunk (1990-ben 824 kötet ér
kezett). Az automatikusan beérkező anyagból 
az OSZK meglehetősen bőkezűen válogatott, 
azon az alapon, hogy ingyen jött (valóságban 
természetesen bőségesen megfizettünk érte 
magyar könyvekkel). így például egy-egy orosz 
klasszikus válogatott műveit, ugyanőtőle tíz
kötetes összkiadását, majd húszkötetes össz
kiadását, stb. megtartottuk, orosz írókról írt ta
nulmányköteteket begyűjtöttünk, a Dantéról írt 
orosz cikkek éves bibliográfiáját és a Shakes- 
peare-rel foglalkozó éves orosz tanulmány- 
köteteket hosszú évek óta gyűjtjük. Azonban 
még ennek a profilidegen anyagnak a kiválo
gatása mellett is a küldött anyag háromnegyed 
részét más magyarországi könyvtáraknak en
gedjük át, illetve papíranyagként hasznosítjuk. 
A többi magyar könyvtártól ellenszolgáltatás
ban nem részesülünk: az ellentételezés az 
OSZK-t terheli.

Minthogy a gazdasági változások után a 
Nemzetközi Csere szűkös hitelkeretét az eddi
ginek háromnegyed részére csökkentették, mi

közben a könyvek és folyóiratok ára rohamo
san emelkedett, e visszás helyzetben kénytele
nek voltunk egyoldalú bőkezűségünket mérsé
kelni. Soron kívül kiutaztam fél napra a Lenin 
könyvtárhoz, hogy mindkét fél részéről a tény
leges szükségletek szintjére szállítsuk le az 
automatikus könyvküldést. A megbeszélés a 
legteljesebb egyetértéssel folyt le, és igen 
eredményesen zárult. A Lenin könyvtártól a jö
vőben hungarikumokon és finnugor anyagon 
kívül csak az alapvető társadalomtudományi 
kézikönyveket és könyvtártudományi szakiro
dalmat fogjuk automatikusan kapni, amit az 
OSZK a saját céljára hasznosít. A tőlünk ka
pott anyagból (amely eddig szinte a teljes ere
deti magyar könyvkiadást felölelte) a Lenin 
könyvtár a továbbiakban nem igényli az orvo
si, mezőgazdasági, műszaki, pedagógiai szak- 
irodalmat, egyetemi tankönyveket, ifjúsági és 
ismeretterjesztő irodalmat, helyi jellegű kiadvá
nyokat, és számos más, parciális jelentőségű 
kategóriát. Pénzértékben kifejezve, a tavalyi, 
kb. félmillió Ft értékű könyv és folyóirat helyett 
előreláthatólag 100.000 - 200.000 Ft értékű 
lesz a jövő évi kiküldésünk. Emellett ők is, mi 
is megszabadulunk az eddig fölöslegesen 
gyűjtött ballaszttól.

Vekerdi József 
Nemzetközi Csere

MEGJELENT

9



Az OSZK könyvadománya 
a Kolozsvári Megyei Könyvtárnak

Útijelentés

Folyó év június 18-án kiszállításra került az 
Országos Széchényi Könyvtár könyvadománya 
a kolozsvári Megyei Könyvtár címére. Az érté
kes ajándék 1362 kötetből állt, 140.000 Ft 
összértékben, a Nemzetközi Csereszolgálat ösz- 
szeállításában, a helyi magyar anyanyelvű ol
vasótábor igényeinek megfelelően. A külde
ményt, amelyet a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat hatályos érvényű kisérőpapírjaival 
szállítottunk, sikerült maradéktalanul, hiánytala
nul átadnunk a címzettnek. Intézményünk igé
nyes küldeményét ottani kollégáink nagy öröm
mel és megbecsüléssel fogadták. Ezúton is 
tolmácsolni szeretném a megsegített könyvtár 
vezetőségének és dolgozóinak nagyrabecsülé
sét, amelyet mind intézményünk ez ügyben el
járt vezetői és munkatársai, mind a magyaror
szági könyvkiadás általuk irigylésre méltónak 
minősített színvonala iránt kifejeztek.

A könyvek ünnepélyes átadására június 19- 
én délelőtt került sor a könyvtár dolgozóinak 
jelenlétében. Jól szervezett összmunka ered
ményeként a helyi sajtó megjelenését az át
adáson különösképpen értékelhetjük, mert rö
vid úton igyekszik majd tájékoztatni a magyar 
olvasótábort, illetve a magyar kultúra iránt ér
deklődőket ajándékunk érkeztéről, annak for
mai és tartalmi színvonaláról, az esemény kul
turális jelentőségéről. így TV-interjú keretében 
ismertethettem az adományozott magyarországi 
kiadványok tartalmi értékét, különös tekintettel 
a magyar irodalmi és történeti - főképp ifjú
ságnak szánt kötetekre, ifjúsági, egyházi iro
dalomra, a szaklexikonokra és a széles olvasó
tábornak szánt olvasmányos irodalomra. Külön 
megemlítettem ottani kollégáink megtapasztalt 
örömét könyvtártudományi könyveink láttán, va
lamint azt, hogy megismertetés céljából hoz
tunk magyarországi román nemzeti kisebbsé
get bemutató, hazai román nyelvű kiadványo
kat is. Ez az interjú a kolozsvári magyar nyel
vű televízió által mar e héten sugárzásra kerül, 
a helyi “Szabadság* című napilap ismertetője 
úgyszintén. Mindezek, valamint kollégáink ígé
rete odahat, hogy folyó év őszével bezárólag a 
könyvajándék hasznosítható módon bekerül a 
kolozsvári Megyei Könyvtár állományába.

A kolozsvári könyvtár vezetősége azzal a ké
réssel fordult hozzánk, hogy visszautunkon 
lennénk szívesek csereadománynak szánt 
könyvösszeállításukat Magyarországra átszállí
tani, s a román olvasókkal bíró gyulai Mogyo- 
róssy Könyvtárnak eljuttatni. Kérésüket vállal
tuk, és annak igyekeztünk is eleget tenni. 
A 146 kötetből álló, román nyelvű küldemé
nyüket azonban a borsi határátkelő román 
vámszerve - fáradozásunk ellenére - mint 
adomány kiszállítást nem engedélyezte, így azt 
kénytelenek voltunk a címzőnek visszaszolgál
tatás kérésével a nagyváradi Polgármesteri Hi
vatalnál leadni június 19-én 21,45 órakor.

Nem mellékes körülményként itt kell megje
gyeznem, hogy könyvadományunk kivitele elé 
ugyanezen román vámszerv szintén akadályo
kat gördített, teljesen rendben lévő adományo
zó, stb. kísérőpapírjaink hatályosságát kétség
be vonta, rosszhiszeműleg hol azt hangoztatta, 
hogy egyazon kolozsvári román nyelvű igény
lőlevél ismételt fölhasználásával próbálkozunk, 
majd azt, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nyi
latkozata ellenére itt most könyvárusi forgalom
ba kerülő könyvek kiszállítására irányuló mes
terkedésről van szó, majd azt, hogy a címzett 
jelenjék meg itt a határon, s nyilatkozzék átve
vő szándékáról. Utóbbi akadékoskodást már 
maga a román vámparancsnok fogalmazta 
meg, miután beosztottjai huzavonáit megsokall
tám, s kihallgatáson magyarázatot kértem szál 
lítmányunk iránt tanúsított ellenérzésükre, irán
tunk megnyilvánult, barátságtalan magatartá
sukra, s arra, hogy segélyt, adományt hatályos 
kérő- és kísérő, hivatalos papírokkal nem haj
landóak beengedni. Mivel ezután ő is tanújelét 
adta, hogy több, mint háromórás ez irányú 
próbálkozásom meddő, s támasztott feltételei
nek kivitelezése reménytelen, nagy kerülőt tet
tünk, s leutazva Gyulára, az ottani román vám
szervek mintegy ötperces, udvarias és gyors, 
akadékoskodásoktól teljesen mentes ügyintézé
sét követően jutottunk el - ötórás késéssel 
este 20 óra után végül is Kolozsvárra

Úgy értékelem, hogy utunk erdményes volt, 
és sok kedves jövendő olvasónak s barátaink
nak örömet okoztunk. Megkapó volt találkozni
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mind kolozsvári magyar, mind román részről a 
baráti, odaadó, őszinte kedvességgel, jóindu
lattal. Ugyanakkor a fent említett bukaresti tör
vényekre, stb. hivatkozó borsi román vámeljá
rás a kulturális csere kibontakozóban lévő fo
lyamatait akadályozza. Módszeres elrettentést 
gyakorolnak, mintha a magyarok által is jócs
kán lakott erdélyi részeken ez irányból nem 
tekintenék ajánlatosnak magyarországi szemé

lyek beutaztát, könyvküldemény áthaladását. 
Ugyanazon vámszerv gyulai, európai színvona
lú viselkedése viszont mentes volt minden 
olyan félelmes* megnyilvánulástól, amely a 
magyar kultúra elleni ellenérzés tanújelét adná. 
Utóbbiak búcsúzóul külön köszönték azt, hogy 
adomány formájában ismét értékes segélyt ho
zunk magyar részről Romániába.

Juhász András

Megjelent a

Magyar könyvészet 1988 : A Magyarországon megjelent könyvek
bibliográfiája 

1-2. köt. Szakrendi rész 
3. köt. Mutatók

Kiadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest Budavári Palota F épület

Ára: 1500,- Ft

A Magyar könyvészet : A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája című 
kiadvány a "Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája" tárgyévi füzetei
ben közölt tételek éves, válogatott kumulációja.
A bibliográfia tételeit az Egyetemes Tizedes Osztályozás rendszeréből kialakított 
szakcsoportokban közli. A rokon szakcsoportokat általános szakutalók kapcsolják 
össze. Összetett tartalmú kiadványok esetében a tartalmilag legjellemzőbb szakcso
portba kerül a leírás, a további szakcsoportokban rövidített leírások (szakutalók) ta
lálhatók.
A gyűjteményes kötetek leírásait analitikus feltárás egészíti ki. A bibliográfia szak- 
rendes részét szótárrendszerű betűrendes mutató követi.
A kiadványok nemzetközi azonosító számait (ISBN, ISSN) külön index tartalmazza.

Megrendelhető: Országos Széchényi Könyvtár 
Kiadványtár
1827 Budavári Palota F épület 
Telefon: 175-7533/433-as meüék 
Ügyintéző: Neményi Zsuzsa
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KIÁLLÍTÁS

"A LEGNAGYOBB MAGYAR"

Emlékkiállítás gróf Széchenyi István születésének 200. évfordulóján
1991. május 6. - október 31.

Kétszáz éve született, és százharminc esz
tendeje, hogy meghalt. Életének hatvankilenc 
évéből tizenkettőt töltött távoli bezártságban a 
szeretett hazától. Több, mint tíz évig volt kato
na. Igaz, már ez alatt is utazott és politizált, 
de mindent összevetve, alig több, mint har
minc év a köz érdekében végzett aktív munka
idő, amelynek eredményeit felsorolni is nehéz. 
A Magyar Tudományos Akadémia, az első ma
gyar nyelvű színház, a Duna és a Tisza sza
bályozása, a hajózás és vasútközlekedés meg
indítása, az első, Budát Pesttel összekötő, ál
landó híd és az alagút megépítése, a pesti 
Hengermalom és a Kereskedelmi Bank meg
alapítása, a lótenyésztés kifejlesztése, a Nem
zeti Kaszinó életrehívása, közgazdasági, politi
kai, műszaki és irodalmi munkássága jelzik az 
életpálya rendkívüli gazdagságát.

Ki volt ez a gróf, akinek minden lehetősége 
adva volt a sikeres, kényelmes életre, s aki 
mégis a legnehezebbet választotta: a kitartó 
küzdelmet, hogy az ország kijusson a “Por és 
Sár" áldatlan állapotából?

A kérdésre keresi és egyben kínálja a vá
laszt a nemzeti könyvtár jubileumi kiállítása. 
A rendezőknek egyrészt könnyű, másrészt 
igen nehéz dolguk volt. Könnyű, mert Széche
nyi élete pontosan vezetett naplói, rendkívül 
gazdag magán- és közérdekű levelezése, vala
mint a kortársak megnyilatkozásai alapján vi
szonylag könnyen nyomon követhető. Nehéz, 
mert ebből a hatalmas, a magyar közönség ál
tal jól-rosszul ismert anyagból úgy kellett válo
gatniuk, hogy összefoglaló, jól szelektáló, 
könyvtári dokumentumokra koncentráló és egy
ben szemléletes bemutató szülessen. A rende
zők kerülik a túlzott didaktikusságot, a már is
mert adatok, képek unos-untalan ismétlését. 
Feltételezik a nézők alapvető tájékozottságát, s 
a tömören megfogalmazott feliratok (németül 
és angolul is) csak a legfontosabb tudnivaló
kat tartalmazzák.

A kiállításon kiemelt hangsúlyt kap a látvá
nyosság. Eredeti festmények, térképek, karika

túrák ugyanúgy a tartalom sokszínű feltárását 
gazdagítják, mint az illusztratív jellegű modellek 
és egyéb tárgyi emlékek.

Mint ahogy a tárlók felett frízszerűen végig
futó képsorok az egykori külföld történéseit és 
életképeit, úgy a folyosó vitrintárlata a korabeli 
hazai élet kaleidoszkópszerű illusztrálását szol
gálják. Mintha erre a bemutatási lehetőségre 
várt volna a Ferenc császár negyedik feleségé
nek, Karolina Augusztának koronázási díszme
netét ábrázoló, harminc méter hosszú képsor. 
A színpompás menet árnyékában Széchenyi 
valódi Magyarországának képei: építészete, 
kulturális élete, sokszínű nemzetiségei és sze
gény parasztjai. A képek, amelyek önmaguk
ban is beszédesek, főleg hangulati töltést ad
nak a kiállított irodalmi dokumentumoknak.

A kiállítási termekhez vezető folyosón találjuk 
Kari Vasquez 1837-ben készült, Budát és Pes
tet ábrázoló térképeit. A térképeket szegélyező 
korabeli építmények felnagyított ábrái jól érzé
keltetik az akkor még külön életet élő két vá
ros hangolatos klasszicista városképét.

Az írásos dokumentumok kiválasztása hí
ven alkalmazkodva a rendezés alapkoncepció 
jához, - a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára és az Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársainak közös munkája. A kiállításhoz 
elsősorban a két intézmény tulajdonában lévő 
dokumentumokat használták fel, amelyeket 
azonban több hazai gyűjtemény (Magyar Nem
zeti Múzeum, BTM Kiscelli Múzeuma, Iparmű
vészeti Múzeum, az esztergomi Magyar Vízügyi 
Múzeum, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Magyar 
Színházi Intézet, és két magángyújtő) értékes 
darabjaival egészítették ki.

A nyomtatott és kéziratos anyagok szerve 
sen kapcsolódnak egymáshoz, mutatván, hogy 
a válogatást végző munkatársak nemcsak a té
mának, hanem a rendelkezésükre álló gyűjte
ményeknek is alapos ismerői. A kiállított köte
tek sok esetben egyediek, például Kossuth La
jos tulajdonában voltak, vagy a szerző által a
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kortársaknak, vagy akár a nemzeti könyvtár 
számára dedikált példányok. Tudatosságot mu
tat az egyes dokumentumok elhelyezése is. 
Mennyivel hatásosabb lett volna például a 
Naplót olyan helyen kinyitni, ahol látni Tasner 
festéseit és kivágásait. Mégsem ezt tették. 
A híres mű egyedi kötetét a Lánchíd tárgyalá
sánál állították ki, oda lapoztak tehát, ahol 
Széchenyi a terv elfogadásáról számol be. Tör
ténetesen ebben a részben a szigorú cenzor 
semmi kihúznivalót nem talált. Ugyancsak azt 
várnánk, hogy Széchényi Ferenc a jól ismert 
Ender-festményről köszönjön ránk. Ehelyett A. 
Ehrenreich metszetét választották, amely sokak 
számára ismeretlen, és stílusában is sokkal 
jobban alkalmazkodik feleségének kiállított 
portréjához.

A rendezés időrendben követi Széchenyi 
életútját. A nagyobb fejezetekre tömör tájékoz
tató feliratok, a részletekre címszavak és a 
tárgyhoz kapcsolódóan jól megválasztott idéze
tek hívják fel a figyelmet.

A kiállítás a család bemutatásával kezdődik. 
A “boldog család", ahogy azt a fiatal Széché
nyi Ferenc megálmodta, sőt, meg is festette, 
valósággá vált, hiszen gróf Festetics Julianná
val kötött házasságából három fiú: István, La
jos és Pál, és két leány: Fanni és Zsófia szü
letett.

A szülői ház, a kedvelt nagycenki kastély, 
valamint Széchényi Ferenc tapétagyűjteménye, 
feleségének varrókészlete, avagy Széchényi 
Lajos emlékkönyve emberi közelségbe hozzák 
a főúri családot, amely ugyan többnyire Bécs- 
ben élt, otthon magyarul beszélt. Magyarul ír
tak a gyermekek a mama emlékkönyvébe, s 
ugyancsak magyarul fogalmazta meg a tizen
két éves István 1803-ban édesapjának azt a 
levelet, amelyben a Magyar Könyvház lajstro
mát megköszöni. A nemzeti könyvtárban dol
gozók számára ennek a levélkének különleges 
értéke, hogy feltehetően a könyvtár egyik, ha 
nem a legelső katalógusáról van szó.

Az iskoláskort két iskolai bizonyítványa, né
hány tankönyve, a kimagasló sikerekkel induló 
katonai éveket kitüntetései, korabeli katonavi- 
seletek és az ulánus Széchenyi képe idézi fel.

A mindenre érzékenyen reagáló, fiatal gróf 
pályájára meghatározó hatással voltak külföldi 
utazásai és olvasmányai. Sokat és sokfelé uta
zott. Többek között járt keleten Törökország
ban és Görögországban. Járt Olaszországban, 
Franciaországban és Németországban. Bejárta 
Erdély csaknem valamennyi jelentős települé
sét. (Meglepő, hogy mennyire nem érdekli az 
erdélyi kultúrtörténet, alig említ erre vonatkozó 
adatokat. Ugyanakkor az erdélyi sóbányászat,

a közlekedési viszonyok, az építészet nagy te
ret kap jegyzeteiben.) Legnagyobb hatással 
Anglia volt rá, ahol háromszor is járt. Megis
meri az alkotmányos rendszert, a lótenyésztést 
és a gépeket. Amit tud, igyekszik itthon is 
meghonosítani.

Olvasmányai alapján kiválasztja és büszkén 
hirdeti példaképeit: Washingtont, Franklint, Pitt- 
et, Byront, Goethét és Bolivárt. A magyarok 
közül Jósika és Berzsenyi állt legközelebb 
hozzá. Kell-e bővebb kommentár “A Magyarok
hoz' c. vershez fűzött gondolataihoz? “Mennél 
többet olvasom Berzsenyi költeményeit, szíve
met annál nagyobb fájdalom tölti el, hogy oly 
kevesen olvasnak magyarul/

A kiállítás dokumentumokban leggazdagabb 
része a szellemi és műszaki alkotásoké, job
ban mondva többnyire az azokra való utaláso
ké. Érezni ugyanis, hogy a rendezők sokkal 
többet tudtak volna bemutatni, ha ezt a hely 
lehetővé tette volna. Az anyag természeténél 
fogva sok itt a kép, a tárgy, a fotó és a mo
dell. Az Iparművészeti Múzeum jóvoltából két 
Barabás-akvarell segítségével lehetünk résztve
vői a Lánchíd alapkőletételének és az épülő új 
híd látványának. A tervező és építésvezető két 
angol: Adam és Tierney Clark szintén jelen 
vannak, egyikük a szintén Barabás festette ké
pen, amint vitorláshajóját irányítja, másikuk, 
Adam egy korabeli fényképen számításaival 
egyetemben. A Pestről induló első gőzmoz
dony modelljét egy lelkes hazai magángyűjtő
nek, míg a Desdemona hajó modelljét s a ha
józással kapcsolatos egyéb értékes dokumen
tumok (menetrend, menetjegy, étlap, stb.) jóré
szét a Vízügyi Múzeumnak köszönhetjük. A ki
állítás egyik leglátványosabb és legnépszerűbb 
darabja az OSZK tulajdonában lévő, Lipszky 
János által 1805-ben készített, hatalmas tér
kép, amely Magyarországot és Erdélyt ábrázolja

Egy-egy kortárs portréja és írása nyitja a 
harmadik terem látnivalóit. Kossuth Lajos, 
Felsőbüki Nagy Pál, Wesselényi, Deák Ferenc, 
Kemény Zsigmond, Eötvös József, gróf And- 
rássy György és Teleki László felidézését Tas
ner Antalé zárja. Azé a hű titkáré, akire Szé
chenyi legféltettebb kincsét: irodalmi hagyaté
kát bízta. A feltételek közismertek, mint ahogy 
az is, hogy Tasner lelkiismeretesen teljesítette 
azokat, a másokat kompromittáló részeket ol
vashatatlanná tette. Egyes részeket kivágott, 
másokat olyan tussal húzott át, nogy máig 
sem olvashatók. Ezzel tartozott barátjának. 
(Fiától vásárolta meg az Akadémia az 1813. jú
liusa és 1838. március 18-ig írt naplókat és 
Széchenyi legfontosabb, legértékesebb kéz
iratait. A Döblingben írott három naplóját a
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rendőrség - egyéb írásaival együtt - elkoboz
ta. Ezek csak hosszú idő után kerültek az Or
szágos Levéltárba.

A következő fejezet fontos állomás Széche
nyi életében. Több, mint tízéves ismeretség és 
szerelem után 1836-ban feleségül veheti a 
megözvegyült Zichy Károlyné Seilern Crescen- 
ciát. Két fiuk születik: Béla és Ödön. A lelkiis
meretes apa, s egyben a korrekt, pontos em
ber szerződést köt gyermekének nevelőjével, 
Podhorszky Lajossal, mely a kiállításon olvas
ható szöveg szerint pontosan meghatározza 
mindkét fél jogait és kötelességeit, s az eze
kért a nevelőnek fizetendő, évi 400 ezüst forint 
javadalmazást.

1848-ban az események nemcsak az ország, 
de Széchenyi magánéletében is rohamosan 
felgyorsulnak. Tagja lesz az első felelős ma
gyar kormánynak, és néhány hónappal ké
sőbb egy elborult elme kusza, kétségbeesett 
kézírásával adja tudtul, hogy lemond tisztségé
ről. A kiállítás egyik legmegrendítőbb doku
mentuma ez.

A döblingi remete szobájáról már fénykép is 
készült. A hírek szerint rövidesen emlékszobát 
rendeznek be benne. Ebben az épületben töl
tötte - megszakítás nélkül - életének utolsó ti
zenkét évét. Itt számolt le magában végleg 
Bécshez fűződő illúzióival. Itt írta meg a ’Blick 
auf den anonymen Rückblick* című, London
ban névtelenül kiadott művét, az abszolutiz
mus éles bírálatát. Itt olvasta azokat a könyve
ket és lapokat, amelyek a fentmaradt és kiállí
tott számlák alapján szerteágazó érdeklődését 
mutatják. Végül itt tett pontot fenyegetett életé
re 1860. április 7-ról 8-ára virradó éjjelen.

A nemzet gyásza határtalan volt. Mindenki a 
maga módján: a nemeslelkű hölgyek kézimun
kákkal, a jeles férfiak emléklapokkal, Arany Já
nos a magyar irodalom egyik legszebb versé
vel fejezte ki fájdalmát a 'legnagyobb magyar' 
elvesztése felett.

Végignézve az elgondolkoztató kiállítást, töb
bekben felmerülhet a kérdés: sokat emleget
jük, de tudunk-e róla eleget, és tudjuk-e, mit 
jelentett számunkra igazán?

Spányi Marianne

m

Köszöntő
Széchényi-emléknapon

Tisztelt Kollégák, Kedves Lídia!

A sors úgy hozta, hogy abból az alkalom
ból, hogy a Széchenyi-emlékérmet idén Te 
nyerted el, nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy áttekintsem több, mint három és 
fél évtizedes szakmai munkásságod főbb állo
másait.

Nehéz, és nem is lehet a kísértésnek ellen
állni, hogy fel ne idézzem - kissé nosztalgiku
san - azokat a Gyarapítási osztályon töltött iz
galmas éveket, amikor hívők, tudásvágyók és 
legfőképpen fiatalok voltunk, és ahol mindket
ten csoportvezetőként elindultunk nehéz, de 
sok örömöt is nyújtó szolgálatunk útján. S ha 
ezek az utak 1970-ben el is váltak, a könyv és 
a könyvtár szeretete és szolgálata egymás 
eredményeit tisztelő bajtársakká avatott az el
múlt több, mint 30 év során.

Kedves Kollégák!
Ferenczyné Wendelin Lídia az ELTE BTK 

könyvtár-kínai szak friss diplomásaként 1955. 
július 1-jén kezdett dolgozni az Országos Szé
chényi Könyvtárban tudományos gyakornok
ként, és jelenlegi beosztásáig a könyvtár szá
mos fontos területén munkálkodott. 1955-58-ig

a Bibliográfiai osztályon, 1958-62-ig az Olvasó 
és tájékoztató szolgálaton, 1962-73-ig a Gyara
pítási osztályon. Itt 1964-ben lett a Belföldi 
csoport vezetője, majd 1970-ben osztályvezető
helyettes. 1973-86-ig a Gyűjteményi Főosztály 
vezetője volt, 1987 óta gyűjteményfejlesztési 
igazgató.

Könyvtári elméleti/gyakorlati munkásságát és 
szakirodalmi tevékenységét természetesen az 
ezeken a területeken szerzett tapasztalatai, ille
tőleg az ott érzékelt és megoldandó feladatok 
határozták meg.
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Már 1955-ben eljegyezkedett a bibliográfiai, 
ezen belül a hungarika-szakbibliográfiai mun
kával a 'Mozart Magyarországon' és a 'Kínai- 
magyar bibliográfia' c. kötetek összeállításával, 
és 1956-tól társszerzőként a magyar másodfo
kú bibliográfia közreadásával. A több évtizeden 
átívelő munkálatok legutolsójaként a múlt év
ben Debrecenben a 2. Országos Bibliográfiai 
Munkaértekezleten tartott előadását említem, 
melyben a retrospektív magyar nemzeti bib
liográfia helyzetével foglalkozott.

A gyarapító-feldolgozó munka terén Fe- 
renczyné nevéhez fűződik az OSZK Gyűjtőköri 
Szabályzatának kidolgozása 1979-ben, majd 
egyebek között egy nagy lélegzetű vállalkozás, 
az 1921-44-es retrospektív magyar sajtóbibli
ográfia beindítása, később feldolgozásának irá
nyítása.

Könyvtárosként elért eredményeiért Ferenczy- 
né két kitüntetést kapott: 1968-ban a 'Szocia
lista Kultúráért* kitüntető jelvényt, 1979-ben a 
“Szabó Ervin emlékérmet'.

Az 1985-ben, a Könyvtár vári otthonának 
megnyitásakor neki ítélt Munka Érdemrend 
arany fokozattal - bízvást mondhatjuk - ragyo
gó szervezői adottsága nyert elismerést.

Pályáját egészen a kezdetektől meghatározta 
az OSZK vári programja: már 1960-ban 1. díjat 
nyert a vári olvasószolgálati rendszer koncep
ciójának kidolgozásával, majd 1964-től még a 
Gyarapítási osztályon feladata lett a vári 70.000

kötetes kézikönyvtár elméleti megalapozása és 
beszerzése. 1982-től ő irányította a végleges 
anyag rendezését, felállítását és katalógusmun
káit.

Az OSZK új otthonával kapcsolatos munkák 
a Könyvtár vári működési rendjének megterve
zésében, végül a költöztetés szervezésében és 
irányításában csúcsosodtak ki.

E nem mindennapi életmű felvázolása nem 
lenne teljes, ha említés nélkül hagynánk a 
könyvtárosképzésben vállalt szerepét. Ferenczy- 
né kisebb kihagyásokkal 1968-tól a KMK kö
zépfokú könyvtárosképző tanfolyamain és 
egyéb, OSZK-n belüli és más könyvtárakban 
szervezett tanfolyamokon tartott előadásokat, 
főként a könyvtárügyről és könyvtártanról, s e 
tárgyakat oktatja 1990 óta az ELTE könyvtár
szakon is.

Végezetül engedtessék meg nekem, hogy 
Ferenczyné pályájának rövid ismertetését egy, 
a kettőnk munkáját szimbolikusan újra össze
kapcsoló tevékenysége felidézésével zárjam: ő 
volt a szervezője az 1985. november és 1986. 
március között megrendezett, nagysikerű 'Kó
dexek a középkori Magyarországon' c. nemzet
közi kiállításnak.

A mai ünnepség alkalmából mindannyiunk 
nevében további sikereket, munkakedvet és 
erőt kívánok Ferenczy Lídiának. A kitüntetés
hez szívből gratulálunk!

Szilvássy Zoltánné

Az Országos Széchényi Könyvtár franciaországi
Haydn-kiállítása

Haydn és az Esterházy hercegek kapcsola
tának történetét mutatja be az a nagyszabású 
Haydn-kiállítás, mely nemzeti könyvtárunk ren
dezésében május 17-én nyílt meg a l'Épau-i 
magyar zenei fesztivál rangos eseményeként.

Az Esterházy-gyűjtemény Haydn kincseinek 
első külföldi bemutatkozására történelmi leve
gőt árasztó, ódon falak között, a Le Mans ha
tárában fekvő cisztercita apátságban került 
sor. A l'Épau-i Notre Dame apátság alapítója, 
Oroszlánszívű Richárd, angol király özvegye a 
13. században építtette a csodálatos épület- 
együttest: Navarrai Bérangére királynő remek
mívű márvány síremléke ma is ott látható az 
apátság káptalani termében. A francia forrada
lomig tevékenyen működő apátság a szerze
tesrendek feloszlatása után lassú hanyatlásnak 
indult. 1958-ban kezdődő restaurálása új feje
zetet nyitott a műemlék történetében. 1983 óta

Sarthe megye és a Loire menti régió egyik 
kulturális központjává, fesztiválok, nemzetközi 
konferenciák, hangversenyek impozáns színhe
lyévé vált.

Az ez évi fesztivált a Mozart bicentenárium 
évében élvonalbeli magyar muzsikusok közre
működésével (Capella Savaria, Zádori Mária, 
Jandó Jenő, Perényi Miklós és Perényi Eszter, 
a Festetics vonósnégyes, az Osztrák-Magyar 
Haydn-zenekar, Fischer Ádám) Mozart és 
Haydn művészetének szentelték a francia ren
dezők. A Széchényi Könyvtár Zeneműtára - az 
Interart Fesztiváliroda közvetítésével - még az 
elmúlt év márciusában kapott felkérést egy 
Haydn-kiállítás megrendezésére. A francia part
nerek és az OSZK munkatársai által vállalt 
'szereposztás* 1990. szeptemberére alakult ki. 
A szakmai forgatókönyv, a katalógus, a tablók 
és feliratok megírását, továbbá a háttérzene
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hangzó dokumentációjának összeállítását a Ze
neműtár és a Színháztörténeti Tár munkatársai
ból alakuló, 4 tagú szakmai munkacsoport vál
lalta. Az OSZK fotólaboratóriuma a fotódoku
mentáció, a restaurátor kollégák a nemes má
solatok és a restaurálandó kiállítási anyagok 
preparálását végezték el. A KMI, Szilvássy Zol- 
tánné személyében 1990. szeptemberétől vett 
részt a levelezés, szervezés sokágú és bonyo
lult munkájában. A francia fél a helyszíni ins
talláció biztosítását, a fotónagyítások előhívását 
és keretezését, továbbá a katalógus, a felira
tok és a tablók előállításának nyomdaköltségeit 
vállalta.

A l’Épau-i apátság hét kiállítóhelyisége, gyö
nyörű belső terei már az első tervrajzok meg
érkezése után kirajzolták a kiállítás lehetséges 
dramaturgiai erővonalait. A tárlókba Haydn-au- 
tográfok, a zeneszerző műhelyében készült 
egykorú, kéziratos másolatok, első kiadások, 
Haydn-relikviák, a zeneszerző hivatali működé
sével kapcsolatos akták kerültek, az első sike

rektől a nagy művekig bemutatva az Esterházy 
hercegek muzsikusának pályaívét. A kiállítás 
egyik nemes szenzációja Haydn 1763-ban be
mutatott Acide című operájának nyomtatott lib
rettója, melynek a világon fennmaradt egyetlen, 
ma ismert példánya az elmúlt évben került a 
Színháztörténeti Tár tulajdonába. A falakon lát
ható egykorú térképek, metszetek és festmé
nyek, a korabeli Európa egyik leggazdagabb 
főúri családjának - francia mintákat követő - 
fényűző udvartartásáról, művészetpártoló tevé
kenységéről adnak hírt a francia közönségnek. 
Az eszterházi operaház Haydn korából szár
mazó díszlet- és jelmeztervei, az "operaüzem" 
magasfokú szervezettségéről tanúskodó doku
mentumok ugyanakkor azt a tágabb művészi 
környezetet elevenítik fel, melyben Haydn mű
vészete épp Eszterházán, az egykori ‘magyar 
Versailles* ihlető légkörében magasodhatott az 
egyetemes zenekultúra egyik legnagyobb telje
sítményévé.

Szerző Katalin

Bécsi notesz

A magyar könyvtárosnak manapság nem túl 
jó a kedve. Nemcsak saját anyagi helyzetének 
romlása bántja, hanem könyvtára kétségbeejtő 
elszegényedése miatt is búslakodik. És akkor 
jön egy meghívás, majd négy nap Bécsben, s 
úgy tűnik, nem is olyan felhős az ég, van re
mény. De hogy a lényegre térjek: az Európa 
Tanács tagországainak nemzeti könyvtárai né
hány évvel ezelőtt megalakították a CENL-t 
(Conference of European National Libraries = 
Európai Nemzeti Könyvtárak Konferenciája), 
amely 1990. októberében Firenzében tartotta 
negyedik tanácskozását. A CENL programjá
nak lényege: 1. felhívni a kormányok figyelmét 
arra, hogy elsőrendű felelősségük a nemzeti 
könyvtáraknak - mint az európai írásos kultúra 
megőrzőinek - megfelelő anyagi támogatása; 
2. jól megalapozott és sürgős fejlesztési prog
ramok keresztülviteléhez pénzalapot nyerni az 
Európai Gazdasági Közösségtől.

A firenzei konferencián a résztvevőkben 
megérlelődött a gondolat: a közép- és kelet- 
európai országokban bekövetkezett, pozitív po
litikai változások lehetőséget nyújtanak a pár

beszéd megkezdésére és az európai nemzeti 
könyvtárak közötti együttműködés bővítésére. 
Bár leszögezték, hogy a CENL-hez csak az 
Európa Tanács tagországainak nemzeti könyv
tárai csatlakozhatnak - ez Magyarország ese
tében már realitás -, megtették a kezdő lépést 
egy kelet-nyugati tanácskozás létrehozására. 
A házigazda szerepét az österreichische Natio- 
nalbibliothek (ÖNB) vállalta, kitűzték a tanács
kozás időpontját (1991. április 14-17.), és 
összeállították a meghívandók névsorát: Szov
jetunió, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyel- 
ország, Románia, Jugoszlávia és Bulgária. 
A meghívottak közül csak Bulgária nem tudott 
eljönni, Jugoszláviát szlovéniai küldött képvisel
te, külön delegációk érkeztek viszont a cseh 
és szlovák nemzeti könyvtárból.

A magyar delegáció (Juhász Gyula akadémi
kus, az Országos Széchényi Könyvtár főigaz
gatója, Poprády Géza mb. főigazgató-helyettes 
és a "Bécsi notesz" jegyzője, Berke Barnabás- 
né főosztályvezető) április 14-én, szép napos 
vasárnapon érkezett Bécsbe, hogy elfoglalja 
szállását az elegáns Hotel de Francé ban. 
Még aznap este baráti találkozó volt a szállo
dában, hogy az egész nap folyamatosan érke
ző delegációk üdvözölhessék és megismerhes
sék egymást.
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A háromnapos, szoros szakmai program jó
szerével minden, a nemzeti könyvtárak számá
ra általában égető kérdést érintett, s reménye
ket keltett bennünk, hogy Magyarország ko
moly szakmai segítségre, tényleges együttmű
ködésre, konkrét megállapodásokra számíthat.

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék - ez 
egy hosszabb beszámoló témája lesz -, né
hány mondatba sűrítve igyekszem tájékoztatni 
Önöket a szakmai programról és a tanácsko
zás hangulatáról, saját szereplésünkről és an
nak fogadtatásáról.

A konferencia első napján Magda Strebl 
asszony, az ÖNB főigazgatójának megnyitó 
szavai után Kenneth Cooper, a British Library 
főigazgatója (a CENL korábbi elnöke) össze
gezte a nemzeti könyvtárak alapfeladatait, 
hangsúlyozva és tudatosítva az egyes nemzeti 
könyvtáraknak a könyvtári közösségben betöl
tendő vezető és tanácsadó szerepét az új mé
diák, az új technológiák, a kutatás-fejlesztés, a 
képzés-oktatás, a tervezés és az együttműkö
dés területein. Szólt a nemzetközi feladatokról 
és munkamegosztási lehetőségekről, az össze
hangolt fejlesztések és a kapcsolatok ápolásá
nak fontosságáról, a nemzeti könyvtárak közös 
felelősségéről.

Délutáni előadásában Dávid Bradbury, a Bri
tish Library Document Supply Center igazgató
ja helyezte sok szempontból új megvilágításba 
a nemzetközi könyvtári kölcsönzés és a UAP 
(Universal Availability of Publications = A kiad
ványok egyetemes hozzáférhetősége) össze
függéseit, problémáit a nemzeti könyvtárak 
szempontjából, s új, helyzetüket javító pers
pektívákat és szándékokat vázolt fel a közép- 
és kelet-európai országok számára. Ezután 
körsétát tettünk az ÖNB legszebb *termeiben\ 
amelyek valódi monarchiabeli történelmi han
gulatot árasztanak, igazi meglepetést azonban 
az új, hatalmas, korszerű biztonsági berende
zésekkel felszerelt, föld alatti tömör raktár bejá
rása jelentett.

Az est is kellemesen telt a városház pincéjé
ben (Wiener Rathauskeller), a Bécs polgár- 
mesterének meghívására adott vacsorán.

A második nap délelőttjén három "súlyos* 
előadásra (Gábriel, Rolf: The International lite- 
rary markét piacé - A challange to academic 
libraries = A nemzetközi irodalompiac - kihí
vás az egyetemi könyvtárak számára, Cabral, 
Maria Luisa: Library automation = Könyv
tárgépesítés, Lehmann, Klaus-Dieter: Maximi- 
zing the use of national bibliographies = 
A nemzeti bibliográfiák maximális kihasználá
sa) került sor. Lehmann professzor egyébként 
a CENL jelenlegi elnöke. Az előadások fő ta
nulsága: 1. hogy a nyugat-európai kollégák

megoldásokat keresnek a könyv- és folyóiratpi
accal való egyezkedésre, eladó és vásárló kö
zös érdekeinek felkutatása és megfogalmazása 
útján; 2. hogy még egy anyagilag nálunk sok
kal jobban ellátott nemzeti könyvtár (Portugá
liáról szólt a második előadás) esetében is 
évekig tart egy integrált számítógépes könyv
tári rendszer bevezetése, s hogy ezenközben 
kénytelenek szüneteltetni a nyomtatott nemzeti 
bibliográfia megjelentetését; 3. hogy a UBC 
program szellemében, de most már a CD- 
ROM technikára alapozva kell továbbfejleszteni 
és megvalósítani a bibliográfiai adatok széles 
körű cseréjét, a valódi munkamegosztást lehe
tővé tevő eszközrendszert. Ehhez nyújt komoly 
támogatást az Európai Közösség, s az ered
ményeket, reméljük, már a magyar könyvtárak 
is hasznosíthatják majd.

A délutáni program szerint kerekasztal meg
beszélés formájában két kelet-európai hozzá
szólásra került sor: A. P. Volik, a Lenin Könyv
tár új igazgatója és Stanislaw Czajka, a Len
gyel Nemzeti Könyvtár igazgatója számoltak be 
a kelet-európai könyvtárak helyzetéről szovjet, 
illetve lengyel szemszögből. A tolmácsok segít
ségével bonyolított beszámolókat - amelyek fő
leg azokról az anyagi gondokról szóltak, ame
lyek késleltetik, gátolják, vagy ellehetetlenítik a 
modern könyvtári technika és technológia 
meghonosítását, - a nyugati kollégák részéről 
számos kérdés követte. S itt sajnos nem ala
kult ki pergő eszmecsere a válaszadók nyelv
tudásának hiányosságai miatt. Sikerült viszont 
az ülést vezető elnök jóváhagyásával rövid an
gol nyelvű beszámolót tartanunk az Országos 
Széchényi Könyvtárról, a tervezett integrált 
számítógépes NEKTÁR rendszer lényegéről, il
letve annak jelenlegi helyzetéről, - nem hall
gatva súlyos gondjainkról sem.

A fárasztó napi munkát kellemes esti prog
ram: autóbuszos városnézés és hangulatos, 
zenés, énekléssel, köszöntőkkel tarkított vacso
ra követte egy Wiener Heurigerben.

A harmadik napon kollégánk, Poprády Géza 
tartott előadást az állomány védelméről és 
megőrzéséről (Preservation and conservation). 
A szellemes, diaképekkel illusztrált, tartalmas 
beszámolónak komoly sikere volt.

Végül záró megbeszélés keretében javasla
tok hangoztak el, és vita alakult ki a konkrét 
tennivalókról, az együttműködés lehetséges 
módozatairól és az információcsere fontossá
gáról.

Hogy mi okozta azt, hogy a magyar delegá
ció derűs és optimista lélekkel búcsúzhatott 
Bécstől és a nagyvonalú házigazdától, az 
ÖNB-tól? Elsősorban is az, hogy bár az OSZK 
anyagi helyzete nem hasonlítható össze a nyu
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gat-európai nemzeti könyvtárakéval, úgy érez
hettük, illetve nyugat-európai kollégáink kifeje
zetten éreztették velünk, hogy egyenrangú 
szakmai partnereknek tartanak minket, olya
noknak, akiktől még ők is tanulhatnak, olya
noknak, akiknek gondjait teljességgel átérzik, 
és őszintén segíteni kívánnak megoldásukban, 
örülhettünk annak a javaslatnak, hogy két
oldalú megállapodások megkötésével egy-egy 
szakterületen közvetlen együttműködéssel 
előbbre lehetne lépni (pl. restaurálás, restaurá
torképzés, könyvtárközi kölcsönzés). Üdvözöl
hettük, és természetesen követni szeretnénk a 
nemzeti könyvtárak igazgatóinak abbéli javasla
tát, hogy a kormány, ill. kormányszervek állan
dó és csökönyös informálása, befolyásolása

(felelősségérzetük felkeltése) útján lehet csak 
támogatást kapni a szükséges fejlesztések 
megvalósításához. Végül a CENL-tagok megál
lapodtak abban, hogy őszre kidolgozzák és 
végső formába öntik azt a javaslatsort, amely 
kellően megalapozott lesz arra, hogy az Euró
pai Gazdasági Közösség elé terjesszék, s a kí
vánt anyagi támogatást elnyerjék. Reméljük, 
hogy az Országos Széchényi Könyvtár ezek
ben már nemcsak meghívott vendég, hanem 
tevékeny partner is lehet.

Hát ezért tűnt felhőtlennek az ég Bécsben 
1991. április harmadik hetében.

Berke Bamabásné

V. Berzsenyi Helikon napok

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság 1990. május 4-5-én Keszthelyen, a 
Festetics kastélyban - a IV. Berzsenyi Helikon 
Napok keretében - tanácskozást és találkozót 
rendezett Magyar kisebbségek a Kárpát-meden
cében címmel. A rendezvényre meghívták a ki
sebbségben élő magyarság szellemi képviselő
it, a magyar közösségek vezetőit, valamint a 
határainkon túli magyarsággal foglalkozó hazai 
intézmények, szervezetek képviselőit, azzal a 
céllal, hogy tapasztalatcsere és tanácskozás 
által a magyarság szétszakított közösségeinek 
kapcsolata, együttműködése megteremtődjön.

A tavalyi tapasztalatok következményeként a 
Berzsenyi Társaság 1991. május 3-5. között az 
V. Berzsenyi Helikon Napok keretében - Ki
sebbségi magyar sajtó és tömegtájékoztatás 
Európában, nemzetiségi sajtó és tömegtájékoz
tatás Magyarországon témakörben rendezte tu
dományos tanácskozását a keszthelyi Festetics 
kastélyban. A háromnapos rendezvényre meg
hívták a Kárpát-medencében és a nyugati 
diaszpórában élő magyarság, valamint a ha
zánkban élő nemzetiségek sajtójának és más 
kommunikációs fórumainak képviselőit, hogy 
kölcsönös tájékoztatás mellett keressék az 
együttműködés lehetőségét is.

A tanácskozás munkálatai három témakör 
köré csoportosultak: kisebbségi magyar, hazai 
nemzetiségi sajtó és tömegkommunikáció, va
lamint a magyarországi sajtó és tömegtájékoz
tatás problémaköre a nemzetiségi kérdésben.

Az első témakörben Kisebbségi magyar sajtó 
a Kárpát-medencében címmel Beke György író 
tartott előadást. Helyzetelemzését erdélyi, kár
pátaljai, vajdasági, horvátországi, szlovéniai, 
felvidéki meghívottak korreferátumai tették telje
sebbé. Beke György, aki előadásában 1945-ig 
tekintem vissza, a kisebbségi magyarság prob
lémakörét vázolta, kiemelve azt, hogy a válto
zások után a sajtó arról is tájékoztat, amiről 
eddig nem állt módjában (pl. a bácskai és 
székelyföldi magyarellenes mészárlások a II. vi
lágháború utáni időszakban). Az újonnan meg
jelenő lapok közül méltatta a megújult Korunk, 
a vezércikkeiről híres Háromszék, a kétnyelvű 
Csángó Újság, valamint a hiánypótló Hatodik 
Síp című lapokat. Kántor Lajos, irodalom 
történész, a kolozsvári Korunk főszerkesztője 
arról beszélt, hogy miről, kinek írnak a lapok, 
és kik írják azokat?

Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Kulturá
lis Szövetség titkára az 1918-tól napjainkig el
telt időszak fontosabb korszakait elemezte; 
hangsúlyozta azt, hogy a változás napjainkban 
is csak a kezdeteknél tart, és a lapok nehéz 
vajúdás árán próbálnak újjászületni. (Ennek bi
zonyítéka a Miskolcon kéthetente megjelenő 
Kárpátalja c. lap.) Újvidékről Ágoston András, a 
Vajdasági Magyar Demokrata Közösség elnöke 
az egypártrendszer kisebbségi modelljéről, a 
rendszerváltás tömegtájékoztatásáról, valamint 
a VMDK és a hírközlő eszközök kapcsolatáról 
értekezett. Csörgits József, a Horvátországi
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Magyarok Szövetsége részéről mint a Magyar 
Képesújság főszerkesztője, lapja szerkesztési, 
terjesztési körülményeit vázolta. A Muravidéki 
Magyar Nemzeti Közösség titkára, Göncz Lász
ló elmondta, hogy Szlovénia európai mércével 
viszonyul a nemzetiségi kérdéshez, és ezért 
valamennyi magyar kisebbség számára példa
képnek ajánlja. A toleráns szlovén nemzetiségi 
politika bizonyítéka a 10.000 főnyi magyarság 
számára 2.400 példányszámban megjelenő 
Népújság c. hetilap is. Lacza Tihamér, a po
zsonyi A Hét c. lap főszerkesztője azokat az 
önvédelmi csatározásokat, erőfeszítéseket ele
mezte, amelyeket a magyar lapok megmentése 
érdekében tettek. Minderre még mindig szük
ség van, ugyanis az ‘újjászületés, vagy agó
nia?* még eldöntetlen kérdés Szlovákiában.

Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője 
Vázlat a kisebbségi magyar sajtó és könyv
kiadás jelenlegi helyzetéről Európában címmel 
tartotta meg előadását. Az 1978-1987-es idő
szak helyzetelemzése után a nyugati magyar
ság anyanyelvi művelődésének nehézségeiről 
beszélt (kiöregedés, a magyarországi rend
szerváltás negatív következményekkel jár az 
emigráció sajtójára: az Új Látóhatár megszűnt, 
az Irodalmi Újság búcsúz kodott, a Magyar Fü
zetek is közölte búcsúszámát).

A második témakörben Wolfart János, a 
Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Hivatal el

nöke Hazai nemzetiségi sajtó címmel tartott 
előadást. Ennek keretén belül a hazai nemzeti
ségi sajtó állami támogatásáról, működéséről, 
kultúraközvetítő szerepéről beszélt. Korreferátu
maikban a magyarországi nemzetiségi rádió- 
és TV-adások szerkesztői (MTV Pécsi Stúdiójá
nak Szerb-horvát-szlovén szerkesztősége: Ba
lázs Mihály, MTV Szegedi Stúdiója, Szlovák 
nyelvű adások szerkesztősége: Fűzik János, 
MR Szegedi Stúdiója, Román nyelvű adások 
szerkesztősége: Kimpián Péter) a nemzetiségi 
tömegtájékoztatás sajátosságairól és hiányos
ságairól értekeztek.

A harmadik témakörben Antall István, a Ma
gyar Rádió Irodalmi Osztálya munkatársának 
A hazai sajtó és tömegtájékoztatás felelőssége 
nemzetiségi és kisebbségi kérdésekben c. elő
adásában ‘megszólalt a magyar sajtó lelkiisme
rete1, és a magyarországi szerkesztőségektől 
többek közt a szomszéd népek értelmes tájé
koztatását, valamint az irodalmi gondosságú 
rádióriportokat kérte számon. A jelenlegi álla
potok javítására az 'Egy kenyéren* című, a ha
tárokon túlra is sugárzandó rádióműsor prog
ramtervezetét tette közzé, amelyet a jelenlevők 
sajnálatára, a Magyar Rádió szerkesztősége is
mételten elutasított.

A keszthelyi tanácskozás természetesen le
hetőséget biztosított hozzászólásra, vitára is. 
A hozzászólások széles érdeklődésre számot 
tartó témakört öleltek fel: így különböző termi
nológiák újrafogalmazása, pozitív magyarság- 
kép kialakítása, sorskérdések megfogalmazása, 
műholdszórós televízióadások megindítása, na
gyobb valósághűség a hírközlésben, a Magya
rok Világszövetségének programja, hazai sajtó
termékek eljuttatása a magyar kisebbségeknek, 
egy-egy lap regionális szerepének és fennma
radásának jelentősége, szerkesztőségek közti, 
működőképes kapcsolatok kialakítása, sajtó
múzeum létrehozása, a nemzeti könyvtárban 
sajnálatosan hiányzó határon túli magyar idő
szaki kiadványok pótlása - (kiemelés tőlem - 
Gy. B.), stb.

A tanácskozás jelentőségét az elnöklő Po- 
mogáts Béla foglalta össze: ...‘a tavalyi egy- 
másratalálás után érződött a kézfogás meleg
sége1, és jelentős eredmény az, hogy a civil 
társadalom (itt kulturális egyesület) fölvállalja a 
nemzeti sorskérdéseket.

Befejezésül a résztvevők meglátogatták Ber
zsenyi niklai emlékházát és sírhelyét; a tanács
kozás fontosabb javaslataiból és határozataiból 
megfogalmaztak egy közleményt, és egyet
értettek abban, hogy tapasztalataik a hétköz
napi munkában várnak hasznosításra.

György Béla
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MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés dr. Fülep Katalinnal

- Kedves Kati! Először is engedd meg, hogy 
szívből gratuláljak a Keresztury-pályázaton elért 
sikeredhez! Ez alkalomból szeretnélek kicsit ki
faggatni Magadról, pályádról! Legelőször is az 
érdekelne, mikor kerültél az OSZK-ba, és me
lyik osztályon kezdtél dolgozni?

- 1977 őszén kerültem ide másodszor. 
Egyetemi tanulmányaim előtt már dolgoztam a 
könyvtár különböző osztályain, így elég jól 
megismertem a működését, a munkafolyama
tok egymásba kapcsolódását és menetét. Az 
egyetemen történelem-könyvtár-levéltár szakos 
voltam, mindháromnak jó hasznát veszem a 
Kézirattárban.

- Kik voltak a tanáraid, akiknek szakmai 
szempontból sokat köszönhetsz?

- Nagyon nagy szerencsém volt. Olyan ta
nároknak lehettem még a tanítványa, mint Bol- 
la Ilona, aki az Árpád-kori társadalom és bir
tokviszonyok kitűnő ismerője volt. A nála szer
zett ismereteket egészítették ki Ladányi Erzsé
bet izgalmas településtörténeti szemináriumai, 
melyeken sokféle szempontból világítottuk át a 
16-17. század társadalmi, politikai, jogi és mű
velődéstörténeti viszonyait. Kedves professzo
rom volt Kumorovitz L. Bernát, a történeti 
segédtudományok nemzetközileg is elismert 
szakembere. Olyan tapintattal vizsgáztatott, 
hogy ez becsületbeli kötelességünkké tette az 
igen alapos fölkészülést. Sinkovits István pro
fesszor úrnak a magyar hivataltörténet művelő
jének és Gerics József professzor úrnak, a ko
rai rendiség, krónikáink és Árpád-kori jogintéz
ményeink értő és rangos szaktekintélyének is 
sokat köszönhetek. Mindnyájan magas színvo
nalú kutatók és kiváló tanárok, akiktől a friss, 
még publikálatlan eredményekről is értesülhet
tünk. Megtanítottak az események és folyama
tok, a nemzetközi párhuzamok, vagy ellentétes 
tendenciák értékelő szemléletére, a kutatás 
módszertanára, ugyanakkor szigorúan megkö
vetelték a rendszeres teljesítményt. Személyes 
példaadásuk is fontos volt. Némelyiküket az 
1945 utáni korszak állította nehéz megpróbál
tatások elé, másoktól a családi élet követelt 
emberfeletti helytállást. Mindig nagy tiszetelet- 
tel és hálával gondolok rájuk.

Természetesen más tanszékekre is átjártam. 
Élményszámba mentek pl. László Gyula elő
adásai. A Magyar Országos Levéltárban pedig

Borsa Iván, Ember Győző és Trócsányi Zsolt 
szemináriumain a sokféle forrásanyag egyidejű 
kézbevétele, összehasonlítása, elemzése és ér
tékelése volt a vonzó számomra. Jó vissza
gondolni erre az időre.

- Mi volt doktori disszertációd témája?
- Az egyetemen részt vettem a Tudományos 

Diákkör munkájában, értelmiségkutatással fog
lalkoztam. A felsőbb tanulmányokat folytatók 
és a 16-17. századi katolikus restauráció kap
csolatáról írt dolgozatommal kari első díjat 
nyertem. Úgy terveztem, hogy erről a témáról 
írom meg a doktori disszertációmat. Annak, 
hogy nem így történt, a következő az oka: a 
könyvtár szakon felvettem Mezey László pro
fesszor úr írástörténeti szemináriumait, sőt, a 
Kézirattárba kerülésem után speciális tovább
képzésként folytattam ezeket a tanulmányokat. 
Az írástörténet mellett liturgia- és művészet- 
történetet, valamint középkori irodalmat hallgat
tam, bekapcsolódva egyúttal az általa vezetett 
Fragmenta Codicum in Hungária Kutatócsoport 
munkájába. A professzor úr halála óta dr. Viz- 
kelety András irányításával folytatjuk a munkát. 
Egyelőre az egyházi gyűjtemények kódextöre
dékeit dolgozzuk fel. A Hittudományi Akadémia 
Központi Könyvtárának fragmentumait tartalma
zó kötet megjelent, az esztergomit már lead
tuk. Jelenleg a győri Püspöki Könyvtár anya
gát határozzuk meg.

A másik ok, hogy a Kézirattárba kerülve 
nagyszerű kéziratokra bukkantam. Ilyen volt pl. 
az egyik budapesti antikváriumból vásárolt, 
utóbb Ulászló-corvinának bizonyuló pergamen, 
Bonfini: Rerum Ungaricarum decades c. mun
kájának harmadik töredéke. Az első kettőt Ja- 
kubovich Emil fedezte fel és ismertette. A ta
valyi Corvina-kiállításunkon bemutattuk az egyi
ket.

Feldolgozó munkám során került a kezembe 
az a Quadripartitum kötet, mely a történészek 
által több száz éve keresett feketehalmi oklevél 
(1595) egykorú másolatát őrizte. Történészeink 
egy része még kiadásának tényében is kétel
kedett, és volt, aki magyar nyelvűnek tartotta 
az eltűnt eredetit. Erről az oklevélről írtam meg 
a doktori disszertációmat, vizsgálva egyúttal 
Báthory Zsigmond székely politikáját, melynek 
ismeretében Bocskai későbbi politikai felisme
rései sem tűnnek olyan előzmény nélkülinek.
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Egy közvetlen élményem is fűződik e mun
kámhoz. Idén tavasszal marosszéki székelyek
kel akartam küldeni egy különnyomtatot valaki
nek, s mikor az oklevélnek a régi székelységet 
érintő jelentőségét említettem, közbeszóltak: 
“Ne is folytassa, kedves, hogyne lenne emlé
kezetes, nagyon megsínylettük a visszavoná
sát.' Fájó és élő emlék számukra, pedig majd 
400 év telt el azóta.

- Hallhatnánk valamit a Keresztury-pályázat- 
ra beadott munkádról?

- A Mátray könyv megjelentetését a forrada
lom és szabadságharc 140. évfordulója tiszte
letére egyik folyóiratunk főszerkesztője ajánlot
ta, aki korábban maga is foglalkozott a kéz
irattal. Az előszóban írtam arról, hogy sokáig 
egyáltalán nem volt időszerű a kiadása. 1945 
után pedig egyrészt a korszak Kossuth politi
káját feltétlenül igenlő felfogása, másrészt az 
orosz hadseregre tett néhány megjegyzés mi
att nem merte vállalni senki. Mátray följegyezte 
a Kossuthot bíráló híreket és mendemondákat. 
A másik kérdéssel kapcsolatban főként a lo
sonci eseményeket említhetem, melyek fölhá
borították az egész akkori közvéleményt. Töb
bek között Hunfalvy is megemlékezett róluk. 
Naplójának sorsa hasonló a Jegyzeményeké- 
hez. A múlt században csak részletek jelentek 
meg belőle. Teljes szövege - néhány doku
mentum kivételével - szintén a 'Magyar ritka
ságok', ill. a “Ritkaságok' sorozatban látott elő
ször napvilágot, megelőzve az ón kötetemet. 
Hunfalvy azonban mindkét, előbb említett kér
désben Mátraynál is élesebben fogalmazott. 
Ezért a kiadó kívánságára figyelembe kellett 
vennem a következőket: Kossuth szereplésével 
és Losonc sorsával - éppen, mivel Hunfalvy 
kiadásával már bizonyos kockázatot vállalt, - 
kiemelten, tehát az előszóban ne foglalkozzam, 
Mátray megjegyzései miatt azonban a városról 
írjak részletes jegyzetet. Ez a megoldás ré
szükről akkor indokoltnak tűnt, hiszen a kéz
iratot még a 'fordulat' előtt, az 1988. június 
27-i nagy budapesti tüntetés napján adtam le. 
További kérésük volt, hogy az előszóban a 
szerzőről írjak, mutassam be azt a polgári és 
munkahelyi környezetet, amelyben a Jegyze- 
mények születtek. Kiegészítő adatokat közöljek, 
s ezáltal a följegyzésekhez képest többletet 
adjak. Magát a forrás-szöveget pedig hagyjuk 
az értelmes olvasóra hatni.

Mátraynak a protestánsokra tett erős meg
jegyzései miatt az előszóban kellett tisztáznom 
a szabadságharc résztvevői vallási megoszlá
sának kérdését is. A sorozat kötetei eléggé 
széles olvasóközönséghez jutnak el, így Mát
ray korrigálás nélküli véleménye esetleg to
vább erősítette volna a korábbi történeti mun

kákban és a tömegtájékoztatásban egyaránt 
fel-felbukkanó balvélemónyt, miszerint az or
szág függetlenségi harcaiban elsősorban pro
testánsok vettek részt, a katolikusok kizárólag 
Habsburg-pártiak voltak. Hiteltelen állítás ez a 
korábbi századokra nézve éppúgy, mint a 
Jegyzemények korára. Hiszen, amennyiben az 
egész országot átfogó, s nem kifejezetten az 
erdélyi fejedelmektől kiinduló mozgalomról van 
szó, szabadság-küzdelmeinkben a népesség 
vallási megoszlásával arányos a részvétel. Fia
tal hadtörténészünk, Bona Gábor legfrissebb 
eredményeit közöltem ennek alátámasztására.

A jegyzetelésnél a sorozat korábbi kötetei
hez kellett alkalmazkodnom. így pl. Urbán Ala
dár Hunfalvy-kiadását figyelembe véve, nem 
jegyzetelhettem igaz-nem igaz formában sem 
Mátraynak a személyesen nem tapasztalt, hí
reszteléseken alapuló adatait. A napilapok és 
folyóiratok esetében részletes tájékoztatást kért 
a kiadó, mert az események forgatagában sű
rűn cserélődtek a szerkesztők, ami szemlélet- 
váltást, olykor szünetelést jelentett. A politikai 
és hadi cselekményeket a történtek közismert
sége és az óriási, hozzáférhető forrás- és 
szakirodalom miatt csak egészen röviden kel
lett ismertetnem. Részletezőbben kellett viszont 
megadnom a polgári életre, intézményeire, 
színhelyeire, a közhivatalokra és azok működé
sére vonatkozó adatokat, mert a szerző pol
gár, és ilyen szemszögből írta meg a munká
ját.

Kiadói szándék érvényesült a személyi muta
tó szerkesztésében is. Egy-egy név többszöri 
előfordulása egymáshoz közeli időpontokban, 
de sokszor ellentmondó hírekkel kapcsolatban, 
nagyon felduzzasztottá volna a jegyzeteket. 
A könnyebb áttekinthetőség és a tömörítés 
kedvéért egy helyen, a név alatt össze lehetett 
hozni a forradalom és szabadságharc alatti te
vékenységre vonatkozó adatokat, minimális ki
tekintéssel a korábbi, vagy a későbbi élet
pályára. A sorozat lehető egységességének 
szempontja és gyakorlata érvényesült a meg
adott szakirodalomban szereplő, még élő szer
zők feltüntetésekor is a névmutatóban.

önálló, sorozat keretébe nem tartozó művet 
kétségtelenül könnyebb gondozni, de a meg
kötöttségek ellenére sok örömöm telt a mun
kában. Egyrészt az anyag szépsége, érdekes
sége, másrészt a Kézirattár, az Olvasószolgá
lat, a Raktár, a Színháztörténeti- és Térképtár 
munkatársainak segitókészsége folytán. A kö
tetben már megtettem, de ezt az alkalmat is 
örömmel ragadom meg, hogy megköszönjem 
szíves segítségüket.

- Olaszországban többször folytattál hosz- 
szabb időn át hungarika kutatásokat.
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- Több olaszországi könyvtárban gyűjtöttem 
anyagot hazai történelmünkre, számos kézira
tos hagyatékot és levelezést eredetiben is ha
zahoztam. Sikerült megszereznem a nemzeti 
és más hazai könyvtárak (Debrecen, Pécs, 
Szépművészeti Múzeum, MTA Művészet- 
történeti Kutatócsoport Könyvtára, Ország- 
gyűlési és Pedagógiai Könyvtár, stb.) számára 
több hungarika forráskiadványt, nyomtatott ta
nulmányt és monográfiát, plakátokat, apró
nyomtatványokat, az egyik nagy nemzetközi fo
lyóirat teljes sorozatát 1932-től, a Kapisztrán 
Szt. János kéziratairól készült 17. századi fólió 
méretű másolat fakszimile kiadását 18 kötet
ben. A világi könyvtárak közül Magyarországon 
csak a miénk rendelkezik vele. összesen 250 
példányban jelent meg, kereskedelmi forgalom
ba nem került. A scannoi gvárdián, Padre Be- 
niamino OFM ajándékozta nekünk a sajátját. 
További 5 példányt magyar egyházi gyűjtemé
nyek kaptak. A hat sorozat összértéke kb. 
30 millió líra (cca. 21.800 . Mindezt ajándék
képpen hoztam haza. A Kéziarttárunkba került 
hagyatékok nagy részét már feldolgoztam.

Arra is adódott kinn lehetőség, hogy Lukács 
László történésszel együtt készítsük sajtó alá 
*A független magyar jezsuita rendtartomány 
kérdése és az osztrák abszolutizmus 1649- 
1773" c. kötetet. Ottani kutatásaim jó része és 
e kiadvány készítése már visszatérést jelentett 
választott korszakomhoz.

- Kérlek, beszélj további kutatási terveidről.
- Az év elején jelent meg "Fülep Lajos leve

lei Elek Artúrhoz" c. kötetem, bár az impresz- 
szumban még 1990 szerepel. A missilisek az 
Osvát-Elek Artúr kézirattári fond részét képe
zik. A jegyzetek és a bevezető tanulmány 
megírásához olaszországi kutatásaimat is fel
használtam. Fülep művészetelméleti munkássá
gában a fordulat itáliai élményeiből ered. Ott 
vitázott Benedetto Croce esztétikájáról Cecconi, 
Calderoni, Amendola, Papini és mások társa
ságában. Ott szerkesztette a "Szellem" és a 
"L’Ungheria" c. lapokat. Szívesen le is telepe
dett volna Firenzében, sok szál fűzte Olaszor
szághoz, akárcsak Eleket. A közreadott levelek 
az 1918-1944 közötti időből valók, s kettejük 
töretlen barátságát tanúsítják. Ennek a kötet
nek a kiadását családi kötelezettségnek tekin
tettem.

Van még egy 19. századi témával kapcsola
tos vállalásom, és több apró feladatom, de ha 
ezeket befejezem, szeretnék visszatérni a 16 
17. századi magyar történelemhez.

- További munkádhoz sok sikert, és főleg jó 
egészséget kívánok! Köszönöm a beszélgetést!

Riporter: Rózsa Mária

Beszélgetés 
dr. Rózsa Máriával

Az 1991. évi Keresztury-jutalom egyik díja
zottja Rózsa Mária, a Hírlapolvasói csoport ve
zetője, az OSZK Híradó szerkesztőbizottságá
nak tagja.

- Kedves Mária! Először is szeretettel gratu
lálok magam és a Híradó szerkesztősége ne
vében! Bár sokan ismerik, mégis úgy gondo
lom, nem lenne érdektelen, ha hallhatnánk va
lamit tanulmányairól és korábbi munkahelyei
ről.

- Korábbi munkahelyekről az én esetemben 
nem beszélhetünk, ugyanis az OSZK az első 
munkahelyem. 1978 és 1980 között a Kézirat
tárban dolgoztam. A Tudományos Olvasóban 
láttam el az ügyeletet, ezenkívül a Keresztury- 
fond feldolgozásában vettem részt. Itt olyan 
emberektől leshettem el az igényes szellemi 
munka alapjait, mint Windisch Éva, Fallen- 
büchl Zoltán és Vizkelety András. Ezután a 
majd kétéves munkaviszony után az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem hallgatója lettem 
orosz-német szakon, s itt szereztem bölcsész 
diplomát 1985-ben.

- Mióta dolgozik újra az Országos Széché
nyi Könyvtárban, és mely osztályon?

- Nem lévén tanár szakos, hosszas vívódás 
után úgy döntöttem, hogy visszajövök az 
OSZK-ba, és ezt nem bántam meg. 1985 óta 
az Olvasószolgálaton dolgozom. A Hírlaptári 
csoportban - úgy érzem - megtaláltam a he
lyemet. Ezért nagyon sok köszönettel tartozom 
Lakatos Évának, akinek emberi magatartása és 
az anyaghoz való viszonya példa értékű szá
momra. Az Olvasószolgálaton végzett munka 
sokrétű és színes, nagy részét persze az olva
sókkal való állandó kapcsolattartás teszi ki, 
ami néha nem feszültségmentes. Másik része, 
ami szintén érdekes, az akták, írásbeli kérdé
sek megoldása, bibliográfiák összeállítása.

- Megkérném, beszéljen díjnyertes "Friedrich 
Bodenstedt közvetítő szerepe az első magyar 
Anyegin-fordításban* című munkájáról.

- A Keresztury-pályázatra beadott munkám 
doktori disszertációm volt. Ez a téma másod
éves koromtól kezdve foglalkoztat, ebből írtam 
szakdolgozatomat is. Tanárnőm, Zöldhelyi Zsu
zsa hívta fel figyelmemet Bodenstedt személyé
re, s hogy egy két nyelvszakos számára érde
kes feladat lenne az Anyegin orosz-német-ma
gyar szövegének összehasonlító elemzése. 
Friedrich Bodenstedt a "Münchener Dichter- 
kreis" egyik vezéralakja, kinek a maga korában
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ünnepelt lírája később feledésbe merült, s ne
ve ma már csak a korral foglalkozó szakem
berek körében ismert. Köztudott volt eddig is, 
hogy Bérczy Károly orosz eredetiből fordított, 
azonban eddig nem nyert kellő bizonyítást, 
hogy milyen mértékben használta fel Bodens- 
tedt fordítását. A fordítások összevetése során 
arra a következtetésre jutottam, hogy Bérczy 
megoldásait munkája közben mindvégig össze
vetette Bodenstedtéivel, s amikor bizonytalan 
volt az eredeti értésében, az ő megoldásait 
vette át. Persze akadnak ellenpéldák is, ami
kor korrigálta Bodenstedt félreértéseit, és így ő 
áll közelebb az orosz szöveghez. Bodenstedt 
fordításának tulajdonítható a magyar Anyegin
ben a főhős alakjának negatívabbra színezése, 
vagy a puskini szatíra élének tompítása.

- Milyen lehetőség van dolgozatának publi
kálására?

- A dolgozat tömörített változata már megje
lent német nyelven a “Germanistisches Jahr- 
buch'-ban. Az Anyegin alakjának változásait 
elemző fejezet a “Studia Slavica'-ban fog meg
jelenni.

- Milyen publikációi jelentek meg eddig?
- Számos (főleg orosz, ill. német irodalom- 

történeti munkáról írt) könyvismertetés, kisebb 
fordítások mellett első fontosabb publikációm 
témája a német irodalom fogadtatása volt az 
"Athenaeum* című folyóiratban. Ez egy hosszú, 
még egyetemista koromban indult feldolgozó 
munka összegzése, mely a ‘Budapester Beitrá- 
ge“ sorozatban jelent meg 1987-ben. 1987 fo
lyamán lehetőségem nyílt Berlinben a Hum
boldt egyetem finnugor tanszékén elődjének, a 
Magyar Intézet iratanyagának rendezésére. Az 
intézetet 1916-ban hozták létre, első professzo
ra a kiváló hungarológus, Gragger Róbert volt. 
A Gragger tevékenységét méltató és az intézet 
könyvtárának történetét ismertető cikkem a 
“Magyar Könyvszemlédben jelent meg 1988- 
ban. Itt említem meg - bár még csak megjele
nés alatt áll, - egy másik, szintén Kézirattáros 
múltamhoz kapcsolódó munkámat, Széchenyi 
István Kézirattárunkban meglévő leveleinek 
publikálásra való előkészítését. A “Filológiai 
Közlöny' ben látott napvilágot 1989-ben a Ma
gyarországon 1987-ben megjelent világirodalmi 
témájú publikációk bibliográfiája, melynek re
mélhetőleg lesz folytatása, ha most a 'Filoló
giai Közlöny" rövid intervallum után az anyagi 
problémákon túljutva, újra megindulhat.

- Hallhatnánk valamit további kutatási tervei
ről?

- Az Akadémiai Kiadó a Böhlau Verlaggal 
közösen tervezi megjelentetni a magyarországi

német írásbeliség lexikonét. E lexikon számára 
írok magyarországi német sajtóval kapcsolatos 
szócikkeket. 1990 tavaszán három hónapot töl
töttem ösztöndíjjal Bécsben. Ez idő alatt a 
Bécsben megjelenő, félhivatalos, Magyarorszá
gon is igen ismert “Dér Wanderer* című lap 
magyar vonatkozású közleményeit dolgoztam 
fel az 1814 és 1850 közti időszakban. A lap 
már a Vormárz korában is sokszor adott hírt 
rólunk,, közölt ismeretterjesztő cikeket magyar 
tájakról, magyar kulturális eseményekről, töb
bek között olyan munkatársak révén, mint 
Csaplovics János, vagy Rumy Károly György. 
A közeljövőben lehetőségem lesz 1850-től a 
“Wanderer“ megszűnéséig, 1873-ig terjedő kor
szak feldolgozására is, ami annál is érdeke
sebbnek ígérkezik, mert ekkor munkatársa volt 
Fáik Miksa, akinek nagy része volt a lap libe
rális és magyarbarát hangvételének kialakításá
ban. A 'Wanderef-rel kapcsolatos írásom meg
jelenés alatt áll a “Magyar Könyvszemlé'-ben.

Riporter: Batári Gyula

MEGJELENT

: !
A MAGYAR 
IRODALOM 

ÉS
IRODALOM

TUDOMÁNY
BIBLIOG
RÁFIÁJA

1985

Budapest, 1991
Országos Széchényi Könyvtár

MEGJELENT

23



KIADVÁNYAINK

Kertész Gyula:
A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai.

Annotált bibliográfia. Bp. OSZK-KMK 1990. 415.

Egy kitűnő szakkönywel gazdagodott könyv
tártani irodalmunk.

A könyvtárak működtetésének kezdettől fog
va egyik sarkalatos kérdése volt, hogy a létre
hozott gyűjteményben megfelelő tartalmi eliga
zítást lehessen adni az abban tájékozódni kí
vánónak. így jöttek létre a könyvtárak állagleí
rásai, amelyek vagy a szerzők betűrendjében, 
vagy tartalmi jegyek alapján szerveződtek. Még 
inkább fennállt a tájékozódásnak és tájékoz
tatásnak ez az igénye a több, mint 200 évvel 
ezelőtt megjelent sajtótermékek esetében. 
A napi- és hetilapok és a folyóiratok egy-egy 
évfolyama annyiféle információt tartalmazott, 
hogy azok tartalmi áttekintése egy bizonyos 
idő eltelte után egyszerűen lehetetlenné vált. 
Az így felmerült igények hozták létre a különfé
le tartalomjegyzékeket, majd egy-egy kiemelke
dően jelentős lap, illetve folyóirat egy egy kor
szakának repertorizálását.

Kezdetben szinte kivétel nélkül csak a tudo
mányos igényű periodikumokról készültek ilyen 
tartalmi összefoglalók. Idővel azonban - külö
nösen századunk hatvanas éveitől kezdve - a 
folyóirat repertóriumok szárna örvendetesen 
megemelkedett. Már nemcsak a tudományos 
lapokról, hanem irodalmi, művelődéstörténeti, 
sőt, számos helyi vonatkozású periodikumról 
is nagyobb számban jelentek meg bibliográfiai 
feldolgozások. E tevékenységgel már nemcsak 
szerkesztőségek munkatársai foglalkoztak, mint 
kezdetben, hanem egyre növekvő mértékben a 
könyvtáros társadalom képviselői ís; nem egy 
esetben még az erre a pályára készülő egye
temisták is megbízást kaptak ilyen tárgyú 
szakdolgozatok elkészítésére. - E mind széle
sebbé váló gyakorlat által felvetett kérdések 
megbeszélésére hívta össze 1974-ben a KMK 
és a MKE bibliográfiai bizottsága "a folyóirat 
repertóriumok szerkesztésének problémái- cím
mel lefolytatott tanácskozást, amelynek ajánlá
sai között szerepelt az a kívánság is, hogy ké
szüljön olyan bibliográfiai összefoglaló, amely 
a repertóriumok lassan áttekinthetetlenné váló 
területéről adna tájékoztatást.

Kertész Gyula volt az, aki e meglehetősen 
sok filológiai nyomozó munkával járó feladatot 
elvállalta. Munkájának első kiadása (amely 
1976-ban jelent meg) nemcsak az önálló és 
nyomdai úton kiadott repertóriumok adatait 
gyűjtötte össze, hanem azokat is, amelyek 
egy-egy folyóirat különszámában, vagy éppen 
mellékleteként kaptak nyilvánosságot. Nem is 
szólva a csak néhány példányban létező gép- 
iratos munkákról, amelyeket egy-egy tanszék, 
vagy csak bizonyos gyűjtemény állományában 
lehet megtalálni. Kertész Gyula munkája első 
kiadásának nagyságrendjét jól érzékelteti, ha 
jelezzük, hogy 372 tételt tartalmazott.

Ugyanehhez a számhoz illő kapcsolnunk a 
kezünkben lévő második kiadás adatait, ame
lyek szemléltetően érzékeltetik, hogy az 1976 
óta eltelt másfél évtizedben milyen robbanász- 
szerűen nőtt tovább a magyar repertórium-iro
dalom. Az új kiadás tételeinek a száma ugyan
is 838. Igaz, a két szám közötti különbség 
nemcsak az új munkákat tartalmazza, a "gya
rapodásban* 80 régebben elkészült és csak 
időközben felfedezett kötet is szerepet játszott.

A folyóirat repertóriumaink megdöbbentően 
magas száma már önmagában is indokolja a 
róluk való újbóli tájékoztatás szükségességét. 
Hogy azonban e tájékoztatás milyen sokat ad
hat a mindennapi könyvtári gyakorlatnak és a 
tudományos kutatásnak, azt Kertész Gyula le
írásai is kitűnően érzékeltetik. Bibliográfiája 
ugyanis nemcsak a repertóriumok formai ada
tait rögzíti: annotációi tartalmilag is eligazíta
nak. Jelzik, hogy a kérdéses munka előszóval, 
szerkesztői megjegyzésekkel, vagy anélkül je
lent meg, vagy a gyűjtés a feldolgozott perio- 
dikumok teljességére terjed, vagy bizonyos vá
logatással készült. Azt is jelzi, hogy a feldolgo
zás adatközlése, címleírása mennyire részlete
ző, feloldja-e az álneveket és névjeleket, meg
adja-e az írásművek fajtáját, stb. Végül tájékoz
tatást kapunk a repertórium szerkezetéről és 
különféle mutatóiról.

Maga az összefoglaló egyébként a feldolgo
zott, azaz repertorizált források betűrendje sze
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rint van felépítve. Amennyiben azok címe meg
jelenésük ideje alatt változott, úgy e változást 
utalók jelzik, s a repertórium a legelső, az in
duló cím alá került besorolásra. E szerkezet 
által Kertész Gyula összefoglalója rendkívül át
tekinthetővé válik, használatát pillanatok alatt 
el lehet sajátítani. - Igen hasznosak mutatói 
is, s nemcsak névmutatója, amely főleg a re
pertóriumok szerzői között igazít el, hanem 
tárgymutatója is, amely ‘újításként" került be e 
második kiadásba. Ez részben földrajzi, rész
ben tárgyi kérdésekben ad eligazítást.

Külön értéke Kertész Gyula kötetének a be
vezetőként közölt "forrás és irodalomjegyzék", 
amely általános eligazítót nyújt a Magyarorszá
gon hozzáférhető főbb könyvészeti irodalom
ban. Tételeinek egy része az általános könyv
kiadásra, másik része a sajtóra vonatkozik: tá
jékoztatást adva ilyenformán az olyan sajtó- 
repertóriumokról is, amelyek nemcsak egy bi
zonyos periodikumot, hanem azok nagyobb 
csoportjait is feldolgozza.

Bevezetőként azt mondtuk, hogy Kertész 
Gyula annotált bibliográfiája kitűnő szakkönyv. 
Ez nemcsak azt jelenti, hogy ott a helye min
den kézikönyvtárban, hanem azt is, hogy el 
kellene gondolnunk: hogyan lehetne az általa 
leírt repertóriumokat minél szélesebb körben 
hozzáférhetővé tenni.

Lakatos Éva

ISBN ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR
MAGYAR isan iroda

MEGJELENT

FIGYELŐ

rkrkrkrkrkrkru 
rwrwrwrkrwrwrÉ] 
rkrwrkrkrkrwru 
rkrkrkrkrkrkrq 
rkrkrkrkrkrkrq

rkrkrkrkrkrkrkl
6 tartalomból:
^ Hazai hflwyMártudominyl Inlormailkal doktori dlaazarticlók 

k Mtcro-ISIS vagy TEXTAR? 

t A vfdaolai éa a magyarorazigl magvalóalUa 

§A vidooUz Európában

FOLYAM

1991
2

Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi ás Módszertani Központ

Az Egyetemes Tizedes 
Osztályozás 

1977. és 1990. évi 
rövidített kiadásainak 

összehasonlító jegyzéke

Budapest

OSZK KMK 

1W1

25



Hungarika-anyagot őrző 
külföldi könyvtárak címjegyzéke. 

1. Ausztria. OSZK, 1990.

Igen hasznos segédeszköze az Ausztriába 
induló hungarika-kutatónak a Kovács Ilona és 
Faragó Lászlóné szerkesztésében a “Hungari- 
ka anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzé
ke” c. sorozat első tagjaként megjelent, Auszt
riával foglalkozó kötet. E füzet most kibővített, 
átdolgozott, második kiadásban látott napvilá
got.

A külföldi könyvtárakban fellelhető hungari- 
ka-anyaggal kapcsolatban a kódexek, kéziratok 
és régi nyomtatványok esetében korábban már 
folytak alapos felmerések, ez a füzet a modern 
nyomtatványokkal egészül ki. Az összeállítás a 
könyvtárak részére kiküldött kérdőívekre érke
zett válaszokra, a korábbi felmérésekre és az 
egyes intézményekkel kapcsolatos kiadványok
ra alapul. Felvételre kerültek a legkülönbözőbb 
jellegű könyvtárak: az akadémiai, egyetemi, 
egyházi, főúri, hivatali, múzeumi, parlamenti-

és közkönyvtárak, természetesen a nemzeti 
könyvtár, valamint levéltárak és tudományos 
intézetek könyvgyűjteményei.

Az előző kiadáshoz képest nagy előnye a je
lenleginek és az áttekintést is megkönnyíti 
egyben, hogy a kiadvány a városok betűrend
jén belül közli az intézmények nevét. A könyv
tárak neve, címe, alapítási éve után az adatok 
között megtalálható az intézmény vezetőjének, 
ill. adatszolgáltatójának neve, a gyűjtemény rö
vid jellemzése, a hungarikumok (pontos, ill. 
becsült) száma, a nyilvántartás módjára vonat
kozó közlések, az állománnyal kapcsolatos ki
adványok, esetlegesen a nyomtatott katalógu
sok. Ha a könyvtár nem rendelkezik magyar 
anyaggal, a hiábavaló keresést elkerülendő, a 
kiadvány a nemleges választ is tartalmazza.

A füzet használatát különböző mutatók (in
tézménytípus-, intézménynév-, ill. névvariáns^ 
mutató) és kétnyelvű bevezetés könnyíti meg.

fí. M.
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A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve (1969-1988)

A cím a több, mint fél évszázaddal ezelőtt 
megjelent előd címére rímel,* amely az előző 
ötven év válogatott könyvritkaságainak elért 
árait összesítette. Az új kézikönyvről az össze
állító, Szinainé László Zsuzsa a Könyvtári Figye
lő 1989. 5-6. számában már adott egy részle
tes előzetes tájékoztatást (a keletkezéstörténet
ről, indítékairól, tartalmi és módszertani kérdé
seiről). Meglepő volt számunkra, hogy e nagy 
munkát nem az antikvár könyvkereskedelem 
és a bibliofil könyvgyűjtők igényei hívták életre, 
hanem az OSZK Gyarapítási osztályának a 
könyvek és kéziratos dokumentumok külföldi 
kivitelével, ill. védetté nyilvánításával kapcsola
tos hatósági engedélyezési feladatai. Ez a fel
adatköre a hazai antikvár aukciók ismételt 
megindulása (1969) óta kibővült az árverésre 
kerülő dokumentumok értékelésével, továbbá a 
külföldre nem vihető és az egyedileg védendő 
dokumentumok jelölésével (az aukciós kataló
gusokban). Az e célból létrehozott és állandó
an bővülő belső nyilvántartás volt az alapja az 
1969-1988 közötti 43 árverés katalógusbeli 
adatai összesítésének.

Ez a kiadvány tartalmát tekintve minden ed
digi hazai előzményétől eltérően, nemcsak a 
hungarika tételeket veszi föl, hanem a külföl
dieket is, minden tartalmi, vagy formai váloga
tás nélkül. Tehát a katalógusokban regisztrált 
valamennyi kiadványtípust és műfajt, s azok 
valamennyi konkrét megjelenési formáját ösz- 
szesíti. Részletezve: könyveket, kisnyomtatvá
nyokat, periodikumokat, térképeket, zeneműve
ket, metszeteket, kéziratos munkákat. Össze
sen 14.441 számozott árverési tételt regisztrál, 
ami legalább kétszer ennyi bibliográfiai leírást 
jelent a sok kolligátum miatt. Anyagának 
mennyiségét és változatosságát tekintve, ez a 
legnagyobb hazai bibliofil bibliográfiánk, ill. azt 
pótló antikvár katalógusunk.

A legnagyobb munkát és gondot nyilván a 
43 füzet anyagának egységes betűrendbe osz
tása jelenthette, mivel egyedi példányok külön
böző időben keletkezett és eltérő részletessé
gű, felfogású (rendszó!) bibliográfiai leírását 
kellett közös nevezőre hozni. Mivel nem volt 
mód a példányok ismételt kézbevételére, ezért 
a leírások nem lehettek teljes értékűek, egysé
gesek, sőt, azon sem csodálkoznánk, ha azo

nos művek különböző kiadásai, mi több: azo
nos kiadások különböző aukciós leírásai az el
térő rendszó miatt esetleg ‘nem jöttek össze*. 
A kolligátumok 2. és további tagjait a betű
rend megfelelő helyén elhelyezett utalótételek 
segítenek megtalálni. A többszerzős művek 2- 
3. helyen álló szerzői viszont csak a (zömmel 
perszonáliát tartalmazó) névmutatóból kereshe
tők vissza.

Az összeállító - nagyon helyesen - arra tö
rekedett, hogy az alapul szolgáló katalógusok 
minden lényeges adatát bedolgozza, s ezzel 
fölöslegessé tegye a továbbiakban azok kéz
bevételét. Minden tétel leírása után megadja 
az aukció kódszámát, időpontját, a kikiáltási 
és az eladási árat, végül pedig a hatósági mi
nősítést. Amennyiben ez utóbbi (épp az ösz- 
szesítés és a szinkron összehasonlítás ered
ményeként) módosítandónak látszott, akkor a 
leírás utolsó adata után ezt az új minősítést is 
közli zárójelben. A tendencia természetesen a 
szigorodás: a kiviteli tilalom és az egyedi vé
dettség szaporodása. Sajnos, ez visszamenő
leg már nem érvényesíthető! (Ebből a szem
pontból külön elemzést érdemelne a kötet!) 
A katalógusok kumulálásának legfőbb célja, 
értelme szerintünk épp az áralakulások törté
neti sorozatának és a naprakész, aktuális mi
nősítések közlése volt. Ám az új kézikönyvnek 
az sem utolsó eredménye, hogy ismeretében 
a jövőbeni antikvárkatalógusok címleírásai bizo
nyára egyöntetűbbek lesznek. E minden érde
kelt fél javát szolgáló igénynek az OSZK Gya
rapítási osztályának elébe kellene mennie az
zal, hogy a hatósági értékelést összekapcsolja 
a leírások teljességének, egyöntetűségének (a 
bibliofil szempontokhoz igazított szabványos
ságának) kontrolljával. Az új kézikönyv kellő 
szakmai és erkölcsi alapot biztosít ehhez. Más 
kérdés, hogy e többletmunkát tudja-e vállalni a 
Gyarapítási osztály jelenlegi állapotában, illetve 
milyen alapot biztosít számára az OSZK érin
tett állománycsoportjai (régi és modern köny
vek, kisnyomtatványok, időszaki kiadványok, 
stb.) katalógusbeli és nemzeti bibliográfiai fel 
dolgozottságának mértéke, szintje és színvona
la. (Csak zárójelben merjük ideírni azt a ta
pasztalatunkat, hogy a modern könyvek példá
nyai és leírásai teljességének - lapszám, füg

Makkai László M. Horváth Magda: A magyar könyvgyűjtók kézikönyve. Magyar könyvritkaságok és kézikönyvek 
1888 1938 közt elért árainak jegyzéke. Bp. 1939. 231 p (Az OSZK kiadványai 9.)
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gelék, táblázatok, térképek, másrészt: alcím, 
közreműködők, nyomda - ellenőrzésére megle
hetősen korlátozottan használhatók katalógusa
ink és bibliográfiáink. S természetesen előke
rülnek olyan könyvritkaságok is, amelyek nin
csenek meg állományunkban, sőt, bibliográfiá
inkban sem. Tehát lehet 'gyarapodni* tanulni 
az antikvár katalógusokból a nemzeti könyv
tárnak és a nemzeti bibliográfiának is!)

Az új kézikönyv szerkezete - mint már utal
tunk rá, - az egyesített szerzői, ill. címbetű
rend a dokumentumok típusától, műfajától füg
getlenül. Ha az egyes előzménykatalógusokat 
és a használói szempontokat nézzük, ez a 
döntés nem egyértelműen evidens. Kézenfekvő 
lett volna a főbb dokumentumtípusok szerinti 
csoportosítás (könyvek, kisnyomtatványok, hír
lapok és folyóiratok, kéziratok, stb.), és csak 
ezeken belül a szerzői és címbetűrend. (Véle
ményünk szerint az aukciók szervezésében is 
célszerű lenne jobban figyelembe venni a do
kumentumtípusok szerinti koncentrálást, vagy 
differenciálást, amire már volt is néhány jó pél
da az elmúlt húsz évben. Az OSZK az anyag 
csoportosításával is kifejezésre juttathatta volna 
a használói, vásárlói érdekeket.) Az összeállítót 
nyilván az motiválta a szerzői- és címbetűrend 
melleti döntésben, hogy megtakarítson egy 
ilyen típusú mutatót, s teret nyerjen más 
szempontú mutatók számára. E megtakarítás 
és térnyerés azonban nem egészen sikerült, 
ha a címleírás, szerkezet és mutatók itt meg
valósult dialektikája mellett a használói reflexe
ket is figyelembe vesszük. A sok kolligátum 
miatt ui. bőséges belső utalórendszer kialakítá
sára kényszerült az összeállító, de a társ- 
szerzős művek 2 3. szerzőjét már nem a szer
kezeten belül vetíti ki, hanem a (zömmel per- 
szonáliát és tárgyalt testületet, címet, stb. tar
talmazó) névmutatónak nevezett mutatóegység
ben. Tehát a szerzők szerinti keresés egy ré
sze mégis a névmutatóra hárul, s ha már van 
névmutató, akkor az előd katalógusok névmu
tatójára (s általában a névmutatóra) emlékező 
használói reflex minden szerzőinek tartott ne
vet itt keres, bármit is ír az összeállító a szer
kezet és a mutató egymást kiegészítő funkció
járól a bevezetésben. (A mutatók tartalmára 
vonatkozó információkat - különös tekintettel a 
névmutatóra azok élén is meg kellett volna 
ismételni, vagy csak ott részletezni!)

A címleírások egységesítése, utalózása és 
betűrendezés mellett a másik nagy feladat épp 
a mutatók rendszerének minden igényt, keresé
si szempontot figyelembe vevő megkonstruálá
sa és konkrét elkészítése volt. Az első benyo
másunk a gazdagság: ilyen sokrétű mutató- 
rendszerrel hazai bibliofil bibliográfiában még

nem találkoztunk. A nemzeti bibliográfia rend
szerén belül is csak az RMNy múlja felül a 
szempontok sokféleségével. A mutatók tanul
mányozása utáni második benyomásunk a 
szerkezet és egyes mutatók inkonzekvenciája 
(Id. névmutató), ill. a mutatók közti munka- 
megosztás vitathatósága, végül egyes (tárgyi 
szempontú) mutatók információelemeinek nem 
kellő egzaktsága, árnyaltsága. (Ez utóbbi a le
írások egyenetlenségeiből, az ismételt kézbe
vétel hiányából adódik.) A mutatók részletes, 
lektori igényű elemzésétől el kell tekintenünk e 
helyen. Megjegyezzük azonban, hogy épp e 
ponton lett volna több szakmai segítségre és 
kontrollra szüksége az összeállítónak a cikké
ben említett lektorok (az ÁKV munkatársai) 
részéről, akiknek a nevét a kötetben, sajnos, 
sehol nem találjuk. A nyolcféle mutatót - 
1. tárgymutató, 2. formai mutató, 3. névmutató, 
4. a szellemi közreműködők és 5. a művészi 
közreműködők mutatója, 6. sorozati mutató, 
7. földrajzi mutató, 8. portré-mutató - eredeti
leg külön kötetben kívánták megjelentetni. Vé
gül azonban bekerült a 2. kötet végére (külön 
címlappal), nyilván költségkímélés miatt. Meg
fontolandónak tartjuk a mutatókötet kiemelését 
és kumulált, javított, bővített újraközlését a ter
vezett következő ötéves kiegészítés alkalmával. 
Megérné a ráfordított külön munkát és költsé
get!

A gyakran használt rövidítések magyar-an- 
gol-német nyelvű jegyzéke zárja a 2. kötetet a 
hazai, de még inkább a külföldi bibliofilek el
igazodásának megkönnyítésére. Ugyancsak ezt 
szolgálja a háromnyelvű bevezetés és a tarta
lomjegyzék is.

A kiadvány szép tipográfiája könyvtárunk 
Fejlesztési osztályát (programozás), jó minősé
gű sokszorosítása, papírja és időtálló egészvá
szon kötése a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipa
ri Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző 
Iskola Tannyomdáját dicséri. A 2.000 példány
ban megjelent munka ma 3.120 Ft-ért kapható 
a Gyarapítási osztály és számos antikvár köny
vesbolt terjesztésében. (Az előzetes megrende
lők 1990 végén 2.600 Ft-ért juthattak hozzá.) 
A kiadásához nyújtott központi támogatás elle
nére még mindig magas árfekvésű kiadvány 
főként az antikvár könyvesboltok, a muzeális 
és kéziratos anyagot gyűjtő nagy könyvtárak, s 
végül a tehetős hazai és (főként) külföldi gyűj
tők pénztárcájára tarthat számot.

¥

*
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Széchenyi István 
első levele édesapjához

Megjegyzések a címlapon 
látható levélmásolathoz.

Bár önmagában is figyelemre méltó a legna
gyobb magyar első, atyjához írott levele, mégis 
úgy gondolom, némi magyarázattal tartozunk, 
hogy a gyermek Széchenyinek ez az írása mi
ért került a Híradó jelen számának címlapjára. 
Az indok az, hogy ez a levél, ha áttételes for
mában is, de kapcsolatban áll könyvtárunkkal. 
Ugyanis a tizenkét esztendős Széchenyi eb
ben köszönte meg az apjától kapott ‘Magyar 
Könyvháznak laistromá“-t. Ezen kötet foglalta 
jegyzékbe azokat a könyveket, melyeknek ado
mányozása alapján létrejöhetett intézményünk. 
Természetesen ez a levél látható a nálunk 
megrendezett Széchenyi István emlékkiállításon

is. Sajnos, további kapcsolatairól a Nemzeti 
Könyvtárral nem sokat tudunk. Nem kerültek 
elő még olyan dokumentumok, amelyek ilyen 
körülményekre utalnának, pedig bizonyára 
’lappanganak' ilyenek különböző levéltárakban, 
múzeumokban, könyvtárakban, - esetleg még 
nálunk is, - vagy hírlapok, folyóiratok hasábja
in. Éppen ezért arra kérjük azokat a munkatár
sakat, akik ismernek ilyen jellegű dokumentu
mokat: legyenek szívesek közzétenni a Híradó
ban, vagy esetleg más lapban. Nagyon érde
kes volna, ha a Széchenyi-év alkalmából tud
nánk beszámolni ilyen - számunkra nagyon 
jelentős - felfedezésekről.

Végül pedig még arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet az itt közölt levéllel kapcsolatban, 
hogy ezen még Széchenyi István - atyjához 
hasonlóan - aláírásában mindkét ékezetet kiír
ta.

Várjuk e tárgyban és más jellegű írásaikat 
továbbra is!

ö. Gy.

ÍpTp|lGYllÍlil
Gondolatok a Széchényi 

Könyvtárban

ÖRÖK ÓRIÁS
Leonardo da Vinci előtt tisztelegve Rómából, 

Firenzéből, a budapesti Iparművészeti és 
Szépművészeti Múzeumból érkezett az a sok 
újdonságot is tartalmazó anyag, mely április 
20-ig látható az Országos Széchényi Könyv
tárban. A vándortárlat onnan a svájci Bázelbe 
kerül.

Leonardo da Vinci ma is időszerű, mivel ki
vételesen nagy művész és egyetemes gondol
kodó volt, olyan géniusz, akinek sokrétű élet
műve kimeríthetetlen távlataiban. A bemutatott 
anyagban természetesen képeinek illusztrációit 
is megtekinthetjük, számtalan rajz, vázlat kísé
retében, annak igazolásául, hogy a legnagyob
bak mennyire alázatosak is készülődésükben. 
Ezért tökéletesek, ezért hiánytalanok, ezért 
időtlenek.

Az már kevéssé tudott, hogy Leonardo da 
Vinci kapcsolatban volt hazánkkal, több tanul
mányában szót ejt Magyarországról, említi a 
"Carpatus" hegységet, a Dunát, a sóbányákat. 
Máig kiderítetlen, vajon megfestette-e Leonardo 
azt Madonnát, mely Hunyadi Mátyás rene
szánsz udvarába került volna? Híres lovas

szobra, melyről annyi vita után mégis kiderült, 
hogy az ő alkotása, most a Szépművészeti 
Múzeum jóvoltából fő helyen látható e kiállítá
son. Először tekinthető meg a budapesti Ipar- 
művészeti Múzeumban otthonra lelt több száz 
csempe, melyet a farkashidai várban találtak. 
Kiderült, hogy e tárgyakat Leonardo rajzai 
alapján kivitelezték, szembetűnő a rokonságuk 
Vasarely op art eszményeivel.

A kiállításon kitűnik nemcsak az, hogy mi
lyen széles Leonardo tanítványainak tábora, ha
nem az is, hogy ma is sokan folytatják teste
sült álmokkal, vagy ámulatban fogant fintorok
kal teljesítményét. Remekművek alkotója volt 
de Leonardo tervezte azt a Boszporusz hidat 
elsőként, mely hivatott Európa-Ázsia összekö
tésére. Ez a szellemi kézfogás és műszaki tett 
évszázadokkal később vált valóra Leonardo 
kezdeményezése, univerzális cselekvő energiá
ja segítségével. Ez is, ezer más dolog szintén.

Csöndben jegyzem meg, hogy a tízezreket 
hívogató, nemzetközi sikerrel zárult Corvina-ki
állítás után most Leonardo da Vinci példáját 
szervezi számunkra a nemzeti könyvtár, s már 
készülőben van a májusban nyíló nagyszabá
sú, jubileumi Széchenyi István emléktárlat. 
Méltó, pompás e program az intézmény nevé
hez, szerepéhez.

Losonci Miklós 
Vasárnap Hírek 1991. márc. 3. 4. sz.
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Dr. Kelecsényi Gábor* 
1919-1991

Méltó dr. Kelecsényi Gáborhoz, a ciszterci 
szerzetes-tanárból az OSZK tudományos fő
munkatársává lett referensz-könyvtároshoz, 
hogy a róla való megemlékezésünket a Bibliá
ból vett idézetek láncára fűzzük: "... ajánljuk 
magunkat mindenben mint Isten szolgái: ... 
tisztaságban, tudományban, ... szívességben 
... az igazságnak ... fegyvereivel ... mint isme
retlenek, mégis ismeretesek ... mint szegé
nyek, de sokakat gazdagítok, mint semmi nél
kül valók, de mindennel bírók ..." /Pál II.Kor. 
6:4,6,7,9,10 verseiből./

Dr. Kelecsényi Gábor életében soha nem 
ajánlotta magát, egész lénye mégis egy nagy, 
alázatos magaajánlás. Meg kellett halnia, hogy 
megszólaljon - önmagáról.

Mint Isten szolgája ajánlja magát, mert az 
egri ciszterci gimnázium tanulója, majd a rend 
szemináriumának pappá szentelt diákja, a lel
kében haláláig Isten szolgája maradt. Az ma
radt akkor is, amikor a történelem kegyetlensé
ge a rend magyar házait kiüresítette, lakóikat 
pedig arra kényszerítette, hogy ne azt csinál
ják, amihez értettek, vagy amit szerettek volna, 
hanem azt, amit lehetett. Kelecsényi Gábor a 
világi életében is kiapadhatatlan hittel, napon
kénti csendes bizonyságtétellel, szerény példa- 
mutatással szolgálta Urát. Homloka azért volt 
sima, tekintete azért ragyogott tisztán és derű
sen, mert a legnagyobb zaklatások között is 
erőt tudott meríteni annak az erejéből, aki őt a 
szolgálatára rendelte.

Először “tisztaságban‘ és 'szívességben* 
ajánlja magát. Fényesen ragyog a jelleme, 
amelynek fényét szerénysége, önmagának hát
térben tartása, értő, megértő és együttérző 
magatartása rejti a világ szeme elől. Ez a sze
líd ember a jellemében erős és következetes. 
Amit egyszer igaznak, jónak, Istennek tetsző
nek ismert meg, ahhoz töretlenül ragaszkodik, 
de az erőszakosság, a kényszerítés számára 
idegen és utálatos. A maga igazáról érvekkel, 
bizonyítékokkal, példaadással akar meggyőzni, 
nem erővel. Jelleméhez a legszorosabban kap
csolódik a szívesség. Kevés embert ismertem, 
akinek a szívében annyi szeretet lakott, mint

Kelecsényi Gáboréban. Úgy tele volt szere
tettel, úgy melegített minden közelébe került 
embert a belőle kisugárzó szívesség, hogy az 
még a kemény szívűekben is vonzódást keltett 
iránta. A meleg szívű ember szolgálatra kész 
ember. Hosszú idő telik majd el, amíg az 
OSZK Tájékoztató szolgálatán ismét szolgál 
egy munkatárs, akihez a kollégái és az olva
sók egyaránt olyan nagy bizalommal fordulnak, 
mint Kelecsényi Gáborhoz, aki a fiatalabbak és 
idősebbek számára egyaránt "a Kele“ volt. 
Mindehhez természetszerűen járult kedves és 
tiszta beszéde, amely önmagában is kifejezője 
volt a benne munkálkodó szeretetnek, jóság
nak, szolgálatra készségnek. Külön is szólni 
érdemes arról, hogy ez a derűs lelkű ember 
kitűnő társalgó volt, mert személytelenül tudott 
társalogni; szerénységében kisebbnek mutat
kozva, a társaságának tagjai a valóságosnál 
nagyobbnak érezhették magukat, és felszaba
dultan oldódhattak fel az ő társaságában. Pár
ját ritkító humorérzéke volt. Értette, élvezte és 
gyakorolta a humort, amely azonban nála so
ha nem lett bántó élcelődés, élceinek legfel
jebb önmaga lehetett a célpontja. Minden ha
mis, hazug, vagy groteszk helyzetre volt hu
moros példázata, tanulságos anekdotája, tréfá
ja, amelyeken maga éppúgy kacagott, mint a 
nevetésre derített hallgatósága.

Másodszor a 'tudományban' ajánlja magát, 
amely iránti vonzódása már az egri gimnázi
umban megmutatkozott, ahol az utolsó tanév
ben a nagy hagyományú önképzőkör elnöke 
volt. Ez erősödött és lett egyik fő céljává a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol tör
ténelem-földrajz szakos hallgató lett, Szekfú 
Gyula tanítványa és szeminaristája. Tudjuk, 
Szekfű csak azt a hallgatót fogadta be legköz
vetlenebb tanítványai szűk körébe, aki kiemel
kedő képességű, a tudomány művelésére al
kalmas, módszeresen gondolkodó, minden ide
jét a tanulásra, olvasásra, kutatásra fordító em
ber volt. Szekfűnél csinálta a disszertációját is, 
amelynek témáját is ő adta: "A nagyszombati 
egyetem kezdeti évtizedeinek barokk szellemi
sége.’1 Szekfűé mellett különösképpen lekö-

Mivel a cikket dr. Tóth Lajos kérésére kézirata alapján közöljük, ezért nem szó szerint azonos a Könyvtáros 
1991. 5. számában megjelent írással.
Megjelent: Kelecsényi Ákos: Adalékok a nagyszombati egyetem barokk szellemiségéhez: 1635-1665. Bp., 1948. 
Klny.
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tötték figyelmét Hajnal István újkori világtörté
neti és Mendöl Tibor emberföldrajzi előadásai. 
Az újkori szellemtörténet óriásának, Galileinek 
élete és munkája haláláig izgatta; a róla írt, 
vaskos kötetre való kézirat sajtó alá rendezőre 
és kiadóra vár.

A szerzetesrendek feloszlatása utáni jó évti
zedes hányattatás, amelynek jórészét vidéken 
töltötte, nem adott lehetőséget az igazi kutató
munkára, mígnem 1960-ban Mezey László pro
fesszor - aki tudta, hogy Kelecsényi Gábor 
disszertációja az RMK témakörébe kapcsoló
dik, - be nem vonta Szabó Károly bibliográfiá
ja korszerű átdolgozásának munkáiba. Ezzel 
munkatársként és kutatóként megnyitotta előtte 
az Országos Széchényi Könyvtár kapuját, ahol 
így újra kutatómunkát folytathatott, és társ
szerzőjévé válhatott az RMNy első kötetének.2 
A nemzeti könyvtár munkatársaként gyakorlatot 
szerzett a szakozó osztályon, ahonnan a min
dig szeretettel emlegetett gyarapítási osztályra 
hívták. így vall erről az időről: “Az itt eltöltött 
évek segítettek legtöbbet a könyvtár állomá
nyának megismerésében. A külföldi könyvek 
beszerzésénél dolgoztam, ahol sokszor már 
csak azt kellett szem előtt tartani, hogy egy- 
egy drága, de fontos antikváriusi ajánlat nem 
búvik-e meg valamilyen címfelvételi rejtély so
rán könyvtárunkban, de azt is, hogy egy-egy 
túl drága külföldi mű témája nincs-e más ha
sonló, vagy jobb kaliberű művekkel máris kép
viselve állományunkban. Minden könyvtár szer
ves fejlesztésére a gyarapítás hivatott. Ennek 
munkája - mint ottani osztályvezetőm, Wix Bo
rika szokta volt emlegetni, - az anonim halha
tatlanság"3.

A régi magyarországi nyomtatványokkal kap
csolatos és az "anonim halhatatlanságot* adó 
munkája során Kelecsényi Gábor az OSZK ál
lományának egyik legalaposabb ismerője lett. 
Ismereteit a könyvtár vezetői fel is használták, 
ő lett a könyvtáron belüli kiállítások fő rende
zője, és a kiállítási katalógusok "Bevezetésiéi
nek igényes, jó tollú írója. Váratlan halála előtti 
napon bízták meg a könyvtár megalapításának 
190. évfordulóján rendezendő emlékkiállítás 
előkészítésével, amelynek már nem lehet ren
dezője.

Történelmi, irodalomtörténeti, művészettörté
neti és széles körű könyvismerete szinte tör
vényszerűen terelte arra az útra, amelynek

egyes állomásait a Magyar Könyvszemlében, 
az OSZK évkönyveiben, az A Könyvben és 
más folyóiratokban a magyar könyv- és könyv
tártörténettel, a hazai bibliofiljával foglalkozó ta
nulmányai jelzik. Ezekből a tudományos mun
kákból született meg 1988-ban a lebilincselő, 
nagy közönségsikert hozó mű, a "Múltunk ne
ves könyvgyűjtői", a Gondolat kiadásában.4 
A siker oka egyértelműen az, hogy a tudós 
Kelecsényi - mint általábán a lényeglátó em
berek, - a nagyközönségnek, a könyvgyűjtés
sel foglalkozóknak és a bibliofilja megszállottja
inak szóló könyv megírásakor képes volt az 
anyagát kiszabadítani a tudományos páncélzat 
szorításából, és pompás esszékbe önteni. 
A kitűnő könyv folytatása, amely többek közt a 
két Emich, Szabó Károly, Todoreszku Gyula, 
Apponyi Sándor, Tevan és Kner bibliofil ki
adók tevékenységét mutatja be, kéziratban ép- 
penúqy az értő sajtó alá rendezőre vár, mint a 
Galileié.5

A "Múltunk neves könyvgyűjtői* c. mű is mu
tatja, hogy dr. Kelecsényi Gábor nemcsak a 
tudományos eredményekkel ajánlja magát, ha
nem azzal a lelkülettel is, amellyel művelte a 
tudományt. Milyen hű és állhatatos volt a 
megismerésben, milyen alázatos a tudás fegy
vereinek birtokában, s milyen lelkes és fárad- 
hatalan a tanításban! Rá igazán elmondható: 
holtig tanult és holtig tanított. Kelecsényi Gá
bor halálával nemcsak tudós könyvtárost vesz
tettünk el, hanem egy pedagógusi éthosszal 
megáldott tanárt, aki elsősorban azért gyűjtötte 
az ismereteket, hogy azt másoknak továbbad
hassa. Ez a tanító-lélek vezette az útját a 
nemzeti könyvtár tájékoztató szolgálatára is, 
amelynek haláláig - túlzás nélkül mondhatjuk 
- országos hírű munkatársa volt. Professzor 
és egyetemi hallgató, a katalógusokban re
ményvesztetten elsüllyedt kutató és a könyvtári 
apparátusokban járatlan érdeklődő, de az 
OSZK és más könyvtárak "szakalkalmazottal" is 
tőle várták az útbaigazítást. Ő pedig fáradha
tatlanul segített, 72 esztendejének terhével is 
fellépkedett a létrán a szükséges könyvért, 
készséggel adott tanácsot, mutatott eredmény
nyel kecsegtető keresési módot, felelt a kérdé
sekre, és kutatott maga is a felvetett témában. 
Boldog volt, ha kérdezték, és örült, ha vála
szolni tudott. Minél fogasabb volt a kérdés, 
annál nagyobb volt benne az elszántság a vá

2 Régi magyarországi nyomtatványok. 1.k.: 1473-1660. [Kelecsényi Ákos et al. munkája.] Bp. Akad. K., 1971.
3 OSZK Híradó. 1984. 5-6. szám.
4 Kelecsényi Gábor. Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp. Gondolat, 1988.
5 Kelecsényi Gábor. Újabb magyar bibliofilek. Kézirat.
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lasz megtalálására. Kelecsényi Gábor egész 
személyisége és tájékoztató tevékenysége pél
daképnek ajánlja a referensz könyvtárosok 
számára. Arra a kérdésre, hogy mitől lesz va
laki jó tájékoztató-könyvtáros, szerényen ezt 
mondta: "A tájékoztatás nem ördöngösség, de 
nem is egyszerűen könyvtártani tantárgy. Álta
lános tájékozottság, nyelvek ismerete az alap- 
feltétel, a többit meghozza az idő: az állomány 
ismerete, a katalógusok és azok buktatóinak 
ismerete, a referensz kézikönyvtár ismerete; 
ezek mind olyan tényezők, amelyek kis szor
galommal napról napra jobb referensz-könyv- 
tárossá tesznek valakit. Nagyobb buktatója a 
•még ezt sem tudod, te szerencsétlen" maga
tartás az olvasókkal szemben Inkább ajánlatos 
olykor egy-egy probléma előtt magunkba száll
va bevallani, hogy erre a választ akár egy 
"nem szakember* is meg tudta volna adni, - 
talán kevésbé fölényesen. És főleg elgondol
kodni a tudománytörténet híres alaptételén: os
toba kérdés nincs, csak ostoba válasz.*6 -

Amit nem mondott, mi tudjuk: kiváló referensz- 
könyvtárossá - az általa említetteken felül - 
csak az tud lenni, akit állandó belső hevület 
hajt a megismerésre és a tanulásra azért, 
hogy képes legyen másokat tanítani, kérdése
ikre választ adni.7

A nemzeti könyvtár sok olvasója talán nem 
ismerte Kelecsényi Gábor nevét, de ismerte 
azt az őszhajú, kissé köpcös, referensz-köny- 
vek és katalógusfiókok fölé hajló, kedves urat, 
akihez bármikor bizalommal fordulhat segítsé
gért. Nem volt földi vagyona, mivel csupán lel
ki és szellemi javakat gyűjtött.

Ismeretlen volt, mégis ismerős; szegény volt, 
de másokat gazdagító; semmi nélkül való volt, 
de mindennel bíró. Döbbenetét keltő halála 
után így áll elénk csendes magaajánlással, 
példaként dr. Kelecsényi Gábor.

Tóth Lajos 
Könyvtáros, 1991. 5. sz.

6 OSZK Híradó id. szám.
7 Széles körű ismeretterjesztő tevékenysége külön cikket érdemelne. Történelmi, irodalom- és művészettörténeti, 

nyelvészeti és földrajzi ismeretterjesztő cikkei a napi- és hetilapok olvasói előtt is országosan ismertté tették, 
írásait az Élet és Tudomány, Nők Lapja, Uj Tükör, Budapest, IPM Magazin, a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 
és több más sajtóorgánum közölte. Közkedveltté lettek a Magyar Rádióban rendszeresen elhangzott, nyelvi 
anomáliákkal foglalkozó glosszái.
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OLVASASKULTURA NÉLKÜL NEM MEGY

Beszélgetés egy konferencia ürügyén

Olvasási szokások a változó világban címmel 
nemzetközi eszmecserét rendeztek a közel
múltban az Országos Széchényi Könyvtárban, 
amelyen az olvasáskultúra mai állapotáról tájé
koztatták egymást a zömmel Európa országai
ból érkezett szakemberek. A konferencián 
szerzett tapasztalatairól kérdeztük Nagy Attila 
olvasáskutatót, az OSZK Könyvtártudományi és 
Módszertani Központjának osztályvezetőjét.

- Ez a tanácskozás egy találkozósorozat 
része, amely húsz éve kezdődött Varsóban - 
kezdte a kutató. - Akkor Lenin születés
napjához igazították a rendezvény időpontját, 
mert a hivatalos cél az volt, hogy a szocialista 
országok szakemberei a marxista klasszikusok 
műveinek olvasottságáról adjanak számot. De 
természetesen ennél szélesebb körben is mód 
nyílt az ismerkedésre, a tapasztalatok kicseré
lésére, ezért a háromévenkénti megismételt ta
lálkozók nagyon hasznosnak bizonyultak szá
munkra. A mostani budapesti konferencia 
résztvevőinek köre számottevően kibővült, hi
szen vendégül láttunk szakembereket a balti 
államokból, Finnországból, Dániából, Angliából, 
sőt Ausztriából is.

- A beszámolókban mennyiben tükröződött, 
hogy valaki a régi értelemben vett Keletről, 
vagy Nyugatról érkezett?

- Éles különbségekről nem beszélhetünk, 
de megfigyelhettünk eltérő hangsúlyokat. 
A balti országokban például fő feladat a nem
zeti kultúra, a nyelv megőrzése, míg - mond
juk a dánoknál, vagy a németeknél - az eltérő 
történeti, társadalmi helyzetből következően - 
sokkal praktikusabb célokat követnek áz olva
sási szokások. A kutatásról pedig általános
ságban elmondható, hogy mi - az egykori, 
úgynevezett szocialista országokban élő szak
emberek - erőteljesebb történetiséggel és 
ideologikusabban fogalmazzuk meg mondani
valóinkat, míg a nyugati kollégák sokkal prag- 
matikusabbak, inkább a módszertani problé
mákra figyelnek. Ami a gyakorlatot illeti, rám a 
legnagyobb hatást a dán eredmények tették. 
A 14 éves dán gyerekek 93 százaléka tízna
ponta legalább egyszer használja a könyvtárat, 
ami legalább két dologra utal: az ottani oktatá
si rendszert úgy alakították ki, hogy a diáknak 
szüksége van a könyv és a könyvtár önálló 
használatára, és tudja is használni, mert kitű
nő a könyvtári rendszer.

- És nálunk?
- Az elmúlt két-három év nagy átalakulási 

folyamataiban megfigyelhettük, hogy a könyv 
háttérbe szorult, a gyors politikai változások 
elsősorban a napilapok iránti tömegigényeket 
növelték. S bár a korábban tiltott, üldözött 
könyvek tömkelegé vált hozzáférhetővé, ezek 
•megemésztése* szélesebb körben még hátra
van. Mostanában már megfigyelhető, hogy az 
érdeklődés mindinkább a hetilapok, folyóiratok 
felé fordul, az emberek kíváncsiak a hosszabb 
távú folyamatokra, azok mélyebb összefüggé
seire is. A negatívumok között említhetjük az 
úgynevezett aluljáró-irodalom térhódítását, bár 
ezzel a ‘műfajjal" - ponyvával, pornóval - a fej
lett országokban is találkozhatunk, de ott nem 
olyan jelentős helyet foglal el a piacon, hatása 
nem olyan sokkszerű, mint azt nálunk megfi
gyelhettük. Miközben azt is észlelhetjük, hogy 
a mi térségünk társadalmaiban a kulturális 
szakadék mélyül, Nyugaton már eredményes 
stratégiákat alkalmaznak e jelenség visszaszo
rítására, elsősorban azt, hogy gyerekkorban 
alakítják ki a szükséges olvasási készséget és 
szokásokat.

Érdemes idézni egy roppant elgondolkodtató 
hazai adatot. Egy vizsgálatból az derül ki, 
hogy a magyar felnőttek hozzávetőleg egyhar- 
madának napi munkájához egyáltalán nem kell 
olvasnia, írnia, vagy számolnia. És ez a szak
munkások 44 százalékát jelenti! Amivel nyilván 
összefüggésben van a másik adat, hogy ná
lunk a nyolc osztályt végzett gyerekek harma
da nem is tud jól olvasni. Ilyen körülmények 
között vajon hogyan lehet hatékonyabbá, kor
szerűbbé tenni a gazdaságot, a termelést? Ho
gyan lehet végrehajtani a szükséges átképzé
seket? Hiszen a privatizáció után a külföldi 
partnerek hozzák az írásos átképzési anyagot, 
amivel a munkavállalók egy része nem tud 
megbirkózni. Vállalkozni, boldogulni csak az 
tud ma már, aki a szükséges ismereteket, in
formációkat be tudja szerezni, fel tudja dolgoz
ni. Egy korábbi angol-magyar összehasonlítási 
kutatásból tudjuk, hogy a manchesteri szak
munkások ötször annyit használják a szak
könyveket, mint a magyarok.

- Mégis, azt hiszem, az elmúlt évtizedekben 
a hazai könyvtári hálózat nem vizsgázott rosz- 
szul, az intézményi feltételek megvannak.

- Valóban, a könyvtár nálunk az egyik leg
jobb kulturális szolgáltatásnak számíthatott -
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súlyos belső problémái ellenére. Néhány éve 
egy nyugat-német vendégem meglepődött, 
amikor a hazai könyvtárak szabadpolcán több 
nyugati folyóiratot is talált. Még jobban csodál
kozott, mikor megtudta, hogy nálunk négy ol
vasókönyvet is használnak az iskolákban. Ke- 
let-Németországban abban az időben csak 
egy központi olvasókönyv volt, miközben a 
nyugat németek korábban vagy hetvenet hasz
náltak, s most is több, mint harmincból tanít
hatnak. A környező országokhoz képest nem 
voltunk rossz helyzetben. Most azonban ez az 
előnyünk veszélyben forog. Egyelőre még az 
is kétséges, hogy az önkormányzati törvényt 
követő, a részleteket szabályozó törvények, 
amelyek most kerülnek napirendre, tartalmaz
zák-e azt, hogy legalább a városoknak kötele

ző legyen könyvtárakat fenntartaniuk. A falvak
ban - megítélésem szerint - rendkívül aggasz
tó a helyzet. Ha megszűnnek a könyvtárak, az 
ott élő gyerekek szótárak, kézikönyvek, az is
meretszerzéshez nélkülözhetetlen alapművek 
nélkül maradhatnak. Óriási most a parlament 
felelőssége, hiszen mérlegelnie kell, hogy egy 
modern, demokratikus társadalom polgárának 
többféle forrásból különböző információkat, ál
láspontokat kell megismernie és mérlegelnie 
ahhoz, hogy a maga értékeit és véleményét 
megfogalmazza. Ez pedig korszerű könyvtári 
rendszer és olvasáskultúra nélkül nem lehetsé
ges.

Varsányi Gyula 
Népszabadság, 1991. máj. 13.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

OSZK BÁL 1991

Régi hagyományként ez év április 6-án meg
rendeztük bálunkat a könyvtár VI. szintjén.

A rendezőség sokat törte a fejét, hogy mi
nek is nevezzük el ezt a táncos rendezvényt. 
Régen olyan egyszerű volt azt mondani, hogy 
márciusban a farsang végén Nőnapi bált ren
dez az ifjúsági szervezet. Most a pénzügyi és 
egyéb nehézségek miatt nem a farsangi idő
szakban, hanem húsvét után egy héttel ren
deztük meg tavaszi bálunkat. A meghívóban 
OSZK BÁLRA csalogattuk az érdeklődőket, a 
táncolni és szórakozni vágyókat.

A rendezvényt Nagy Zoltán főosztályvezető
helyettes nyitotta meg. A zenét a “Memórián 
Band“, az ‘Old Boys* zenekar kamarazenekara 
szolgáltatta. Ők régi jó ismerőseink már. A 60- 
as és 70-es éveket idéző rock and roll zene 
mellett sokan táncoltak.

A jó hangulatot az is bizonyítja, hogy kettő
száznál is több vendég vett részt a rendezvé
nyen. Sok-sok színes fotót is készítettünk a 
bálról, a táncolókról, a tombola nyerteseiről.

A felvételekből összeállított tablót az V. szinti 
szolgálati bejáratnál láthatták egy hónapon ke
resztül a munkatársak. így azok is ízelítőt kap
hattak a bál emelkedett hangulatából, akik az 
idén nem jöttek el.

A büfét a szakszervezet szervezte meg. 
A könyvtár dolgozói, az ügyes, vállalkozó ked
vű, remek háziasszonyok készítették a sütemé
nyeket, a szendvicseket, a kávét, amelyeket 
megközelítőleg önköltségi áron árusítottunk. Az 
italokat is nagyon kedvezően, bolti áron tudtuk 
adni a vendégeknek. Igaz, a bál időpontja is 
nagyon ideálisan volt megválasztva: fizetés 
után közvetlenül. A finom házi sütemények, az 
ízletes szendvicsek, a jó erős kávé és a hűtött 
italok így sűrűn odacsalogatták a vendégeket 
a büféhez.

Szeretnénk a TT nevében köszönetét mon
dani mindazoknak, akik részt vettek a büfé 
munkájában!

Reméljük, hogy jövőre is folytathatjuk ezt a 
szép hagyományát könyvtárunknak, és szere
tettel várunk rá minél több kollégánkat.

Szelesi Rózsa Szilágyi József 
rendezők
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