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BIBLIOTHECA CORVINIAKA
Kereeztur^ Dezső Beszéde a "Magyarországi Corvinák" 
kiállításának augusztus 16-1 megnyitása alkalmából

A Nemzeti Muzeum történeti hűséggel megújított dísztermében, a- 
melyet a mostani kiállítással nyitnak meg újra a közönség előtt, egy osomő 
gyönyörű könyvet láthatnak. Pontosabban 37 műtárgyat, amelyet öt gyűjtemény 
anyagából hordott össze a Magyar Nemzeti Muzeum és az Országos Steéohényl 
Könyvtár rendező gárdája, Dávid Kata és Gárdonyi Klára vezetésével. Ezek a 
műtárgyak művészi értékként Is kivételesen Jelentősek; a világ kódex-plaoaln 
magas árfolyamon Jegyzik őket. Számunkra azonban e művészi értékhez még Igen 
Jelentős nemzeti történelmi értékek Is Járulnak. Ezért kell külön köszönetét 
mondanunk Pülep Ferencnek, a Magyar Nemzeti Muzeum főigazgatójának, e kiállí
tás kezdeményezőjének és létrehozójának. Iéltó vállalkozást azzal tesszük em
lékezetessé ünnepségünket, hogy Itt és most ezeket a kincseket láthatják az 
érdeklődők.

Mátyás király könyvtárának,a Blbllotheca Corvinjának remekeiről van ti.
szó.

B kiállítást - amely először egyesíti a hazai gyűjteményekben őrzött és 
bemutatható Corvinákat - még más mozzanatok is időszerűvé teszik azonban. A 
könyvtár megalapításának évét nem Ismerjük; ilyen valószínűleg nem is volt. 
Mátyás király osak idővel adott ennék a gyűjteménynek erőteljesebb politikai 
és művelődéspolitikai hangsúlyt. A könyvtár e konoepolójának kialakulását és 
határozott formába öntését nagyjából az 1460-as és 70-es évek fordulójára te
hetjük. Joggal emlékezhetünk meg tehát mostanában a Corvina létrejöttének 
500. évfordulójáról.

Az említettekhez még egy mozzanat csatlakozik.
Ha reményeink meg nem oBalnak, Nemzeti Könyvtárunk nemsokára elfoglal

hatja készülő otthonát a Budai Várpalotában, ott, ahol egykor a Mátyás könyv
tárát befogadó díszes helyiségek voltak. Nemzeti Könyvtárunkat azonban nem 
csupán e helyi körülmények teszik a Blbllotheca Corvlnlana utódává, hanem 
oéljal és feladatai is: az a nagy hagyomány, amelynek folytonosságát ugyan 
igen mély szakadékokkal szaggatta meg a földrengéses történelem, amely - ha 
talán századokon át osupán virtuálisan maradhatott is- fenn - mégis elpusztít
hatatlan erővel élt az egymást váltó nemzedékek tudatában és kötelező igény- 
nyel érvényesült az elmúlt másfél század folyamán. Nemosak Nemzeti Múzeumunk, 
hanem az Országos Széchényi Könyvtár - Nemzeti Könyvtárunk - is méltán és kö-
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telességszerüen vállalt tehát részt e kiállítás megrendezésében.
Mátyás király könyvtáréról századokon ét csupán legendák, vagy a légén- 

dóba mosódó ismeretek éltek az emberek emlékezetében; nagyrészt még a tudó- 
ményos köztudatban is. Nagyságát az egyik végleten - igaz, hogy a nagyzoló 
humanista hagyományban - ötvenezer kötetre, a másik végleten - igaz, hogy a 
legszélsőségesebb kritioizmus köréiben - 350-400-ra tették. Mai indokolt 
beoslések alapján e számot kb. két és félezerben jelölhetjük meg. Volt olyan 
felfogás, amely szerint a gyűjtemény alapját azok a könyvek vetettek meg, a- 
melyeket Mátyás kegyvesztett humanista főpapjaitól, Vitéz Jánostól és Janue 
Pannoniustól koboztatott el; s azok fejlesztettek tovább, amelyeket Beatrix 
királyné hozott magával Nópolyból. A tágabb közvélemény - ha egyáltalán vol
tak ilyen irányú ertesülesei - hosszú időn ót csak a parádés Corvinák fény
űző kiállítását tartotta számon, azt tudta a könyvtárról, hogy egy, hatalma 
ormain a maga gazdagságát ilyesmivel is fitogtatni kivónó, reneszánsz ural
kodó divatos szeszélye hozta létre, szinte osak a királyi kincsesház egy 
tervtelenül összehordott részeként. Még komoly történéttudósok körében is so
káig tartotta magát a felfogás, hogy a Bibliotheca Jóformán minden előzmény 
nélkül Jött létre - ahogy egyébként Mátyás egész magyarországi reneszánsza 
is - és a király halálával Jóformán nyom nélkül elsodródott a történelem ár
jaiban.

Mátyás király könyvtára valóban olymértékben összekapcsolódik létrehi- 
vóJénák és kifejlesztőjének személyével, hogy jelentőségét osak az uralkodó 
történeti szerepével összefüggésben értékelhetjük helyesen. A magyar és a 
szomszédos népek mély rétegeibe is leszürődött százados hagyomány s az elfo
gulatlan történettudományi kutatás azonban egyformán azt tanitja, hogy Mátyás 
kivételes nagy király volt; nem csak a feudális anarchia megfékezője, Magyar- 
ország - és a szomszédság - megvédelmezője, társadalmi, gazdasági és katonai 
életének reformátora, hanem az egész magyar - és kelet-európai - műveltség 
megtermékenyítője is. Bizonyos, hogy roppant vállalkozása nemosak a belső 
ellenzék emelte zátonyokon szenvedett hajótörést, hanem tulfeszitettsége kö
vetkeztében is. A mü azonban, amelyet erólye, képzelete és állammüvészete 
feltornyozott, százados előzményekre épült s összeroppanása után is századok
ra gyakorolt mély hatást, ügy gondolom Jelentőségét ma sem tudjuk Horváth 
János klasszikus tömörségű meghatározásénál hivebben Jellemezni: "A magyar 
humanizmus nem ideigvaló, elszigetelt kedvtelése és fényűzése volt Mátyás ki
rálynak és udvarának s nem halt meg ővele. Forrás az 8 éppoly hatalmas fo
lyamait táplálta az európai és magyar műveltségnek, mint az első, melyet a 
szent király fakasztott nemzete számára. Szent István meg Hunyadi Mátyási 
két nagy áramlás kútfejei; s hagyatékuk egymáshoz való viszonyának koronkén
ti alakulása szabta meg műveltségűnk s benne irodalmunk történeti nagy vál
tozásait."

Az összefüggéseknek ebben a tágabb rendszerében válik igazán világossá, 
miért, hogyan jött létre a Bibliotheoa Corviniana, milyen szándékok szerint, 
milyen célok szolgálatában fejlődött, kikre s mekkora hatást gyakorolt. A 
kérdésekkel Jó évszázada foglalkozik a ránk maradt müvekre és a könyvtár

oo



egészére egyaránt irányuló aprólékos gonddal a tudomány. Munkásai közt kivá
ló hazai történészekkel, könyvtárosokkal, kodikológusokkal találkozunk. Mú
zeumunk és könyvtárunk munkatársaival iss Rómer Flóristól, Ábel Jenőtől, 
Ipolyi Arnoldtól, Fraknói Vilmoson, Fogéi Józsefen, Gulyás Pálon, Hofflnann 
Edltsii, Bartoniek Emmán, Fltz Józsefen át Berkovits Ilonáig, Koroknál Éváig 
és a Csapodi-házaspárig - a felsorolást erősen kibővithetnónk. E kutatások 
eredményeit a nagyközönség száméra is hozzáférhető két nemrég közrebocsátott 
kötet foglalja össze: az 1962-ben Berkovits Ilona összeállításában megjelenti 
•Magyarországi Corvinák* s a Csapodi-házaspár és Szántó Tibor összeállításá
ban tavaly elkészült "Bibliotheoa Corviniana". A köteteket az összeállító 
tudósok alapos, sok lényeges újdonságot is tartalmazó bevezetői kísérik. Szé
két - főként Berkovits Ilona és Csapodi Csaba tanulmányát - a Corvinára vo
natkozó mai ismereteink leggondosabban megmért áttekintésének nevezhetjük.

Ennek a körültekintő kutatómunkának eredményeként vált egészen világos
sá előttünk, hogy a Bibliotheoa Corviniana nem a semmiből lett improvlzáoió. 
Magyarországon a nemzet európai történelmének első fél évezredéből is marad
tak ránk értesülések és emlékek - s nem is kis számban! - amelyek azt bizo
nyítják, hogy e rég letűnt kor műveltségének is szerves tartozéka volt a 
könyv. Tudjuk, hogy a különféle, főként egyházi és udvari intézmények a ma
gyar középkor idején is hoztak létre és fejlesztettek ki könyvtárakat. A 
könyv szeretetében, a könyv gyűjtésben és a könyvek művészi diszittetésében 
Mátyás királynak nem egy figyelemre nagyo1 is méltó elődjével találkozunk a 
hazai téreken. A Bibliotheoa Corviniana tehát eleven hagyomány folytatásaként 
Jött létre, mint e hagyomány legrangosabb, mert legeredetibb, a maga korában 
legmodernebb, legteljesebb és legfényesebb hordozója; egy történelmi pilla
natra: betetőzője.

De magának a könyvtárnak is története van: együtt alakul a 47 éves ko
rában elpusztult király életével; főként uralkodásának három évtizedével.

Már ifjúsága könyvek társaságában telt éli nevelője, Vitéz János első 
igazán jelentős humanistáink közül is kimagaslik; de a Hunyadi-család udva
rából sem hiányozhattak a könyvek; s tudjuk, Mátyás igen korán megtanulta 
olvasni őket, bánni velük. A Corvina ránk maradt s ismeretes anyagának vizs
gálói nem egy olyan műről tudnak, amely a király uralkodásának első évtizedé
ben került könyvtárába. Égy 1464-ben kelt költemény tanúsága szerint akkor 
már Olaszországban is tudták, hogy a 21 éves uralkodó kedveli a latin irodal
mat,

A könyvtár oéltudatos és Jelentős fejlesztését három eseménnyel hozzák 
összefüggésbe a kutatók.

Az első 1467-ben Játszódik le. A pozsonyi egyetem megnyitásának éve an
nak az időnek kezdetét jelenti, amelynek folyamán egyre nagyobb számban tűn
nek fel Mátyás környezetében olasz vagy olaszos műveltségű humanisták; egye
bek közt 1465-ben telepszik le hosszabb időre Budán Janus Pannonius barátja. 
Mátyás humanista életrajzírója s a Corvina első könyvtárosát Galeottl Marzlo. 
A második esemény 1469-ben játszódik le. Mátyás cseh királlyá koronázásának 
éve ez: külpolitikája nyugatra fordulásának megszilárdulását s ez irányulás
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müveitségpolitikai alátámasztásét, kifejlesztését hozza magéval. A könyvtár 
fejlődésével összefüggő legfontosabb idevágd mozzanatok: a Bibliotheoa fő
termének boltozatát diszitő csillagkép azt a konstelléoiét ábrázolta, amely
ben Mátyást cseh királlyá koronázták, s a díszes kötetek tulajdonosát Jelző 
olmereken - Mátyás ex librisein - csaknem mindig ott van a kettősfarku cseh 
királyi oroszlán. A harmadik esemény 1472-ben Játszódik le. Bz Vitéz János 
es Janus Pannonius kegyvesztesének éve. A Corvina állománya megnövekszik e 
két szenvedélyes könyvgyüjtő elkobzott könyveivel, ezeket a király részben 
étkötteti, részben saját címerével láttatja el. Innen számíthatjuk a Corvina 
görög könyveinek megszaporodását is: Janus Pannonius volt tudvalévőleg az el
ső, aki Magyarországon becsülte, gyűjtötte, értette és fordította is a huma- 
nieta világban egyre jelentősebb görög auktorokat*

Bz a szél vezet át a könyvtár történetének második virágkoréba, amely 
Mátyás uralkodásának utolsó évtizedére esik* Legfőbb mozgatóerőként természe
tesen ekkor is a politikával, találkozunk* Már Aragónia! Beatrix-szál kötött 
házassága is a királynak azokat az immár európai, méretekben kibontakozó ter
veit szolgálta, amelyeket nyilván igen nagymértekben ihletett, sugalmazott a 
magyar királyból német császárrá lett Zsigmond példája* Ezeket szolgálta Becs 
elfoglalása is 1685-ben.

A királyné az ugyancsak fényes és nagyhírű Aragon-könyvtar környezetében 
nevelődött; udvari reprezentációjához tehát a könyvgyűjtemény is hozzátarto
zott; a budai udvar zenei életének - tehát hangjegyekkel való ellátásának - 
felfrissítésében, kifejlesztésében igen nagy szerepet játszott* Sok könyvet 
hozott magával s hozatott is, rendelt is ilyeneket újra, meg újra. Bér a ma
ga könyvtárát nem egyesítette Mátyáséval, növelte a budai Várpalotában őr
zött pazar kiállítású könyvek számát, hírét és uj hangsúlyt adott a királyi 
könyvtár jelentőségének*

Az ő befolyásánál azonban lényegesen fontosabbnak látszik azé a firenzei 
humanista és könyvművész köré, amelynek világhírű, dallamos nevel közűi elég 
lesz itt csak a legfontosabbakat emlitenems Attavante degli Attavantit, 
Franoesco Antonio dél Chericot, páratlan reneszánsz remekművek készítőit, 
Marsilio Ficinot, annak az ujplatonista akadémiának megalapítóját, amelyből 
oly sok s oly lényeges hatás sugárzott a magyar reneszánsz udvar tudós körei 
felé, Prancesoo Bandinit, Pioino barátját, a budai kör szellemi vezérét - s 
főként Taddeo Ugoletit, az igazi, érett virágkorát élő Bibliotheoa könyvtá
rosát, Corvin Jánosnak, a király természetes fiának és utód jelölt jének neve
lőjét.

Mátyás már régóta az ügynökök egész hadát mozgósította, hogy érdekes 
könyveket szerezzenek neki* Az uj könyvtáros, ez a sokoldalúan müveit humanis
ta, a tervszerű könyvgyüjtés érdekében bejárta szinte az egész akkori világ 
humanista-érdekű könyvtárait; mivel maga is jól tudott görögül, alapos Jár
tassággal növelte nagyra a könyvtár idevágó anyagát is. Létrehozta a könyv
tár elhelyezésének ragyogó környezetét és berendezésének példásan korszerű 
módjáts gondoskodott a könyvek áttekinthető osoportositásáról, okos elhelye
zéséről, védelméről, a könyvtár használatának lehetőségéről* Fellendítette a
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görög szövegek latinra fordítását, a forrásul szolgáló dísztelenebb kéziratde 
díszes másoltatásét, gondoskodott arról, hogy a szépen köttetett és kiállí
tott könyvek ne csak a legjobb firenzei mesterektől származzanak, hanem, 
hogy az Itthon, a budai műhelyben készültek is elérjék a legjobb színvonalat, 
s hogy a Corvina kincsei megkapják a királyi tulajdon Jelzését, a címereket. 
Természetesen azzal is törődött, hogy a müveit világ tudomást szerezzen e 
kivételes értékű gyűjteményről! ő kezdeményezte és sugalmazta például a te
kintélyes Naldo Naldi könyvtárismertető dicsőítő költeményét. Az ő vezetése 
alatt a Bibliotheoa már valóban élő könyvtár volt, amelyben komoly és sokol
dalú tudományos - s ha úgy tetszik: társasági - élet folyt* Nyilván Taddeo 
Ugoleti s a mögötte álló humanista tudóstársaság érdeme, hogy a Corvina nem 
csupán műkincs értékű, díszes kódexeinek, hanem tartalmi gazdagságának, bi
zonyos fokú teljességének és eleven szellemi kisugárzásának is köszönhette 
hírnevét.

A könyvtár történetének uj, nyugodtan mondhatjuk tragikus szakasza Má
tyás halálával kezdődik* Ez a szétszóródás, a pusztulás kora, amelynék végén 
Mátyás egykor dicsőséges Bibliotheoája is úgy tűnik elérik, mint középkori 
székesegyházaink, palotáink - köztük Mátyáséi is: bokáig, derékig érő alap
falak, amelyeket a történelme fölé hajló nemzet ásatott és ásat ki százados 
rommezők, szél, viz és emberkéz hordta homok, iszap és töltés rétegei alól; 
egy-ögy faragott kő, boltozat, freskótöredék, amelyet a közönyös föld Jobbéul 
megőrzött, mint a háborúzó s a romokból rj épületeket emelő emberek, egy-egy 
ritkaértékü műkincs, amelyet jósorsa elmenekitett erről a harcokdulta föld
ről, a régészek topográfiáinak egy-egy bejegyzése, az egykori szépségről, 
gazdagságról, tartalmas fényről hirt adó legenda, feljegyzés, történettudo
mányi adalék*

A Bibliotheoa széthordását már a közvetlen utódok megkezdték: a hazájá
ba visszatérő Beatrix magával vitte könyveit; a kincseivel futó Corvin János 
szekereit Kinizsi és Báthori rabolta ki; s bár országgyűlés határozott arról, 
hogy a könyvtár a nemzeté, tehát senki meg nem csonkithatJa, királyi ajándék
ként, menekitett értékként, kölcsönvett vagy egyszerűen ellopott holmiként 
egyre több kötet tűnt el Budáról* A harmadik, az utolsó könyvtáros, a derék 
Petrus Raguzanus tehetetlenül sorsára hagyta a gyűjteményt, amelynek elpusz
tításét bevégezték a Buda megszállásában és visszafoglalásában résztvevő, a 
világ minden tájáról idesereglett katonák* Alig félszázaddal Mátyás halála 
után már csak a Corvina roncsait láthatta egy-egy arravetődő érdeklődő; az 
ott talált Jelentéktelen, nagyrészt nem is a Corvinéból származó könyvmara
dékokat pedig Buda felszabadítása utón Béosbe vitették.

A "Bibliotheoa Corviniana" most közzétett kötetének számomra legmegren- 
ditőbb olvasmánya Csapod! Csaba leírása a fennmaradt hiteles Corvinákról, A 
tudós pontossággal és szűkszavúsággal készült leírásokból ilyen mondatok ug
ranak elő:"Mátyás király oimereit a legtöbb helyen átfestették a spanyol 
Habsburgok címerével. A bejegyzések szerint több mint 200 éven keresztül a 
németalföldi kormányzók erre a könyvre tették esküjüket." - "A kódexet 
Sfculejmán szultán vitette el Budáról hadizsákmányként 1526-ban. 1877-ben
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Abdúl Hamid szultán ajándékozta vissza. UJ kötése akkor készült." - "Ferenc 
modenai heroeg 1848-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, de ... Bécs- 
ben visszatartották. A Magyar Nemzeti Muzeum csak 1891-ben kapta meg, de a 
trianoni béke rendelkezése alapján át kellett adni az olasz államnak. Onnan 
osak 1927-ben került vissza." - "A második világháborúban a hasznavehetet
lenségig megrongálódott." - "A varsói Chrysostomus Korvina... elégett a má
sodik világháború alatt." A hasonló idezetek sorát hosszan folytathatnám.
Hadd egészítsem ki annak a ténynek megemlítésével, hogy a könyvtár jelenleg 
Magyarországon őrzött darabjai közül egyetlenegy sem vészelte át itthon a 
dulás századait.

De a Bibliotheca Corviniana mégsem tűnt el nyomtalanul a magyar művelő
dés történetéből. Nemcsak legendája élt tovább a nagy uralkodó legendájával 
együtt. A szorosabban vett magyar humanizmus fejlődésére is komoly hatással 
volt: elég ha annyi más mozzanat közül osak Bonfini nagy történeti müvére 
utalok, amely ott készült a király udvarában, a Bibliotheoa körében s száza
dok magyar történetírásának mintája, forrása, tehát a magyar történelmi tudat 
döntő formálója lett.

A kört azonban kissé tágabbra kell vonnunk. Mátyás utolsó jelentős nem
zeti királyunk volt, a közép-európai magyar nagyhatalom végső megujitója és 
kibontakoztató ja. De ezt a nagyhatalmat nem érthetjük meg a maga igazi mi
voltában valamilyen legujabbkorl naolonallzmus szűk látóhatárai között. Má
tyás birodalma s e birodalom szellemi központja nemcsak a magyaroké volt, ha
nem egész Közép- és Kelet-Európáé, sőt nyugodtan mondhatjuk, része volt az 
egész európai világnak. Ezért maradhatott élő valóság a nagy király legendá
ja a szomszéd népek legmélyebb rétegeiben is, ezért válhatott a Bibliotheca 
Corvinianaban felhalmozott szellemi kínos a szerencsésebb történelmi körül
mények közt kibontakozó krakkói, prágai és bécsi humanista központok tápláló
jává s ezért őrizték meg a könyvtár jeles darabjait Európa könyvtárai.

A hazai gyűjteményekben őrzött s most ime közszemlére bocsátott Corvinák 
nézegetése közben tehát ne osak a képzőművészet páratlan remekeit csodálják 
Önök és ne is csupán a mi tragikus árnyakkal teli nemzeti múltúnk felvillanó 
fényeit Idézzék maguk elé. Hanem nézzenek, figyeljenek arra a kultúrákat 
összekötő egymásrautaltságra és szolidaritásra is, amelynek egyik minden 
tiszteletünket és csodálatunkat megérdemlő emléke a Bibliotheoa Corviniana 
is.



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

SZEMÉLYI HÍREK

Kitüntetések

A Népköztársaság Elnöki Tanáosa a felszabadulás előtti forradalmi moz
galomban hazánk szocialista társadalmi rendjének megteremtése érdekében ki
fejtett és elismert tevékenységéért Csákvárl Elekné könyvtárosnak a SZOCIA
LISTA HAZÁÉRT ÉRDEMREND kitüntetést adományozta ez év májusában,

A művelődésügyi miniszter augusztus 20-a alkalmából az alábbi kitünte
téseket adományozta:

a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést: Bereozky László tud.főmunkatárs- 
nak, Bolgár Pálné h.gazd.igazgatónak, Ferenozy Endréné könyvtári csoportve
zetőnek, Kostyál István osztályvezetőnek, Milhoffer Alajos osztélyvezetőhe- 
lyettesnek, Ónódy Miklós könyvtári osoportvezetőnek, dr, Radnal Márta tud, 
munkatársnak, dr.Takács Menyhért osztályvezetőhelyettesnék, és dr.Vargha 
Balázs tud.főmunkatársnak}

a KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntető jelvényt: Epres Antal könyvtárosnak, Fehér 
István gépkocsivezetőnek, Menoslk Pál kiemelt könyvkötő szakmunkásnak, Németh 
Lajos kisegítőnek és Sfeivék Lajos kiemelt könyvkötő szakmunkásnak;

MINISZTERI DICSÉRŐ OKLEVELET: Báoz Kálmánná főkönyvtárosnak, Bántál 
Vilmosnó főkönyvtárosnak, Horváthné Izsó Lívia főkönyvtárosnak, Komornik 
Zoltánná könyvtárosnak, Mártyán Gyulánó könyvtári csoportvezetőnek és Pa£ 
Zoltán tud.munkatársnak.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
TT^ mnnTrfltá-rHainV: Grallert Izabella főkönyvtáros (Katalogizáló Osztály), 

Jeszenszky Géza könyvtáros I. (Szakozó Osztály), Kamaras István főkönyvtaros 
(KMK), Kertész Judit könyvtáros II. (Gyarapítási Osztály), dr.Kövend% Dénes 
tud.munkatárs (KMK), Rónai István könyvtári raktáros (Kötelespéldény-szolgá- 
lat), Rothmeisel Károly könyvkötő szakmunkás (Könyvkötészet).

Eltávoztak könyvtárunktól: dr.Bassola Zoltán tud.munkatárs (meghalt), 
Epres Antal könyvtáros III. (nyugdíjazás), Keresztes Antal könyvkötő szak
munkás (nyugdíjazás), dr .Molnár Ágnes tud.munkatérs (nyugdíjazás), Sánd£ 
Online főkönyvtáros (kilépett), dr.Sulán Béla tud.főmunkatárs (meghalt), 
dr.Szász Géza főkönyvtáros (meghalt).
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Számok éa adatok
KÖNYVTÁRUNK ELSŐ FÉLÉVI MUNKÁJÁBÓL

Elkészült könyvtárunk 1968. évi munkaterve végrehajtásának első 
félévi teljesítményét összegező jelentés. Ebből egyes (az általános érdeklő
désre is 8zámottarthatő) adatokat ismertetünk főosztályok szerinti csoporto
sításban. Az összegezés a teljesség igépye nélkül készült, Így könyvtárunk 
osztályainak munkájáról még megközelítően sem adhat képet.

A TÖRZSGYtí JTEMÉNYI FŐOSZTÁLYNÁL:
A Gyarapítási Osztály összegezése szerint állományunk 91 ezer 197 könyv

tári egységgel gyarapodott az első félév folyamán. Ebből 39 ezer 134 db 
könyv, Jegyzet, stb., 3464 évf. Időszaki kiadvány, 48 ezer 006 db egyéb do
kumentum és 554 címleírást egységet jelentő (722 ezer 808 kocka) mikrofilm.

A Kézikönyvtári Csoport több fontos tájékoztatási és propaganda-munká
ban működött közre. Részt vállalt a magyar-franoia kapósolatok albumanyagá
nak összegyűjtésében, az őszirózsás Forradalom Emlékkiállításának előkészí
tésében és megrendezte Makky György ez libris kiállítását, melyről előző szá
munkban már tájékoztatást adtunk.

Olvasóforgalmunk kb. 54-55 százalékos volt az évi tervszámokhoz viszo
nyítva. Az olvasók száma 37 ezer 103, a használt egységek száma pedig 249 
ezer 875 volt. A központi olvasótermekben 20 ezer 714, a Hirlaptárban 12 ezer 
523, a különgyüjtömények olvasótermeiben pedig 3866 volt az olvasók száma.

A Raktári Osztály rendezési munkája során társadalmi munkában (vietnami 
műszak) oldotta meg kb. 900 polofolyóméter könyvnek a főépületből a Pollaok 
Mihály térre való átszállítását és ottani felállítását.

A Hir laptár bán megtörténtek az előkészületek a már lefilmezett hírlapok 
mikrofilmen való olvastatásának szeptemberi bevezetésére. Elkészült a hirlap- 
tári gyűjtemény állapotát feltáró és a megóvás módszereit és eszközeit össze
foglaló tervtanulmány.

A hirlaptári oikk-katalógus továbbépítése során a Központi Tartalék mun
katársai 56 ezer oédulát előrendeztek és ebből 19 ezer 200-at be is osztot
tak.

Elkészült az 1945 utáni nyugaton megjelent magyar nyelvű folyóiratok és 
hírlapok Jegyzéke. A Jegyzékből egy-egy példányt elküldték a Külügyminiszté
riumnak és a Magyarok Világszövetségének.

A FELDOLGOZÓ OSZTÁLYOK FŐOSZTÁLYÁNÁL:
A kurrens munka keretében 7864 mü teljes értékű címleírását és 6934 mtt 

szakozásót végezték el.
Befejezte a Katalogizáló Osztály a szolgálati betűrendes katalógus mo

nografikus részének rekonstrukolóját. Elkészült a sorozati katalógus szer
kesztési szabályzatának első tervezete.

Felülvizsgálta a Bibliográfiai Osztály az MFR gyűjtőkörét. Eredményekép



pen 18 sokszorosított formában megjelenő tudományos folyóirattal bővitették 
januártól a feldolgozandó periodikumok körét.

Folyamatban vannak a Magyar könyvészet 1945-1960-ae ciklusa 5. köteté
nek korrektúra-munkálatai. Az Egyetemi Nyomdától kapott Ütemezés szerint no
vember-decemberben számolunk a kötet megjelenésével. Megkezdődtek az 1921- 
1944. évi ciklus munkálatai. Kialakult a munkamenet, elkészült az első sza
bályzat és megindult az azonosítási munka.

A KÜLÖNGYÜJTEMÉNYEK FŐOSZTÁLYÁNÁL!

A Kézirattár állományrevíziója során a levelestár anyagából 56 ezer 425 
egység ellenőrzését végezték el. A Régi Nyomtatványok Tára folytatta az 
antikva-gyűjtemény adrematizált katalógusának felállítását, melynek során 
1600 címfelvételt készítettek el.

A Térképtár folyamatosan végezte a költözködés miatt még fel nem állí
tott állományrészek klosomagolását és felállítását, A Zeneműtár március 15-én 
megkezdte állományának revízióját.

A Mikrofilm-Laboratórium a félév folyamán 261 ezer 565 negatív és 492 
ezer 600 kooka pozitív mikrofilmet készített.

A mlkrofllmosere-egyezmények keretében a t ur óoszent mártoni Matioa SLo- 
venska Könyvtárától 2864 pozitív mlkrofllmkookát kaptunk. Csereegyezményen 
kívüli megállapodás alapján az izraeli Jewlsh National and Universlty Lib- 
rarytól pedig 14 ezer 626 negatív kookát az általunk 1967-ben készített és 
küldött mikrofilm ellenértékeként. Egyezményünk keretében a Matioa Srpska 
Könyvtára részére 355 pozitív (a Debreoenl Egyetemi Könyvtár készítette),
979 negatív és 26 ezer 685 pozitív (Népszava 1904-1910) mikrofilmet küldtünk. 
B két utóbbi tételt az egyezmény keretében az újvidéki Tartományi Pártlevél
tár részére készítettük.

Az RMK Csoport befejezte a Régi Magyarországi Nyomtatványok első köte
tének (1473-1600) munkálatait és a kötetet az Időközben felfedezett régi 
nyomtatványok és a legújabb szakirodalom beiktatásával az Akadémiai Kiadóval 
történt megbeszélés alapján, a végleges tipograflzálási utasítások átveze
tésével nyomdába adták.

Műemlékkönwtáraink közül Keszthelyen a kastély felújításával kapcsola
tosan megtörténtek az előkészületek a tetőmunkálatok megkezdéséhez. A könyv
tárban sikerűit megvalósítani a kiállítások látogató forgalmának olymódon va
ló lebonyolítását, hogy Jelenleg csak egy ponton találkoznak a ki- és bemenő 
látogatók. Az első félév folyamán 29 ezer 474 látogató kereste fel a könyv
tár kiállításait.

Ziroen még folyamatban vannak a gombafertőzés elhárításával kaposolatos 
átépítési munkák. Ezért az első félév folyamén a könyvtár továbbra is zárva 
volt.

A KÖNYVTÁRKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYÁN!
A. kötelespéldénvok nyilvántartásában és szétosztásában végrehajtották 

az un. nagy-állományba és a csoportos feldolgozásra kerülő anyagok szétvé-
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lasztását. A kötelespéldány-forgalom (432 ezer 937 db) az éves tervezettnek 
48,3 százalékát, könyvtárunk gyarapodása pedig (55 ezer 297 db) 49,5 százalé
kát tette ki«

A Könyvtárközi Kölosönzés munkájában bevezették a telex használatét. A 
kezelők betanítása most van folyamatban, A kölosönzés forgalmának Irányszá
mai a kővetkezők szerint alakultak. Beérkezett 12 ezer 495 kérés, ezek alap
ján a belföld részére 5565 kölosönzést, 2839 mikrofilmet, külföld részére pe
dig 339 kölosönzést és 516 mikrofilmet továbbítottak.

A Könyvek Központi Katalógusánál a beérkezett oédulákbél 86 ezer 465 cé
dulát osztottak be. A tájékoztatások száma a könyvek katalógusánál 6378, a 
folyóiratok katalógusánál 7739 volt.

A Könyvelosztó a közművelődési könyvtáraktól begyűjtött szakirodalmi 
anyagból az első félév folyamán 13 ezer 309 kötetet osztott szét. Ebből 
könyvtárunk 694, az Országos Pedagógiai Könyvtár 10 ezer 302 kötetet vett át, 
a többi megyei és Járási könyvtárak között nyert szétosztást. A szépirodalmi 
anyag későbbre tervezett szétosztásához elkészítették »niw.v mintegy 6000 té
telt tartalmazó géplratát. A katalógust a KUK kiadványaként a Népművelési 
Propaganda Iroda Jelenteti meg.

A Nemzetközi Csereszolgálat uj oseremegállapodásra tett Javaslatot Cseh
szlovákiának, hasonló kezdeményezést kapott Románia és a Szovjetunió részé
ről. Megküldték a magyar hivatalos kiadványok Jegyzékét Csehszlovákiának, 
Lengyelországnak, Romániának és a Szovjetuniónak. A osereforgalom Így ala
kult: külföldre küldtek 10 ezer 388 könyvtári egységet, külföldről pedig 
11 ezer 929 könyvtári egységet vettek át.

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZPONTI FELADATOK végrehajtása folyamán elkészült és 
közzétételt nyert a könyvtár uj szervezeti és működési szabályzata. Hasonló
képpen közreadtuk az uj Munka Törvénykönyvének végrehajtásával kaposolatosan 
a főigazgatói hatáskörben rendezendő munkaügyi kérdések ügyviteli intézkedé
sét. Julius 15-én megkezdődött a szakkatalógus rékonstrukolós munkálatainak 
felülvlz sgálata.

Az 1967/68. tanévben (a) egyetemi szinten könyvtár szakon 8 (ebből 2 vég
zős), kiegészítő könyvtárszakon 2 (ebből 1 végzős), nyelvszakon 3 dolgozó;
(b) a könyvtárosképző szaktanfolyam I. .évfolyamán 6 (ebből 3 nem állománybe
li), a II. évfolyamon 16 (ebből 9 nem állományból!) dolgozó tanult. Se év 
eleje óta a könyvtártudományi kutatómunkát dx.Dezsényl Bélé főosztályvezető 
irányítja.

KÉT ÉRTÉKES SZERZEMÉNYÜNKRŐL

Ez év áprilisában vásároltuk meg a magyarorszagi származású 
Ibrahim Müteforr lka isztambuli nyomdász egyik kiadványát. Ibrahim Müteferrika 
Rodostóban II.Rákóczi Fereno tolmáosa volt, majd a török hatóságok
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engedélyét nagy nehezen megszerezve, nyomdát alapított. A törökök évszázado
kon keresztül a legmerevebben elzárkóztak a könyvnyomtatás elől s Így a ko
rábbi nyomdalapitási kísérlet nem Járt eredménnyel, Ibrahim Müteferrikát Is 
kötelezték arra, hogy koránt és vallásos müveket nem nyomtathat. A török 
könyvnyomtatás megalapítójától - tudomásunk szerint - eddig egyetlen nyomtat
vány sem volt könyvtárunkban. A most megvásárolt mü Egyiptom kétkötetes tör
ténetének második részét 1730-ban, Isztambulban Jelent meg. Az értékes hun- 
garicumot Pastinszky Józseftől, 4000 forintért vettük meg.

Orbán Sándor százhalombattai pedagógustól - a Központi Antikvárium ut
ján - került könyvtárunkba az utolsó évek egyik legjelentősebb RMK uj szer
zeménye. A rongált fatáblás kötésű vastag kötet három XVI. századi, magyar 
nyelvű nyomtatványt foglal magában. A legfontosabb közöttük Deosl Gáspár 
•Az utolsó Udöben egynéhány regnáló bűnökről való prédlkáolók, tudni illik, 
első az bűnről, második az részegségről, harmadik az paráznaságról, negyedik 
az tánoról." oimü munkájának 1582-ben Debreoenben megjelent első kiadása 
(RMK.I.189)» Szabó Károly bibliográfiája az egykori csonka, sárospataki pél
dány alapján említi a nyomtatványt, amelyben a oimlap, az olvasóhoz irt élő
beszéd és az első három iv /A-C/ volt osak meg. "Minthogy a váradi 1584-dikl 
2-dik kiadás 9 ivet tesz, bizonyos, hogy ezen osonka példányban az egésznek 
több mint fele hiányzik," irta Szabó Károly. A második világháború alatt a 
sárospataki példánynak is nyoma veszett. Az ily módon több mint 20 év óta 
egyetlen példányban sem ismert HMK-mü most megvásárolt példánya osaknem tel
jes (5 lapja hiányzik), s szép, ép elmlapja van. Könyvtárunk gyarapodása 
szempontjából azt is tudni kell, hogy a mü második kiadása (Várad, 1584,
RMK.1.215) is eléggé ritka; ninos példány belőle a Széohényi Könyvtárban.
- SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN

DARVAS József: P'JanüJ dozsd. (Részeg eső.) Moszkva 1967.
[HIDASI Gidas Antal: Marton i ego druz'Ja. (Márton és barátai.) Moszkva 1967. 
JÓKAI Mór: Cierné diamanty. (Fekete gyémántok.) Bratislava 1967.
JUST Béla: Sfcalehoy. (Az eszelősök.) Warszawa 1967.
KESZI Imre: El^zium. (Román.) Bratislava 1967. , „ „ ,__ .
(Mikszáth) Mikszát Kálmán: Vüborü v Vengrii. (Két választás Magyarországon.;

- SztrannüJ trak (Különös házasság.) Moszkva 1967. .
MOLNÁR Fereno: Cholpoy z plaou bronl. (A Pál utoai fiuk.) Warszawa 1967. 
NÉMETH László: Des. (Iszony.) Bratislava 1967. x ^
NÉMETH László: Vozy v zári. (Kocsik szeptemberben.) Praha 1967.
SZINNYBI Júlia: Anotimpul Joourilor. (Erdészház.) Buouregti 1967.

MAGYARNYELVŰ SZÉPIRODALOM
BALOGH Edgár: Én tintás esztergapadom. (Karoolatok.) Bukarest 1967.
DOBOS László: Messze voltak a osillagok. Regény. Bratislava 1966.
EMINESCU, Mihai: Luoeafarul. - Az esti osillag. [Oda,] Bukarest 1964.
FÁBIÁN Sándor: A földhöz tartozom. Versek. Bukarest 1967.
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HORVÁTH István Legszebb versei. Bukarest 1967.
JÓKAI Mórt Rab Ráby. Bukarest 1967.
JUNGK, Róbertt Ezer napnál tündöklőében ... Bukarest 1967.
KOMÁROMI József Sándort Jó szó. Kisregények, elbeszélések. Növi Sad 1967.
10 VT CSÍK Bélát A osillagszemü asszony. Regény. Bratislava 1966.
PÁSKANDI Gézát Holdbumeréng. Versek. Bukarest 1966.
SALAMON Lászlót Versek. Bukarest 1966.
TOLNAI Ottót Sirálymellosont. Versek. Növi Sad 1967.
VÉGÜL Lászlót Egy makró emlékiratai. Regény. Növi Sad 1967.

MISCELLANIA HUNGARICA
A Cs[ehszlovákla] Klommunlsta] P[ártJaJ története. Bratislava 1967.
PEHER M. Jenőt Kópék a magyar sámán-inkvizloiók történetéből. Warren, 0. 

1967.
PERDINÁNDI Magdalénat Spraohe und Gebörde. Mtlnoben 1966.
PITZ Jenőt Die Laufbahn dér Statthalter in dér römisohen Provinz Moesia 

Inferlor. Weimar. 1966.
GOLDZIHER Ignazt Gesammelte Sohriften. Hildesheim 1967*
GYENES Jüant Don Juan y el teatro en Eepana. Madrid 1955*
JUHÁSZ Lesliet Dostoevsky' s Notes from the underground. New York 1965* 
KERENYI Karit Auf Spuren des tfythos. Münohen - Wien 1966.
LÁSZLÓ Ervint The oommunlst ldeology in Hungary. Dorsreoht 1966.
[LÖPPLER Pál] LOPPLER, Paul A.t Chronique de la litterature proletarienne 

fran9ai.se de 1930 a 1939. Rodez 1967.
LUKÁCS Georgt Sohriften zűr Ideologle und Politlk. Neuwied-Berlin 1967. 
LUKÁCS Ladlslaust Dooumenta Romana históriáé Sooletatls Iesu in regnls olim 

oorona Hungarioa unitié. 3. 1581-1366. Romáé 1967.
NÓGRÁDI Sándort Vtedy v Madarsku ... (uj történet kezdődött.) Bratislava 

1967.
PÁLPY Miklóst Bibliographisohe Seltenhelten dér Hallenser ungarlsohen Bib- 

liothek. Halle/S. 1967.
SÜLÉ Tibort Sozialdemokratle In Ungarn. Graz 1Q67.
SZÉCHÉNYI Zsigmondi Nahar král diungle iNahar.J Bratislava 1967.
SZÉCHÉNYI Zsigmondi Pólóval som na Alaske (Alaszkában vadásztam.) Bratislava 

1967 ♦
TRENCSENYI-WALDAPPEL Imrét Mitológia. Warszawa 1967.
VÖLGYESI Pranz Andreáét Hypnose bei Mensoh und Tiar. Leipzig 1967. 
ZAMABOVSKY, Vojteoht Kezdetben volt Sumer. Bratislava 1966.
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A SZÉCHÉNYI-JELE) SOPBQNI KÖNTVTÁB SORSA.

Széchényi második könwtáralapltványa elmen két közleményben Is
mertettem* mely Indítékok s miféle elgondolások alapján ajánlotta fel Sfcé- 
ohényi Fereno Sopronban őrzött, Jobbára Idegen szellemi termékekből álló 
könyvtarát (blbllotheoa extranea) a Széohényl Országos Könyvtár segédkönyv
tárául, Illetőleg a könyvtári alkalmazottak Jobb díjazására szolgáié pénz
alapul. Elmondottam, hogy a közel 5100 müvet tartalmazó, mintegy 10 ezer kö
tetnyi gyűjteményt 1819 Júniusában szállították be a Magyar Nemzeti Muzeum 
akkori épületébe, a mai Muzeum-palota hegyén állt egykori Batthyány.villába. 
Végül bemutattam az 1820. nov. 30-án kelt alapítólevél szövegét s közöltem 
az 1821. máro. 18-1 királyi megerősítés tényét.

Ez alkalommal arról kell szólnom, hogyan alakult tovább e második Szé- 
chényi-féle könyvtáralapitvány sorsat mennyiben, hogyan valósultak meg az 
alapító szándékai, oélkltüzésel.

A kutatás során meglepő dolgok derülnek ki. Az első különös tény az, 
hogy 1820 után évtizedeken át sem könyvtárunk Irattárában, sem a Széohényi- 
osalád levéltárában nem lehet nyomon követni a királyi Jóváhagyás után tör
ténteket. 1855-lg semmiféle dokumentum nem szól a soproni könyvtárról. Fel
tűnő az Is, hogy a kérdésről az irodalom Is mélyen hallgat. Amíg az 1853-1 
aktákat kézbe nem vettük, azt gondoltuk, talán elvesztek a dokumentumok, ta
lán Ismeretlen időkben kiválogatta őket valaki, ahogy olykor történni szo
kott, s nem helyezte többé vissza. Be hová lett az alapítólevél? Az irattá
rakból ugyanis ez sem került elő. Mind ennek ellenére az előzmények alapján 
okkal lehetett volna azt gondolni, hogy Széohényl Lajos az uralkodó által 
megerősített alapítólevelet kézhez vette, József nádor a legfelsőbb elhatá
rozást közölte az Országos Könyvtár vezetőjével, ez utóbbi pedig a soproni 
könyvtárt rendszerezte, folyamatosan katalogizálta, Jelzetekkel látta el c 
használatra bocsátotta.

Bármily különösen hangzik is, meg kell mondanunk, mindez nem történt 
meg, mindennek épp az ellenkezője történt. Az alapítólevelet végleges formá
ban a m. kir. udvari kancellária sohasem állította ki, József nádor 1821-től 
1847-ben történt haláléig nem rendelkezett többé a soproni könyvtár ügyében,



végtil a Széohényi Országos Könyvtárban a soproni gyűjteményből sohasem lett 
szervezett segédkönyvtár, amely tudományos apparátusként az olvasóközönség 
rendelkezésére állt volna.

De hogyan fordulhatott ez elő? Meg kell vallanunkt az egész negatív fo
lyamat genezise - Ide vágó forrósok híján - mindmáig nem tisztázott. Csupán 
az 1855 utáni tényeket ismerjük, s azokból meg a könyvtár általános történe
téből vonhatunk valószínű következtetéseket.

Meglévő dokumentumainkból a következők derülnek ki.
A Nemzeti Muzeum igazgatójához 1855. Július 23-án az akkori főhatóság

iéi, a os. kir. helytartóság budai osztályától (K. K. Statthalterei-Abteilung 
zu Ofen) leirat érkezett mely tudtul adta, hogy gróf Széohényi Lajos folya
modott néhai édesatyja által a Széohényi Országos Könyvtár mellett 35 év 
előtt alapított segédkönyvtár jóváhagyó oklevelének (Consensual-Dlplom) ki
adatása iránt; ennek kapcsán a helytartósági osztály jelentést kért arról, 
ml történt az 1819-ben ténylegesen átadott könyvtárral.

A kívánt tájékoztatást Mótray Gábor könyvtárőr néhány nap múlva (jul.
27.) - irattári kutatás alapján - adta meg. ő maga ugyanis osak 1837 óta 
állt az Országos Könyvtár szolgálatában s Így tapasztalatból nem tudhatta ml 
történt az 1820 utáni másfél évtizedben. Az iratokból megállapította, hogy 
néhai Széohényi Fereno soproni tékáját az Országos Könyvtár annak idején va
lóban átgette s külön teremben felállította. Kiderítette azt is, hogy a 
Széchényi által tervezett személyzeti flzetéspótlék-alap számára a gyűjte
mény egy részét 1819/20-ban elárverezték. Megtalálta továbbá az irattárban 
a Széohényi-féle alapítólevél tervezetét, amelyet József nádor 1820 deo.
12-én küldött meg a Nemzeti Múzeumnak; - de a királyi megerősítés tényérői 
szóló Íratnak nem akadt nyomára. Közölte végül Jelentésében azt is, hogy az 
Országos Könyvtárban az un. soproni könyvtárnak semmiféle leltára vagy kata
lógusa nem található, sőt voltaképpen maga a gyűjtemény sem áll fenn, mert 
azt évtizedekkel korábban, feltevése szerint 1820 és 1830 között hely- és 
szekrényhiány miatt egyesítették a Széchényi-féle hungarikum könyvtárral, s 
a kettő azóta egy testet alkot.

Ebből a drámai közlésből kitűnt, hogy Széohénvl Ferenc második alapít
ványának minden intendő ,1a meghiúsult i a Jogérvényes alapítólevél nem lépett 
hatályba, a pénzügyi segélyalap ügye feledésbe merült, magát a gyűjteményt 
pedig az alapító kifejezett tilalma ellenére beolvasztották az 1802. évi el
ső kőnyvtáralapítványba.

Olyan különös esettel állunk itt szemben, amelyre nem könnyű magyaráza
tot találni. Hogyan történhetett, hogy Steéohényl Lajos, aki 1827-ben maga is 
10 ezer ít-os alapítványt tett a Széohényi Országos Könyvtár Javára, nem vál
totta ki a kancelláriából atyja alapító levelét? Mi lehet az oka, hogy József 
nádor, akinek hathatós pártfogásával történt az alapítvány királyi Jóváhagyá
sa, 1821 után nem intézkedett a ségédkönyvtár gyakorlati megvalósítása érde
kében? S mi vezethette Horvát Istvánt a ségédkönyvtár gondolatának lelkes, 
haroos propagátorát a soproni gyűjtemény beolvasztására.

Vizsgáljuk meg mindhárom kérdést közelebbről.

98



1/ Kétségtelen, hogy az ügyben Széchényi Lajos Játszotta a főszerepet.
0 volt 1821 óta a osalád szeniorja, Jog szerint neki kellett atyja függőben 
maradt ügyeit befejezéshez Juttatni. Rá várt a soproni könyvtár dolgának el
intézésé is. Láttuk, az udvari kancellária is őt kereste meg, amikor a ki
rály az alapítólevelet Jóvá hagyta. Hallatlan dolognak tűnik, hogy 1855-ig 
a gróf nem Járt végére az ügynek. Kézenfekvő lenne feltételezni, hogy ennek 
a horribilis késedelemnek rajta kivül álló oka volt. Talán Béosben gátló 
állampolitikai vagy állampénzügyi szempontok Jutottak érvényre, s a kancellá
ria felsőbb utasításra tartotta vissza és tette ad acta a megerősített ala
pítólevelet? Ámde az iratokból kiderül, hogy ilyesmiről non volt szó. A 
kancellária kiadóhivatala (expeditoratus offlolum) 1855-ben a hozzá intézett 
hivatalos kerdesre hitelt érdemlő módon igazolta, hogy az oklevél annak ide
jén azért nem került kiállításra, mivel Széchényi Lajos nem rótta le az érte 
Jaró (bizonyára tetemes összegű) illetéket, sőt egyáltalán nem is folyamo
dott az okmány kiadatásáért. Lesújtó nyilatkozat! Belőle tényként állapítha
tó meg a gróf mulasztása, indolenoiája.

2/ József nádor passzív magatartása az ügyben ezek után - konkrét érte
sülések nélkül is - érthetővé válik. Az ő hivatalos eljárásának, a segéd
könyvtár megszervezésére kiadandó utasításának, a megerősített diploma lett 
volna a jogalapja; ennek hiányában nem rendelkezhetett. A Széohényi családra 
pedig - úgy látszik - nem kívánt pressziót gyakorolni; hiszen elvárhatta, 
hogy a kérdést amelyért messzemenően exp^ .álta magát, atyjuk iránti kegye
letből spontán rendezzék. Hogy azután évek múlva nála is feledésbe mexült a 
dolog az nem osoda, hiszen tömérdek országos gondja, feladata között a mú
zeumi és könyvtári ügyek nem maradhattak állandó evidenciában.

3/ Ami a Horvát Istvánnak tulajdonított szerepet illeti, - azt sem 
Széohényi Lajos nonohalanoe-a, sem József nádor látszólagos érdeklődés-hiá
nya nem világosítja meg, sőt éppenséggel valószínűtlenné teszi. Horvát mint 
az országos könyvtár őre József nádornak, mint a Nemzeti Muzeum elnökének 
tudta és hozzájárulása nélkül semmilyen fontos ügyben nem Járhatott el. Lé
nyeges dolgokban mindig Írásos felterjesztést kellett tennie a nádor-elnök
höz s meg kellett várnia annak döntését. A Széchényi-család Jogait érintő 
kérdésekben pedig ki kellett kérnie az illetékes osaládtag hozzájárulását is. 
Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen nagyjelentőségű kérdésben, amelynek komoly 
Jogi, pénzügyi vonatkozásai voltak, Horvát önhatalmúlag intézkedni mert vol
na. 6 osak abban az esetben olvaszthatta volna be a soproni gyűjteményt a 
Széohényi törzsanyagba, ha erre Széchényi Lajostól engedélyt s a nádortól 
kifejezett utasítást kapott volna; a nádor azonban, ismerve az 1820. évi 
alapítólevél tilalmát, ilyen értelmű rendelkezést semmiképpen nem adhatott, 
így tehát Mátray Gábornak azt a bizonytalan állítását, hogy 1820 és 1830 kö

zött helyhiány miatt szándékosan történt a két Széchónyi-gyUJtemány egyesí
tése, kizártnak kell tartanunk. Perdöntő bizonyítékok erre éppen Széchényi 
Lajosnak az alapítólevél kiadatását kérő 1855*évi folyamodása. Hogyha ugyan
is felsőbb tényezők által Jóváhagyott Jogszerű egyesítés történt volna, az 
alapítólevél kiállításának többé semmi értelme nem lett volna.
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Szükséges tehát, hogy más, valószínűbb magyarázatot keressünk a történ
tekre. Tényekre támaszkodó feltevésünk a kővetkező.

Tudott dolog, hogy az Országos .Könyvtár állományát 1838 márolusában, a 
Dana nagy áradása idején, amikor a város már vízben állt, egyetlen nápon né
hány óra alatt 3 hivatalszolga és 22 katona rohammunkájával ét kellett tele
píteni a régi múzeumépület földszintjéről az emeletre. Pár hónap múlva pedig 
- amikor kiderült, hogy a vízben megrokkant Muzeum összeomlásától kell tarta
ni - ugyancsak sebtében ládákba kellett rakni az egész könyvtárt és ét kel
lett szállítani a Ludovloeum épületébe, a nádor által kijelölt raktárhelyre, 
hogy ott 10 éven át heverve megvárja az uj Húz eun-palota felépülését. Nehéz 
elképzelni, hogy a mároiusi kétségbeesett átrakodáskor a könyvtár különgyúj
tómé nyelt sikerült volna megóvni az összekeveredéstől. A keletkezett rendet
lenséget pedig az árveszedelemtől a költözködésig eltelt rövid idő alatt alig
ha lehetett megszüntetni. Horvét István nem rendelkezett elegendő munkaerővel 
egy állományrevízió végrehajtásához. Nagyon valószínű, hogy a két Széohényl- 
téka összezilálása Javarészt akkor ment végbe, s 1846/47-ben, amikor a 
visszaköltözés után Mátray Gábor a Sfcéohényi feliratú ládákat felnyitotta, 
azokban a magyar és a segédkönyvtár anyagát már kevert állapotban találta. 
Persze lehetséges az is, hogy a zavar éppen a kirakodás által vélt teljessé. 
Mátray ugyanis - amint Jelentéséből kitűnik - a probléma felmerüléséig alig 
tudott valamit a Saséohényi-féle segédkönyvtár alapításáról és a vele kaposo- 
latos kötelmekről, fiz érthető, hiszen osak kevéssel az árvíz előtt került 
Horvát István mellé mint napidljas Írnok; 1838 és 1846 között pedig, a ludo- 
vioeumi zárlat idején főleg a Jahkovioh-gyUJtemény összeírásával s más admi
nisztratív feladatokkal foglalkozott, nem állt fenn tehát a szükségessége an
nak, hogy beavatást nyerjen a könyvtár régi Időkbe visszanyúló ügyeibe. Hor
vát István különben is azt gondolta, hogy az Országos Könyvtár visszatelepí
tését ő fogja lebonyolítani. Tudjuk, másként történt! Horvát kevéssel a 
visszaköltözés előtt meghalt, s a nagy feladattal Mátraynak kellett megbir
kóznia. Hogy fogalmunk legyen róla mit Jelentett e munka, Itt osak annyit em
lítünk meg, hogy a több tízezerre menő könyvállományt egyetlen hivatalsegéd
re támaszkodva, bútorzat, felszerelés nélküli üres termekben, szanaszét a 
padozaton kellett elhelyezni. Ha a fatális összekeveredés ekkor történt vol
na, az sem lenne osodálható.

Végső következtetésünk abban összegezhető, hogy a soproni könyvtár szán
dékos feloszlatását történeti tényként semmiképpen el nem fogadhatjuk; osak- 
nem bizonyosra vehető, hogy akaratlan összekeveredés történt 1838-ban, ami 
ugylehet 1847-ben vélt teljessé. Horvét Istvánt a történtekért e részben fe
lelősnek tekinteni aligha lehet, terhére legfeljebb annyi Írható, hogy a se
gédkönyvtár kérdését nem tartotta napirenden,s évtizedeken ét sem József ná
dornál, sem Széohényi Lajosnál nem próbálta dűlőre vinni ezt a Jelentős ügyet.

így tűnnek fel a dolgok a késel kutató előtt. Kérdést hogyan vélekedett 
és intézkedett a cs. kir. belügyminisztérium Béosben, ahová a budai helytar
tósági osztály Mátray jelentését felterjesztette. Erről legközelebbi cikkünk
ben számolunk be. - BERLÁSZ JENŐ



KÖNYVTARUNK 
1 I ÉTÉRŐL

SULÁN BEM 
1916-1968

A lapokban közzétett értesítés szerinti A Debreoeni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem és az Országos Steéohényi Könyvtár tudatja, hogy Sulán Béla a 
nyelvészeti tudományok doktora, a Tudományegyetem volt rektora és professzora, 
a Könyvtár tudományos f^munkatársa hosszú szenvedés után elhunyt.

Alig két évvel ezelőtt, 1966 őszén került könyvtárunkhoz. Ml már a tes
tileg és szellemileg meggyengült és megfáradt emberrel találkozhattunk, aki 
osak árnyéka volt egykori önmagának. Kevesen voltak könyvtárunkban azok, akik 
még régebbről Ismerték, szerették és tisztelték tudásáért és helytállni-aka
rásáért; munkatársaink többsége előtt azonban Ismeretlen volt olyannyira, 
hogy halálakor osak egy fáradtnak látszó, munkahelyére naponként érkező vagy
onnan távozó Idősebb munkatársra emlékeztek vissza. Ezért Is közöljük nek-*
rolégként életútjának rövid összefoglalását.

"Sulán Béla (Rozsnyó, 1916. ápr. 12.-) nyelvész, a nyelvészeti tudomá
nyok doktora. A középiskolát Rozsnyón, az egyetemet Prágában és Bp.-en végez
te. Először középiskolai tanár, majd 1948-tól a Nemzeti Muzeum, 1949-től pe
dig a Kelet-Európai Tudományos Intézet tudományos munkatársa volt. 1950-ben 
a Nyelvtudományi Intézetben kutató, egyidejűleg a bp.-l és a debreoeni egye
temen a nyelvtudomány megbízott előadója, 1952-től dooens a bp.-l egyetemen.
1951- ben az MTA I. osztályának száktitkára, 111. az MTA hivatalvezetője.
1952- től 58-ig a Művelődésügyi Minisztériumban a tudományegyetemi 111. a fel
sőoktatási főosztály vezetője, egyben tagja a minisztérium kollégiumának.
1958 óta a debreoeni egyetemen a Szláv Filológiai Tanszék professzora, 1959- 
63-ban az egyetem rektora. Sok fontos oikke, tanulmánya jelent meg tudományos 
folyóiratokban. Szerk. a Nyelvtani tanulmányok (1961), a &láv népek és 
nyelvek (1961) és a SLarioa (a debreceni egyetem szlavisztikai évkönyve, 
I-IV.köt., 1961-64) 0. kiadványokat; közreműködik a Studia Slavica Academia 
Solentlarum Hungaricae, valamint a Magyar Nyelv e. folyóirat szerkesztésében. 
Fontosabb müvei: Szempontok az i-zés vizsgálatához (Debrecen, 1952); Sema- 
siologisehe Betraohtungen (1961); Jelentéstani jegyzetek (1961); Probleme
<? r Argotforsohung in Mitteleuropa (Innsbruck, 1963); á oseh szókincs magyar
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elemeinek problematikája (1963); Zu einigen Pragen des Bilinguiamus (Debre- 
een, 1963); tfber die altesten ungarleohen Lehnwörter des Polnlaohen (uo 
1964).* *

Magyar Irodalmi Lexikon

SZÍSZ GÉZA 
1926-1968

Piatalon eltávozott munkatárstól buosuzunk.
Tizennyolo ára - osaknem pályája kezdetétől - volt könyvtárunk dolgozó

ja. mindvégig a Kisnyomtatványtárban.
Akik osak felületesen ismerték, nem is sejtették, milyen sokoldalú szi- 

nes egyéniség volt. Érdeklődési köre kiterjedt olyan - látszólag távoli - 
Ismeretekre, mint a természettudományok, a matematika is, de amellett szen
vedélyesen szerette a Jó irodalmat.

Csaknem két évtizedes könyvtári szolgálata alatt sem lett hűtlen kezdő 
hivatásához, a Joghoz, sőt szerenosésen egyesíteni tudta a két tudományt. 
Lelkes és szorgalmas munkatársa volt a Könyvtárügyi Jogszabályok gyűjteményé
nek, mintaszerű tanulmányt irt a könyvtári kölosönzés kötelméről. Sfelnte éle
te utolsó napjáig - mikor már tudta, hogy örökre el kell távoznia - tele volt 
tervekkel, elgondolásokkal. Legközelebbi munkatársai, barátai tudják, milyen 
kötelességtudó volt, mennyi odaadással végezte munkáját. Mindég többet akart 
adni, mint amennyi véges erejéből tellett, osak osodálnl lehetett, mekkora 
akaraterővel küzdött a test gyöngesége ellen. És ugyanakkor vidám tudott ma
radni, szerette az embereket, tisztelte, beoBtllte munkatársait, mint ahogy 
beosülték őt is mindazok, akik ismerték.

Szerette az életet és küzdött érte, hogy még tehessen, adhasson. Férfia
sán leplezett fájdalommal buosusott, mikor már nem volt segítség.

Mi is buosuzunk Tőled, Jő barát és munkatárs.

SEGÉLYEZÉS

Munkaadói segélyt kaptak - Júliusban Béri Gé- 
aáné, Mirki Györgyné, Nyikos Károlyné, Szondy 
Györgyné; szakszervezeti rendkívüli segélyben 
Kastaly Beatrix, Nyírfalvi Lajosné és Tisza 
Kálmánná részesültek.

ÜDÜLÉSEK

Júniustól augusztusig; Bálátonboglár - Tasi 
József és felesége; Balatonföldvár - Kelecsényi 
Gábor és feleségei Bálátonlelle - Miklóssy János 

és osaládja; Fonyód - Kudelka Genovéva és Storoh Zsuzsánna; Leányfalu -Nemere



Zoltánná ás gyermeket Miskolo-Tapoloa - Dell Györgyné ás osaládja; Révfülöp - 
Demány Ottáné ás osaládja; Solt - Óvári Sándor és osaládja.

KISZ-KRÓNIKA

Az előző számban junius közepéig számoltunk be 
munkánkról.

JUNIUS
17-án a Pártszervezet által rendezett szabad 

pártnapon vettünk részt, melyen Marx György tar
tott előadást Tudományos forradalom óimén.

21-én politikai beszámoló volt a franciaországi 
helyzetről.

JTJLIUS
5-én a Szakszervezet által szervezett véradáson Alföldi László. Juhász 

Eszter, Kálóczy Lajos, Kiss Cilla és Potyondi Margit KISz-tagok is rósztvet- 
tek.

19-20-án Zirore és Pannonhalmára rendeztünk autóbusz-kirándulást 34 
résztvevővel,

25-én 10 fő buosuztatta tagságunkból a magyar VXT-delegáoiót a Köztársa
ság-téren.

27-én a Budapesten átutazó VIT küldöttségek üdvözlésén a VIII. kerületi 
KISz Bizottság által kért 3 fő képviselte alapezervezetünket.

AUGUSZTUS
7- én a közös mozilátogatáson 29-en vettek részt.
8- án vezetőségi ülésen beszéltük meg a második féléves munkatervet, a- 

melyet majd a szeptemberi taggyűlés elé terjesztünk. Ugyanezen napon részt- 
vettünk képviseletileg a VIT-küldöttség fogadásán.

17-én könyvtárunk dolgozóinak alkotmány-napi ünnepségén 29 KI&-tag vett 
részt.

K l S z

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 9.sz.tájékoztatójában az alábbi dol
gozóinkat is érdeklő hírek jelentek meg.
Lezajlott az IFLA 34.kongresszusa

Több mint 30 országból összegyűlt mintegy 400 résztvevővel zajlott le 
augusztus 14-24. között Frankfurt am Mainban az IFLA idei közgyűlése ós 
kongresszusa az előre meghatározott program szerint. A magyar üeiegáoió 8 
tagból állt - könyvtárunk dolgozói közül Gombooz István és Somkuti Gabriella 
vettek részt. A szálánál programhoz színvonalas társadalmi rendezvények kap- 
cBolódtake

A magyar delegáció ^--.eptember 26-án du. 3 órakor tartja beszámolóját a
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a Könyvtáros Klubban - Vili. Muzeum u, 17,

Tanulmányi látogatás
A Filmtudományl Intézet és a íilmarohivum megtekintésére szeptember 

25-én látogatást szervesnek. Kérik az érdeklődőket, hogy részvételi szándé
kukat Skabé Sándornál, a MKE elnökségi tagjánál - KMK, telefon 336-715 - 
ssept.l7-lg Jelentsék be.

A budapesti nagykönyvtárak KömVKÖTÉSZETÉEEK VEZETŐI f.évl Julius lD-én 
a Párttörténeti Intézet helyiségében megbeszélést tartottak. A könyvállomány 
védelmével kaposolatos kérdéseket vitatták meg. A megbeszélésen könyvtárunk 
könyvkötészetének vezetője Is résztvett.

SZÁSZ GÉZÁKÉ ÉS CSALÁDJA ezúton mond köszönetét könyvtárunk dolgoséinak 
férje elhunytékor az Irántuk megnyilvánult Jéleső részvétért és támogatásért.

SZERKESZTŐSÉGÜK közli, hogy az OStsK Hlradé legközelebbi száma oktéber 
folyamán Jelenik meg.
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