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Amatőr képzőművészek figyelem!
Szakszervezeti hírek
Vezetőségválasztás a KISZ-ben
AVARNÉ NEMES ZSUZSA: Utazás Magdeburgba

Fel. vez. ROSTA LAJOSNÉ

Az OSxK Híradója ezzel a számával 18« évfolyamába lép át.
1957 áta hűséges kísérője könyvtári életünknek: segítette és élénkítette
mozgalmi tevékenységünket, nyilvántartotta szakmai munkánkat, eredményein
ket éppúgy, mint nehézségeinket. Szétszórtan elhelyezett részlegeink között
kaposolatot teremtett, és tájékoztatást adott életünk, mttködésttnk egészéről,
a magyar és a nemzetközi könyvtárügy legfontosabb kérdéseiről saját dolgo
zóink és más könyvtárakban lévő kollégáink számára is.
A Híradó megalapítása és megjelenésének 17 éve Horváth Viktor nevéhez
fűződik, ő volt az, aki pártszervezetünk és szakszervezetünk lapját az in
dulástól kezdve gondozta, és minden nehézségen átvezetve, könyvtári működé
sűnk nélkülözhetetlen és szerves tartozékává formálta. Az ő ügyszeretetét,
fáradhatatlanságát és önfeláldozó munkáját bizonyítják a közel két évtizede
megjelenő Híradó színvonalas füzetei.
Horváth Viktor a múlt év végén nyugalomba vonult és most megvált a
Híradó szerkesztésétől is. Lezárult tehát az a korszak, amelyet az ő neve
fémjelzett. Ez alkalommal kötelességünk, hogy Horváth Viktornak tolmácsol
juk az intézet vezetősége, a társadalmi szervek és a dolgozói kollektíva
meleg köszönetét és őszinte elismerését a lap érdekében kifejtett áldozatos,
színvonalas, kitűnő munkásságáért.
Az OSzK Híradójának felelős szerkesztője ettől a számtól kezdve N.Rácz
Aranka lesz. Bizalommal tekintünk szerkesztői tevékenysége elé, s azt kíván
juk, hogy olyan sok örömet találjon benne, mint amennyit Horváth Viktor me
rített belőle!
SEBESTYÉN GÉZA
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Az OöZK Híradó szerkesztőbizottsága úgy határozott, hogy ebben az^évben folyó
iratunk nzíjmnibnn sorozatosan emlékezik meg az OSZK harminc év előtti történe
téről, életéről, problémáiról. KInőként HAVASI Zoltán h. főigazgatóhoz fordul
tunk, aki 1045-ben - mint fiatal könyvtáros - az OÖZK-ban dolgozott. A követ
kezőket mondotta:

Harminc év után szinte lehetetlennek látszik a nyomtatott
könyvekből, a kort pedig hitelesen tükröző iratokból, akár személyes emléke
inkből is visszaidézni a háborút követő könyvtári helyreállít ásnak, az uj élet
indításának teendőit ős köiülményeit.
Mégis vállalkoznunk kell. Mégis érdemes az emlékezet halványuló, de éppen
nz emlékezés sugaraival felerősített fényi! képeit visszapörgetni azok számára,
akik részesei, tanúi voltak a felszabadulást közvetlenül követő időknek. Érde
mes, bár nehezebb, a fiatalabb korosztályok tagjai.számára is felvillantani
valamit intézményünk életének is sorsdöntő éveiből.
Csak helyeselhető, hogy lapunk az utóbbi években a Múltúnk, örökségünk
rovatával intézményünk történetének, régmúltjának egy-egy metszetét az olvasók
elé tárja, ezzel is erősítve műnket árijainknak könyvtárunkhoz való kötődését.
A közelmúlt, a legutolsó harminc év, történelmünk alakulásának döntő korszaka,
a felszabadulás harmincadik évfordulója táján joggal kerül most n figyelem
előterébe.
A huszonöt-harminc évvel ezelőtt keletkezett iratokból vett minták, idé
zetek csak az emlékezet felerősítésével vagy a beleélés képességével jelenít
hetik meg a háború romjainak eltakarítását, a hivatali és raktári helyiségek
használhatóvá tételét, majd az óvóhelyre és a földszinti hivatali helyiségek
be menekített könyvek, hírlapok, folyóiratok és kéziratkötetek százezreinek az
emeleti raktárhelyiségekbe való felhordását.
Keliezen érthető, magom számára is, aki nagyon fiatalon már résztvettem az
újjáépítő munkában, honnan volt erő orra, hogy a könyvtár minden dolgozója,
tudományos munkatársai is, napközben láncot alkotva adtak kézről-kére a könyv
én hirlapköteteket u helyrerakás nszándékával és ugyanezekben a hetekben, hóna
pokban a háborút követő nehéz esztendőkben "békebeli erőfeszítéssel indult meg
a czrkrsorü tudományos munka".
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Drámaian feszült figyelem kisérte a legnagyobb veszélyben forgó ritkasá
gaink sorsát) a Nyugatra hurcolt legértékesebb, nemzetközi viszonylatban is
felbecsülhetetlen kincseink holléte felől hosszabb ideig nyomasztó bizonyta
lanságban éltünk. Leírhatatlan öröm volt, nekem, fiatalnak egy életre szóló
élmény: hiánytalanul visszaérkeztek a kódexek, ősnyomtatványok, kéziratok, ré
gi magyar nyomtatványok, hungarlcák; kicsímagolásukban, régi helyükre vissza
kerülésükben én is résztvettem.
A felszabadulás utáni harminc éves periódus első ével még csak a kezde
tet jelentették, de ne feledjük, hogy a későbbi szocialista könyvtári fejlődés
elemei itt gyökereznek.

HARMINC ÉVE TÖRTÉNT AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN ...
1
1945 januárjának elején még nemcsak Budán, hanem Pesten is
tombolt a náci - nyilas haderők provokálta esztelen és céltalan háború, az em
berek és értékek pusztulása még akkor is tovább tartott, midőn a reménység
szelíd és szép sugara már a láthatáron derengett.
De a pincékbe és óvóhelyekre kényszerült városlakók a romok között még
Január 2-án megkapták újévi "üdvözletüket” az un. "m.kir. I. honvéd hadtest"
p ar anc snokát ól:
"Tekintettel arra, hogy az 1944. évi december hó 26-án kiadott
mozgást korlátozó rendelkezéseim nem mentek át a köztudatba, az
alábbi parancsot azzal adom tudtul Budapest minden lakosának, hogy
az ebben foglalt rendelkezések könyörtelen végrehajtását a nemet
haderő hatalmi eszközeivel is biztosítom.
Azonnali hatállyal elrendelem a kivételes állapotot."
És itt jönnek az őrület "pontjai", rendről-rendre helyszíni agyonlövéssel
vagy felkoncolással fenyegetve mindenkit, aki megszegi a kijárási tilalmat,
akinél fegyvert találnak, vagy aki "csüggeteg" kijelentéseket tesz ...
A Nemzeti Muzeum épülete s igy az OSZK helyiségei is - köztük a Rádió tő
szomszédságában fekvő Eszterházy-palota - a legjobban veszélyeztetett "front
vonalba" kerültek.
Hogy mi történt január közepetájt a mi házaink táján s hogyan nem sike
rült a hitleristák őrült és gonosz szándéka: "rom-erőddé" változtatni a Nemze
ti Muzeum és a nemzeti könyvtár épületét, arra leghitelesebb tanú Ortutay
Gyula, a harmincas évek közepén maga is a Könyvtár munkatársa. így emlékezik
vissza a "Kortárs" ezévi januári számában ezekre a vészterhes hetekre:
"... 44 decemberétől a Teleki Pálról elnevezett kutatóintézet [a
mai Pollack Mihály tér 10. sz. épületünk] pincéjében éltem én is,
legálisan ott tartózkodó történész barátaimmal, illegális francia
hadifogoly-szökevénnyel. Jó baráti társaság volt ez, megosztottuk a
fekvőhelyet, a kenyeret is - s repülőtámadasok, aknatüz zaja köze
pette tervezgettük a jövőt. Csakhogy a szomszédos Rádió épületét
több bombatámadás érte s lassan az Intézet pincéje sem tűnt bizton
ságosnak. Befogadtak bennünket január elején a Nemzeti Muzeum közeli
épületének pincéibe. Itt már amúgy is vagy százan tartózkodtak: kol-
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légák, régészek, természettudósok^ könyvtárosok, Némelyek családos
tul, kisgyermekekkel, A hatalmas épületnek nagy pincehálózata volt,
sokan elfértünk, biztonságos, erős épület, lenn a pince-mélyben még
a bombázások zaját se hallottuk.
..
Ha jól emlékszem, 1945. január 16-án hajnalban dörömböltek a Nemzeti Muzeuro kapujánál* A Muzeum egyik igazgatója^ a neves régész,
Pettich llándor és a Természettudományi Tár vezetője, Tasnadi Kubacska András mentek á kapuhoz, magukkal vittek a biztonságot nyújtó hi
vatalos iratot, az mindig a kezük ügyében volt. Ezt a mentesítő ira
tot az akkori nyilas városparancsnok, valami Hindy nevezetű s német
partnere Írták alá: elrendelték, hogy ebben a házban egyetlen fegy
veres alakulat sem rendezkedhetík be, a harcoktól meg kell kimelni,
mert ez a muzeum a magyar nemzeti kultúra legfőbb emlékeit s legna
gyobb értékeit őrzi. Az ajtón egy német katonai alakulat dörömbölt.
Fettichék a bekeretezett iratot átadták a hitlerista egység parancs
nokának s nagyban magyarázták a maguk jogát. A német tiszt kisöpörte
a kezükből a parancsot s közölte, hogy ez az irat őt semmire sem kö
telezi. 0 az európai kultúrát védi, "smarm neki a magyar kultúra".
Hogy mit értettek a hitleristák az európai kultúrán, akkor mar mind
nyáján jól tudtuk - a harcterek kegyetlenségeitől, védtelen városok
felperzselésétől milliók gázkamrahaláláig.
^
Ez a német egység sem alkudozott. Megparancsoltak, hogy mindenki
maradjon a pincerekeszében, aki kijön a folyosóra, azonnal lelövik.
Nyomban munkához láthattak, nagyon sürgős volt az. Reggelre megtud
tuk, mi is volt ez a munka. Elaknásították az egész épületet a leg
felsőbb emelettől a pincékig. Az volt a tervük, hogy a benyomuló
szovjet egységekre rárobbantják a hatalmas, a Körúton központi fek
vésű épületet s itt a romoknál néhány napig jó harci objektumot^te
remtenek. Hogy a romok alá temetik egy nemzet kultúrájának legfőbb
emlékeit s vélük odamenekült öregek, fiatalok, gyermekek sokasagát
- nem volt lelkiismereti probléma számukra. Pontosabb volt nekik a
lehetséges néhány napi haladék. Csak rosszul számították. Messze
voltak még a teljes aknahálózat összeköttetésétől, egy oldalajtón
betörtek szovjet harcosok: szibériai egység fehérköpenyes katonái, s
rövidesen megsemmisítették az aknarakókat. Ellenőrizték a pincéket s
aztán engedélyezték a szabad mozgást. Mi pedig döbbenten bámultuk a
a folyosókon a villamos aknakereső hosszú villás bottal kutató kato
nákat, az aknák után szaglászó betanított kutyákat. A katonák kosárszámra hordták a lapos tanyéraknákat, felszereléseket — a mi halálos
Ítéletünket. Kinn az utcákon pattogtak még a géppisztolyokból, pus
kákból a kilövések, a Körút másik oldaláról meg átlőttek a mi olda
lunkra, de e szikrázó januári fény már jókedvet hordozott, a szabad
ságot."

Ha élni akarsz
költözz fel a pincéből,
mosakodj, takaríts, dolgozni

Itagpr tanút: Hit
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1/1946.

u.

RENDELET
Az utcákon, útakon éa köztereken lévO törmeléket
e legrövidebb IdOn belül olyképpen kell eHakartlanl. hogy
e Járdákon és ez úttesten a közlekedés szabaddá váljék.
A törmelék kOzfll a fél és ennél nagyobb téglákat
ki kell válogatni és a járdaszélén kOIOn, legfeljebb egy méter
60cm. magasságban és a Járdaszélességhez mért egy méter.
Illetve 60 cm. szélességben Össze kell rakni. A csatorna*
folyókat, valamint a közművek földalatti szerelvényeinek
fedőlapjait szabadon kell hagyni.
Az utcákon tévő barrikádok is törmelékeknek számíta
nak.
A törmelékek eltakarítása Iránt a háztömbparancsnok,
IHetve a ház parancsnok lntózkodik aki e célra igénybe veheti
nemre és korra való tekintet nélkül a hás lakói közüf
mindazokat a munkaképes egyéneket, akiknek as elfog
laltsága ezt lehetővé teszi, olymódon, hogy a lakók a szük
séges házimunkájukat elláthassák.
Nagy tömegű törmelékek eltakarításában a közvetlen
szomszédos házak, valamint a szemben lévő ház vagy
házak lakói Is tartoznak az elözó bekezdésben megállapított
feltételek mellett résztvenni.
A munka elvégzését szakközegeimmel edenOriztelenf
e a rendelet végre nem hajtásáért az Illetékeseket felelős
ségre fogom vonni
í

A pincéből felsiető 8 a Bzikráző ja
nuári napfényben szétnéző könyvtárost le
hangoló látvány fogadtai a Dunába robban
tott hidak, összeroekadt, tlszkös házak,
letépett villamosvezetékek, bomba-kráteree
úttestek, törmelék, szemét, Üvegcserepek
tonnái - és halottak, lőtetemek. Budáról
pedig még fegyverropogás, aknák, bombák,
lövedékek pokoli zaja szállt fel az égigt
a Város még szenvedett, ezer sebtől vér
zett.
Ha pedig tekintete könyvtára épüle
teire esett, még bizonytalanságban volt:
vajon milyen értékek mentek tönkre vagy
égtek el a bomba- és aknatalálatok poklá
ban? Kik maradtak meg, kik tudják folytat
ni az újjáépítés munkáját és kik, hol tűn
tek el a viharban?

Engedtessék meg, hogy a krónikás most
mér az egykori Iránok, "Ugydarabok" talán nem annyira dramatikus és látványos,
de a maga tényszerűségében bennünket közelről érintő eseménynaptárát kísérelje
meg fölidézni. Akinek van szeme a látásra, füle a hallásra, éppen a 30 éven át
megtett ut fényében képes visszatekinteni a nagyon nehéz, nem egyszer botorká
ló, de mégis jó reménységgel teljes kezdeti lépésekre. De az akkori hősi hetek
és hónapok atmoszféráját, mindennapi örömeit és drámáit szerkesztőségünk a Hí
radó későbbi számaiban hol interjúk, hol visszaemlékezések és cikkek segítsé
gével próbálja majd hitelesen idézni, élmény-közeibe hozni.
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Milyen károk, veszteségek érték tehát könyvtárunkat az ostrom idején?
Az 1945. év első aktája /egy március 5-én kelt "Pro-memoria"/ tárgyilagos
rövidséggel számolt be a károkról: január 1., 2. és 3-án egyrészt a Nemzeti
Muzeum épületében elhelyezett gyűjtemények, másrészt az Eszterházy-palota /Ze
neműtár, Térképtár/ kaptak több bombatalálatot, de később is érték belövések
épületeinket. így akna-, ill. bombatalálat a kézirattárat, a Széchényi- és a
Todoreszku-térmét. Ablakok, keretek, bútorok nagy számban mentek tönkre.
De - állapítja meg e jelentés - mindennek ellenére a Könyvtár anyagának
legnagyobb része nem szenvedett kárt} mert azt /gondos előrelátással/ a föld
szinten és az alagsorban helyezték el. Az Eszterházy-palotában - olvassuk to
vább - sokkal szomorúbb a helyzet, mert a bombatalálat következtében komoly
kár érte a Zeneműtárat; a főigazgató március 12-i jelentése szerint részben
megsérült, részben elpusztult kb. 1000 db dokumentum. Itt is segített a sze
rencse és a gondosság: a zenei gyűjtemény kiemelkedő értékeit idejében bizton
ságba helyezték, igy különösebb kár nem érte őket, A Térképtár anyaga a "jó és
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rossz sors" jegyében élte át a nehéz időketi az Észterházy-palotóban aránylag
nem volt nagy a veszteség, de a főépületben /ahol az értékesebb anyagot he
lyezték el/ kb. 50-60 átlősz tönkrement.
Különleges helyzetbe került az akkori /egyúttal a mai/ Katalogizáló osz
tály. Érdemes erről szőrél-szóra idézni Goriupp Alisának a "Magyar Könyvszem
le" 1946. évfolyamában közzétett Írásának egy részletét:
"Az ostrom folyamán ... három hivatalos helyiségünk vagy egy hétre
istállóvá alakult és az állvány polcai, melyeken uj helyrajzi kata
lógusunk állott, kiborultok a lóalomba... A legszomorubb látványt az
Osztály területen az istállónak használt helyiségek nyújtották, ahol
a könyvek és katalóguscédulák az alom szalmájába és piszkába keve
redtek."
A Könyvtár vezetősége 1938-as /béke-/ pengőben is összegezte a károkat:
223.000 pengőre becsülte a veszteséget. A tönkrement bútorzatot helyre lehe
tett később állítani, de az elpusztult könyvek, zenemüvek, térképek nem voltak
pótolhatók.
De a legnagyobb veszélyben éppen - magyar és nemzetközi szempontból egy
aránt - legnagyobb értékeink voltak. Miért? Mert a háború folyamán - a légitá
madások miatt - a könyvtár vezetősége az állomány legértékesebb 8143 kötetét
/kódexek, ősnyomtatványok, RMK, a teljes Apponyi-gyüjtemény, a kézirattár leg
inkább értékelt darabjai, régi hírlapok, zenemüvek, térképek/ kivonta a forga
lomból és 142 faburkolattal ellátott, leforrasztott horgonylemez ládában biz
tonságba helyezte.

Tárgy: Nyugatra szállított muzeális javák
felkutatása ás hazahozatala.
Hív.számi 223/1945.
Melléklet:

f

x.
Fenti számra való hivatkozással közlöm, hogy a Széchenyi
Könyvtár Nyugatra szállított könyveinek és kéziratainak felkutatása,
valamint hazahozatala érdekében a Külföldre Huroolt Magyar Nemzeti
Vagyon Kormánybiztosához fordultam.
Amennyiben az elszállított értékek közül valami is elő
kerülne, erről minden egyes esetben azonnali jelentést kérek.
Budapest, 1945.december hő 15.

A Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchenyi
'
Könyvtára Igazgatójának
-Budapest
-Mázeum-fcrt.H.
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Legnagyobb értékeink "drámai" sorsa 1943-ban kezdődött meg: az OSZK fő
igazgatójának 1945. szept. 11-i, a miniszterhez irt jelentése szerint végül is
60 ládát szállítottak el 1943. április 28-án Veszprémbe, a Magyar Nemzeti Bank
óvóhelyére, E könyveket - mint Waldapfel Eszter irta az OSZK 1957-i "Évkönyv"-ében - az akkori vezetőség "akarata" ellenére a nyilas minisztérium
Nyugatra szállította. Valóban csak szerencsés véletlennek tudhatjuk be, hogy
ez az anyag, könyvtárunk legértékesebb, nemzetközi viszonylatban is felbecsül'
hetetlen kincsei épségben visszaérkeztek.
De addig még hosszú volt az ut. Györke József főigazgató előterjesztésére
Keresztury Dezső miniszter 1945, december 15-én értesítette az OSZK vezetőjét,
hogy a Nyugatra szállított könyvek és kéziratok felkutatására, valamint haza
hozatalára megtette a szükséges lépéseket.
És nem hiába! De ez már valamivel később, 1946-ban következett bej Havasi
Zoltán h, főigazgató szinte megindultan, a ma is friss élmény pátoszával szól
erről a valóban történeti eseményről.
3
De a könyvek és az épületek helyzeténél is szivszoritóbb volt az első tá
jékozódás: kik élték túl a vihart, kik álltak munkába, kik távoztak el, pótol
hatatlan Űrt hagyva maguk mögött?
Az első "személyzeti" jelentés március 10-én kelt: eszerint 22 tisztvise
lő és 6 altiszt jelentkezett munkára, 59 tisztviselő és 12 altiszt még távol
van. Nagyrészt a budaiak, hiszen még nincsenek hidak, nem működik a közleke
dés. Többen betegek, sebesültek, katonák vagy hadifoglyok, mááok vidékre szo
rultak. Van, aki hirt is tud adni magáról, így Trócsányl Zoltán igazgató,
egyetemi tanár Írja Nyergesujfaluról, hogy orosz nyelvre fordit /két hét alatt
16 tojást, másfél liter ecetet, fél kiló hagymát és öt almát keresett.../.
Nem egy esetben a bizonytalanságot az öröm váltotta fel: a fasiszta ura
lom alatt eltávozni kényszerült régi tisztviselők: Tolnai Gábor, Szemző Piros
ka, Waldapfel Eszter és Eppler Erzsébet újra a Könyvtár szolgálatába állottak.
Őszre már kiegészült a létszám: októberben 87-en dolgoztak. Feljegyeztük azok
nak a munkatársainknak a neveit, akik 30 éve itt dolgoztak, s ma is aktiv szol
gálatot teljesítenek: Belencslk Lajos, Dubols Sarolta, Havasi Zoltán, Kemény
G, Gábor, Kovács Istvánná, Soltész Zoltánná.
De ebben a szorongó-féltő "számlálásban'’ a kezdeti reménykedés után
/- talán élnek, talán nem tudnak még hirt adni magukról -/ valósággá változott
egy szörnyű sejtés: többen sohasem térhettek vissza. Mint Keresztury Dezső ir
ta a mártír Írókról és tudósokról: az a legszivszoritóbb, hogy "a kor fenevad
jai egymásután fojtották meg tanítómestereinket s éneklő-madarainkat". A ször
nyű kor - ez a paradoxon szinte törvényszerű volt - nem egyszer a legjobbakat,
a legnemesebbeket irtotta ki: akik még a baráti segítséget vagy tanácsot sem
vették igénybe, mert nem akartak "törvényen kivttl" élni. Makulátlan jellemük,
erkölcsi nagyságuk nem fogadott el kompromisszumot. Mártírokká váltak, ki a
munkatáborok poklában, ki a fronton, ki a budai harcokban.

Közöb

jellemzőjük
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▼olt Q tudatosan vállalt szembenézés az aljassággal; emberség, méltóság, ma
gyarság, hűség az eszményekhez, a Nemzeti Könyvtárhoz. Valamennyien tudósok
és egyben kiváló könyvtárosok voltak, alkotó erejük teljességében kellett
meghalniuk.
Halász Gábort, a magyar esszé egyik legnagyobb mesterét és Hontl Jánost*
a már fiatalon világhírű folklóristát fasiszta-nyilas munkátóborokban ölte
meg a szenvedés, az éhség és a tífusz, Joó Tibor filozófia-történészt - vár
ván a felszabadítókra - a területre eső utolsó akna szilánkja sebezte halál
ra, sárkány Oszkár irodalomtörténész a front forgatagában - talán Sztari Oszkolnál - tűnt el örökre.
A háborús áldozatok között kell megemlékeznünk Zolnai Kláráról is. Az
ostrom szenvedései és a nélkülözés annyira megviselték szervezetét, hogy, a
fellépő járvány rohamának nem tudott ellenállni.
4
Az OSZK háború alatti humánus légkörét az 1945-ös igazoló eljárások
eredménye is bizonyltja! ezeknek során csupán két nyugdíjazás történt, a szol
gálatban való meghagyás mellett ketten feddést kaptak, ketten pedig vezetői
állásra bizonyultak alkalmatlannak. Senki sem disszidált, senki sem engedel
meskedett a nyilas-hitlerista "evakuálási” parancsnak.
A személyzeti változások között kell megemlékeznünk a könyvtár vezetésé
nek átalakulásáról is. 1945. május 24-én Oyörke József alkönyvtárnok, Nemzeti
Múzeumi elnöki tanácsos nyert megbízást a vezetésre főigazgatói minőségben.
Az uj elnöki tanácsos szintén könyvtáros lett Tolnai Gábor személyében.
Az uj főigazgató az egyes osztályok vezetésével a következőket biztn meg:
Goriupp Aliszt /Nyomtatványtár/, Gáspár Margitot /Szerzeményt osztály/, Hczsónyl Bélát /Hirlaptár/, Tolnai Gábort /Kézirattár/, Varjas Bélát /Régi Mngyar
Gyűjtemények Tára/, Posonyi Erzsébetet /Aprónyomtatványtár, térkép- éo plakátgyűjtemény/, Kozocsa Sándort /Bibliográfiai Osztály/ és Vécsey Jenőt /Zenemű
tár/.
Ez a felszabadulás utáni első vezetői névsor nemcsak könyvtártörténeti
dokumentum, hanem az OSZK 30 év előtti szervezetét is tükrözi.
A régi, neves könyvtárnokok közül Trócsányl Zoltán egyetemi tanár lett,
Rédey Tivadar pedig nyugalomba vonult. Talán az sem érdektelen, hogy a később
egyetemi vagy kutatóintézeti beosztásban működők közül /Tolnai Gáboron és Var
jas Bélán kivül/ 1945-ben az OSZK-ba nyert beosztást Gerézdi Rábán, Hajdú Pé
tér, Király Péter, Lakó György és Szauder József is.
Az év vége felé kezdett feltűnni az egészen fiatalok "uj hulláma" íb,
Esküszövegük /egyetlen ilyen szövegként irattárunkban éppen Havasi Zoltán ok
mánya maradt fenn/ már a felszabadult Magyarországot, annak alkotmányát, Nem
zetgyűlését és nemzeti kormányát idézi, a nép érdekeire hivatkozik. "Minden
igyekezetemet a Magyar Nemzeti Muzeum és a magyar tudomány diBzének és haszná
nak előmozdítására forditandom..." fogadták meg h harminc év előtti ifjú
könyvtárosok /az OSZK akkor még a Magyar Nemzeti Múzeum keretébe tartozott./
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A főigazgató 1945« évi jelentése tárgyszerűen, puritán stílusban jellemzi
azt a szinte felmérhetetlen nagy munkát, amit a Könyvtár alkalmazottai - igen
nehéz viszonyok között - végeztek, hogy megteremtsek az alapjait a rendszeres
könyvtári munka megindítánának. Január végén kezdhette meg működését az intézet, egyelőre a pesti oldalon lakó alkalmazottak bevonásával* Buda felszabadu
lása, illetve a Dunán át való közlekedés lehetővé tétele után március végétől
kezdve a budaiok is bekapcsolódtak a helyreállítási munkálatokba* így szól er
ről a jelentési
"Április végéig roméitakaritássál foglalkoztunk* Kihordtuk a
Könyvtár helyiségeiből a fa- és üvegtörmelékeket e összeszedtük a
belövesek és bombarobbanások következtében leomlott könyvanyngot*
Ezután a háborús veszélytől való megóvás céljából a könyvtár föld
szinti helyiségeibe és a pincébe lehordott anyag helyreköltöztetése
bekövetkezett# A könyvtár egész személyzete résztvett ebben a munká
ban is* Láncot alkotva szállítottuk fel a könyv- és hirlapköteteket
az emeleti helyiségekbe és helyeztük el eredeti helyükre**. Október
15-re sikerült a földszinten elhelyezett egész könyvtári anyagot he
lyére szállítani és rendberakni*•• Ilyenformán a tulajdonképpeni
rendszeres könyvtári munka csak október közepén indulhatott meg* Ezt
azonban november végével kénytelenek voltunk megszakítani, mert az
állandó fütetlcnség miatt december^1-től a könyvtárat be kellett
zárnunk* Ettől kezdve a tisztviselők csak ügyeletes szolgálatot tel
jesítettek."
A Könyvtár főigazgatója már májusban írásbeli dicséretben részesítette az
OrJZK öt munkatársát, a romeltakarítás és költözködés folyamán teljesített ki
emelkedő munkájukért* "Ezzel egyezersmind az Országos Széchényi Könyvtár
tisztviselőinek jövő munkásságába vetett bizalmamat is kifejezésre kívánom
juttatni" - irta Györke főigazgató* E munkák befejezése után pedig a főigazga
tó 42 dolgozónak mondott köszönetét s adott át fejenként 1000 pengő jutalmat*
Ha már pénzről és a meginduló munkáról szóltunk, emlékezzünk meg az 1945« évi
költségvetésről is* Általában a könyvtár bevételeiről és kiadásairól áttekint
hető, számszerű képet nem lehet adni, minthogy az állandóan fokozódó infláció
következtében a pénz értéke napról-napra változott. Az év első felében rendkí
vüli hitelekben, augusztus havától kezdődően pedig havonta megállapított rend
szeres ellátmányokban részesült a könyvtár* Azonban a pénz kiutalása és a kéz
hezvétel között eltelt idő alatt a pénz értéke legtöbbször annyira lecsökkent,
hogy a megkapott összegekből a legszükségesebb kiadásokat sem lehetett fedezni.
A nyomdák működésének megkezdésével akadozva bár, de megindult a kötelespéldány-szolgáltatás is. A beszolgáltatott 7418 egységből, ill. 430 hírlap- és
folyóiratévfolyamból a túlnyomó rész /6510 dokumentum/ plakát, szinlap és
egyéb aprónyomtatvány volt. Az év legnagyobb vásárlása a Lederer Rudolf-féle
zenei gyűjtemény megvétele volt, egy, a minisztérium által külön kiutalt
130.000 pengő segítnégével. Ajándékként nagyobb mennyiségű régi felvidéki és
erdélyi hírlap jutott az OSZK birtokába*
A helyreállítási munkák miatt rendszeres feldolgozó munkáról és nagyobb
aranyt! olvasószolgálatról 1945-ben még nem lehetett szó. Mindenesetre már feb
ruár 11-én megnyitottak a földszinten egy olvasószobát a hatóságok és a tudó
sok számára. Érdekes adatot Jegyzett fel az akkori statisztika a 30 év előtti
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eloő szabad áprilisból: 34 olvasó 160 kötetet olvasótt... Megindult a köl
csönzés isi 184 személynek 424 könyvet kölcsönöztek.
Két területen - a történelmi időknek megfelelően - nagy munkát végzett a
könyvtár:
- a hírlapok iránt a hatóságok részéről, valamint az igazoló eljá
rások miatt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg /895 kutató összesen 8593
hírlapot használt s a Hirlaptar 420 hiteles másolatot adott ki/j
- a Nyomtatvénytár munkatársai a miniszterelnökség rendeletére
jegyzékbe foglalták a Könyvtár birtokában lévő fasiszta könyveket, majd a fasiszta könyvek első két jegyzékének megjelenése után e jegyzékekben szereplő
munkákat Mzárt anyag” címkével látták el.

6
Ezek után felvillantunk néhány képet könyvtárunk 30 év előtti tevékeny
ségéből. E kezdeményezések azt bizonyítják, hogy az OSZK már a romeltakarítás
hónapjaiban is kezdte keresni helyét a megújuló világban s demokratizálódó
könyvtári életünkben.
A Nemzeti Ríuzeum intézetvezetői értekezletén elhatározták, hogy magyarorosz kiállítást rendeznek. Bár a kiállítás megnyitása technikai okokból
A Magyar Kommunista Párt Tök. Vezetőségének
Búdapest.-

Fe 11c urera a tekintetes Vezotoségot, hogy a Magyar
Kommunista Párt kiadásúban a közelmúltban /1941-1945/ nojJolont oroezbarát és ogyéb a múltban betiltott nyomtaGúnyo
kat az orooz~nagyar felállitán tartanára az Országos özóchunyiuönyvtúr rondolkosősére boosájtani nzivoskodj/.lc.
Ugyanígy kérem a kiállítás céljára idoiglonesen úton ;odni & Könyvtár rószéro a Párt birtokában levő Oroszországban

kia

dott nngynr nyelvű nyomtatványokat.
Előzékenységükért köszönetét nond'a maradok
kiváló tisztelőttol
Budapestt 1945. nárolus 26.

az Óra. ágon Széchényi- önyvtár
főigazgatója
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1946-ra maradt, a könyvtár máris elkezdte a szervező munkát. Ennek 1945-ből
érdekes dokumentumai maradtak fenn*
A főigazgató március 26-án megkereste a Magyar Kommunista Párt vezetősé
gét, hogy az MKP kiadásában 1941-1945 között megjelent "orosz-barát” és egyéb,
a múltban betiltott nyomtatványokat a kiállítás tartamára bocsássa az OSZK
rendelkezősére. Ugyanígy kérte a Párt birtokéban lévő "Oroszországban" kiadott
magyar nyelvű nyomtatványokat is* A jelek szerint Fitz József főigazgató Illés
Béla támogatását is kérte, mert megköszönte neki az Illés szerkesztésében meg
jelent "Magyar Újság" és a "Magyar Újság Híradója" c« lapok megküldését* Illés
Béla szívügyének tekinthette a kiállítás rendezését^ mert ismét köszönőlevelet
kap a könyvtár a "Kárpáti Rapszódia" és L.Sz. Pervoma.1 szkl.1 Petőfi fordításá
nak rendelkezésre bocsátásáért*
őrnagy Ur t

Fogadja legőezinkább köszönetéin kifejezését azért a ki
tüntető figyelőmért,ho<v az orosz-magyar kiállítás oéljnlra Kárpáti
Rapszódia o, regélőt oo Porvomalszki Potőfl fordítását kölooön adni
33i',n volt. Egybon hálásan mogicoezönöra
az' ön szerkenztoséboa meg
jelent lur> példányait lo, raolr/elcot Wagner Anna olvtdronő volt szives
hozzánk oíJuttatni* .
Abbon a reményben,hogy őrnagy Ur mogtlazteli,•kiállításun
kat látogatásával'
vagyok Őrnagy lírnak
tioztelő hivő

Eudapoot, 19 45, máj ,l>3-án

Illés Béla
a Vörös Hadsereg őrnagya,az UJ Szó főszerkesztője
Budapest*

Martinovics Ignác kivégzésének 150 éves évfordulójára /május 20./ is ter
vezett a könyvtár kiállítást, amit Tolnai Gábor rendezett volna. Helyiség hi
ányában azonban a kiállítás elmaradt*
- A Nemzeti Parasztpárt központját is megkereste a könyvtár, mert vála
sza szerint a Párt minden plakátjának, röplapjának, nyomtatványának egy-egy
példányát az OSZK számára átadja*
- A Budapesti Nemzeti Bizottság április 25-i ülésén megbízta az OSZK ve
zetőségét, "hogy minden fasiszta, nyilas tulajdonban, vagy birtokában volt
könyvtárat, levél- és irattárat hatósági zár alá vegyen és hatósági letét
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/yanánt n legsürgősebben a Magyar Nemzeti Múzeumba beszállítson." Az OSZK fel
adata lesz, hopy e könyveket 6o iratokat - a tulajdonjogi viszony tisztázása
után - az arra rászoruló közintézmények -részére kiutalja, illetőleg a tulajdo
nos jogon igényeit kielégítse.
Egy szerény, de mégis megindító

tÍ Budapesti
Nemzett
Btzottrájg
első

levél érkezett Szittya Mihály budapes
ti lakostól 400 pengő kíséretében. A
nemzeti könyvtár lelkes barátja igy
irt:

"A napokban jártam a Széché
nyi könyvtárban. Ürömmel láttam, hogy
bélyegzőié
megindult a munka és talán őszre már
ismét meghosszabbíthatjuk tagsági iga
zolványunkat... A könyv mindig élet1Q45
szükségletem volt és élvezet volt ku
januárJiavában
tatásba mélyedni az olvasóteremben...
Ezzel kapcsolatban gondoltam arra,
hogy nekünk, akik mindig is hivei vol
tunk kedvenc könyvtárunknak, össze
kellene állni és nagyobb anyagi segítséget nyújtani a rendbehozatal
ra... Igen fontos lenne, hogy az ország legelső kultúrintézményét a
lehető legnagyobb segítséggel támogassuk..

%% *]

Szittya Mihálynak kevés volt a pénze, de a nemzeti könyvtár iránti szere
tet© és segitőkészsége ezt a négyszáz pengőt olyan mértékben sokszorozta meg,
hogy példája 30 éven át ma is világit és erőt sugároz.
- Minden esetre az OSZK vezetősége, szakmai és morális szempontból egy
aránt érezte, hogy a könyvtárra váró nehéz feladatokra sürgősen fel kell ké
szülnie. Még szinte tartott a romeltakarítás munkára, midőn október 2-án el
rendelte, hogy a hetente kétszer másfél-másfél óra keretében tartandó könyvtárosképző-tanfolyamon 29 tisztviselőnek kell résztvennie. Ezen a főigazgató és
az osztályvezetők az egyes tárak történetét, ügyrendjét, a cimleirás és a szako zár? szabályait ismert ették. - Az újra induló tudományos munka jele volt a
"Magyar Könyvszemle11 haladéktalan szerkesztése, anyagi bázisának megteremtése.
- Egy uj tár létrehozása szintén az éledő munka, a vállalt feladatok bő
vülésének jele volt: Györke József főigazgató szeptember 26-án bejelentette,
hogy a könyvtáron belül fel kívánja állítani a Ezinháztörténeti Gyűjteményt.
Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója nov. 20-án támogatásáról biztosítja
a főigazgatót: készségesen átengedi a színház múzeumi és könyvtári anyagát az
uj gyűjtemény számára.
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• Magyar He#s«tl Musaua főigazgatója,
Budapest

Igen tisztelt főigazgató ur I

A Nemzeti Színház auzeuaa, Illetőleg könyvtára
Ügyiben hozzáa Intézett nb.levelére értealtea főigazgató urat.
hogy a Vallás-és Közoktatásügyi Mlnleztériuatól kapott ezóbell
felhatalmazás alapján készséggel hozzájárulok a muzeuai és könyrtári anyagnak a Nemzeti Muzeua részére letétként való átengedés
hez. illetőleg nyugta ellenében való elszállításához. Ez vonatkozlk a főigazgató ur levelében négy pont alatt felsorolt anyagr;.
a Hevesi-könyvtár kivételével, mely utóbbi nálunk osak megőrző or-..*
van és Hevesi Sándor örökösei végleges rendeltetését Illetően
máskép rendelkeztek.
Budapest.1945.november 20.-án.
Igaz tisztelettel

\

igazgató.

i
i
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Ma a mór történelmivé vált múltat, s egyben a hősi helytállás dokumentu
mait próbáltuk felidézni. Joggal irta 1946-ban, a Magyar Könyvszemlében Tolnai
Gábor az akkori nemzeti könyvtári dolgozókról, hogy "mintha csak versenyre
óhajtottak volna kelni a szellemi újjáépítés előkészítése terén az országnak
árrész Európa számára példamutató fizikai újjáépítésével,"
Ezt azért is kötelessége e korszak historikusának hangsúlyoznia, mert
.1

/-ben fölmerült az az értékelő szempont /OSZK Évkönyve/, hogy az "uj cél
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kitűzések megállapításában is zökkenők, sokszor komoly nehézségek mutatkoz*
tak###, még igen bizonytalanul, inkább csak tapogatózva Indul meg a könyvtár
belső rendjének helyreállítana, illetőleg az uj követelményeknek megfelelő
újjászervezése és az uj célkitűzések megállapítása#'1
A felszabadulás évének szerintünk még nem lehetett könyvtári programja
az idézett maximalista elképzelés. Először élni kellett, romokat takarítani,
a rendet helyreállítani tárgyakban, könyvekben és emberi fejekben egyaránt*
De az alapok, ha igen szerényen is, sok küzdelemmel, nehézséggel, nem egyszer
félreértéssel is, már ezekben a hónapokban lasoan-lasean alakultak# A követ
kező évtizedekben mégis ezekre kezdett épülni a korszerű, mindinkább szocia
lista tipusu magyar nemzeti könyvtár#
Köszönet érte e hősi év elő vagy már eltávozott könyvtári munkatársainak!
HARA3ZTHY OYULA
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TERVEIMRŐL, VELADATAIIKRÓL
Minden terv az előző év eredményeire épit, az előzőleg meg
kezdett munkát viszi, fejleszti tovább s a korábbiakban elkövetett hibákból
igyekszik okulni. E cikk megírása előtt átolvastam az OSzK Híradó tavalyi el
ső számában megjelent hasonló tárgyú Írásomat s meg kellett állapítanom, hogy
bár több területen történt jelentős előhaladás könyvtárunkban, több tervbe
vett feladat nem valósult meg. Igaz, szerepeltek tervünkben olyan feladatok
is, amelyek megvalósulása nem egy, hanem több évet vesz majd igénybe. Mágia
a kitűzött célok felé való haladás - ha 12 hónap szükreszabott idejében mér
jük - a kívülálló szemében talán lassúnak, nehézkesnek tűnik. Ml, akik a min
dennapok valóságában élünk, naponta látjuk, tapinthatóan érzékeljük azokat az
objektív nehézségeket, amik talán elégségesen indokolják az elmaradásokat, az
elhúzódó munkákat - ennek ellenére sokszor jogosnak érezzük azt az egészséges
türelmetlenséget, ami a nemzeti könyvtár munkája, szolgáltatásai iránt fala
inkon belül és kivül egyképp megnyilvánul. Most sem hisszük, hogy az elkövet
kező Időszakban minden várakozásnak meg tudunk majd felelni, de abban nem ké
telkedünk, hogy könyvtárunk kollektívája mindent megtesz majd,annak érdeké
ben, hogy a kitűzött munkaprogramból minél több valósuljon meg.
1975-ben a várba való étköltözée előtti, immár igen hosszúra nyúlt átme
neti időszak újabb - nehézségekkel és problémákkal terhes - esztendejét kezd
tük meg. Reális reményünk van arra, hogy az évtized végére elkészül uj ottho
nunk, ez az időpont azonban a napi gondok szempontjából még mindig elég távo
linak tűnik.
A könyvtár működését azonban az adott körülmények között is biztosítanunk
kell. Nem egy jel mutat arra - olvasói panaszok, szállítási nehézségekből adó
dó fennakadások - hogy szolgáltatásainkban zavarok támadtak. A vári toronyrak
tárak bekapcsolódása, a Rosenberg hp. utcai hirlapraktár betelepítése a feszí
tő raktári gondokat enyhítette, de az olvasói kiszolgálás nehézségeit növelte.
Több éves távlatban újabb és újabb állományi részek kitelepítésére kerül még
aor. Legfontosabb feladatunk tehát az olvasói ellátás kellő szintjének meg
tartása, szolgáltatásainkban a késések kiküszöbölése, a minőségi színvonal emelése, a raktározási és szállítási problémák optimális megoldása.
Az őt. megillető súllyal kell foglalkoznunk a gyűjteményeink gyarapításá
val és feltárásával. A magyar irodalom- és történettudomány szakembereinek,
kutatóinak konkrét igényeit és javaslatait állománygyarapításunkban az eddi
gieknél nagyobb mértékben kívánjuk figyelembe venni. Szélesítjük a külső szakreferensek működését is. A folyamatosan érkező anyag feldolgozásának naprakész
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biztosítása munkatervUnk egyik legnehezebben megoldható feladatának bizonyult,
- ismeretes, hogy az simult évben a gyarapítás és feldolgozás összhangja meg*
bomlott, feldolgozási restancia keletkezett* Oka ennek a folyamatosan feltá
randó dokumentumok mennyiségének és a feltárás minőségi követelményeinek ál
landó növekedése volt* 1975-re azonban egy fő létszámemeléssel sikerült a
helyzetet megjavítani, a kurrenciát elérni* A katalógusrekonstrukciós munká
latok - a rendelkezésre álló erőknek megfelelően - tovább folytatódnak*
Évek óta visszatérő s egyre súlyosabbá váló problémája könyvtárunknak a
hlrlaptárl gyűjtemény katalógus-rekonstrukciójának megoldatlansága, ill. el
húzódása. Egyik legbecsesebb, anyagában egyedülálló gyűjteményünk korszerű
feltárása olyan alapvető feladatunk, amelynek kényszerű elmaradása már eddig
is számos munkánkat hátráltatta s megnehezítette olvasóink tájékozódását is*
Mire ezek a sorok napvilágot látnak, a Vezetői Tanács már megtárgyalta és
könyvtárunk kiemelten fontos programjává tette a periodika anyag korszerű fel
tárásának reform-tervét. Ebben az évben még előkészUleti munkák folynak, a
jövő évtől azonban már futószalagszerUen megindul a teljes rekatalogizálás*
Változatlanul központi helyet foglal el munkatervUnkben a vári toronyraktárak betelepítésének folytatása és az eddig ládákban tárolt gyUjteményrészek raktári polcra való helyezése, rendezése* Az év folyamán újabb 4.300
polcfolyóméter áttelepítésére kerUl sor.
Előbbre kívánunk lépni az intézmény szakkönyvtári feladatainak ellátása
terén is* A magyar nyelv- és irodalomtudomány, a magyar történettudomány
könyvtárunkkal szemben támasztott igényeit a gyarapítás - feltárás - tájékoz
tatás összehangoltabb egyUttmUködésével kívánjuk elsősorban szolgálni* Előké
szítjük a tájékoztató szolgálat jövendő elkülönítését az olvasószolgálattól*
A tudományos kutatók jobb ellátása és a racionális helykihasználás érdekében
összevonjuk a jelenlegi tudományos olvasó és két kUlöngyUjteményi olvasó (Kéz
irattár, RNyT) kiszolgálását. Régi hiányt pótolunk és a szakma sUrgető kéré
sének teszUnk eleget, amikor megindítjuk bibliográfiai szolgáltatásunkat a
magyar irodalomtörténet terén. Bekapcsolódásunk a társadalomtudományi infor
mációs rendszerbe távlatilag szintén az aktív információnyújtásban vállalt
szerepünket növeli* Gyarapítási politikánk a szaktudományok képviselőivel ki
alakított kétoldalú kapcsolatok révén jobban kiván igazodni a kutatás szük
ségleteihez* Számos bibliográfiai vállalkozásunk közttl nem egy elsősorban a
tudományos kutatást szolgálja, elég itt az RMNy-kutatásokra, vagy a kiadásra
készUlő antiqua katalógusra utalnunk* A Kézirattár is növeli a tudományos ku
tatás szempontjából rendkivUl fontos Írói hagyatékok, személyi fondok feldol
gozásának ütemét*
A Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi utón történő előállításának munkafo
lyamata ebben az évben fontos szakaszához érkezett* Mint ismeretes, a Számí
tástechnikai Koordinációs Intézet már megkezdte a programozás munkáját, a
könyvtár vezetősége pedig elfogadta az ujrendezerU MNB tartalmára és szerke
zetére vonatkozó tervezetet. A tartalmat illetőleg a gépesített MNB gyűjtő
köre bővebb lesz a hagyományosnál, szerkezetében pedig arra törekszik, hogy
az "egyszeri feldolgozás-többszöri felhasználás" elvét gyakorlattá tegye. Ez
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ss elv természetesen a munkaszervezétben komoly problémákat vet fel a a
könyvtári feldolgozás-regisztrálás hagyományos munkamenetének gyökeres re
formját igényli. Ebben a helyzetben a könyvtár vezetősége azt az álláspon
tot fogadta elf hogy az MNB gépesítésével párhuzamosan rá kell térni a könyv
tári üzem komplex gépesítésének útjára. Nem tartható fenn tartósan az az ál*
lapot, amely a könyvtári munka egy részének korszerű szintre való emelését
nem terjeszti ki fokozatosan a vele szervesen összefüggő területekre is. Va
lamennyi, a gyűjteményre épülő szolgáltatás reformja természetszerűleg viszszahat az alapra is. Az ebből következő konzekvenciák hosszú évekre szóló
programot adnak a nemzeti könyvtárnak s több mint 170 éves történetében ujabb korszakos változást jelentenek. A konkrét feladatokból a legnagyobb
rész a futószalag egye3 állomásait magában foglaló I. főosztályra, valamint
a Magyar Nemzeti Bibliográfiát kiadó IV. főosztályra hárul. Ennek az évnek
súlyponti feladata a kettő közötti összhang megteremtése, a kapcsolódási
pontok problémakörének vizsgálata. A számítógéppel előállított nemzeti bib
liográfia tekintetében 1975 döntő év leszt a kötelespéldányok feldolgozásá
ban már párhuzamos (hagyományos ás számitógépes) munka folyik s egyidejűleg
le kell folytatni a gépesített MNB egy negyedéves próbafuttatását. 1976-tól
kezdve a nemzeti bibliográfia előreláthatólag már számítógépen fog készülni.
Ez nemcsak az átfutási idő lerövidülését, hanem a jelenleg még nagy késésben
lévő kumulációk időben való megjelenését is biztosítja majd.
Állományvédelmi programunk keretében folytatjuk a magyar hírlapok, va
lamint egyéb értékes különgyUjtemányi dokumentumok mikrofilmezését. A köté
szeti, javítási, restaurálási teljesítményeket továbbra is magas szinten igyekszünk tartani. Foglalkozunk a mikro-fiche felhasználásának lehetőségei
vel és előkészítjük egy mikro-fiche gépsornak a következő években való üzem
behelyezését.
A központi szolgáltatások terén azok további Javítását, a szolgáltatá
sok meggyorsítását és színvonalának emelését kívánjuk megvalósítani. Ezt a
célt szolgálja a könyvtárközi kölcsönzés uj szabályzatának kidolgozása, a
Fölöspéldány Központ anyagának gyorsított feldolgozására vonatkozó program
kidolgozása, valamint a Központi Kölcsönzési Alap és Tároló Könyvtár megter
vezése. A kiadvány formájában megszűnt Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási
Jegyzéké-nek adatait jövőben mint egy központi adatbank szolgáltatásait kí
vánjuk a könyvtári szakközpontok felé szétsugározni. Uj szolgáltatásként meg
indítjuk a külföldi társadalomtudományi kézikönyvek és referensz müvek gyara
podási jegyzékét. A külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke gépesitének elméle
ti előkészítése megindul. A nemzetközi azonosító könyvszámozást 1975-ben a
nem hivatásos kiadókra is ki kívánjuk terjeszteni (ISBN) s ugyanakkor előké
szítjük a folyóiratok szabványos számozását is (ISSN).
Az intézmény egészének kiemelt feladatai közé tartozik a kéderfejlesztó
éi terv kidolgozása, valamint a személyi minősítések elkészítése, melyek a
következő tervidőszakban személyzeti fejlesztésünk alapját képezik majd. Ide
tartozó feladat a már részben elkészült munkaköri jegyzékek összesítése, va
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lamint az oktatási, továbbképzési terűlatnak az addigiaknál szorosabb össze
kapcsolása a személyzeti munkával. Meg kívánjuk vizsgálni az OSzK-ban folyó
tudományos munka helyzetét, feladatait és perspektíváját, szoros összefüggés
ben a kutatónapok rendszerével és a könyvtár publikációs, kiadói tevékenysé
gével.
Feladatok hárulnak a nemzeti könyvtárra a párt közmUvelódési és tudo
mánypolitikai határozatainak megvalósításából is. Meglévő szolgáltatásaink
fenntartása és minőségének állandó javítása mellett néhány területen meg kí
vánjuk vizsgálni, hogy szolgáltatásainkat mennyiben tudják hasznosítani a
közmUvelódési intézmények. Tervezzük e szolgáltatások közmUvelódési célzatú
propagálását is. Nagyszabású mikrofilmezés! programunk a vidéki könyvtárak
állománykiegészitéeóhez Járul hozzá jelentős mértékben. Tájékoztató szolgá
latunk különös figyelmet fordít a közmUvelődés dolgozói, az ismeretterjesztést
szolgáló programok, mUsorok összeállítóinak fokozottabb támogatására.
Nemzetközi kapcsolataink közül első helyen azokat a kötelezettségeket emeljUk ki, amelyek a nemzetközi információs rendszerekben való részvételünket
jelentik. KözUlUk is legfontosabb a KGST-országok Nemzetközi Tudományos és
Műszaki Információs Rendszerében (NTIVHR) való közreműködésünk. Teljesítjük
kötelezettségeinket az operatív munkák vonatkozásában és figyelemmel kísér
jük az elméleti munkák alakulását is. Mint a nemzeti dokumentum-anyag feltá
rásáért felelős intézmény, arra törekszünk, hogy a magyarországi adatok beke
rüljenek a nemzetközi információs központokba, ill. kiadványokba. E tekintet
ben legelőrehaladottabb a periodikuraok nyilvántartása: könyvtárunk folyamato
san gondoskodik a bejelentésekről mind a párizsi világközpontba (ISDS Köz
pont, International Serial Data System), mind a moszkvai alközpontba (IKARSZ,
Időszakos Kiadványok Automatizált Regisztrációs Szolgálata). Erőteljesen foly
tatódik az elmúlt évben nagyobb arányokban megindult zenei forrás-anyag fel
tárása, és a nemzetközi központba való közvetítése (Kassal, RISM Központ, Répertoire International des Sources Musicales). Idetartozik annak megemlítése
is, hogy megkezdjük a washingtoni Library of Congress "shared cataloguing"
programjába való bekapcsolódás elméleti előkészítését.
A külföldön folyó hungarika-kutatásokat egzaktabb alapra kívánjuk helyez
ni, e célból kidolgozzuk a hungarika kutatások távlati tervét. A szocialista
országok társintézményeivel folyó személycserét továbbra is szorgalmazzuk. A
megnövekedett nemzetközi forgalom folyamatos intézése mellett az ellátás és
ügyintézés minőségi szintjének emelését is célul tűztük ki.
Gazdálkodásunkban ebben az évben elsősorban az ésszerű takarékosságra
kell törekednünk, anyagban, energiában és munkaerőráforditásban egyaránt.
Visszatérve a bevezetőben elindított gondolatsorhoz, reméljük, hogy az
elkövetkező időszakban egyre kevesebb elhúzódó, nehezen megvalósuló feladat
tal kell majd találkoznunk. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a könyvtár
minden dolgozója felelősséggel áthatva végezze a maga munkáját s bár szorít
kozzék az a legkisebb részterületre, érezze annak a nagy egészhez kapcsolódó,
eleven lüktetését.
SOUKUTI GABRIELLA
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖNYVTARUNK UJ VIZSOLTI

biblia-példAnyáról

"Egyebec vigyeneo aranyat, ezüstöt,
drága köneket. En azt viszem az mit
vlheteo: tudni illic Magyar nyeluen
az egész Bibliát, mellyet eleitől
fogua sokan igyekeztec offeralni,
de veghöz nem vihettéo."
B szavakkal ártákelte a Vizsolyi Biblia előszavában a for
dító Károlyi Gáspár a régi magyar könyvkiadás egyik legjelentősebb emlékét,
az első magyar teljes bibliafordítást* Azt a mtlvet, amelyet - Pesti Gábor
és Sylvester János UJtestamentum-forditása után - a XVI. századi magyar prózairás olyan kiválóságai kívántak közreadni, mint Holtai Gáspár és Bornemi
sza Péter* Károlyi Gáspár segítőtársakkal három évig dolgozott a fordításon.
A osaknem két és félezer folió lapon megjelent mtl kinyomtatásának költségeit
felsőmagyarországi főurak biztosították* A Göncön élő idős Károlyi és a Vi
zsolyban működő nyomda között az összekötő szerepet az ifjú Szenei Molnár Al
bert töltötte be. Tőle tudjuk, hogy Károlyi Gáspár csak a mU megjelenését kí
vánta megérni. A másfél évig tartó nyomdai munkák után, 1590* julius 20-án
elkészült mtl megfelelt az országos várakozásnak* Generációkon át a legolva
sottabb könyv volt, szövegét iskolákban tanították, több mint 300 újabb kia
dást ért meg. Nyelv- és irodalomtörténeti jelentőségénél nem kisebb nyomdá- •
szattörténeti értéke: legnagyobb XVI. századi könyvünk s egyben tipográfiai
remekmű. A hatalmas müvet Mantskovit Bálint vizsolyi nyomdász kéthasábos sze
déssel - iniciálékkal és fejlécekkel díszítve - három címlappal és ünnepélyes
hangvételű kolofonnal adta közre.
Ennek a kötetnek egy kivételes szépségű példányával gyarapodott Könyv
tárunk 1974 novemberében. Sokan megnézték már a látványnak is impozáns, vas
kos (145 mm

magas) kötetet s érdeklődéssel olvasták bejegyzéseit; illő tehát,

hogy megszerzésének körülményeit vázoljuk.Maga az ötlet az "500 éves a magyar
könyvnyomtatás" cimU kiállítás előkészítése során merült fel bennünk, amikor
tapasztalnunk kellett, hogy gazdag állományunk ellenére milyen nehézséget okoz a könyvnyomtatásunk fejlődését tükröző dokumentumok bemutatása. Elsősor
ban azért, mert a magyar könyvkiadás legrégibb emlékei rendkívüli ritkaságok
s többségük még a nemzeti könyvtárban sincs meg. Ezért kellett a Hess-sajtó
második termékét s az ugyancsak XV. századi Confessionale-nyomda mindhárom
kiadványát külföldi és hazai intézményektől étkölcsönözni. A XVI. századi anyagnál már Javult a helyzetünk: voltak példányaink, de sem a Heltai-króniká-
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Ml, sem • debreceni Werbőozi-kiadásból nem volt könnyű eredeti cimlapu, szép
példányt találni. Hogy a Vlsaolyi Bibliából alnos klállitáara alkalmaa kbtattlnk, azt rágőta tudtuk, hiszen évtizedek óta máa könyvtár példányáról, vagy
a mi kötetünk 2., illetve 3. címlapjáról káazültek a fotók asámoa irodalom

ul. nyomdászattörténeti szakmunka számára. Ekkor iamertUk fel, hogy könyv
kultúránk kimagasló emlékeiből - megviselt köteteink mellé - kiállításra is
alkalmas, újabb példányokat kell beszereznünk. Ezért vásároltuk meg az 1973*
évi ÁKV könyvaukción 22.000 forintért a Heltal-féle bibliafordítás második
részét (Kolozsvár, 1363, RMK.I.57), amelyből pedig már két töredékünk és egy
kevéssé hiányos példányunk volt.
A Vlzsolyi Biblia nem ilyen könyvrit
kaság; három példányunk van belőle, de va
A.W- Ow*Jke».V
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példánya ismert, - közUlUk 31 kötet van
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lamennyi csonka, sérUlt kötet, illetve tö
redék. Világviszonylatban több mint félszás
külföldi könyvtárakban. Az a tény, hogy a
példányok 3/3-e külföldön van, önmagában is
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figyelmet érdemlő adat. A hazai példányok
közül csupán három teljes: a budapesti Egye
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temi Könyvtár egyetlen és a Ráday Könyvtár
két példánya. Országos szinten is kívánatos
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nak látszott tehát, hogy egy külföldön őr
zött, szép példánnyal gyarapitsuk állomá
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nyunkat, hiszen e fontos műből minél több
példányt kell biztosítanunk az elkövetkező
századok, generációk számára.
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tértél Ciliét

Ilyen meggondolások alapján kezdemé
nyezett intézményünk cseretárgyalást a szlo
vák nemzeti könyvtárral, amely az oponicéi
(nagyapponyi) könyvtárból három teljesként

nyilvántartott és egy csonka példány birtokába Jutott. Martinból, a Matica
slovenská könyvtárából meg is érkezett a tárgyalási készség kifejezése, a
cserejavaslat végleges kialakítására azonban csak többszöri jegyzékváltás után - dr. Josef Telgársky igazgatóval Martinban és Budapesten folytatott meg
beszélésünk alapján - kerülhetett sor. Az 1974 nyarán mindkét intézmény fői
gazgatója által jóváhagyott csereegyezmény értelmében 8 muzeális becsű, igen
jő állapotú, fontos szlovák vonatkozású régi nyomtatványt engedtünk át a Vi
zsolyt Biblia Martinban kiválasztott példányáért. KözUlUk a szlovák nemzeti
könyvtár számára a legértékesebb gyarapodás az 1634-ben Lőcsén kiadott szlo
vák nyelvemlék, a Luther-katekizmus szlovák kiadása, valamint a külföldi könyv
piacon igen magas árral jegyzett Sambucus-féle Emblemata (Antwerpen, 1564), a
nagyszombati születésű kiváló polihisztor legismertebb munkája. Penti müveken
kívül három kassai nyomtatvány, valamint három nagyszombati kiadvány - köztük
a híres 1686. évi nagyszombati kalendárium - szép másodpéldányát engedtük át
a Vizsoly! Bibliáért.
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A Martinban őrzött Vizsolyi Bibliák
közül olyan példány kiválasztására töre
kedtünk, amelyben mindhárom oimlap, vala
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mint a kolofont tartalmazó - utolsó szö
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pedig nemosak ma, hanem remélhetőleg szá
zadok múlva is. Ehhes pedig rövid élet
tartamot sejtető, kiszáradt, elsárgult
papirosu kötet nem alkalmas. A kiválasz
tott példány eredeti kötésében maradt
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fenn, kevéssé körtilvágott leveleinek pa
pirosa ép (egy levél 310 x 203 mm nagysá
gú, szemben a mi legjobb példányunk 290 x
195 mm méretével). Egyetlen fogatékossága, hogy a második kötet c, d, e ive hi
ányzik, de ezek nálunk két példányban is
megvannak.
Külön fel kell hívnunk a figyelmet
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a kötet bejegyzéseire. Első tulajdonosa,
Zay Miklós, annak az ország fónemzetségei'
hez tartozó családnak a tagja, amelynok
múltjáról a Zay-Ugróczon fennmaradt csalá
di levéltár oklevelei a XII. századig tá
jékoztatnak. Zay Miklós első bejegyzése:

VISOL8 AN,

"Tettem Posomban usque dénár 20, fi. 8,
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mikoron az doktor Pálnál fektinném beteg
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ágiamba vasárnap, 16. 8-bris Anno Domini
1594." E sorokat még betegen Írhatta,
mert a következő üres levél verzóján már
gondosabb, szebb betűkkel ajánlotta köny
vét feleségének. Török örzsébetnek: "Vet
tem ezt az könivet posomba az en szerel

MlÜtttOVIt Biliül N/lülülfiillA

mes felesegemnek Teriek örsebeth azzonnak
aiandekon, fi. 8 dénár 20. Anno Domini
1594 die autem 16. 8-brls." A kötéstáb
lán és több levélen különös, kettős ex-

libris tanúskodik arról, hogy a könyv a
házaspár közös tulajdona volt: "H.E.Z.T." (*»Hicolaus, Elisabeth, Zay, Török).
Végül még egy vallomás Zay Miklóstól! "Vettem ezt az köniveth örök emlékezet
re, mellieth raegh eeküttem hógy soha senkinek el nem adok, meddig eleg ez vi
lágon." Zay Miklós utólag ugyan áthúzta az esküre vonatkozó szavakat, de el
határozását megtartotta. A kötet a Zay család könyvtárából került állami tu
lajdonba.
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E Vlzsolyi Biblia tehát négy érvel a mű közreadása után, Pozsonyban ke
rült Zay Mikiás birtokába, éspedig meglehetősen magas áron. A gyöngyösi
könyvtár XVI. századi köteteinek tanúsága szerint a kiváló tudós Konrad Oesnsr görög-latin lexikonénak 1545. évi bázeli kiadását 1578-ban Bécaben 50
krajeárért vásárolták meg* 1578-ban 50 dénárért vsttsk sgy kisebb biblimkoamentárt, 1580-ban Gyöngyösön 1 forint 50 dénár volt az

1534. évi augsbur-

gl terjedelmes Eek-kiadás. Polygranus Postilla olmU müvét (Köln, 1570) Béosben 2 forintért, Pranclsous Coster Homillarius-át (Köln, 1569) 1570-ben Nagy
szombatban 3 forintért vették meg. Művelődéstörténeti szempontból azonban
mégsem a vételárra vonatkozó adat a legfontosabb. Hosszas vizsgálódást igé
nyelne, vájjon hány olyan magyar nyelvű bejegyzés ismert a XVI. századból,
amely ilyen pontosan megörökíti a megszerzés valamennyi fontos adatát, sőt
még az olvasó örömét és nagyrabeosülését is. Zay Miklós bejegyzései - modern
kifejezéssel - a kötet közönség-visszhangját közvetítik; immár nem a közre
működők, mecénások és prédikátor-társak, hanem az olvasó szemszögéből tanús
kodnak arról, hogyan értékelték a kortársak a Vlzsolyi Bibliát.
SOLTÉSZ ZOLTAhNÉ

IRODALOMTUDOMÁNYI GYŰJTŐKÖRŰM; PROBLÉMÁI

A Gyarapítási Osztály külföldi osoportja 1974. december 16án rendezte második műhelymegbeszélését, amelyen - a történettudományi gyűj
tőköri megbeszélés célkitűzéseihez hasonlóan - a külföldi gyarapítás jelen
legi szempontjait vizsgálták meg a hagyományos nemzeti könyvtári és a magyar
irodalomtörténeti szakkönyvtári feladatok fényénél. Javaslatokat kértek to
vábbá a résztvevőktől arra vonatkozólag, hogyan, milyen módon tudná az OSzK
felhívni a kutatók figyelmét külföldi irodalomtörténeti szerzeményező munká
jára és a beszerzett művekre. A megbeszélésen Jelen volt dr. Havasi Zoltán
főigazgatóhelyettes, dr. Perenczy Endróné főosztályvezető, dr. Birkáé Endre
osztályvezető, továbbá dr. Tárnái Andor osztályvezető és dr. Kókay György
tud.főmunkatárs az MTA Irodalomtudományi Intézetéből, valamint dr. Pajcsek
Magda, Tőkés Lászlónó, dr. Vizkelety Andrási dr. Domokos Péter, dr. Dán Ró
bert (az Osztály kUlső szakreferensei), és az Osztály érdekelt munkatársait
Berlász Piroska, Bor Kálmán, Ecsedy Judit, Hernádi Lászlóné, dr. Wix Györgyné. Dr. Pried István Írásban küldte el hozzászólását.
A résztvevők- -—törtettek abban, hogy az irodalom és a nyelv problémái
elválaszthatatlanok egymástól,nogy az irodalomtörténeti kutatások egyre in
kább kitekintenek a nemzeti határon túlra, az összehasonlító vizsgálódások,
a komplex kutatások kerülnek mind jobban előtérbe. E kutatásokhoz nélkülöz
hetetlenek a szövegek, amelyeknek kiadása az utóbbi években szinte reneszán
szát éli. Hogyan tudja érvényesíteni ezeket a tudománytörténeti tendenciákat
az OSzK szerzeményező munkájában a hazai könyvtárpolitika, a helyi hagyomá*
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nyok és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével? Erre a kérdés-koaplexusra próbáltak választ találni a meghívottak.
Az 03zK termászetesen nem vállalkozhat arra, hogy a hazai nyelv- ás iro
dalomtudományi kutatások egyedüli kiszolgálója legyen. Rém törekedhet monopól
helyzetre, de sokat tehet a kutatás árdekáben azzal, hogy koordinálja a kül
földi szerzeményezést (pl. szövegkiadások viszonylatában), maga kezdeményezi
a gyűjtőkörök pontosabb meghatározását, egyúttal saját állományát szervesen
továbbépítve tágítja, de egyszersmind szUkiti is saját gyUJtő őrét. Pontos
nak tartották a résztvevők a szomszédos népek ill, országok jelentős nyelvé
szeti és irodalomtörténeti müveinek beszerzését mind a szövegek, mind a szak
bibliográfiák és szakmunkák területén, természetesen a tudományos érték gon
dos mérlegelése alapján.
A finn-ugor illetve uráli népek művelődéstörténetére vonatkozó kiadvá
nyok gyűjtése, mint szakkönyvtári feladat, szintén napirendre került a ta
nácskozáson. Ezen a területen elsősorban a fiatal Írásbeliséggel rendelkező
kisebb rokon népek irodalmának a beszerzésénél tapasztalt speciális problé
mákra kerestek megoldást (pl. a tankönyvek fontossága, oroszul is publikáló
szerzők, gyermekirodalom stb.)« A régi Írásbeliséggel rendelkező rokon népek
irodalmából nemzeti klasszikusok müveinek visszamenőleges beszerzését kell
különösen szem előtt tartani.
Szakkönyvtári feladatvállalásunk következményeként a szerzeményezés ep
rén figyelnünk kell a külföldi irodalomelméleti és általános nyelvészeti szakirodalom olyan elméleti, kutatásmódszertani és tudománytörténeti müveire, amelyekre a nemzetközi szakirodalom lépten-nyomon hivatkozik, vagy amelyek a
hazai kutatók számára is gondolatébresztők lehetnek. A hozzászólók helyesnek
tartották, ha a legolvasottabb ilyen Jellegű müveket könyvtárunk nagyon gondos
mérlegelés után megszerzi, de teljességre nem törekedhet.
A publicitás kérdését érintették a legtöbben a hozzászólók közül. Mind
annyian úgy látták, hogy ezen a területen van a legtöbb tennivaló. Több ja
vaslat hangzott el, hogyan kellene az olvasók, a kutatók figyelmét felhívni
arra, hogy az OSzK nemcsak a hungarlkumok leggazdagabb hazai gyűjteménye, ha
nem a magyar nyelv- és irodalomtudomány kutatásának egyik hazai szakkönyvtára
is. A vita során az alábbi konkrét javaslatok hangzottak élt
1. Szakfolyóiratokban kellene ismertetni uj külföldi szerzeményeinket.
(Ellenérvt túlságosan lassú tájékoztatás ez a hosszú nyomdai átfutási idő mi
att.)
2. A Gyarapodási Jegyzék esetleges átalakítása.
3. Sokszorosított (esetleg az adréma—levonatok alapján készülő) idősza
kos (havi?) Jegyzék az uj szerzeményekről. A jegyzék szétküldése kutatóknak.
4. Az OSzK Baráti Eöré-nek létrehozása olyan kutatókból, külső szakembe
rekből, akik javaslataikkal, desiderátumaikkal segítenék a Gyarapítási Osztály
munkáját, viszonzásul rendszeresen megkapnák a tájékoztatót vagy egyedi cédu
lákat a beérkezett müvekről.

5. Belső szakbizottságot kellene látrebozni e munka megszervezésére.
Abban egyetértettek a résztvevők, hogy az OSzK-nak aktív információs for
mát kell kialakítania as egységes országos társadalomtudományi információs
rendszerben.
BOR KÁLMÁN

az ogtj

Átszervezése

As 03sK Vezetői Tanácsa 1974. deo. 12-én úgy határozott,
hogy t
"1. A Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzékét jelenlegi formájá
ban 1975. jan. 1-től meg kell szüntetni.
2. A jövőben a Széchényi Könyvtár a külföldi könyvek bejelentéséből szár
mazó cédulákat - a központi katalógus változatlan továbbépítése mellett - mint
clearing állomás kezelje. A clearing állomás feladata, hogy válogassa, másol
tassa és továbbítsa a külföldi elmeket azokhoz a szakmai információs közpon
tokhoz, amelyek az előzetes megállapodások szerint saját információs bázisuk
Ilyen irányú kiszélesítésével különböző szolgáltatások nyújtására vállalkoz
nak.
3. A külföldi bejelentésekből az OSzK a jövőben csak az általános és tár
sadalomtudományi referenaz-könyvek sorozatát szerkessze és adja ki folyamato
san.
4. A külföldi bejelentésekből ki kell szűrni a hungarikaanyagot és azok
másolatait át kell adni a Bibliográfiai Osztály hungarika csoportjának. Az
ezekből készülő kurrens hungarika bibliográfiát a Magyar Nemzeti Bibliográfia
rendszerébe épitve kell közreadni."
A határozatok további (5-7) pontjai belső, szervezeti változásokra - a
szerkesztőség megszüntetésére, létszámcsökkentésre, az OGYJ csoport és a Köny
vek Központi Katalógusának (továbbiakban KK) összevonására - és a központi ka
talógusok legsürgetőbb feladatára, a bejelentési kötelezettségre vonatkozó uj
jogszabály kidolgozására vonatkoznak.
Előzmények
A magyar könyvtárakat és az OSzK feladatait egyaránt érintő változások,
már az OGYJ megindulásakor és az elmúlt 13 év alatt több alkalommal, számos
fórumon megfogalmazott, az OGYJ továbbfejlesztésére vonatkozó tervek meg nem
valósításával kapcsolatosak.
Az OGYJ a kurrens külföldi gyarapodás központi feldolgozása és a közpon
ti cédulaellátás távolabbi célkitűzésének első lépéseként született. A KK-ba
ill. az OGYJ-be kerülő címanyag forrását mindvégig a KK-hoz érkező bejelenté
sek; a nem jelentő könyvtárak uj gyarapodásáról - az idők folyamán csökkenő
mennyiségben - az ÁKV (Könyvtárellátó Import Csoport)-ban leirt elmek alkot
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ták. Az ÁKV-val kialakított kapcsolat a központi faldolgozás főpróbájának,
az OGYJ megindítása a helyi, hálózati, szakterületi gyarapodási jegyzékek be
szüntetésére ösztönző vállalkozásnak tekinthető, A meginduláskor deklarált
funkciók - a gyarapítás, tájékoztatás, címleírás, könyvtárközi kölcsönzés ko
ordinálásának segédeszköze - a világviszonylatban még ma is korszerű központi
feldolgozás megvalósítása által vagy az OGYJ továbbfejlesztésével valóra is
válhattak volna. Az eredeti távlati és a továbbfejlesztési tervekből azonban
semmi nem valósult meg és Így az OGYJ a könyvtári, tájékoztatási igényeket
nem tudta kielégíteni. Gyarapítási segédletként való felhasználását az orszá
gos szakirodalmi ellátás szempontjából inkább károsnak, mint hasznosnak kell
minősítenünk. Mutatók és kumulációk hiányában sem tájékoztatási, sem pedig
- egy az 05zK által fémjelzett kiadványtól jogosan elvárható - címleírást se
gédlet céljára nem volt alkalmas; lelőhelymegállapltó értéke ia kétségbevon
ható, mert az azonos elmeket többször is közölte, de a lelőhelykódokat nem
kumulálta.
A könyvtárak közötti együttműködés a 60-as években irányt változtatott.
Centralizálás helyett szakterületi policentrikus rendszerek alakultak ki. A
szakközpontok önállósulása, a gyűjtőköri egyUttmUködés erősödése annak az el
képzelésnek sem kedvezett, hogy megszűnnek a helyi, hálőzati, szakterUleti
Jegyzékek.
A III. Országos KönyvtárUgyi Konferencia a külföldi könyvek központi fel
dolgozását, mint gazdaságtalan vállalkozást levette a napirendről.
Az indulási színvonal alá süllyedt, mindvégig torzóban maradt, a szakmai
kritika céltáblájává lett vállalkozás felülvizsgálata időszerűvé vált.
Clearing állomás
Az OGYJ reform-tervezetének kidolgozásánál a negatív tapasztalatokból
indultunk ki. A könyvtárügy fejlesztési tendenciáitól elszakadt OGYJ arra
hivta fel a figyelmet, hogy az országba érkező külföldi cipinformációkat az
érvényes és a fejlesztés irányának is megfelelő tájékoztatási struktúrába igyekezzUnk beilleszteni.
Megvizsgáltuk a hazai gyarapodási jegyzékeket és az olyan tájékoztatási
kiadványokat, amelyek az uj külföldi könyvekről is tájékoztatnak. 34 kiadványt
elemeztünk és megállapítottuk, hogy 1973—ban 162 550 ciminformáoióból 68 230
óim megegyezik az OGYJ-ben közölt címanyaggal. (Az OGYJ tételszáma 1973-ban
kb. 75 000.) Az azonos címanyag többszörös közlése egyes szakterületekre kon
centrálódik. A hálózati központok és országos szakkönyvtárak kiadványainak előnye, hogy több információt közölnek, gyorsabban, nagyobb példányszámban Je
lennek meg és szakemberre, szakterületre orientáltabbak, mint az OGYJ. Az in
formációs központoknak és a gyűjtőköri együttműködés koordináló könyvtárainak
felajánlottuk a KK-hoz érkező cimanyag vonatkozó bejelentéseinek másolatát. A
szakközpontok információs bázisuk bővítését általában elfogadták.
így született meg a clearing állomás gondolata. A clearing állomás fela
data - a szakközpontok igényei szerint - a KK-hoz érkező cimek válogatása;
mnsoltatása a szükséges példányszáraban (egy cim több szakterületet is érint—
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hét); és a másolatok szétsugárzósa.
S tartalmi munkán kivül a olaarlng állomás feladata a folyamatos szerve
séé és ellenérzés* Az OGYJ jelenlegi szakosoportositásából kiindulva* az elé*
zetes tárgyalások alapján eddig 13 szakterületen találtuk meg a címanyagot igénylő Intézményt. További 6 szakterületen a kapcsolatot még nem vettük fel
a megfelelő szakközponttal és 2 szakterületen - ahol hiányzik a szakkönyvtárkeressük az Igényié Intézményeket. Az Intézményekkel kialakuld együttműködé
sünket megállapodások keretében rögzítjük, amelyben az OSzK vállalja a címa
nyag válogatását és szétsugárzását* a fogadé Intézmény pedig kötelezi magét
a címanyag rendeltetésszerű felhasználására. Az intézményekkel kialakuló együttmüködés az önkéntesség jegyében alakuló folyamat. A címanyag felhaszná
lása is az igényié intézmény* a szakterület gondozásáért felelés* a szakterü
let információs igényét feltehetéen legjobban ismeré intézmény döntésétől
függ. A felhasználós eddig kialakult* tervezett típusait a címanyagot meglévé kiadványhoz csatlakoztatják; uj kiadványt terveznek; központi szakkataló
gust állítanak fel; saját katalógusaikba építik az anyagot. (A címanyag vég
leges elosztási rendjét a megállapodások megkötése után* utólag közöljük majd.)
A tájékoztatás az országba érkező külföldi könyvekről nem lesz egységes
és nem terjed ki minden szakterületre. A szakterületek igényeihez igazodik
majd. A tájékoztatási igény nem egyforma az egyes szakterületeken. Szakterü
letenként változó a könyvnek mint kiadványtípusnak az információs értéke is.
A műszaki szakterületen pl. a nem hagyományos dokumentumtípusról a legfonto
sabb a gyors tájékoztatás; sok a referáló lap* amelyek a szakterület egészét
tárják fel, tájékoztató kiadvány helyett lelőhely megállapításra van els5dle~
gesen szükség.
összefoglalva a clearing állomás szerepétt az OGYJ megszűntével megte
remtettük annak a lehetőségét, hogy a KK-ban betűrendben gondozott* lelőhelymegállapitásra alkalmas címanyagot a szaktájékoztatás is felhasználhassa.
U.1 sorozat indítása
Az OGYJ vizsgálata bizonyította* hogy a közölt címanyag típusa elvtele
nül heterogén. Az OGYJ könyvekről Ígért tájékoztatást* de valójában tartalmi*
tipus és terjedelem korlátozás nélkül minden bejelentést válogatás nélkül kö
zölt.
fél évig gyűjtöttük a külföldi gyarapodási jegyzékek tapasztalatai alap
ján a profilidegen típusokat* mint; periodikumok; szakkönyvtárak különgyüjteményeiben gyűjtött, érdeklődésre csak szűk körben számítható kiadványokat!
ENSz testületi kiadványok; részstatisztikák;

általános iskolai tankönyvek és

tanári segédkönyvek; mesés- és ifjúsági könyvek; leporellók; kiállítási kata
lógusok; sorozatba nem tartozó különlenyomatok stb. Más céllal egyidejűleg
kigyűjtöttük a legszélesebben értelmezett referensz könyveket is.
A könyvtárakkal folytatott megbeszélések erősítették azt az elképzelést,
hogy a címanyag szétsugárzása mellett* az interdiszciplináris igények érdeké
ben hasznos lenne — megfelelő visszakereső apparátus és kumuláció biztosító—
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sával - egy "mini OGYJ"-t megtartani az OSzK szerkesztésében. Erősítette ezt
az elképzelést a KMK-tól kapott tájékoztatás a Szentmlhályl-Vértesyi

Útmuta

tó a tudományos munka . •• Irodalmához 1975-ig tervezett kiegészítéséről.
A sorozatot 1975-től tervezzük. Így folyamatossá válhat a tájékoztatás
a magyar könyvtárak állományában lévő segédkönyvekről. Az OSzK csak a társa
dalomtudományok körébe tartozó segédkönyvek közlésére vállalkozhat. (A mtlszakl diszoiplinák vonatkozásában a Budapesti UUszaki Egyetem "A szakirodalom kutatás segédkönyvei" c. sorozata tölt be szakterületi bontásban hasonló
funkciót.)
A társadalomtudományi kézikönyvek c. sorozatot évi 2 számban kb. 5-6000
tételre tervezzük. Az OGYJ-hez hasonlóan ETO szerinti szakcsoportositásban,
azon belUl a szerzők ill. elmek betűrendjében. A számokhoz szerzői, cim-,
közreadói és sorozati mutatók készülnek, a mutatókat kétévenként (4 számon^
ként), a teljes címanyagot a mutatókkal egyUtt ötévenként kumuláljuk.
A visszakereső apparátuson kivUl a tervezett kiadvány még két jelentős
szempontból különbözik majd az OGYJ-től. A lelőhelykódokat kumulálni fogjuk
és olyan cimleirási szabályzat alapján egységesítjük a elmeket, amely magát'
a leírást és a rendszóadatok megválasztását radikálisan egyszerűsíti, mechanizálja. A visszakeresés érdekében fokozott gondot fordít a szabályzat az adatok alaki helyességére, az ismétlődő adatok egységes leírására. Adaptálási
szabályzatunkat az ISBD/W'nemzetközi szabvány alapján dolgoztuk ki, autopszia
hiányában lemondva természetesen a oimlap hü tükrözésének elvéről. Az adatok
értelmezésénél, a leírás sorrendjének meghatározásánál, az adatelemek leírá
si módjánál támaszkodtunk az ISBD/5S/-re.
A Eibrary of Congress gyakorlatát követtük, amikor az OGYJ 1973. évi anyaga alapján megkezdtük a kiadók, közreadók, rövidítések és poligramok
"authority file"-jainak, szabványosított jegyzékeinek összeállítását.
E jelentős alaki, formai, a visszakeresést szolgáló szabályzat és se
gédletek kidolgozása mellett a legnagyobb gondot a referensz könyvek típusai
nak meghatározása okozza. A tipizálást két oldalról közelítettük meg. Az em
lített előválogatás keretében "intuíció" alapján szUrtUk ki a segéd- ás "alap"-mUveket, egyidejűleg pedig a hazai és külföldi referensz könyvekről tá
jékoztató kiadványok elmeit tipizáltuk. A két forrás alapján tipusjegyzéket
állítottunk össze és a felgyűlt oimanyagot e típusok szerint osoportósitottuk.
E mintakatalógus alapján kezdte meg a olearing állomás a referensz könyvek ki
jelölését.
A elmek, hivószavak és kiadók alapján, a közismerten segédkönyvnek minő
sülő típusok - mint: lexikon, enciklopédia, kézikönyvek, könyvtári katalógus,
szótár, címjegyzék, minarva, adattár/who’s who, röviditésjegyzék stb. - és a
gyűjtőfogalomhoz tartozó altípusok meghatározása a megnyugtatóan megoldható
feladatok közé tartozik. Nehezebb feladat az "alapművek" vagy elképzelésein
ket pontosabban kifejező "fontos" mUvek kritériumainak meghatározása.
Problémáink vázolásából is kiderül, hogy uj kiadványunkat nem a hagyomá
nyosan értelmezett segéd—, kézi— vagy referensz müvekre tervezzük csak, hanem

széleskörűen a szakterületek (a társadalomtudomány egyes diszciplínáinak)
"fontos" könyvirodalmáról, az egész szakmát átfogóan ismertetó könyvekről Is
szeretnénk tájékoztatni. A címanyagnak e széleskörű válogatásához a kiadó,
blbllograflzáltság, terjedelem kiindulópontokon kivtil, a szerzőre, oimre,
közreadóra korlátozódva keressílk a megfogalmazható szempontokat. Clint pl.
történeti szempont - az Írás története - földrajzi területre vonatkozó őszszefoglaló, történeti téma - az angol irodalom története - prominens szerzők
mtlvel és prominens szerzőkről irt müvek, valaki tiszteletére közzé tett ta
nulmánykötet, "state of the art" összefoglalások, szemlék stb. tartalmi és
formai kritériumokat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy vállalkozásunk tökéletes, egységes megol
dást nem eredményezhet. De merjük remélni, hogy a hagyományosan értelmezett
segédkönyveket, továbbá a teljes címanyag és a segédkönyvek közötti mennyi
ségből pedig megközelítően a "fontosakat" képesek leszünk hiánytalanul ki
szűrni. Az ötéves kumulációkban mód lesz arra, hogy a szakközpontok jelzései
alapján módosítsuk a oimanyagot.
A "mini OGYJ"-t minden könyvtártípus számára tájékozódás

és tájékozta

tás céljára tervezzük.
Feltételezve, hogy a magyar könyvtárak összessége, segédkönyvtári szin
ten beszerzi a legfontosabb müveket, kiadványunk efemer jellege megszűnik.
Ha e hipotézist elfogadjuk, a kiadvány alkalmas lesz arra, hogy közművelődé
si könyvtáraink nemzetközi áttekintést kapjanak a társadalomtudományok leg
fontosabb külföldi könyveiről, tudományos és szakkönyvtáraink pedig a gyűjté
si területükön kívül eső, a határterületek alapvető irodalmáról.
Hungarika kérdés
Az eredetileg tervezett Hungarika melléklet is az OGYJ elmaradt felada
tainak listáját növeli. 1972-ben megjelent az OGYJ 1968-as anyagából váloga
tott Hungarika melléklet próbaszáma és 1972-től folyamatosan válogatták a
hungarlkának minősülő elmeket, de a melléklet folyamatos közreadására már nem
került sor. A clearing állomás a hungarlkumokat is kiszűri és továbbítja a
Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztőségéhez. A jövőben e címanyag a Hunga
rika Külföldi Folyóiratszemléhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Bibliográfia rend
szerében kerül majd közlésre.
Szervezeti változtatások
Az OGYJ decentralizálásával a csökkentett létszámú csoport szervezetileg
összeolvad a Könyvek Központi Katalógusát gondozó csoporttal. S Így lényegé
ben az eredeti, logikus - a KFKK szervezetével analóg - struktúrát állítjuk
vissza.
Az egyesítés lehetővé teszi az adminisztratív munkák racionalizálásátt a
párhuzamos munkák megszüntetését; a "csoport-korlátok ledöntésétől" várható a
KK több milliós címanyagának bibliográfiai és tájékoztató eszközként való
hasznosítása a referensz kiadvány szerkesztésénél. Végül, de nem utolsó sor
ban, a clearing állomás munkáján keresztül folyamatosan kialakítható a Jelen
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tő könyvtárakkal, a rágáta sürgetett állandó ás szervezett kapcsolat.
A lelőhelykódok, a oimanyag ás a típusok vizsgálata bizonyította, hogy
nyolc áv elmúltával la érvényesek Szabad Oyörgynének az OSzK 1967-es Évköny
vében a KK-ról közölt megállapításait
- A jelentó könyvtárak köre spontánul alaaul.
• A könyvtárak olmlelrási gyakorlata és színvonala nem egységes, gyak
ran az adatok értelmezése la lehetetlen.
- A perlodlkum fogalmának különböző értelmezése fölösleges kettős nyil
vántartást eredményez.
- A KK-ban gyűjtendő dokumentumtípusokat msgfelelő kritériumok alapján
korlátozni

kell. A korlátozás nélküli gyűjtés a katalógus hatékony haszná

latát veszélyezteti.
Az évek óta felgyűlt problémák csakis az együttműködő könyvtárakkal kö
zösen oldhatók meg. Az állandó és folyamatos szervezett kapcsolat kialakítá
sa nélkül, központi utasítás, elvi és jogi rendezés le hiábavaló lenne.
Szellemes közhely, hogy minden ország központi szolgáltatása csak olyan
színvonalon mozoghat, mint amilyen az együttműködő könyvtárak színvonala. Ez
a realitás nem mentesíti azonban a központi szolgáltatást nyújtó Intézményt
attól a felelősségtől, hogy szolgáltatásainak Igényességével közvetett és
közvetlen hatást gyakoroljon a könyvtárak munkájára.
A olearlng állomás ürügyén alakuló szervező-módszertani munkakör fokoza
tos kiépítésétől reméljük a bejelentési kötelezettségre vonatkozó uj jogsza
bály megalkotásához és érvényesítéséhez szükséges szemlélet, szakmai légkör
és együttműködés kialakítását.
Tervezett uj feladatainkhoz az OSzK vezetősége a lehetőségekhez képest
maximális segítséget nyújt, az érdekelt szakközpontok lehetőségeiken túl is
vállalkozó szelleműek, a könyvtárügy irányításáért felelős Könyvtárügyi Osz
tály terveinket helyesli. Reméljük, hogy a szétsugárzott oimanyag rendelte
tésszerű felhasználásához a szükséges támogatást is meg fogják kapni a szak
területi információs központok.
KONDOR IMRÉKÉ
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HOGYAN LETT Á SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRBÓL
MAGYAR NEMZETI MOZEUM?
(4. közlemény)
Legutóbbi oikkünkben a Nemzeti Muzeum (Museum Hungaricum)
felállításáról szóló 1807* évi nádori törvényjavaslat érdemi részének ismer
tetését kezdtük meg. Láttuk, hogy a javaslat tematikájában első helyen a lét
rehozandó múzeumépület Ugye állt. Ennek kapcsán három kérdés tisztázására ke
rült sort l) Mely városban legyen elhelyezve a Muzeum? 2) Milyen jellegi! le
gyen a Muzeum épülete? 3) Hogyan legyen az épület megtervezve? Az utóbbi kér
dés kapcsán részletes tájékoztatót adtunk a Muzeum gyűjtőköréről s ennek meg
felelő osztálytagozódásáról.
Jelen közleményünk arról fog számot adnit mik voltak az elképzelések az
egyes múzeumi tárak anyagának Összegyűjtése, illetőleg gyarapítása tekinteté
ben. Látni fogjukt a javaslat a nemzet anyagi és szellemi kultúrájának repre
zentatív emlékeit csaknem kizárólag ajándékozások és letétek által gondolta
megszerezni; a pénzen való vásárlást a lehető legszűkebb kOrre igyekezett szo
rítani. Jellegzetes tünete volt az a magyarországi feudális reformmozgalomnak.
A nemzetnek nem volt saját államháztartása; minden nemzeti jövedelem a királyé
volt, a királyi kincstárba folyt be, s vele csakis az uralkodó rendelkezhetett.
Ez a magyarázata annak, hogy 1790 óta semmiféle nagyobbszabásu reformgondolat
nem tudott testet Ölteni. Intézményszerü országos pénzalap hiján, bármi eszmét
csak közadakozásból, vagy mecénás! áldozatkészségből lehetett életre hívni.
Ezért volt szükséges a Múzeumot is a készpénz-igények legkisebb mértékre szo
rításával megtervezni.
1) Ami a Nemzeti Könyvtárt (Bibliotheca Hungarica) illeti, ez - Így kez
dődött a nádori előterjesztés - Széchényi Ferencnek sokezer kötetnyi könyv
gyűjteményével tudvalevőleg már meg van alapozva. Vele kapcsolatban tehát in
kább már csak a régi könyvállományban fennálló hiányok pótlásáról, valamint
az uj sajtótermékek biztosításéról kellene hatékonyan gondoskodni. Hiányokat
főleg bárom tekintetben lehet megállapítani, a) Rendkívül gyéren van képvi
selve a hazai nemzetiségek (szlovákok, szerbek és románok) szellemi termése.
(Ez valószínűleg onnan eredt, hogy nemzetiségi munkatársak annak idején nem
kapcsolódtak be kellő mértékben Széchényi országos gyűjtő munkájába.) b) To
vábbi szembetűnő hiányosság figyelhető meg az erdélyi kiadású nyomdatermékek
viszonylatában is. (Ennek oka nyilván Erdély politikai különállásában rejlett.)
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Végül o) érthetőleg sok kívánnivaló van még a külföldi - főleg lengyelországi
és námetországi kiadású, magyar tárgyú un* Hungarioa-könyvanyag vonalán is.
Mindezeknek a fogyatékosságoknak helyrehozatala - Így szól tovább a ná
dori javaslat - annak ellenére, hogy az alapitó gróf e tekintetben, kivált a
ritkaságok beszerzésében állandóan messzemenő segítséget nyújt a könyvtárnak,
nagy gondot jelent* Különösen súlyos lesz e gond Széchényi halála után. Mel
lőzhetetlenül szükséges lenne tehát végre a Muzeura számára saját pénzalapot
teremteni* Az uj sajtótermékek kérdéséről szólva, a nádori előterjesztés ezt
már elintézettnek tekinti. Hiszen - úgymond - már két helytartótanácsi ren
delet (ti. az 1804.febr.28-i 4333.illetve az 1807.jun.23-i 12,710.ez.)
is intézkedett a Széchényi Országos Könyvtár számára való kötelespéldány-szolgáltatásról. Ha e tekintetben a helyzet nem kielégítő, hogyha ti. a nyomdatu
lajdonosok nem teljesítik előirt kötelességüket, szigorú megtorlást kell ve
lük szemben alkalmazni! kiadási tilalommal, sőt esetleg pénzbüntetéssel kell
sújtani őket.
2) Törekedni kell - Így folytatódik a nádori javaslat - a Széchényi Könyv
tár kéziratállományának (supellex manuscriptorum) gyarapítására is. Ez a gyűj
temény eddig nem kevesebb, mint
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kötet (köteg) manuscriptumot ölel fel,

zömmel autografiákat. Hogy konkréten mi minden rejlik e tékákban, arról a ha
marosan sajtó alá kerülő katalógusokból mindenki értesülni fog. Remélhetőleg
az ország müveit elemei fel tudják majd mérni, mit jelentenek ezek a kézira
tok történetírásunk számára s törekedni fognak a becses gyűjteményt ajándéka
ikkal gazdagítani. Hiszen a családi, káptalani, szerzetesházi, vármegyei és
városi archívumokban rengeteg olyan irat fekszik, amelynek régen nincs már
gyakorlati-jogi jelentősége s ennélfogva aggály nélkül beszolgáltatható a
"Magyar Múzsák Palotájá"-ba. De ha valaici a birtokában levő eredeti iratok
tól, kéziratoktól mégsem kívánna megválni, az akkor is jó szolgálatot tesz a
tudomány ügyének, ha csak ideiglenesen — lemásolás végett - bocsátja azokat a
Nemzeti Könyvtár rendelkezésére. Bizonyos, hogy számos olyan literátor neve
és alkotása fog Így napfényre kerülni, akikről, illetve amikről idáig sejtel
münk sincs. Fontos közérdek tehát, hogy az ilyen lappangó értékek megmentés
ének az utókor sBámára.
3) Kiegészítésre vár a Széchényi Könyvtár kebelébe tartozó cimergyüjtemóny (collectlo scutaria) is. Ez idáig több ezer nemes család cimerképát foglal
ja macában, de a teljességtől még messze van. A közeljövőben erről az állo
mányrészről is katalógus fog készülni a nyilvánosság számára. Mindazok a fa
míliák, amelyek saját signumukat nem fogják itt megtalálni, legyenek szívesek
clmerképüket meghatározott nagyságú színezett kivitelben a Múzeumba beküldeni.
4) Nem látszik ilyen egyszerűnek - Így szól tovább az elaborátum - a Szé
chényi Könyvtár negyedik összetevőjének, a térképek (char

geographicae) és

egyéb hazai tárgyú képes ábrázolások (prospectus, icones, graphides Hungaricae)
gyűjteményének gyarapítása. Az effélék ui. túlnyomó részben rézmetszetek (cal*
cographia), s mint drága kiadványok Bécsben, vagy távolabbi külföldön készül
nek. Idehaza ilyesmiosak nagy ritkán fordul elő, bár az utóbbi időkben nálunk
is kezd fellendülni a képzőművészet, ügy látszik tehát, hogy mindennemű metszem
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tek, rajzok ás festett arc-, táj- ás ápílletkápek beszerzése általában csak
vásárlás utján lesz lehetságes. Ez a cál Is sztlkságessá teszi egy múzeumi
pénzalap létesítését.
5) A magyar pánzgytljtemány (numophylaciura Hungaricum), amely ugyancsak
Száchányi Ferencnek köszönheti létét, csaknem teljesnek mondható. Ami pótlás
ra még sztlksóg van, ahhoz ajándákozás vagy csere utján alighanem könnyen hoz
zá fog Jutni a Huzeum. E hiányok a kiadandó nyomtatott áremjegyzák (catalogus numismaticus) alapján lesznek megállapíthatók.
6) A tervbe vett, de idáig mág meg nem alapozott pecsétgyUJtemány (edparatus sphragisticus) szintén társadalmi áldozatkászságból, mégpedig kivált
képpen a vármegyék részéről történő ajándékozásokkal lesz megvalósítható. A
megyei levéltárakban ui. igen sok olyan oklevelet, vagy nemeslevelet őriznek,
amelyek kihalt családok birtokából, vagy elkobzás révén Jutottak oda. Ha ezekről leválasztják a rájuk nyomott vagy rájuk függesztett viaszpecsétekot,
s beküldik a Múzeumba, belőlük a magyar királyok, erdélyi fejedelmek és a kü
lönböző országos főméltóságok és hatóságok nagyszerű pecsétgyüjteménye fog
kialakulni.
7) Ugyancsak a társadalom megértésére kell számítani a tervezett régiség
és kincstár (cimellum antiquitatum, resp. thesaurus) anyagának összegyűjtésé
nél is. Remélhető, hogy a hazaszeretet nagyurainkat rá fogja birni a tulajdo
nukban levő történeti becsű régi és ritka műemlékek felajánlására, vagy lega
lább is letétbe helyezésére.
8) Hasonló elképzelés alakult ki - mondja a nádori előterjesztés - a
fegyvertár (adparatus armorum) létesítése tekintetében is.
9) Ugyancsak magánajándékozásokkal lehetne a természeti gyűjtemény (camera rerum naturalium) alapjait is megvetni. Ennek keretében legegyszerűbb
nek Ígérkezik az ásványtár kiépítése, tekintettel arra, hogy az országban igen sok magánember foglalkozik kedvtelésből ásványgyüjtéssel. Több mint va
lószínű, hogy hazafias áldozatkészségből nem egy gyűjtő fogja a maga kincseit
a Muz umnak felajánlani. Nehezebb lesz a fagyüjtemény (xylotheca) összehozá
sa. Ez sok hozzáértőnek szabályozott együttműködését fogja megkívánni. A füés virággyüjtemény (herbárium) is széleskörű közös munkával - a megyei és vá
rosi orvosok bevonásával - lesz csak létrehozható. E tekintetben mindenesetre
irányadónak kell tekinteni nagyhírű botanikusunknak, Kitaibel Pálnak rendsze
rezését.
10) Viszont aligha lehet kizárólag ajándékozásoktól várni a kézmügyüjtemény (adparatus technologici) kialakulását. Igaz, hogy a müiparosoknak érde
kük fűződne ahhoz, hogy kiemelkedő készítményeiket a Múzeumba kiállítsák, s
bizonyosan sokan lesznek is olyanok, akik Így fognak eljárni, - mégis egy igényesen kiépített e nemű tár tetemes pénzáldozat nélkül nem lesz megvalósít
ható.
11) De a kő- és szobortár (porticus lapidum, urnarum et statuorum) össze
gyűjtése ismét csak társadalmi megértéssel és segitőkészséggel lesz lehetsége
Mindenki, aki birtokán régi feliratos vagy faragott köveket talál, tartsa kö-
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teleonégének, hogy azt a Muzeum nzáraára biztonságba helyezze*
12# Nem kell költaéggel számolni a történelmi arckopcearnok (pantheum)
létesítése kapcsán ee.n* lOz nrra a feltevésre van alapozva, hogy minden csa
ládnak a saját érdeke, hogy a nemzeti tör térelemben valamiféle szeropet ját
szott tagjának vagy tagjainak képét a Múzeumnak fölajánlja*
liddig tart József nádor muzeumtorvezot'nek a gyűjtemények létrehozása,
11 let<5lég gyarapitácm tárgyával foglal közé szakasza.
A következőkben egy még fontosabb témáról, a Muzeum kö 1 tn*V,vetéséről,
saját pénzalapjának létrehozásáról, valamint, ennek kezeléséről szóló fejeze
tek kerlllnek ismertetésre.
BERLÁSZ JENŐ

y

MOZAIKOK KÖNYVTARUNK TÖRTÉNETÉBŐL
1919
Lapunk 9-10. számában az Országos Széchényi Könyvtár 1919-i éla
ténak* munkájának néhány mozzanatát elevanltettük fel. ízt folytatjuk.
Néhány nappal a Tanácsköztársaság megalakulása előtt* 1919* március
13-án a Nyugat kiadóhivatala 15 Ady. 1 Ignotus* 1 Kosztolányi kéziratot ado
mányozott a Kézirattárnak.
A könyvtár napi - rutin élete - a Tanácsköztársaság ideje alatt is rend
ben ment tovább (különös* hogy ezt később néha kétségbe vonták* de a tények
mást igazolnak):

- a Magyar Nemzeti Muzeum Régiségtárának egy kiállítására az OSZK két
módénál Corvin-kódexót kölcsönadta (62/1919.IV.4.)*
- statisztikai kimutatás a könyvtár 1919. márciusi használatáról: I363
olvasó 12 032 könyvtári dokumentumot vett igénybe.
Könyvtárunk a Tanácsköztársaság ideje alatt nem hanyagolta el fontos
szakmai feladatait. Érdemes szóróL-szóra Idézni dr.FeJérpatakv László egye
temi tanár* könyvtári fővezető jullus 19-én kelt levelét* amit Bíró Mihály
festőművészhez intézett: "A Magyar Nemzeti Muzeua Könyvtára megkereste a
Szellemi Termékek Országos Tanácsát* hogy a közokt. népbizottság által ki
adott, illetve azután kibocsátandó falragaszok egy-egy példányát - megőrzés
céljából - hozzánk eljuttassa. Minthogy azonban innen hiányosan kaptuk meg
a plakátokat, kérjük, szíveskedjék nekünk gyűjteményünk teljessé tétele vé
gett úgy a régebbi, mint az újabb termékekből egy-egy példányt megküldeni."
[Nem lehet állítani, hogy a konzervatív felfogású Fejérpataky László
egyetértett volna a Tanácsköztársaság könyvtárügyi célkitűzéseivel: de volt
annyira korrekt és jövőbelátó szakember, hogy a nemzeti gyűjtemény teljessé
tételét szorgalmazza.}
A Tanácsköztársaság julius 17-ón (178/1919. sz'.) a Magyar Közalkalma
zottak Szövetsége meghívót küldött az OSZK-nak, hogy jelölje ki képviselőit
az 1919. jullus 23-án tartandó értekezletre! itt a Tudományos és Művészeti
Intézetek Szövetsége szakosztályi alakuló ülésére kerül sor. Cél: a szövet
ségbe szervezett dolgozók szorosabb egységbe való töraörLtése* a szervezeti
munka produktív elősegítése.
A Tanácsköztársaság könyvtárügyének irányitól - Dienes Iászló és
Kőhalmi Béla - egyik legsürgősebb feladatuknak tekintették* hogy 1919 május
és junlus folyamán tanfolyamot szervezzenek a korszerű könyvtárosi ismeretek
elsajátítására. Csak emlékeztetőül idézzük fel e ma is sokat emlegetett tan
folyam néhány kitűnő előadójának nevét: Benedek Marcell* Braun Róbert* Dienes
Iászló* Hómon Bálint* Jasohik Álmos, Király György, Kner Imre* Kőhalmi Béla*
Lantos Adolf* Pikler Blanka* Riedl Frigyes* Todoreszku Gyula ...
Az OSZK igen hatásosan kapcsolódott e továbbképzési munkába. Mint
Mellch János igazgató értesítette a könyvtárügyi megbízottakat (126/1919*
jun.17.), a tanfolyam hallgatói két Ízben látogatták meg a nemzeti könyvtá

rat. is ás óhaj nyilvánult meg részükről, hogy- könyvtárunkat bizonyos szem
pontok szerint szemléletesen, "műkincsei" segítségével kéb-három órai elő
adásban mutassák be. így Jött létre két látogatás (az érdeklődés egyre fo
kozódott!) t juniua

2-án

a tanfolyam
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látogatója, majd junius 16-án már 80

hallgatója kereste fel az r ’9K-t.
A tematikát ma Is érdemes felidézni! Fejérpataky László, a könyvtár fővezetője tartott megnyitó beszédet, majd Bártfai Szabó László mutatta be a
levéltári osztályt, Holub József a kézirattár értékeit, Havran Dániel az ősnyomtatványokat , lfadarassy László az BÜK első részét, Kereszty István a hirlap tárat,

különleges értékeit, a "Népszava" első számának megjelené

séig.
Talán ez az akció volt a könyvtár legsikeresebb, leginkább aktív megnőzdulása 1919 nyarán! Kőhalmi Béla igen gyorsan, melegen reagált rá s július
12-én "igaz köszönetét" mondott Kelletnek s egyben közölte, hogy a könyvtár
e munkájáról szóló igazgatói jelentést a "legnagyobb örömmel" fogja közölni
"A Tanácsköztársaság Könyvtárügye" c. hivatalos közlöny következő számában.
Erre már nem kerülhetett sori több mint 55 év múltán e krónika Írója
igyekszik ezt a vétlen történeti mulasztást pótolni.
Könyvtárunkhoz kapcsolódik az is, hogy Dienes és Kőhalmi - sok gondjukproblémájuk mellett - s fizlnnyei-féle "Magyar Írók élete" c. mü folytatásá
ról is sürgősen kívántak gondoskodni. Értesítették (Kpm.679/1919*Jul.16.)
Kelich János igazgatót, hogy a Közoktatásügyi Népbiztosság "Gulyás Pál urat,
a volt Múzeumok és Könyvtárak országos főfelügyelőségének előadóját ... a
Magyar írók Élete dmü mü pótköteteinek szerkesztésével bizta meg." Dienes
Iászló azt kérte a Nemzeti Muzeum könyvtárának vezetőségétől, hogy bizto
sítson a könyvtárban Gulyás Pál számára megfelelő munkahelyiséget.
Melich igazgató igen gyorsan - julius 21-én - értesítette Dienest, hogy
Gulyás Pál számára munkahelyet jelölt ki az Országos Széchényi. Könyvtárban*.
És hogyan reagált erre a nagyvonalú intézkedésre, a különben kitűnő
szakember Gulyás Pál a proletárdiktatúra megdöntése után?
Tanulságul, de könyvtártörténetileg is érdemes idézni a Magyar Könyv
szemle 1922. évfolyamában közzétett Gulyás-féle Írás megfelelő passzusát!
"... a szerző megkérdezése nélkül kisajátitták [ti. Dienes, Kőhalmi!]
a Szinnyei-féle "Magyar Írók élete és munkái" c. bio-bibliográfiai lexikon
pótsorozatát... T5z volt ugyanis az ürügy, amellyel e tanulmány Íróját a
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége létszámából kiemelték, ami
kor ... eddigi "illetményei meghagyásával" a pótköteték szerkesztésével meg
bízták s hivatali munkahelyéül

a

Nemzeti Muzeum könyvtárát Jelölték ki."

..."Mintegy két hetet töltöttem Így kényszerű számkivetésben, s ezt az
időt arra használtam fel,-folytatja Gulyás - , hogy a"Magyar Írók élete és
munkái" részére megörökítsem azokat az egyéneket, akik tollúkat a Vörös Új
áéit és

a

Népszava hasábjain a vörös terror szolgálatába állították."

Végezetül következzék néhány "hétköznapi" sor a könyvtár 1919-i éle
téről!
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- Júliusban lényeges "technikai" esemény következett bet a könyvtár uj
telefonvonalat kap három mellékállomással!
- az első világháború utáni nehéz Idők természetesen a könyvtár munka
társainak napi életét alaposan megnehezítették*.

1919.

március Jl-én

a

könyvtárigazgató hivatalos iratot állított ki arról* hogy Bartonlék Barna*
Grexa Gyula és Jakubovlch Bull "a könyvtár számára tudományos szellemi auzw
kát lakásán is végez." [Brre azért volt szükség* nehogy a kényszerű* nehés
körülmények miatt dolgozószobájukat hatóságilag igénybe vegyék]!
- Kríván Mihály "napibéres segédet" tüdőszanatórlumba szállították!
Melich igazgató kérte a Közoktatásügyi nópbiztosságot, járuljon hozzá illet**
ményelnek további kiutalásához ( = megtörtént* Kríván felgyógyult* kitűnő
munkát végzett).
HARA8ZTHY GIULA
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A Muzeum épületének első emeletén látható Időszakos kiállításaink az Olvasó
szolgálat munkáját dicsérik. Összeállításukat gyakran fiatalokra bízzák. Ezért
adunk helyt az ismertetéseknek, amelyeket - egyúttal - a távolabbi könyvtárrészek számára tájékoztatásnak is szánunk.

RADNÓTI EMLÉKKIÁLLÍTÁSUNKRÓL
E sorok Írója nem gondolt arra, hogy a maga rendezte Radnótikiállitásról ismertetést tegyen közzé. Hogy a szerkesztőség kérésére ezt mégis
megkísérli, annak oka az immár régi hagyományt jelentő OSZK-kiállítások kon
cepciójában rejlik. Ezekkel úgy szeretnénk a múlt nagy Íróinak, költőinek vagy
kulturális eseményeinek egy-egy évforduló alkalmával emléket állítani, hogy e
demonstrációk egyben a nemzeti könyvtár hagyományőrző tevékenységét is érzé
keltessék. Ez elgondolás jegyében jött létre a Radnóti-kiállitás is. Könyvtá
runk anyaga bő lehetőséget kínált ennek az elvnek a megvalósításához. Radnótikéziratunk ugyan alig van /a kéziratok zöme ugyanis Radnóti Miklósné tulajdo
nát képezi, ám a feltehetően még "lappangókra" jó lenne különön gondot fordí
tani/, de az élet- és fejlődésrajz a költő nálunk őrzött köteteiből felvázol
hatnak Ígérkezett.
Az ifjúkori fényképek közé helyezve ott találjuk első kötetét, a Pogány
köszöntőt. Majd csakhamar könyvtörténeti érdekességén is túlmutató kuriózum
következik: az U.imódi pásztorok énekének egyik példánya, benne némely, költe
mény vagy egyes verorészletek különféle színes irónnal megjelölve. Az ügyész
ség által lefoglalt kötetek egyike ez, az inkriminált részek ilymódon történt
kiemelésével. Az eljárás részleteiről egyébként Markoviié Györgyi adott szá
mot Üldözött költészet cimü munkájában /70-77. PP./. A Lábadozó szél nagylélegzetü forradalmi költeményének, az Ének a négerről, aki a városba mént című
nek 3. Szőnyi Lajos expresszionista sugárzású lihóleummetszéteivei ellátott
külön kiadása is kiállításra került. A versről - ismét Markovits Györgyi kuta
tásaira hivatkozunk - a Horthy,-rendőrség "Vörös könyv"-e is "megemlékezett".
Kaffka Margit művészi fejlődése c., 1934-ben két Ízben is megjelent böl
csészdoktori disszertációjának egyik kiállított példánya a költő Schöpflin
Aladárnak szóló autográf ajánlását őrzi. Az U.ihold bemutatott kötetét Budpy
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fametszetei teszik külön is figyelemre méltóvá, A Nyugat-emblémás Járkálj
csak, halálraítélt 1 kötettől kezdve nemcsak a képanyag zöme, de a dokumentu
mok is a mindinkább tragikussá váló esztendőket érzékeltetik. Még életében
megjelent utolsó, csak uj verseket hozó kötete, a Meredek ut. majd az Ikrek
hava után* Babits halála, a mesterét és hazáját sirató Csak csont és bőr és
fá.1 dalom sorai, két év múltán a kiállításunk mottóját is adó Negyedik ecloga.
azután a Bálint György elvesztését fölpanaszló Ötödik, és az ezeket szemlélte
tő képek - mind a tragikus végkifejletet sejtetik, A kéziratok zömében munkaszolgálatok közepette vagy azok szüneteiben keletkeztek. Egy otthonról Írott
levél kiállított kópiáján olvashatjuk, hogy Szerb Tóni is, Halász Gábor is
munkaszolgálaton van, E mellé került egy könyvtárunkban őrzött Radnóti-levél
mása, Fitz Józsefnek, a Széchényi Könyvtár akkori főigazgatójának mond köszö
netét benne, mert ő is közbenjárt a költő munkaszolgálat alóli fölmentésében.
A dátum: 1943, május 12. így adatott még idő számára, hogy megtehesse Orplteus
nyomában cimü mivés gonddal sajtó alá rendezett, könyvművészeti eseményszámba
menő müforditáskötetén a végső simításokat. Ez a könyv a Marót Károlynak aján
lott, sajátkezű bejegyzéssel ellátott Naptár-füzetecskévei együtt Radnótianyagunk legbecsesebb értékei közé tartozik. Ezek után a tárlók a mélypont fe
lé kalauzolnak. A bori képeket és Kass János Hetedik ecloga-lllusztrációját
követi a költő meggyilkoltatása színhelyének, és sírjának fényképfelvétele,
majd a posztumusz kötet, a Tajtékos ég zárja le a Radnóti-kötetek utján végig
kísért tragédiát,
A további tárlók könyvei már a költői utókort mutatják be. A gyűjtemé
nyes kiadások 1954-*től napjainkig tipográfiailag is mind magasabb szintet je
leznek. A bibliofil példányok, mindenekelőtt a Bori notesz és az Iparművésze
ti Főiskola egyik hallgatójának Haiman György irányításával készült diplomamunkája, a Négy Radnóti-levél az utóbbi esztendők legjelentősebb produktumai
közé számítanak. Mindezek pedig, akár a kiállításon csak reprezentativ bemuta
táshoz jutó Radnóti-irodalom vagy a világirodalmi térnyerést jelző idegen
nyelvű Radnóti-kötetek ugyanazt tanúsítják: az életmű halhatatlanságét.
MELCZER TIBOR
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JÓKAIT ÜMEFEI/EOK

Akire emlékezünk, mindig velünk van* Pregnánsabb példái
aligha találhatnánk a mondottakra Jókai müvénél. Minden korszak kötelességé
nek érzi, tisztázni álláspontját életművével kapcsolatban. Kitérnie előle,
hallgatnia felőle szellemi rosszul-öltözőttség. Az állásfoglalás pedig gyak
ran árulkodóbb a megfogalmazó szándékaira, mint a deklaráció tárgyára nézve.
Nem lehet ellenvetések nélkül szeretni Jókait, mint ahogy ellentmondá
soktól terhes, mindegyre kisértő negligálása is. Összegző és indító. Epikánk
különféle irányból fakadó kezdeményei duzzadnak bővizű, nagysodru folyammá
benne. Megfutva pályáját, szerteágazásai még számosabbak. Ihletése modem
prózánk nemegy kísérleténél is tettenérhető.
Az elnyomatás éveiben intézményt pótolt. Mindmáig csupán sejtelmeink
vannak arról: mit jelentettek az abszolutizmus remény és kétség közt hányódó
magyarjának Jókai szinte évenként sorjázó regényei, /Epy magyar nábob. Kár
pát hv Zoltán. Politikai divatok. Az u,1 földesur etb./ és hetenként érkező,
világirodalmi rangú élclapja, az üstökös. Amikor a sunyi behódolás, a forra
dalmas múlt szánalmas mentegetése nemzeti erényként prédikáltatott, Jókai a
reformkor héroszait idézte fel a csüggedők emlékezetében. Tükröt tartott a
magát rendíthetetlennek hivő önkény elé, s a tegnap győztesei, kérlelhetetlenjei percemberkékké hitványultak mindenki szemeláttára. "Csörgősapka alatt
harcoltak a koreszmék" — Ismerte fel és emelte magyar földön addig nem látott
tökélyre, az abszolutizmus elleni harc egyik leghatásosabb eszközét, a humort.
Irói-irodalomtörtén^ti értékeinek mind többrétű feltárásával, újrafogal
mazásával napjainkban is avatott szaktudósok foglalkoznak. Munkájuk közérde
két az iró-óriás máig nem cvi.lt értékein túl, ^rti^ei manapság is milliónyira
1

'sülhető olvasótábora bizonyltja, "Mintegy skát eszetendeje 5 a legnépsze

rűbb, legolvasottabb prózairó - mutatott rá ünnepi beszédében Orbán László Ma is az. Ma is az ő müvei állnak a könyvolvasás, a könyvtári kölcsönzés sta
tisztikájának élvonalában."
Jókai születésének másfélszázados ünnepén a Magyar Tudományos Akadémia,
a Kulturális Minisztérium és a Jókai emlékbizottság közösen rendezett emlék-
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Uléat 02 Akadémia zsúfolásig telt dísztermében. Az emlékülést Erdey-Gruz Ti
bor r.kodémilcuo, nz MTA elnöke nyitotta meg, Orbán László kulturálid minisz
ter mondott ünnepi beszédet, majd irodaloratörténetirásunk két reprezentatív
személyisége, Sőtér István és Bárt a János akadémikusok méltatták előadásaik
ban a Jókai-müvet,
"Jókai Mór - mondotta Orbán LóbzIó - a maga sajátos módján a nép vágyai
nak és csalódásainak, álmainak és illúzióinak, nemegyszer ünámitásainak a ki
fejezője". népszerűségére s egyben szocialista társadalmunk iránta érzett ér
tékelő megbecsülésére mindennél jellemzőbb, hogy 1945 ás 1974 között 335 al
kalommal 11 millió példányban jelentek meg különféle müvei.
A jubileumi ünnepségeknek célja az Író igazi értékelnek propagálása, A
"túljutottunk Jókain" áligényes, sznob jelszava a Jókai életmű félreértésének,
megnemértésének bizonysága. Valójában, még mindig nem kellően ismert előttünk
gazdag művészetének nemegy szépsége, vagy tanulsága. Népszerűsége íb inkább
állomás az olvasó néphez vezető utón, mintsem az olvasói elmaradottság jelleg
zője. Az "álmodónak" degradált Jókai álmait a történelmi tökéletesedésről, az
örök boldogságról évezredek óta álmodja az emberiség. "Életműve minden ellent
mondásosságával együtt, mindenestül, mégis nagyértékü erkölcsi tanítást hor
doz, amely az ólet, embertársaink szeretettre éppúgy oktat, mint n természe
tére,"
Sőtér István Ideák és nosztalgiák cimen Jókai kétfajta regénytípusáról
az ideavilágot megvalósító, illetőleg a közeli múltba visszavágyódást kifeje
ző müvekről szólt, A forradalomtól nemcsak években, hanem szemléletben is
mind távolabb kerülő kora elé az idea-regények, a Kárpáthy Zoltán. A kőszívű
ember fiai, a Rab Ráby manifesztálták a példát, hogy van másfajta élet is,
mint amit a kiegyezés felé csörtető, a kapitalizmus vásári örömeibe mártózó,
másik Magyarország Ígér. Legjobb regényei, például Az aranyember is, az idea
és a nosztalgia cgymásratalálásának, egymásbafonódásának szerencsés pillana
tai. A kortárs európai fejlődéstől eltérő utón járó regényei a jó és az igaz
diadalának hitét szuggeráltálc a kortársba, ős hagyták örökül a késői olvasóra.
Berta akadémikus Az élő Jókairól beszélt. "Nincs az esztétikumnak mégegy olyan
tarka spektruma, mint az övé" — mondotta —, ezt az emlékezés számvetésre
késztető pillanataiban is látnunk kell, szem előtt tartva a múló idő Jókai
•ívét sem kímélő, nagyarányú rostálását. Nagy regényei a változó idők válto
zott társadalmi viszonyai között is állják a próbát, "Volt érzéke az élet
gazdagsága iránt, le tudott szállni ennek az életnek emberileg, mély érzelmi
szintjeihez, g az esztétikus élet és művészet kisugárzása bámulatos gazdag
ságban támadt fel az ő képzelete révén".
Az előadásokat Csemus Mariann, Bánffy György, Bltskey Tibor és Szabó
K-'imán közremtiküdósével szerencsés kézzel összeállított irodalmi műsor követ
te, amely azonban Csemus Mariann pompás teljesítményét leszámítva - Krúdy
I.Ic ne mondénok Jókai Mórról cimü müvéből adott elő részleteket - nem volt méltó
az emlékülés Borta János- és Sőtér István-szabta színvonalához. Kissé a vidéki
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"holmik" emlékét idézte, amikor sem az előadó, eem a közönség nem veszi túl
ságoson szivére, ami a pódiumon történik. Főként Bánffy György esetében ke
rülgetett az a nehezen leküzdhető feltételezés, hogy kitűnő művészünk nem
mindennapi előadói képességeiben és tiszteletreméltó rutinjában bizva, a
helyszínen vette először kézbe a felolvasásra kiszemelt szöveget. Ennél azért
több tiszteletet érdemel Jókai emlékezete, valamint az ünneplésére egybegyUlt
szépszámú közönség. S erre apellálva kér elnézést az olvasótól a krónikás is,
hogy személytelen megbízatásából kilépve, im szubjektív érzéseinek is hangot
adott•
ÍŰKLÓSSY JÁNOS

AZ IFLA 1974. ÉTI KONGRESSZUSÁRÓL
VÁLYI Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója az IFLA
1974. évi washingtoni kongresszusának magyar résztvevője, február 25-én az
l.livM rendezésében a Könyvtárosklubban számolt be amerikai tapasztalatairól és
élményeiről.
Mint egyetlen magyar résztvevő, a plenáris üléseket és a Parlamenti
Könyvtárosok szekcióülését tudta csak látogatni, erről személyes tapasztala
tai alapján adott hirt. /Az IFLA kongresszusi iratai a KMK-ban rendelkezésre
állnak./
A fő téma a nemzeti könyvtárrendszerek tervezése volt. A referátumok és
hozzászólások gyakran hivatkoztak a Szovjetunió és a szocialista országok
tervezési tapasztalataira, szervezettségére. Tervezésre és szervezettségre
mindenütt szükség van:
- Az Egyesült Államokban jelenleg erősen decentralizált a könyvtárügy, ezért
igen nagy az igény a koordinálásra, a központi alapok elosztására, fehér fol
tok felszámolására, A kutatások és a képzés a két terület, ahol elsősorban
központi szervezésre mód nyilik;
- A fejlődő országok - hangsúlyozta Jamaica küldöttje hozzászólásában - most
építik könyvtári rendszerüket, számukra nélkülözhetetlen a távlati koncepció.
Tárgyalták továbbá az IFLA uj szervezeti szabályzatát és uj munkamódsze
reket, de ez részletesebben az 1975. évi oslói kongresszus témája lesz.
Az IFLA elnökévé egyhangúlag a dán Preben Klrkegaard-ot, a koppenhágai
Könyvtárosképző Iskola igazgatóját választották meg, oki eddig az IFLA gazda
sági irányitójának tisztségét töltötte be, Papp István az IFLA Journal szer
kesztőségének tagja lett.
A Parlamenti könyvtárosok szekciójában e könyvtártípus jellegét próbál
ták me ghat ár0 zni.
VÁLYI Gábor színesen számolt be további tapasztalatairól: elményszerüen
jellemezte az J»C munkáját, elsősorban a kongresszusi referensz-szolgáltatásó
kat én a gépi adatbankok felhasználását e szolgáltatásokhoz. Az LC magyar
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részlegéről, az ott dolgozó magyarokat foglalkoztató kérdésekről elhangzottak
betekintést engedtek e nagy könyvtár szükebb munkaterületére.
Az ENSZ, a New York Public Library és a Princeton-i Egyetemi Könyvtár
meglátogatása a modern technika széleskörű alkalmazásáról tanúskodik /Microfiche-k, ezekről gépi visszakeresés alapján másolatok, különböző rendszerek
hez on-line csatlakozó terminálok/.
Végül a New York Times adatbankjáról hallottunk. Ez ma a világ legnagyobb
szöveges részeket tároló gépi rendszere, Az újság az IBM-mel közösen dolgoztaki a programot. 1969-ben kezdtek hozzá, 120 ember 4 évi munkája és 9 mii t
költség vezetett az eredményhez. Fenntartása kb, 2,5 f> millióba kerül, rentábi
lis vállalkozásnak nem mondható, de az IBM-nek megéri.
/F...6/

Az egyházi gyűjtemények
könyvtárosai, hazai kulturkinRégi könyvek és kéziratok. Tanulmány
gyűjtemény. /Összeáll. Pintér Márta./
Közread, az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont, Bp. Népművelési Propaganda Iroda,
1974. 379 P.

cseink gazdag tárházainak őrizői számára a Könyvtártudomá
nyi és Módszertani Központ
szervezésében rendkívül ügyes
tematikájú tanfolyamot tartot
tak 1973-ban. Kiváló szakembe
rek foglalták össze dió-, eset
leg éppenséggel mogyorókéjban
azt, amit a régi és ritka köny
vek, kódexek, kéziratok kezelé

séhez alapfokon tudni kell. Az élet támasztotta kívánalmakon túl, amelyeket a
szerkesztő előszava emlit, kulturális értékeink megbecsülését érzem abban,
hogy ez a tanfolyam egy könyvnek adott életet, még hozzá kitűnő könyvnek, /Ha
Németországban jelent volna meg, minden bizonnyal egy "Einführung."Leitfaden..." sőt éppenséggel "Quellenkunde..jellegű címmel.a tanfolyamot nem
végzett kívülállót is jobban felbiztatták volna megvásárlására./
Már a kiadvány szerkezete, logikai felépítése, s a tartalmi megoszlás árn
nyal is szerencsések. Mintegy egyhatoda a terjedelemnek a kéziratok, kódexe);:,
Írástörténet kérdéseivel foglalkozik. Külön említésre méltónak érzem, hogy
- más hasonló kiadványokkal szemben - ebben a részben még emblematikai és vizjel-megállepitási kérdések is helyet kaptak, nem la szólva Rajeczky Benjámin
tájékoztatásáról Írásos hangjelzéses emlékeinkről.
A nyomtatott könyv története a nagyvilágban és hazánkban a XVI11, száza-'
<ig kb. ugyanennyi teret kapott, amelyben még a magyar nyomtatványok meghatáro
znának is jutott néhány jelzésnyi hely, sőt a magyar időszaki sajtó kezdetei
re is futotta egy ügyéé, tömör ös',-,ofoglnlásnyi•
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Terjedelmesebb rész következik, olyan fontos kérdéseknek szentelve az
előző két résszel kb. azonos teret, mint Hervay Ferenc rendkivUl didaktikus
tanulmánya a történeti földrajz néhány fontos kérdéséről, beleértve még a
nyomtatványok meghatározásához elengedhetetlen táblázatot a magyarországi
nyomdák földrajzi és időbeli elhelyezkedéséről, Berlász Jenő pedig közintézmé
nyeink, kulturális intézményeink szervezetéről Írott tanulmányával a kötet
számomra legkiemelkedőbb Írását nyújtja, összefoglalva a nem történész számára
mindazt, ami könyvtárosi munkája során problémaként felmerülhet.
Az egyházi gyűjtemények kialakulásának története /ugyanosak Berlász Jenő
tollából/ kiváló bevezetése a következő, az egyes egyházak könyvtárait bemuta
tó résznek. Minderre mintegy a koronát teszi rá V.Kovács Sándor bibliográfiája,
amely a kötet minden témájához, annak szerkezetével analóg csoportosításban ad
irodalmat. Külön kiemelném, hogy ez az irodalom nem véletlen cim-halmaz, hanem
az adott témákhoz tartozó irodalom jó válogatása, s ráadásul még kis lelőhelyjegyzéke is, amely a kiadványokba való betekintést is elősegíti. /Sajnos azon
ban, sok esetben nem tüntet fel lelőhelyet, vagy éppenséggel nem annyit, omenynyinek lennie kell. Ez azonban nyilván nem az összeállítás, hanem a bejelenté
sek eltérő adatainak következménye./
A kiadvány nagy erénye még, hogy - nálunk szokatlanul gyors átfutási Idő
vel - lehetővé tette minden résztvevő számára a leadott előadások újra átné
zését, áttanulmányozását, s ezáltal a szerzett ismeretanyag rögzítését. Ez az
erény azonban egyszersmind hibaforrás is: a gyors kiadás kényszere folytán
vált ugyanis egyenetlenné a könyv. A később Íratott tanulmányok részletezőbb
adatkifejtése, egész felépítése, éles ellentétben van a tanfolyami előadások
rövid, sillabusz-jellegü összeállításaival, amelyek nyilvánvalóan csak a tan
folyam hallgatóinak élmény-anyagával, a hallott és demonstrált adat- és tény
anyaggal egységben válnak igazán értékes információkká. Kívánatosnak tűnik
nemcsak a recenzens, hanem a magyar könyvtárügy egésze szempontjából a tanfo
lyam kiváló előadóival is tanulmányként megiratni a kötetben csak röviden
érintett témákat, s az igy teljessé váló kiadványt újból megjelentetni. Sőt
egy gondolattal továbblépve - még az is elképzelhető, hogy az igy kiegészült
kötet valamely világnyelvre lefordítva, a világ számos tudományos könyvtára,
kulturális intézménye számára közvetíteni tudná mindazt, amit az irott magyar
kulturális emlékek feldolgozásához tudni kell, s ami éppen ezért szélesebbkörü érdeklődésre tarthat számot.
WIX GYÖRGY1TÉ
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KÖNYVTÁRUNK
t

L ÉTÉRŐL

PRÁTER IVÁRHÉ
(1898

- 1975)

Csendesen, szerényen, szinte észrevétlenül, ahogyan köztünk
élt és dolgozott valaha, távozott örökre Práter Ivánná, egykori kollégáinak
szeretett és becsült "Öreg Irén"Je. Hosszú évek óta nyugdíjban, s súlyos be
tegség, sok-sok szenvedés által ágyhoz kötötten, már csupán néhány, ma még
az Országos Széchényi Könyvtárban lévő, elsősorban a Pölöspéldányközpontban
vele dolgozott régi munkatársa tartott vele kapcsolatot. Nem azért keresto
senki vele a találkozást, mert szánta szenvedései miatt, hanem mert mind
annyian becsültük csodálatos szorgalmát, szerénységét, műveltségét, s mert
vele lenni szellemi örömet, lelki gazdagodást Jelentett,
Mint Budapest egykori nagy polgármesterének, Bárczy Istvánnak a lánya,
Zilahy Lajosnak az Írónak sógornője, szinte mindenkit ismert, aki egykor Ma
gyarország politikai vagy szellemi életében szerepet Játszott, Pérje révén,
aki Kiss János altábornaggyal tartott kapcsolatot, a németek elleni ellenál
lás egy szárnyának részvevőit is ismerte. Emlékei - saját érdekes, színes egyénisége tükrében - emberközelbe hozták mindazokat, akikről beszélt, s Így
fiatal kartársai is megismerhették például Mikszáth Kálmánt egy süldő-leányka
szemszögéből, vagy Ady Endrét például, ahogy a Bárczy-család vendégeként meg
nyilatkozott, vagy Molnár Ferenc fanyar humorát, vagy egy-egy régi városatya
zord hivatalnoki mivoltát, Bajor Gizi vagy Darvas Lili színpadon kívüli lé
nyét, Élvezet volt őt hallgatni, akár emlékeiről beszélt, akár saját, mindig
modern, haladó, ifjúként ható gondolatairól, véleményéről. Halálával azok szá
mára, akik ismerték, egy korszak vált végleg történelemmé. Szivünk azonban
mégis azért szorul fájón össze, mert "Öreg Irén"-Unk szerető érdeklődése,
bölcs meglátásai nem kísérik többé tapintatos figyelemmel sem barátai, sem
könyvtárunk további útját.
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A PÁRTSZERVEZET HÍREI
Az OSzK Pártszervezete február 10>i taggyűlésén
dr. JÓBORU Magda főigazgató elvtárs ártákelte a könyv
tár 1974.óvi munkáját ás ismertette az idei áv leg
fontosabb feladatait* PAPP István elvtárs* a KMK 1gazgatója külön tájékoztatást adott a KMK elmúlt óv?
tevékenységéről és idei munkatervéről*
Az OSzK dolgozói őszinte örömmel vették tudomá
sul Jóború elvtársnő szavaiból kicsendülő optimizmust
vári elhelyezkedésünk és a felköltözés reménytkeltően
közeledő idejét illetőleg* Tájékoztatója arról győzhe
tett meg minden jelenlévőt* hogy a közművelődési és tudománypolitikai pártha
tározatok végrehajtásában az OSzK feladatainak és szellemi kapacitásának meg
felelően vesz részt. Pelsorolva az 1974* év eredményeit rámutatott arra* hogy
ezekkel együtt* jelentkeznek gyengeségeink is* a lemaradások* A szaporodó
feladatok mindig érzékelhetővé teszik a könyvtár teherbírásának határait. Tá •
jékoztatásának rendkívül figyelemreméltó megállapításai foglalkoztak a könyv
tár belső és kifelé irányuló munkájának arányaival* a gépesítés kiterjeszté
sével kapcsolatos feladatokkal* továbbá olyan súlyos lemaradások felszámolá
sával* mint a Hirlaptári állomány feltárása* (Ez utóbbival időközben a veze
tői tanács részletesen foglalkozott* erre következő számunkban visszatérünk.)
Papp István elvtárs tájékoztatása nyomán képet kaptak az OSzK dolgozói a
KMK rendkívül sokrétű művelődés- és könyvtárpolitikai tevékenységéről* amelyet
szintén a közművelődési párthatározat végrehajtásával kapcsolatos feladatok
jellemeznek.

MUNKAPELAJÁRLÁSOK TELJESÍTÉSE
A Katalogizáló osztály dolgozói a múlt év októberében bekap
csolódtak az MSzMP XI. kongresszusa és hazánk felszabadításának 30* évfordu
lója alkalmából országos mozgalomként megindult munkaversenybe. Ennek kereté
ben vállalták* hogy szabadidejük terhére végeznek el olyan munkákat* amelye
ket az osztály - munkaerő hiányában - munkaidőn belül elvégezni nem tud,
(V.ö. OSzK Híradó 1974. 9-10. szám.) Munkafelajánlásukat 1975 februárjában
elvégezték.:
1. Rendezték az osztály segédkönyvtárát* amelynek során 6 dolgozó 130
folyóméter könyvet revideált. E munkára fordított idő 36 óra.
2. A 10.440 db-ot kitevő úgynevezett "henye" rendszavu cédulák rendezé
sében 13 dolgozó vett részt 84 órában.
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mativák szerint a fenti felvátelszám igénye 34 007 méter lett volna* Az
elért megtakarítás összesen 10 522 méter, ami havi átlagra számítva
1315 métert jelent, A megtakarított film értéke 142 047 Ft, Vállalásuk
teljesítésének eredményeként ugyanilyen megtakarítás fog Jelentkezni a
pozitív filmfelhasználásnál is,
3, Vállalták szakmai ismereteik rendszeres bővítését részben egyéni, részben
csoportos önképzés alapján. Ennek érdekében munkahelyi könyvtárat létesítet
tek, amelyben szakkönyvek és a legfrissebb folyóiratok találhatók. Ezek olva
sásával az egyéni szakmai önképzés folyik, A csoportos képzéshez az osztályvezetés tematikát dolgozott ki, amelynek alapján március hónapban megkezdőd
nek a foglalkozások.
4. Az osztályvezetés vállalta, hogy a teljesítményeket rendszeresen értékeli,
s a tapasztalt hiányosságokat a dolgozókkal megbeszéli, javaslataikat meghall
gatva a pozitívan értékelhetőket a termelés szinvonálának emelése érdekében
alkalmazza. Mindennek eredményeként az eltelt nyolc hónap során kidolgozásra
kerültek a teljesítmény feltételek, a munka és anyagnormativák, uj munkaszer
vezet alakult ki, amely a kollektív munka fejlesztését hivatott segíteni. Mind
ez lehetővé tette az osztály számára egy olyan premizálási rendszer kidolgozá
sát, amely a ténylegesen mérhető eredmények számbavételén alapszik.
5, Vállalták, hogy Polláck Mihály téri csoportjuk az olvasószolgálati megren
delések teljesítésének idejét átlagosan 9 napra csökkenti. A megrendelések
teljesítésének átlagos átfutási ideje Jelenleg 6 nap.
6. Vállalták, hogy a főosztály vezetője részére és a szakmai tanulás előse
gítésére egy-egy kézikönyvtárat állítanak össze, A vállalást teljesítették.
A Raktári osztály ez év október 31-én kelt kongresszusi fel
ajánlását teljesítette. Szabad szombatokon, november 9-én és 16-án, napi 8-13
óráig tartó műszakokban a következő teljesítményeket érték el:
A központi épület pincéjében ládákban tárolt feldolgozatlan nyomtatvá
nyokat a FJSPED Vállalat igénybevételével a vári toronyraktár déli 4.szintjére
felszállították, helyszínen a ládákat kibontották és az anyagot 169 folyómé
teren polcokra helyezték, E munka során elvégezték az üres ládák összehordá
sát, a tetők szögtelenltését s a keletkezett szemét eltakarítását.
A vállalt munkafeladaton kivül jól szervezett összefogással és a munka
idő maximális kihasználásával további igen jelentős állománytelepitési munkát
is elvégeztek. A nyáron ugyanis a Polláck Mihály téri könyvanyagunkat soron
kivül csak ideiglenes elhelyezéssel tudták a várba költöztetni. E két kommu
nista szombat alkalmával
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tettek át végleges helyére:
200

polcfolyóméter anyagot mozgattak meg és telepí
185

métert az északi

4-ről

az

1.

emeleti szintre,

métert pedig az északi 4-®s raktáron belül.
Mellékelten feltüntetik a munkálatokban résztvevők névsorát a munkanapok

és a ledolgozott munkaórák

(161

óra) megjelölésével.

Kérik, hogy könyvtárunk Gazdasági Hivatala dolgozóik túlmunka dijának
megfelelő összeget lehetőleg az árvízkárosultak Javára átutalni szíveskedjék.
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3. A* adréma Üzem 3 dolgozója a lemezt ár bán, a sorozati anyag revízió
jából vállalt 108 fiók (kb. 21.000 db lemez) helyett 216 fiók (kb. 42.000 dl
lemez) átnézését végezte el 42 óra alatt.
A Kézirattár dolgozói a XI.Pártkongresszus tiszteletére tett
felajánlásukat határidőre teljesítették. A Tár tudományos dolgozói - a közmű
velőddel határozat jegyében - elkészítették a tervét annak a kiadványnak, amellyel könyvtárunkat az olvasó közönség szélesebb körében kívánják Ismertté
tenni,
A Babits Fond mintegy 3000 cédulájából álló katalógusát ellenőrizték és
beosztották a Tár összesítő katalógusaiba.
Kisnyomtatványtár. Pártunk XI,Kongresszusára ás hazánk fel
szabadulásának 30-lk évfordulójára tett felajánlásunkat teljesítettük.
1910-ig

az aprónyomtatvány gyűjteményből a munkásmozgalomra vonatkozó doku
mentumokat kiszedtük, a szöveges plakátgyűjteményből a közigazgatási- és po
litikai plakátokat kiválogattuk. Az osztály ezzel a munkásmozgalommal kap
csolatos kutatást könnyíti meg,
A Mikrofilm Osztály dolgozói által 1974. junius 13-án tett
kongresszusi felajánlások teljesítése.
1, Vállalták, hogy a filmek készítésénél, másolásánál és kidolgozásánál az
1974.

május 31-el lezárt szakaszban mutatkozó

1'62%-os

selejtst tovább csök

kentik. Meg kell jegyezni, hogy az osztályvezetőé megszigorította a selejt
fogalmát, o a korábban annak nem számitó felvételismétlést is selejtnek te
kinti.
Teljesítés:
a, Negatív felvételek készítése. 1974. julius 1-től 1975. február ?8~lg
összesen 23 361 méter filmet használtunk fel. Ebből személyi hiba foly
tán 124 méter (0*53%), géphiba miatt 488 méter (2*09%) volt a selejt,
így a negativ filmek készítésénél a eelejt összmennylsége 612 méter,
azaz 2*62% volt.
b, Diapozitív másolatok készítése. 1974. julius 1-től 1975. február 23-ig
összesen 33 153 méter filmet használtunk fel. Ebből személyi hiba foly
tán 161 méter (0*48%), géphiba miatt 380 méter (1*17%) volt a selejt,
így a pozitív filmek készítésénél a oelejt összmennylsége 549 méter,
azaz

1*65%

volt.

2. Vállalták, hogy a fotónyersanyagok drágulásának ellensúlyozására - a tech
nológiai előírások szigorú betartása mellett - a nyersanyagot jobban kihasz
nálják, a azonos felvételszámra vetítve legalább

200

méter tőkés importból

.•tzáriinző negatív filmet megtakarítanak.
! "Masitéa:
1974. julius 1-től 1975. február 28-ig 734 895 felvétel elkészítésére
(a selejttel együtt) ?3 405 méter filmet használtunk fel. A korábbi nor-

4?

A Színháztörténeti Tár február 25-án befejezte a kongresszu
si felajánlás keretében vállalt munkát. A vállalás többrétű tevékenységbál
állott!
1. ) Rendezték, selejtezték a Tárban az állományvédelmen klvUll kategó
riából kb.

15

év alatt összegyűlt mikrofilmeket, a hagyatékokból, ajándékok

ból származó, üvegre készített felvételeket, régi sikfilmeket. stb.
2. ) Uj. a Mikrofilmtár által kialakított módszert követó filmnaplót fek
tettek fel (ami FM 6 jelzet szerint 1214 egység bevezetését jelentette).
3. ) A selejtezés után megmaradt, rendezett anyagot katalogizálták (ami
70 db. számos esetben analitikus címleírás elkészítését jelentette). A kata
lóguscéduláktól egy példányt saját Táruk,

egy példányt pedig a Mikrofilmtér

számára gépeltek.
A Térképtár munkafelajánlását már 1974. december 31-re tel
jesítette. Feldolgoztak 50 db metszetes XVI-XVII.századi atlaszt, 100 db XX.
századi térképet, beosztottak 1000 db katalóguscédulát, beszegtek állományvédelmi célból

300

db térképet.

AMATÖR KÉPZŐMŰVÉSZÉÉ FIGYELEM!I(
Itt a lehetőség, bárki a világ elé tárhatja
műveit 1
Képzőművészeti kiállítás a fiatalság, az útkeresés,
a formabontás jegyében!
Korlátozás nélkül, minden alkotással, amennyit csak
a Pinceklub befogadni képes, jelentkezzetek!
Érdeklődni lehet Papp Sámuelnél, a Raktári Osztályon.
Telt 134-400/18 mell’.

Helyesbítési A Híradó 1974. évi 11/12. számában a KISZ Irodalmi körének
terveiről adtunk tájékoztatást. S pikk szerzői Szalay Márta és - az alá-,
Iránban nem jelzett Zöldé Kornélia. Ők egyben az Irodalmi kör vezetői is'.
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8ZAKBZgRVEZETI HÍREK
A SZOT Elnökségének határozata alapján 1975*
január

31.-ig

minden szakszerre se ti tag uj tagsági

könyvet kapott*
A tagkönyvoseróvel kapoaolatoa feladatok irányí
tására alapszervecetünk Operatív Bizottságot jelölt ki,
melynek tagjai voltakt Pintér Antalná a Számvizsgáló
Bizottság elnöke, Gyulai Árpád SZB titkár, Dárdai
Miklósné, Deli Györgyné ás Hoffer Rezsöné SZB

tagok*

A fontos politikai ás szervezési feladatokon kívül a több mint 300
taggal rendelkező alapéservecetünknek ez tetemes adminisztráoiós munkát Is
jelentett, melyet igyekeztünk nagy gonddal megoldani, .ssemelőtt tartva szer
vezettségünk és a tagdíjfizetési készség növelését Is*
A munkálatok befejezése utáni zárójelentés.adatai szerinti
szervezett dolgozóink létszámai......*;;466
nyugdíjasok!.......... .................. 90
jogfenntart ókt/gyermekgond*segélyen
lévők, katonák stb./••..*•••...... ••••..27
alapszervezetünk taglétszáma összesem 565 fő
A Számvizsgáló Bizottság a tagkönyvcsere végrehajtását folyamatosan
ellenőrizte. Az irányításban különösen kiemelkedő munkát vágzett Pintér
Antalné a SZVB

elnöke, Vén Tlborné aki az adminisztrációs teendőket a tőle

megszokott pontossággal, színvonalasan látta el, valamint igen nagy segítsé
get nyújtott a bizalmitestület is a.munka zavartalan lebonyolításához*
Ezzel egyidőben zártuk az 1974* évi költségvetési évünket is* A Számvizsgáló Bizottság erre vonatkozó jelentését a Szakszervezeti Bizottság meg
tárgyalta. A jelentés az alapszervezet gazdasági munkáját és ügyvitelét jó
nak minősíti. A bevételek és a kiadások a tervezettnek megfelelően alakul
tak

8

biztosították az anyagi alapot lényeges mozgalmi feladataink ellátá

sára tagságunk Igényelnek megfelelően*
1974. évi bevételeink összegei 90i932.- Ft
1974. " kiadásaink
"
t 85»323»10 "
Itt jegyezzük meg, hogy kulturális rovatunk átcsoportosításával, sike
resen miiködő énnekkarunknak méltó egyenruhát biztosítottunk az elmúlt év
folyamán. Alapszervezetünk forgóalapja 1974. december

31**ém

26*432.60 Pt.

ÜELI GYÖRGYÜK
A SZAKSZERVEZETI TANÁCS igen sikeres vita keretében fog
lalkozott a könyvtár múlt évi munkateljesítményével és idei terveivel*
A vitaindító előadást Dr.Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes tartotta. Ered
ményeket, gondokat, feladatokat elemző, a vezetés problémáit is feltáró,
értékes, gondolatgazdag előadásához élénk hozzászólásokkal kapcsolódtak a
szakszervezeti tanács jelenlévő tagjai. A tanácskozásra következő számunk
ban még visszatérünk.
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vezbtöségvAiasztAs

A KISZ-ben

KISZ alapszsírrazatünk

1975*

február 26-án

tartotta.rezetösógválasztó taggyűlését a Diszteresben. A könyvtár Igazgatóságát Br. Havasi
Zoltán fóigazgatóhelyettes, a Pártéserrezetét
Óvári Sándor párttitkár képviselte. A VIII.
Kerületi KISZ Bizottság kiküldöttje Csányl István
volt.
A jó hangulatban lezajlott, de vitáktól sen
mentes gyűlés után a tagság az alábbi vezetőséget
választotta meg!
Titkárt Farkas Ágnes.Vezetőség! Balogh Judit
Hajdú Erzsébet
Jenei Anna
Pékár Zsuzsa
Róvay Rita
Sarlós Veronika
Iredményes, jó munkát kívánunk az uj vezetőségnek!

A KISZ-ÉLET HÍREI
Az év első taggyülését január 15-én tartottuk. A napirenden
a/ tagfelvétel /Erényi Júlia/
b/ az uj - egy évre szóló - toy.nérd igazolvány bevezetésével és a KI8Z-tagfelvétel során alkalmazandó patronéIánaal kapcsolatos tudnivalók ismerte
tése,
o/ a Forradalmi Ifjúsági Kapok könyvtáron belüli megrendezésének tervei
/fetopályázat, irodalmi-zenei és dokumentumműsor, kiállítás a klubban/
d/ a klubprogramok kialakításához segítséget nyújtó kérdőív tervének meg
vitatása,
e/ aktuális programjaink megbeszélése szerepelt.
A KISZ-klubban található faliújság szerkesztését az,alábbi fiatalok
vállalták! Pusztai Istvánné /Fotólaboratórium, Pollack If. tér fáz./, főszerkesztő
Erényi Júlia /KFKC/
Pékár Zsuzca /Sokszorosító, Guszev u./
Papp Sámuel /Könyvraktár/
Bármilyen közérdekű mondandód vagy bemutatásra alkalmas fotód, rajzod etb.
van, fordulj hozzájuk bizalommal!
A klubban őtlet-gvü.1tő dobozt ia elhelyeztünk, s ebbe ötleteken kívül
véleményt és az ötletek megvalósítására vállalkozók nevét is várjuk!
/Ehhez viszont legalább egyszer el kell jönni a klubba!/

!?0

A zenei klub vezetői — Balogh Judit éa lánczél Anikó — éa a lassan
stabilizálódó klubtagság sikerrel veszi az akadályokat* Kár három alkalmon
túljutottak* a lapzártakor értek a negyedikhez. Ha semmi váratlan esemény
nem jön közbe, úgy tűnik, szerencsésen beérnek a célba, azaz lebonyolítják
júniusig a

6-8

klubösszejövetelt, éa közbon merészebb ötlet-társitásokkal,

bekalandoznak a zene végtelen világából nébáiy tájat.
Február

11-én

érdekes előadást hallottunk Vágó György angol szakos

tanártól, aki az UNESCO megbízásából négy évig Indiában tanította & magyar
nyelvet, Uj Delhi egyetemén. Előadása témája volt a hindu fiatalok helyzete
a családban, életmódjuk és mindennek vallási-t éraadalmi alapja* A temérdek
meglepő közlés, a számunkra különös szokások hiteles bemutatása, az előadás
után kibontakozó élénk beszélgetés elősegítette, hogy a közhelyek, amelyek
Indiáról bennünk éltek, élettel és igazsággal teljenek meg.
lapzártakor folynak az értékelő KISZ-csoport gyűlések, amelyek elősegí
tik annak eldöntését,.hogy mennyiben tudtunk eleget tenni a KJS!&-tagsággal
járó követelményeknek. Ilyen fajta értékelésre idén kerül először sor, igy
nem könnyű megtalálnunk azt a "mércét", amivel mindenkit igazságoson mérhe-,
tünk. Idén még nem tehetjük túl magasra a lécet, nehogy a többség leverje...
Ugyanakkor reméljük és elvárjuk, hogy aki most vállalja a már pontosabbaa
kirajzolódó követelményeket, az a következő egy év során tudatosabban fog
ezek megvalósításán fáradozni'.

"meg kell tanulni azt a nyelvet, amely ennyire képekben gondolko
dik".- mondta Heinrlch Bnrtmann ur, amikor

1972-ben

először VagyarcrazAgon

járt. Mint az egyházi könyvtárak felügyelője, vendégként részt vett a
8zorabathoJyen

megtartott "Népművelők és könyvtárosok nyári tanác3kozásá"~n.
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Bártmarna ur azóta már kiválóan beszél magyarul, szép népdalunkat alsóként
megtanulva* Elismerően szólt a végiglátogatott magyarországi könyvtárak
munkájáról, élénk ifjúsági életéről, különösen kiemelve a nálunk folyó nép
szerű kórusmozgalmat*
ö közvetítette Magdeburg város egyik Ifjúsági Egyesületének meghívását,
amely szerint a fasizmus felett aratott győzelem }0 éves évfordulója alkal
mából rendezett ünnepségsorozat egyik eseménye kórusunk önálló hangversenye
lesz. A hangversenyre május

15-én

kerül sor a Szovjet-Német Barátság Házá

ban. Tíz napos vendégszereplésünk ideje alatt több kisebb közreműködésen
kivül valószínűleg még egy önálló hangversenyt adunk május

17-én

a magde-

burgi dóm káptalantérmében.
á fellépések között szabadidőnk nagy részét kirándulások töltik majd
ki, melyeket Wartburg vára, Erfurt, Eisenach környékén valamint a Hars-hegy
ségben teszünk.
A magdeburgl napok után utazásunk utolsó állomásaként a május 19-re
tervezett halle-1 vendégszereplést említeném. Az NDK-ban dolgozó magyar fiata
lok KIS^-szervezete rendezésében /amellyel KlSZ-szervezetünknek már régóta
igen szoros kapcsolatai vannak/ önálló hangversenyt adunk a már említett 50
éves évforduló keretében. NDK-beli utunkról május 21-én érkezünk vissza.
A hangversenyek műsorosazeállitáaánál elsősorban vendéglátóink kéréseit
vettük figyelembe. A műsor első felében madrigálok, motetták /köztük jónóhány
német szerző müve/, második felében kizárólag magyar müvek: Liszt, Bartók,
Kodály és kortárs szerzők alkotásai szerepelnek valamint több népdalfeldolgo
zás. A mintegy 20-22 uj mü betanulásának komoly, de örömteli munkája már feb
ruárban a szokásos visegrádi edzőtáborozáson megkezdődött, ahol a korábbi évek
hez hasonlóan a napi több órás próbák eredményességét a tagság minden eddigit
felülmúló nagy létszáma, vidám hangulata, és több kirándulás fokozta.
Sok munka áll mögöttünk..., de ez az ötödik, igen mozgalmas évad sok
örömet hozott! A Budapesti Kamarakóruofesztivál /okt. 13*/ és a minősítő hang-,
verseny /dec.

1./

szép sikere mellett legőszintébb örömet talán akkor éreztünk,

amikor a november 7-1 ünnepélyen szép egyenruhánkban az OSZK nyilvánossága elé
léphettünk, s láttuk, hogy milyen szeretetteljes figyelemmel hallgatnak minket
munkatársaink, nézi és pártfogolja munkánkat az Intézetvezetöség. Ennek kifeje
zése volt az a 10.000 Ft-os jutalom is, amelyet Sebestyén Géza főlgazgatóh.
adott kamar&kórusunknak s amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Legközelebbi nyilvános szereplésünk - a Pártvezetősóg felkérésére - az
ápr. 4-i ünnepélyen való közreműködés lesz. Ugyancsak áprilisra tervezzük kö
zös hangversenyünket a Zirci Uttörőkórussal, amelyet a Díszteremben rendez
nénk meg, - felelevenítve kapcsolatainkat Zlrc városával, ahol.1972-ben ven
dégszereplésünk alkalmával felejthetetlen két napot töltöttünk. Ezen a hang
versenyen mutatnánk be azokat a számokat NDK- műsorunkból, amelyek még nem
hangzottak el nyilvánosan.
A sok szép tavaszi program
mizmus már megvan!!!
AVARNÉ NEMES ZSUZSA
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megvalósításához szükséges opti

