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A könyvtár Vezetői Tanácsa 1979* december 18-án Falta Rosemarie osztályveze
tő és dr. Palkossy György főosztályvezető előterjesztésében MA nyilvános 
szolgálati dokumentum- és információszolgáltatás átmeneti korlátozása az
OSZK-ban" o. előterjesztést tárgyalta meg.

A kérdéssel a Vezetői Tanács már egy évvel ezelőtt, 1978. október 9-1 
Ülésén is foglalkozott dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes előterjesztésé
ben. /Az állomány biztonságának és használati lehetőségének vizsgálata. Vö. 
OSZK Híradó 1978. 10-11. sz. Krónika rovatát, valamint az OSZK Híradó 1978. 
8-9# szám 215-217.1./ A Vezetői Tanács akkor határozatot hozott, mely szerint 
az állománybiztonság fokozása érdekében, átmeneti jelleggel, mintegy az uj 
épületben való megnyitásig terjedő időszakra, az olvasói /és egyéb igénylői/ 
szolgáltatások korlátozásának tervét kell kidolgozni, megvitatni, majd - a 
főhatóság jóváhagyásával és támogatásával - hatályba léptetni,

A mostani, előterjesztés már a kidolgozott javaslatokat tárta, részletes 
indoklással, a Vezetői Tanács elé. Idézlink az indoklás szövegéből:

"Az OSZK összállománya az utóbbi húsz esztendőben kereken 50 százalék
kal, ezen belül a könyvek száma 41, a periodikák száma 44 százalékkal növeke
dett. Elhelyezésünk, munkafeltételeink, raktári férőhelyünk, személyzeti lét
számunk ezt a növekedést arányosan nem követte. Mig húsz esztendővel ezelőtt 
a könyvtár teljes feldolgozott állománya a három központi épületben volt rak
tározva, ma raktáraink szétszóródtak, raktári állományunk számon- éé rendben- 
tartása sokkal nehezebbé vált. Ebben a húsz esztendőben teljesen kicserélő
dött raktári személyzetünk és rendkívül romlott a kezelőszemélyzet állandósá
ga is. Olvasószolgálatunkban ugyancsak megnőtt a személyzeti fluktuáció. A 
növekvő raktári állományhoz képest relatíve csökkentek köttetési és karban
tartási lehetőségeink és a 20. század derekán állományunk egyre nagyobb há
nyadát éri utói a papíranyag elöregedése.

Növekedtek ebben az időszakban problémáink a könyvtárat igénybe vevő ol
vasókkal kapcsolatban is. A beiratkozottak száma /például 1958-at és 1978-at 
összehasonlítva/ megkétszereződött, az olvasók kategóriáinak minőségi megosz
lása általában romlott, azaz a közérdekű és a nemzeti könyvtárhoz kötött 
igénylők száma relatíve ősökként. Olvasóink nagy százalékban használnak olyan 
müveket, amelyek más könyvtárakban is utólérhetők. Mivel ezen felül a kereslet 
kevéssé szóródik, hanem az állománynak többé—kevésbé jellegzetes részeire kon—
oentrálódik, abba a helyzetbe kerültünk, hogy szemünk előtt használódik el a 
nemzeti könyvtár 1952 előtti un. nyomtatványtári archlvális anyagának jelenté-
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kény - és éppen a minőségileg fontosabb - része.
Héhány évvel ezelőtt sikerűit felhívnunk a figyelmet a régi hlrlapállo- 

mány vésztjósló állapotára és sikerűit erre vonatkozólag jól-rosszul kielé
gítő védelmet teremteni. Ma fel kell ismernünk, hogy egyéb állományrészeink 
azonos, vagy hasonló veszélyben vannak. Könyvhasználati kultúránk országos 
elmaradottsága miatt konstatálnunk kell még a helyben való könyv- /stb./ 
használat, a könyvkezelés, a szállítás stb. állományrongáló hatását Is."...

"Ebben a helyzetben a parancsoló rendszabály csak az lehet, hogy az ál
lomány .jelenlegi sokoldalú igénybevételének a mértékét csökkenteni kell, a 
kiszolgálásban a helyben és a különböző raktárak között állandóan mozgó a- 
nyag kvantumát leszorítani és a nehezebbé vált nyilvántartási, raktárrende
zési, karbantartási-köttetési munkákra személyzetünknek az eddiginél több 
időt és kapacitást kell biztosítani."...

"A tervezett gyűjteményi korlátozások lényege a hungarika elsőpéldány 
/sarchiválts példány/ védelme. Ezt a példánysorozatot ma sokszor nemcsak a 
használat, hanem a szállítások gyakorisága, a belső mozgatás is veszélyezte
ti. A korlátozások súlyosabbra tehát az a kör, mely a csupán egyetlen pél
dányban meglévő dokumentumokra vonatkozik. Hyomtatványtári anyagunk 1952 
előtti része jelentős részben ilyen. Mégis, az állomány /különösen a könyv
gyűjtemény/ nagy hányadban tartalmaz másodpéldányokat is. A legsúlyosabb to
vábbra is az egypéldányos hirlapanyag fényképezetlen maradékának helyzete, 
de most már ide foglalható az egypéldányosnak maradt könyv- és folyóiratanyag 
is. E rétegbe többnyire nem az "alapvető", a "nagy" kiadványok, folyóiratok, 
könyvek, hanem inkább a ritkább, kis példányszámú és éppen a maguk témájában 
specifikus darabok tartoznak; nagy részük országosan is egyetlen példány. A 
megőrzés kötelezettsége és a használat szüksége e körben tehát élesen konfron
tálódik."

Az előterjesztett javaslatok az olvasók uj, differenciáltabb és a könyv
tár céljaihoz alkalmazott kategorizálásából indulnak ki és a korlátozó szabá
lyokat ezekhez a kategóriákhoz kötik. Alapvető, egyetemes szabály, hogy vala
mennyi gyűjteményben a csak egyetlen példányban meglévő hungarika dokumentu
mok /archiválás példányok/ csak helyben használhatók és könyvtárközi kölcsön
zésbe sem bocsáthatók. A védett és már. mikrofilmen meglévő dokumentumok csak 
mikrofilmen használhatók. Mind a központi, mind a különgyüjteményi tájékozta
tó tevékenységben javasolták az önköltségtérités bevezetését. /A felhasznált 
munkaórák számához igazodó óradijtérités kiszabása minden olyan esetben, ami
kor a központi vagy szakjellegű tájékoztató szolgálat, belföldi igénylő - in
tézmény vagy személy - számára, egy órán túl terjedő időkihatással adatgyűj
tést, adatellenőrzést, irodalomkutatást, fényképezésre való előkészítést vég
zett. Kern számítható fel térités az állami szervek államigazgatási, illetve 
igazságszolgáltatási jellegű ügyeiben, megkeresésre végzett munkáért./

Részletes javaslatokat tartalmazott az előterjesztés a dokumentumoknak a 
könyvtári belsőmunkára való használatával, ill. forgalmával kapcsolatban is.

A könyvtár vezetősége helyben hagyta a javasolt, részleteiben a megfele
lő végleges szabályzatba foglalandó olvasói kategóriákat. Az értekezleten el
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hangzottak figyelembevételével egyetértett a dokumentum-szolgáltatás java
solt korlátozásával, és megbízta az Olvasó- és tájékoztató szolgálatot a 
végrehajtással, 111. annak előkészítésével. A beiratkozásra jogosított olva
sók körének korlátozását a Vezetői Tanács jelenleg nem tartotta időszerűnek.

A határozatok hangsúlyozták annak szükségességét, hogy a közvéleményt 
a bevezetésre kerülő korlátozásokról tájékoztatni kell, az Olvasó- és tájé
koztató szolgálatban dolgozókat pedig megnövekedett feladataik ellátására 
alaposan fel kell készíteni, /Belső tanfolyamok;értekezletek, konzultációk 
stb./ A jövőben meg kell szigorítani és következetesebben kell ellenőrizni 
a raktárakból való kivitel rendjét, a belső kölcsönzéseket és a nyilvántar
tási rendszert. További vizsgálódásokat látott szükségesnek a vezetőség a 
monografikus anyag szórakoztató jellegű és formájában könnyebben rongálódó 
/paper-back/ anyagának használati korlátozására. A reprográfiai szolgálta
tások kérdéskörének külön vizsgálatára kerül majd sor 1980-ban. Végül a Veze
tői Tanács állásfoglalásában leszögezte, hogy a kényszerű korlátozó intézke
dések bevezetése az egész könyvtáron belül szemléletváltozást követel, s az 
olvasószolgálatban dolgozóknak helyes döntéseikben meg kell kapniok a szük
séges védelmet mind a könyvtáron belül, mind esetleges kívülről jövő kriti
kákkal szemben.

Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA

Szervezeti változás

Könyvtárunk főigazgatója a munkaszervezet racionalizálása érdekében az I. 
főosztály Katalogizáló osztálya keretében működő hirlapfeldolgozó részleg 
3 főnyi, mikrofilmezésre előkészítő csoportját a Perczel Mór u. 3.sz. alat
ti helyiséggel és az ott lévő felszereléssel együtt 1980. február 1-i hatály- 
lyal ideiglenesen a Várberuházási és Állományvédelmi Igazgatóság keretében 
működő Mikrofilmtár szervezeti kötelékébe helyezte át.

Ezzel egyidejűleg a főigazgató úgy rendelkezett, hogy a magyar hírlapok 
állományvédelmi mikrofilmezésre való előkészítésének cím szerinti és mennyi
ségi tervét a jövőben a Mikrofilmtár készítse el és gondoskodjék a munkála
tok irányításáról olymódon, hogy mikrofilmezésre a lehetőség szerint már a 
kiegészített, a hiányokat más intézmények anyagából pótolt, minél teljesebb 
sorozatok kerüljenek.

A hírlap-állományvédelmi mikrofilmezés zökkenőmentes lebonyolítása, az 
érintett osztályok, 111, részlegek szoros együttműködésének biztosítása ér
dekében a részletes eljárási szabályokról az érdekelt szervezeti egységek 
közvetlenül állapodnak meg.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

1979. július - december

Munkatársaink külföldön
Személycsere keretében

A szocialista országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében deoem- 
ber végéig az alább felsorolt munkatársaink voltak tanulmányútont

Borsa Gedeon /RMNY Bibliográfiai csoport/ júliusban 12 nap, Belgrád, 
Nemzeti Könyvtár - Hungarika kutatás.

Köpe'czi-Nagy Gábomé /Régi Nyomtatványok Tára/ augusztusban 14 nap,
Krakkó, Jagelló Egyetem Könyvtára - Hungarika kutatás.

Kamondi Antal /Könyvek Központi Katalógusa/ augusztusban 5 nap, Varsó, 
Nemzeti Könyvtár - Tapasztalatcsere a nemzeti bibliográfia és a központi ka
talógusok gépesítéséről.

Németh Mária tudományos titkár, szeptemberben 7 nap, Moszkva, Lenin 
Könyvtár - A tudományos munka és a kiadvány! tevékenység tanulmányozása.

Bor Kálmán /Gyarapítási osztály/ szeptemberben 7 nap, Moszkva, Lenin 
Könyvtár - Tájékozódás a nemzetközi könyvvásáron, valamint az állománygyara
podási statisztikák vezetésének tanulmányozása.

Czigler Mária /Restauráló laboratórium/ szeptemberben 3 nap, Szófia, 
Nemzeti Könyvtár - A papiröntéses restaurálási technika tanulmányozása.

Somogyi Lajosné /Restauráló laboratórium/ szeptemberben 3 nap, Szófia, 
Nemzeti Könyvtár - A papiröntéses restaurálási technika tanulmányozása.

Karácsonyi Rózsa /Könyvtárközi Kölcsönzés/ szeptemberben 5 nap, Berlin, 
Deutsche Staatsbibliothek - Könyvtárközi kölcsönzési tapasztalatcsere.

Éried István /Olvasószolgálat/ szeptemberben 8 nap, Újvidék, Matica 
Srpska - Szláv-magyar irodalmi kapcsolatok kutatása.

Ráduly Márta személyzeti vezető, szeptemberben 6 nap, Lipcse, Deutsche 
BUcherei - Általános tapasztalatcsere, különös tekintettel a könyvtároskép
zésre és továbbképzésre.

Somogyi Pálné /Zárolt Kiadványok Tára/ szeptemberben 6 nap, Lipcse, 
Deutsche Bücherei - Tapasztalatcsere a zártanyag kezeléséről.

Botka Ferencné /Katalogizáló osztály/ októberben 6 nap, Belgrád, Nemze
ti Könyvtár - A folyóirat-feldolgozás munkaszervezetének tanulmányozása.

Somkuti Gabriella /Igazgatási osztály/ októberben 7 nap, Zágráb, Nemzeti 
és Egyetemi Könyvtár - Tárgyalások a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztésére, 
a tervezési, szervezési és irányítási módszerek tanulmányozása.

Mohor Jenő /Információs osztály/ októberben 6 nap, Újvidék, Matloa Srpska — 
A könyvtári munkaszervezés, a szolgáltatások és az egyllttmüködés tanulmányozá
sa.
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Bor Kálmán /Gyarapítási osztály/ októberben 12 nap, Újvidék, Matica 
Srpska - Részvétel a nemzetközi könyvvásáron, hungarika beszerzés.

Kiazely Olivémé /Nemzetközi Csereszolgálat/, októberben 5 nap, Zágráb, 
Nemzeti és Egyetemi Könyvtár - Kiadványcsere megbeszélések,

Miklóssy Jánosné /Katalogizáló osztály/ októberben 5 nap, Lipcse, 
Peutsche BUcherel - Tapasztalatcsere a központi katalóguscédula-ellátásról.

Szegedy Maszák Mlhályné /Katalogizáló osztály/ októberben 5 nap, Lipcse, 
Peutsche BUcherel - Tapasztalatcsere a periodika-feldolgozás módszereiről.

Tóth Lajos /Kötelespéldány-szolgálat/ október-novemberben 6 nap, Lipcse, 
Peutsche BUcherel - Tapasztalatcsere a kötelespéldány-szolgáltatásról.

Yelenczei Katalin /Régi Nyomtatványok Tára/ október-novemberben 8 nap, 
Zágráb, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár - Hungarika kutatás.

Bozzay Éva /Nemzetközi Csereszolgálat/ novemberben 6 nap, Újvidék, Ma- 
tioa Srpska - Kiadványcsere megbeszélések.

Orvos Mária /Információs osztály/ novemberben 6 nap, Pozsony, Egyetemi 
Könyvtár - Bibliográfiai adatkiegészités.

Óvári Sándor igazgató decemberben 6 nap, Leningrád, Szaltikov-Sosedrln 
Könyvtár - A könyvrestauráló részleg munkájának tanulmányozása.

Vekerdi József /Nemzetközi Osereszolgálat/ decemberben 6 nap, Leningrád, 
Szaltikov-Sosedrin Könyvtár - Kiadványcsere tárgyalások.

Részvétel nemzetközi konferenciákon

Zircz Péter főigazgató-helyettes a koppenhágai IFLA-kongresszuson vett 
részt /augusztus, 6 nap/. 1

Sonnevend Péter /Repertórium Szerkesztőség/ Pozsonyban a közös informá
ciós nyelv kialakításával foglalkozó szakértői tanácskozáson vett részt, a 
szocialista országok nemzeti könyvtári együttműködése keretében /szeptember,
3 nap/.

Zöldi Péter /MNB Szerkesztőség/ Pozsonyban a közös információs nyelv ki
alakításával foglalkozó szakértői tanácskozáson vett részt, a szocialista 
országok nemzeti könyvtári egyUttmUködése keretében /szeptember, 3 nap/.

Szilvássy Zoltánná /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Frankfurt/ 
/Mainban az ISDS igazgató tanácsi Ülésén vett részt /szeptember, 5 nap/.

FUgedi Pétemé főosztályvezető Bukarestben az NTMIR szabványosítási 
szakértői értekezletén vett részt /október, 6 nap/.

Szilvássy Zoltánné /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Moszkvá
ban az IKARR rendszertanács Ülésén vett részt /október, 6 nap/.

Bárány1 Olga /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Moszkvában az 
IKARR rendszertanács Ülésén vett részt /október, 6 nap/.

Zircz Péter főigazgató-helyettes a szocialista országok nemzeti könyvtá
ri igazgatói konferenciáján vett részt Berlinben /október, 6 nap/.

Szilvássy Zoltánné /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ az ISDS 
Igazgató Tanácsának párizsi elnökségi Ülésén vett részt /november, 2 nap/.

Zircz Péter főigazgató-helyettes az INTERINFOHMKÜLTURA tanácsülésén vett

5



részt Moszkvában /november, 4 nap/.
Sonnevend Péter /Repertórium Szerkesztőség/ az INTERINFORMKULTURA ta

nácsülésén vett részt Moszkvában /november, 4 nap/.
Soltész Zoltánná /Régi Nyomtatványok Tára/ Berlinben az ősnyomtatvány

kutatók nemzetközi tanácskozásán vett részt /november, 6 nap/.
Borsa Gedeon /RMNY Bibliográfiai csoport/ Berlinben az ősnyomtatvány

kutatók nemzetközi tanácskozásán vett részt /november, 6 nap/.

Egyéb kiutazások

Balázsovics Mihály /Olvasószolgálat/ Bécsben a "Párizsi Magyar Műhely" 
irodalmi társaság találkozóján vett részt, /julius, 3 nap/.

Kovács Ilona /Katalogizáló osztály/ az amerikai magyarság történetére 
és kulturális helyzetére vonatkozó adatokat gyűjtött az USA-beli Minneapolis 
Bevándorlástörténeti Kutatóközpontjában /augusztus-november, 3 hónap/.

Vavrinecz Veronika /Zeneműtár/ kanadai könyvtárak működését tanulmá
nyozta /augusztus-szeptember, 1 hónap/.

Murányi Róbert Árpád /Zeneműtár/, hungarika kutatás az NDK különböző 
könyvtáraiban /szeptember, 1 hónap/.

Fallenbűchl Zoltán /Kézirattár/ ösztöndíjas kutató-uton volt Bécsben 
/szeptember, 1 hónap/.

Az OSZK munkatársainak egy csoportja tanulmányi kiránduláson járt ju
goszláviai és ausztriai könyvtárakban /szeptember, 8 nap/.

Vizkelety András /Kézirattár/ Freiburgban előadást tartott a kézirat
áé kódexkatalogizálással foglalkozó könyvtárosok kollokviumán a magyarorszá
gi helyzetről, majd Münchenben folytatta korábbi kutatásait /szeptember-ok
tóber, 19 nap/.

Nagy Zsoltné /Katalogizáló osztály/ ösztöndíjas tanulmányúton volt Fran
ciaországban /szeptember, 3 hét/.

Hervay Ferenc /RMNY Bibliográfiai csoport/, hungarika-kutatás Lengyel- 
országban, a kulturális minisztériumok személycseréjének keretében /október,
8 nap/.

Patay Pálné /Térképtár/, hungarika kutatás Csehszlovákiában /október
november, 1 hónap/.

Szabó Géza /RMNY Bibliográfiai csoport/ hungarika-kutatás Csehszlová
kiában a kulturális minisztérimok személycseréjének keretében /november,
1 hónap/.

Vásárhelyi Judit /RMNY Bibliográfiai csoport/, hungarika-kutatás Len
gyelországban, a kulturális minisztériumok személycseréj® keretében /novem— 
bér, 8 nap/.

Holl Béla /RMNY Bibliográfiai csoport/, hungarika-kutatás Csehszlováki
ában, a kulturális minisztériumok személycseréje keretében /november, 2 hét/.

Nagy László /RMNY Bibliográfiai csoport/, hungarika-kutatás Csehszlová
kiában /november, 2 hét/.

Balogh György /Katalogizáló osztály/, helyszíni hungarika mikrofilmezés 
Csehszlovákiában, a kulturális minisztériumok személycseréje keretében /no
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vember, 2 bét/.
Zséli Lászlóné /Mikrofilmtár/, helyszíni hungarika mikrofilmezés Cseh

szlovákiában, a kulturális minisztérium személycseréje keretében /november,
2 hét/.

Németh Gabriella /Gyarapítási osztály/ olaszországi ösztöndíjas tanul
mányúton volt /november - 1980. február, 3 hónap/

Borsa Gedeon /KMNY Bibliográfiai csoport/ Reggio Emíliában előadást 
tartott az A.Panizzi emlékére rendezett tudományos Ülésszakon /deoember,
3 nap/.

Külföldi vendégeink 
Személycsere keretében

Bulgária
A szófiai Nemzeti Könyvtárból P.Kaludlna a pedagógiai müvek feldolgozá

sával ismerkedett.

Csehszlovákia
A martini Matica Slovenska Könyvtárából L, Horáková az audio-vizuális 

eszközök könyvtári használatát és a kutatásszervezési módszereket tanulmá
nyozta, J^Agnet^ szlovák vonatkozású anyagokban kutatott.

A prágai Nemzeti Könyvtárból O.Malá a Zeneműtár működését és más zenei 
könyvtárakat, I.Geltnerová a nemzeti bibliográfia gépesítését és a nemzetkö
zi könyvszámozás használatát, L.Kysilková a közgazdaságtudományi információs 
tevékenység magyarországi szervezetét és E.Novotná az audio-vizuális eszkö
zök használatát tanulmányozta különböző budapesti könyvtárakban.•

A pozsonyi Egyetemi Könyvtárból T.Vanoová és Z.Gesková korábbi kutatá
sát folytatta a régi slovacikumok területén, Z.Banská a magyar 'kötelespél
dány rendszerrel ismerkedett.

Jugoszlávia
A belgrádi Nemzeti Könyvtárból D.Danilovic. M,Kisió és N.Sindik a szent

endrei szerb egyházi könyvtár állományában kutatott.
Az újvidéki Matica Srpska Könyvtárából A.Kacanskl és Heinermann P. ki

adványcsere ügyekről tárgyalt, illetve a hungarika gyűjtés és feldolgozás 
folyamatával ismerkedett.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár küldötte, V.Kapun a Muraközre 
vonatkozó bibliográfiai adatokat gyűjtött.

Lengyelország
A krakkói Jagelló Egyetem Könyvtárából T.Smolarozyk és J.Lechowska a 

kisnyomtatvány gyűjtés módszereit tanulmányozta.

NDK
A lipcsei Deutsche Bücherei-bol Dr.G.Pomassl a bibliográfiai munkák,

H.Búnké a könyvtáraink közötti együttműködés időszerű kérdéseiről tárgyalt;
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az utóbbi előadáson ismertette a DB-t.
A berlini Deutsche Staatsblbliothekból H.Kasoar és K,Weber az olvasó- 

szolgálati munkával, illetve a vári építkezés helyzetével ismerkedett.

Szovjetunió
A moszkvai Lenin Könyvtárból T,G« Larina az olvasószolgálati munka mód

szereit tanulmányozta,

Olaszország
A firenzei Nemzeti Könyvtárból M,M,Schiavottl régi olasz vonatkozású 

anyagokban kutatott, valamint az olvasószolgálati tevékenységet tanulmányoz
ta.

Jelentősebb külföldi látogatók és kutatók

Júliusban J.Kowalczik. a lengyel ISDS Központ vezetője a magyar központtal 
való együttműködésről tárgyalt, Tanaka S. tokiói egyetemi tanár a német iro
dalomra vonatkozó anyagot gyűjtött, R,Staumüller-Freytag, a washingtoni Lib- 
rary of Congress osztályvezetője a magyar Nemzeti Könyvtárral Ismerkedett- 
Augusztusban Csapiáros István, a varsói egyetem magyar tanszékének vezetője 
egy készülő lengyel bibliográfiához magyar színházi adatok után kutatott, 
Dr.N.Schild neimari könyvtárigazgató a vári építkezésről tájékozódott, 
Dr.Farouk Omar kuwaiti miniszterhelyettes a könyvtárirányitás és -szervezés 
kérdéseivel ismerkedett. Szeptemberben Molnár Miklós, a genfi egyetem tanára 
történettudományi tanulmányokat folytatott, M,Bemard, a párizsi Politikai 
Főiskola történésze folyóiratokból gyűjtött anyagot, Terao Nobuasi. az osza
kai egyetem történésze a XX. sz. első évtizedeivel foglalkozó dokumentumok
ban búvárkodott, P.Raabe. a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek igazgató
ja a könyvtárban folyó történeti jellegű kutatásokról tájékozódott és megis
merkedett a Kézirattár és az RNYT munkájával..Októberben K.Hanusová. a prágai 
ISDS-központból együttműködési tárgyalásokra jött, J.M.Lacroix. a franciaor
szági Montpellier egyeteméről összehasonlító irodalomkutatásra, J.Aubin. a 
Sorbonne egyetemi tanára a török-magyar kapcsolatok történetéről tájékozódott, 
Atanaszov Alekszandar. a szófiai Filozófiai Intézet munkatársa Lukács György
re vonatkozó kutatásaihoz gyűjtött adatokat, M,Potemra. a kassai Tud. Könyv
tár munkatársa a retrospektiv bibliográfiai együttműködés fejlesztéséről, 
M.D.Berry és a budapesti Angol Nagykövetség két munkatársa egy angol-magyar 
könyvtárügyi szimpózium rendezési lehetőségeiről tárgyalt. Novemberben Popa 
Mircea-t, a kolozsvári egyetem tanárát fogadtuk irodalomtörténeti kutatásra, 
valamint Kraszulinát, a moszkvai Társadalomtudományi Információs Központ igaz
gatóhelyettesét az MTERINFOEMKULTURA keretében folyó együttműködés megtár
gyalására. Végül decemberben, budapesti látogatása során Maurloe Line. a 
British Library Lending Division igazgatója ismerkedett a magyar Nemzeti 
Könyvtár működésével.
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Szeptemberben a Matica Slovenska munkatársainak egy csoportja látogatta 
meg az OSZK-t, valamint az IBUSZ felkérésére egy szovjet turistacsoportnak 
mutattuk be két különgyüjteményílnket. Októberben, ugyancsak az IBUSZ közvetí
tésével az NSZK-beli Északrajna-Westfáliai Tartományi Könyvtárosképző Iskola 
csoportját fogadtuk, valamint az NSZK-beli wolfenbüttell Népfőiskola csoport
ja tekintette meg a Corvinákat.

A személycsere keretében Magyarországon hosszabb időt töltő vendégeink 
kisérésében, tolmácsolásában a könyvtár számos munkatársa vett részt. Az OSZK 
Hiradó nyilvánossága előtt köszönjük meg alább felsorolt munkatársainknak, 
hogy segítettek a "házigazdái" teendők ellátásában, és hozzájárultak ahhoz, 
hogy a külföldi kollégák kellemes benyomásokkal távozzanak a Széchényi Könyv
tárból: Antónya Zsuzsa, Bánfi Szilvia, Bence Dénesné, Bor Kálmán, Bozzay Éva, 
Földy Istvánná, Győriné Kiss Éva, Horváth Gabriella, Karácsonyi Rózsa, Már- 
tonffy Attila, Nikodémusz Andrásné, Orvos Mária, Simon Miklósné, Susánszky 
Zoltánná, Sülé Gábor, Szalai G. Rozália, Wolf Magda és Zsigmondy Árpádné.

A külföldi vendégek fogadásában tetemes munka hárult a felsoroltakon kí
vül a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tárának munkatársaira, mert az OSZK-t 
felkereső külföldiek java része meglátogatja e két különgyüjteményt is. Az 
itt dolgozó kollégák a legkülönbözőbb nyelveken, igen nagy ügyszeretettel tet
tek eleget tájékoztató feladatuknak.

Összeáll.: GÖRGEYNÉ KOVÁCS KATALIN

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1979 második félévi
nemzetközi kapcsolatai

Jul.1-7. Skaliczki Józsefné Salzburgban részt vett a Zenei Könyvtárak Nem
zetközi Egyesülete /IÁML/ és a Hang Archívumok Nemzetközi Egyesü
lete /IASA/ 1979 évi ülésén.

Jun.25-29. Urbán László Moszkvában járt a Medinstitútnál, a Gépexport válla
lat képviselőjeként szakmai megbeszélésen vett részt.

Jun.25»-jul.9. Hampla, a cseh olomouci járási könyvtár igazgatója a Kultu
rális Minisztérium vendégeként járt hazánkban, szakmai programját 
a KMK állította össze.

Jul.2-7. A francia Service Commun des Bibliotheques Municipales de Grenoble
30 könyvtáros számára szervezett Magyarországra tanulmányutat.. 
Szakmai programjukat a KMK állította össze.

jul.2-16. Z.Z. Sztankov, a Tolbuhini Megyei Könyvtár módszertani osztályá
nak vezetője a KM vendégeként járt hazánkban, szakmai programját 
a KMK szervezte.

Aug.21. Szentirmay Pál Uj Zéland-i könyvtáros turistauton járt Magyaror
szágon, a KMK-t felkereste és a szakkönyvtári helyzetről kért tá
jékoztatást.
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Jul.27.-aug.24. Rácz Ágnes Prágában egyhónapos nyelvtanfolyamon volt a cseh— 
-magyar kulturális munkaterv központi kerete terhére.

Aug.19-24. Papp István részt vett az IFLA "Közművelődési könyvtárpolitika"-i 
szemináriumán Lundbán /Svédország/.

Aug.27.-szept.2. Inger Bérsét norvég gyermekkönyvtáros a KKI vendégeként Járt 
hazánkban, szakmai programját a KMK szervezte.

Aug.27.-szept.2. Törökné Jordán Katalin Lengyelországban volt a Varsói Könyv- 
és Olvasáskutatási Intézet vendégeként a kulturális egyezmény köz
vetlen intézetek közötti személycseréje terhére.

Szept.5-19. Sarlós Vera Bulgáriában járt a Cirill és Method Könyvtár vendége
ként a kulturális egyezmény intézmények közötti személycseréje 
terhére.

Szept.7. A Matica slovenská 40 fős könyvtáros delegációja járt hazánkban, 
nem hivatalos látogatást tettek az OSZK-nál és a KMK-nál.

Szept.8-32. Katsányi Sándor ösztöndijas tanulmányúton járt Norvégiában.
Szept.10-16. Bárdosi Mária Moszkvában járt, a "Szocialista országok könyvtár- 

ügyi szakfolyóiratainak szerkesztőbizottsági Ulésé"-n vett részt.
Szept.12-okt.10. Pál Tiborné a bolgár-magyar kulturális munkaterv központi ke

rete terhére Bulgáriában járt tanulmányúton.
Szept.12. A prágai tipustervező intézet három munkatársa járt tapasztalat-

cserén Urbán Lászlónál, a KMK Könyvtártechnológiai osztályának ve
zetőjénél.

Szept.16-30. Hagy Attila ösztöndijas tanulmányúton volt Norvégiában.
Szept.17-23. Marta Chudziakova, a szlovák KM Könyvtárügyi osztályának munka

társa a Kulturális Minisztérium vendégeként járt hazánkban.
Szept.17-27. Lengyelországból három megyei könyvtári igazgató /B. Miszklel,

Suwalski Megyei Könyvtár; Jan Burakovuski, Olsztyni Megyei Könyv
tár, Marian Skudlavek, Slupski Megyei Könyvtár/ járt hazánkban 
tanulmányúton a Kulturális Minisztérium vendégeként

Szept.lS.-okt«2. Szonya Ivanova Panajotova, a bolgár Kulturális Bizottság
Könyvtárak Igazgatóságának munkatársa a Kulturális Minisztérium 
vendégeként járt Magyarországon tanulmányúton. Szakmai programját 
a KMK szervezte.

Szept.19. A Prágai Tudományos Akadémia munkatársa, Jancigerová az MTA ven
dége volt, a KMK-ban az informatika témakört tanulmányozta.

Szept.24.-okt.6. Gerő Zsoltné és Bárdosi Mária az NDK-ban járt, a kulturális 
egyezmény intézmények közötti cseréje keretében.

Okt.l—5. Gereben Ferenc "A könyv és az olvasó a fejlett szocialista társa
dalom épitésének korszakában" címmel indított nemzetközi olvasás
kutatási témával kapcsolatban rendezett ülésen vett részt Szófiá
ban.

Okt.1-15. Kamarás István Szovjetunióban az Állami Lenin Könyvtár vendége 
volt, a kulturális egyezmény keretében járt kint tanulmányúton.

Okt.2-5. Papp István és Szente Ferenc Plzenben /Csehszlovákia/ részt vett 
a szocialista könyvtárügyi és módszertani központok 9. nemzetközi 
tanácskozásán.
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Okt.13-20. A kölni Bibliothekar Lehrinstitut des Landes Nordheim Westfa- 
len könyvtári delegációja járt Magyarországon, szakmai prog
ramjuk megszervezésében a KMK segített.

Okt.l5«-nov.l4. Felmer Ágnes az NDK-ban járt a magyar-NDK kulturális egyez
mény központi kerete terhére.

Okt.21-27. A.R. Zielinski és Jan Karwowski, a varsói Könyv- és Olvasás-

Nov.5-9. 

Nov.5-17.

Nov.25-30

Dec.3-9.

Dec.10-15

Dec.10-15

kutatási Intézet munkatársai a KMK vendégei voltak a kulturá
lis egyezmény intézmények közötti személycseréje keretében. 
Urbán László a Könyvtárépitési kézikönyv szerkesztőbizottsági 
ülésén az NDK-ban, Neubrandenburgban járt,
Jelena Velasova, a Pozsonyi Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
a Kulturális Minisztérium vendégeként járt Magyarországon. A 
szakmai programot a KMK szervezte.
Éva Novotna, a Státní Knihovna /Prága/ munkatársa az OSZK ven
dége volt, a KMK az audiovizuális eszközök tanulmányozására 
készített számára programot,
Olga Konstantyinovna Krasolina, az Állami Lenin Könyvtár Infor
mációs Központjának igazgatóhelyettese a KMK - Lenin Könyvtár 
közötti személycsere terhére járt Magyarországon.
Gisela HUlpüsch és Ursula Len, a Methodisches Zentrum fílr 
missenschaftliche Bibliotheken munkatársai voltak a KMK vendé
gei a közvetlen személycsere terhére.
Károlyi Zsigmondné Genovában volt a gyermekkönyvtárügyi világ
kiállításon és konferencián.

Személyi hirek és változások

U.i dolgozóink? Belitaka-Scholtz Hedvig osztályvezető/Szinháztörténeti tár, 
Bujk Anna Mária szakmunkás II./könyvkötészet, Fodor Judit szakalkalmazott 
IV./MNB szerkesztősége, Sági Gábor betanított munkás I./kötelespéldány szol
gálat .

Átsorolások: Dobai Miklósné szakalkalmazott II., Farkas Ágnes szakalkalma
zott II., Frank Ágnes szakalkalmazott III., Herke Péter szakalkalmazott III., 
Nemeshányj Hubáné szakalkalmazott II., Somogyiné Gál Katalin szakalkalmazott 
III., Wolf Magdolna szakalkalmazott II.

U.i szolgálati beosztás: Babucsik Péter szakalkalmazott II,/könyvtárközi köl
csönzés, dr. Horváth Istvánná főmunkatárs II./információs osztály, Kálóozy 
Lajosné szakalkalmazott II./MNB szerkesztősége, Morvái Zsuzsanna szakalkal
mazott I,/olvasó- és tájékoztató szolgálat, Orvos Mária szakalkalmazott II. 
csoportvezető/információs osztály, dr. Pálinkás Györgyné szakalkalmazott II. 
csoportvezető/könyvtárak központi nyilvántartása munkacsoport, Reichenberger
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Jánosné szakalkalmazott XV./könyvtárak központi nyilvántartása munkacsoport, 
Vajda Gábor szakalkalmazott I./ MNB szerkesztősége.

Eltávoztak könyvtárunkból; - Nyugdíjazással: dr. Berezeli Károlyné osztály- 
vezető, Demjén Andrásné szakmunkás I., Gajai Jánosné szakmunkás I., Körtés 
Julianna főmunkatárs II., dr. Tarr Lászlóné szakalkalmazott II. - Áthelyezés
sel: Inczédy Zsuzsanna szakalkalmazott I./Budapesti MUszaki Egyetem, Nagy 
Péter szakalkalmazott III./Magyar Filmgyártó Vállalat. - Felmondott: Hq-rt.mnrm 
Mihály betanított munkás I.

Összeáll.: HEHNÁDY DÉNES

FARAGÓ LÁSZLÓNÉ 
/Proszwimmer Klára/ 

1914-1980

1960 február 1-én lépett az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói sorába és 
húsz éven keresztül a Nemzetközi Csereszolgálat munkatársa volt. Faragó Lász
lóné, a mi számunkba Klári, hetek alatt beilleszkedett az osztály közösségé
be, széleskörű műveltsége, jó nyelvtudása, kitartó szorgalma és precizitása 
alkalmassá tette, hogy a rá bízott területek egyik legmegbízhatóbb gondozója 
lett, 1963-ban férje, a kiváló matematikus az UNESCO megbízásából Nigériában 
vállalt megbízatást az ottani egyetem matematikai tanszékének megszervezésé
re. A megbízás harmadik évében Faragó Lászlónak súlyos' betegen haza kellett 
jönnie Afrikából és korán, 1966-ban bekövetkezett haláláig Klári ápolta őt a 
legnagyobb odaadással. Férje elvesztése súlyos csapást jelentett számára, de 
az a tudat, hogy három gyermekének a nevelését, tanittatását egyedül kell be
fejeznie, erőt adott neki a további munkához. És Klári helytállt családja kö
rében és itt nálunk a munkahelyén is. Az Afrikában töltött évek alatt megta
nult angolul is, igy övé lett a legbonyolultabb "elszámolásos" partnerekkel 
rendelkező angol-szász terület. Klári ezt a munkát olyan élvezettel csinálta, 
hogy amikor egy régi, kiszuperált kardex-szekrényt le kellett volna adnunk a 
GH-nak, Klári kikönyörögte, hogy megtarthassa magának, az ő kis maszek-nyil
vántartása részére. Pontos, lelkiismeretes munkatárs volt, a régi dossziék
ban ma is számtalan feljegyzés, hivatkozás igazolja Klári körültekintő gon
dosságát, Kis "toronyszobájában" dolgozott, fordított, sokszor munkaidőn túl 
is, mert — mint mondotta — ha már belekezdtem, szeretném azt még ma befejez
ni. így ment ez éveken keresztül, gyermekei is mind révbe jutottak, a család 
kedves kis unokákkal gyarapodott, az élet mintegy kárpótolni akarta Klárit a 
sok nehéz esztendőért. És akkor, 1977 késő őszén kezdett panaszkodni, fáj a 
válla, a csuklója, a lába. Kértük, menjen orvoshoz, elhárította, ugyan hagy
jatok, ez már a korral jár. Azután 1978 elején mégis rászánta magát, akkor
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sajnos már annyira növekedtek az idült izületi gyulladással járó fájdalmak, 
hogy az év felét betegállományban, részint kórházban töltötte. Amikor azon
ban kicsit erőre kapott, hihetetlen energiával, botra támaszkodva, később 
már csak taxin, de bejött munkahelyére és agyongyógyszerezve igyekezett mun
káját ellátni. Egyszer felsóhajtott, tudjátok, mi a legnagyobb baj? Ebbe a 
betegségbe nem lehet belehalni, csak szenvedni lehet... 1979 január 10.-én 
volt bent utoljára közöttünk, attól kezdve egyik kórházból a másikba került, 
sajnos egyre kisebb javulási periódusokkal. Tudtuk, hogy nagyon beteg, de 
amikor ez év február 8-án reggel megszólalt osztályunkon a telefon és kis- 
sebbik lánya közölte, hogy Klári előző nap meghalt, mindarmyiunk számára el
képzelhetetlen volt a hir. Nagyon nehéz megszokni a gondolatot, hogy kedves, 
harmonikus lénye örökre eltávozott közülünk. Fájó szívvel búcsúzunk Klári
kánktól, emlékét szeretettel őrizzük.

ÜRÖGDI GYÖRGYNÉ

FETHES IVÁN 
1924-1980

Pethes Iván halálával a magyar könyvtáros élet sokoldalú és szines egyéniség
gel lett szegényebb. Eredetileg muzsikusnak készült, már kora ifjúságában 
játszott zenekarokban, majd az érettségi után elvégezte a Zeneművészeti Fő
iskola fagott tanszakát.

Könyvtárosi pályáját a Bartók Zeneművészeti Szakiskola könyvtárában 
kezdi meg. Innen került 1961-ben a KMK könyvtárába, majd 1963-ban a Széché
nyi Könyvtár könyvfeldolgozó osztályának szakozó csoportjába. A csoportból 
később önálló osztály lett, itt működött mint a külföldi könyvek egyik szako
zója 1972-ig. Mindennapi munkájának végzése közben sem szakadt meg kapcsola
ta a zenével. Vécsey Jenővel és Vavrinecz Veronikával közösen szerkesztették 
a Magyarországon nyomtatott zenemüvek jegyzéke /1945-1960/c. 1969-ben megje
lent 360 oldalas retrospektiv bibliográfiát. Zeneértés és könyvtárosi hiva
tás párosult abban a lelkes munkában, melynek során az ETO alapján rendszert 
dolgozott ki zenei müvek osztályozására és ezt a Zenei Könyvtárosok Nemzetkö
zi Szövetsége az AIEM alapként fogadta el. Munkája elismeréseként 1970-ben 
az AIBM Osztályozási Bizottságának elnökévé választották, egyben a tezaurus, 
és a zenei könyvtárosképzés bizottságának is alelnöke lett. Osztályozási 
rendszere az OSZK kiadványok sorában a "Flexible Classification System of 
Musio and literature ön Music" cimen jelent meg. Több éven át szerkesztette 
a RIIM részére a Magyarországon megjelenő zenei könyvek és folyóiratcikkek 
annotárt bibliográfiáját. Kezdeményezésére alakul meg a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületén belül a Zenei könyvtárosok szekciója. Mint pedagógus is aktivan 
közreműködött, hosszú éveken át a KMK keretén belül rendezett tanfolyamokon
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szakosáét tanított. Ponotéka c. kézikönyve ma is egyedülálló segédlet hang
tárak felállításához, vezetésére.

Jó barát volt, nagytudásu,Jó kolléga. Dinamikus egyéniségét, mindig 
lelkes segitőkészségét és derUs humorát megőrizzük emlékezetünkben.

KISZELY OLIVÉR

Dr.Goriupp Állsz végrendeletében a 40 éves szolgálati jubileuma alkalmával 
munkatársaitól kapott ólomkristály vázát az OSZK Retrospektív Bibliográfiai 
Osztályára, a nyugdíjazásakor ugyancsak munkatársaitól ajándékozott ezüst 
táloát az OSZK I. főosztályára hagyományozta. Az emléktárgyakat dr.Harsány! 
Margit 1980. január 19-én juttatta el az illetékes osztályok vezetőihez. 
Ránk hagyott személyes emlékeit és mindennél értékesebb szakmai hagyatékát 
kegyelettel megőrizzük.
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Bemutatjuk két munkatársunkát

Bemutatjuk dr. Markovite Györgyi osztályvezetőt, aki több mint három évtize
de dolgozik könyvtarunkban és akit eddigi munkásságáért 1979» november 7-e 
alkalmából a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend arany fokozatá
val tüntetett ki, és Belitska-Soholtz Hedviget, a Színháztörténeti Tár veze
tőjét, aki viszont csak ez év januárjában került intézményünkhöz,

I.

Aki megfordul a Zárolt Kiadványok Tárának szűk szobáiban, tudja: naponként 
hány olvasó, kutató fordul tanácsért a tár vezetőjéhez, A gyűjtemény és a 
korszak kiváló ismerője, az osztály vezetője, Markovits Györgyi.

- Évek óta dolgozol az OSZK-ban.
- 1949 őszén kerültem a könyvtárba. Egy ideig a Feldolgozó Osztályon 

dolgoztam cimleiróként. Mint kezdő könyvtáros /magyar-francia szakra jártam/ 
sokat köszönhettem Bélley Pálnak, aki kiváló ember volt minden tekintetben. 
Bármilyen kérdéssel lehetett hozzáfordulni. Később az olvasószolgálatra ke
rültem, abban az időben reggel 9-től este 10 óráig volt nyitva a könyvtár. 
1956 elején helyeztek át a ZKT-ba.

- Megirtad a tár történetét. Hogyan jött létre a gyűjtemény?
- Egy negativum vezetett egy pozitívumhoz. Mivel akadtak olyanok, akik 

a ZKT vezetőjének személyéhez kötötték a tár létrejöttét, gondoltam, megpró
bálom felderíteni a gyűjtemény történetét. írásos dokumentumok és személyes 
kortársi visszaemlékezések segítettek ebben. Megtaláltam a Magyar Nemzetben 
a Fasiszta Sajtótermékek Jegyzéke összeállítóinak névsorát, hivatkozást a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság határozatára és a rendeletet, mely szerint 
ezt az ideológiailag káros anyagot a nemzeti könyvtárban kell összegyűjteni 
és elkülönítve őrizni. Kőhalmi Béla is sokat segített, s neki köszönhetem, 
hogy sokmindent megtudtam a zárt anyag háború előtti sorsáról is. így aztán
- természetesen csak vázlatosan - megirtam a gyűjtemény előtörténetét, hoz
zátéve mindazt, amit később magam tapasztaltam. 1945-ben Miniszterelnökségi 
rendelet alapján állították fel a gyűjteményt a koalíciós pártok megbizottai- 
ból álló 20 tagú bizottság részvételével. A bizottság tagjai között ott volt 
Faust Imre, Nagy Lajos, Rónay György, Staud Géza. Munkájukat könyvtárosok
- dr, Goriupp Állsz, Kőhalmi Béla, Tiszay Andor, Mátrai László segítették.
A Magyar Nemzet 1945 júniusi számában a "Könyvek - indexen" cimü cikk kimond* 
ta, hogy a "mérgező könyvek és sajtótermékek kivonása nem azt jelenti, hogy 
ezek az Írásművek hozzáférhetetlenek lesznek a jövőben Írók, tudósok, törté
nészek, publicisták... számára. A mostani intézkedés nem máglyarakás, csak
- elvonókúra..." /a máglyarakás az 1944 nyarán felállított papirzuzómalmokra 
utal, értékes müvek ezreit semmisítették meg a Gestapo utasítására Kolosváry-
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-Borosa Mihály vezetésével/.
Az anyag begyűjtése megtörtént az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/ 1945. 

M.E.sz. rendelete alapján. A nemzeti könyvtárban fontos feladatként kerUlt 
előtérbe, hogy ez az anyag fenn is maradjon a történeti kutatás számára. A 
ZKT önálló osztályként 1947-ben alakult meg. Vezetője egy belUgyi főhadnagy 
volt, akinek hozzá-nem-értése és önkényessége következtében sok minden tönk
rement. Utódja egészen más tipusu ember, a szerény, volt illegális kommunis
ta Nemecz Lajos, aki annakidején börtönbe kerUlt progressziv munkák - többek 
között Gorkij müveinek terjesztése miatt. 1951-ben a gyűjteményt a Belügymi
nisztériumba szállították és 1953-ban kerUlt vissza az OSZK-ba.

1956 elején a kiadványok egy része a földön hevert, a por, doh, penész 
ártalmának kitéve. Az első feladat a válogatás volt, mintegy 5 ezer egységet 
adtunk át a nagyraktárnak. Ma már humorosan hat, mégis el kell mondani: a 
két háború között tiltott mUvek boritólapjukon a sárga "Zárt anyag” cédulá
val 1945;után egyszerűen odakerültek az akkor készUlt jegyzék anyaga mellé, 
és 1956-ig '‘békésen" szunnyadtak egymás mellett, eltemetve a baloldali, egy
kor üldözött irodalom számos kiváló darabja, Hitler, Szálast gyűlöletet hin
tő Írásaival. 1956 őszén néhány hónapra félbeszakadt a munka, sok anyagot 
- köztük a Magyar Futárt - széthordták a tárból. 1957 őszén, napi 100 rövi
dített cimleirási normával katalógus készUlt és a kiadványok felkerültek a 
polcokra, majd megindult az 1945 utáni külföldi önálló kiadványok és periodi
kák gyűjtése is.

- Az OSZK Hiradó egyik évekkel ezelőtt megjelent száma arról ad hirt, 
hogy értékes munkásmozgalmi és irodalmi dokumentumokkal gyarapodott könyvtá
runk. Felkutatásuk és megszerzésük a te érdemed. Hogyan jutottál ezekhez?

- Bár ezt nem éreztem tudatos és konkrét feladatnak, azt hiszem mégis 
magától értetődően jár egyUtt a könyvtárossággal. Minden érdekelt, ami a ke
zembe kerUlt, amiről akár olvastam vagy kutatótól hallottam, de nem ismertem. 
Nem vezettem nyilvántartást arról, hogy mit sikerült beszereznem. Sokszor a 
véletlen segített. így például a Jóság cimU költői antológiában fellelhető 
nyúlfarknyi életrajzból tudtam meg, hogy Radnóti Miklós 19 évesen szerkesz
tett egy "1928" c. folyóiratot. Ezt a mi könyvtárunkban nem találtam. Elju
tottam Tiszay Andorhoz, akinek maga Radnóti adott a lapból annakidején, így 
kerültek be az eredeti példányok az OSZK Hirlaptárába. A véletlen és a tuda
tos keresés néha egybeesett. A levéltárban találtam a sajtóperek között egy 
dossziét a "Front" cimU lapról, amely az illegális párt orgánuma volt s mind
össze egyetlen szám látott belőle napvilágot 1931-ben. Magát a folyóiratot 
azonban nem tartalmazta a perirat, de ott állt József Attila, Illyés Gyula ne
ve. Ha jól emlékszem, három évig kutattam utána. Végül, mikor már újra és új
ra kerestem, a Párttörténeti Intézet archívumában akadtam rá, más iratok kö
zött. így szereztem meg másolatban végül. Ez a véletlen fontos uj filológiai 
adathoz juttatta a József Attila-kutatást; itt jelent meg első Ízben a Munká
sok c. vers /és nem a kritikai kiadás által megjelölt 1932-es Szabadon o. fo
lyóiratban/. Véletlenek segítettek abban is, hogy a második világháború ide
jén illegálisan terjesztett ellenállási lapokból néhány bejusson hirlaptárunk- 
ba /Ellenállás, Eb Ura Fakó, Szabadságharc/ - ezekről egy külföldön megjelent
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tanulmány lábjegyzeteiből értesültem. Czimer József, a Vígszínház dramaturg
ja hozta el nekem az Ellenállás példányait, melynek 5 volt az egyik szerkesz
tője.

Az elsüllyedt szocialista irodalommal foglalkozva jutottam el az emigráns 
kiadványokhoz, Párizsban már tudatosan próbáltam beszerezni néhány ritkaságot, 
hogy könyvtárunk állományát ezekkel kiegészítsük /Magyar Szemle, Riadó, Sza
badság, Petőfi, Toborzó, Documentation Hongroise, Párisi Munkás/, a bécsi 
emigrációs kiadványok közül igy sikerült megszerezni Kassák Álláspont cimü 
prózai munkáját. A ZKT anyagából hiányzott a szálasista Ut és Cél. Egyik ku
tatónk, Vas Zoltán szerezte meg mikrofilmen.

- 1972-ben "Fejezetek a magyarországi cenzúra történetéből" cimü disszer
tációd alapján az irodalomtudományok kandidátusa lettél. Felsorolni is nehéz 
közleményeid számát, jelentőségüket a kritikusok egybehangzóéin méltatják.

1964- ben Üldözött költészet és Magyar pokol, 1966-ban A cenzúra árnyéká
ban. 1970-ben Terjesztését megtiltom. 1975-ben Hazatért szövegek és "Amig 
szivük dobog..." cimmel jelentek meg köteteid. Közben megirtad és összeállí
tottad az európai ellenállási mozgalmak irodalmának bibliográfiáját, megje
lent írói álnévszótár-ad. Ezenkívül irodalmi és napilapok hozzák Írásaidat.
A rádióban is hallani előadásaidat, dokumentum-műsoraidat. Rést ütni a fele
désen - ezt teszed. írók, költők elmúlt évtizedek alatt elfeledett vagy nem 
ismert Írásait kutatod fel. A Hazatért szövegek—ben ismeretlen verseket ta
lálunk Illyés Gyulától. Zelk Zoltán 1970-ben az Uj írásban köszöni meg neked 
a hozzájuttatott eddig ismeretlen Gelléri Andor Endre novellákat. 1975 márci
usában Lengyel József az Élet és Irodalom-ban nyílt levelet intéz hozzád:

"Levél a kutatóhoz. Kedves Markovits Györgyi! Hálásan köszönöm áldozatos
kutatómunkáját és azt a kedvességét, hogy elküldte nekem "A mi titkaink"
cimü, 1922-ben a Panoráma junius 18-i számában megjelent kis Írásomat..."
1965- ben a Magyar pokol, 1976-ban a Hazatért szövegek szerkesztéséért 

kaptál nivódijat. Nivódijjal jutalmazta 1979-ben a Magyar Rádió elnöksége is 
egyik műsorodat. 1978-ban a Magyar Történelmi Társulat Sajtótörténeti Pályá
zatán pályadijat nyertél.
Kutatómunkád most hol tart?

- Akadémiai doktori disszertációmon dolgozom. Eddig két fejezet készült 
el. A magyar szellemi ellenállás és a nemzetközi antifasiszta harc áramlatai
nak összefüggéseit szeretném feldolgozni.

Markovits Györgyit 1979 novemberében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki.

HAMAR MÁRIA
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II

Belitska-Scholtz Hedviggel, a Színháztörténeti Tár uj vezetőjével beszélget
tünk.

- Másik intézményből jöttél az OSZK-ba. Hol dolgoztál eddig, hogyan let
tél szinháztörténész?

- 1968-tól több mint tiz évig a Magyar Színházi Intézet Történeti Osztá
lyán dolgoztam művészettörténész-muzeológusként. Az ELTE-n művészettörténet 
és német szakon végeztem, majd 1976-ban egyéni levelezőként olasz diplomát 
szereztem. A művészettörténet és a nyelvszakok felől közeledtem a színháztör
ténethez, Egy 17. századi udvari ünnepség összetett programját, vizuális meg
jelenését, ikonográfiáját és politikai célzatosságát vizsgáltam - még mint 
egyetemista — a korabeli olasz és német források, a Bumacinik nagyszerű met— 
szetsorozatai alapján. A szakdolgozat elkészült, olaszul megjelent, de a ké
sőbbi években már elsősorban magyar szinháztörténettel foglalkoztam.

Az egyetem elvégzése után az Intézet Színháztörténeti Osztálya volt el
ső munkahelyem. A barokk ünnepségsorozatot többéves leltárrevizió követte, a 
muzeológusi pálya egyik réme s iskolája. Az Intézetben ekkor került sor a kü
lönféle gyűjteményrészek szétválasztására, a szinlapok, kéziratok, fotók, 
díszlet- és jelmeztervek, képzőművészeti alkotások, emléktárgyak stb. stb, 
műfajonként történő tárolására, az egyes gyűjteményrészek speciális feldolgo
zó módszerének kidolgozására. A díszlet- és jelmezterv-, a topográfiai /szin- 
házépitészet/- majd 1973-tól a bábgyüjtemény tartozott hozzám. A gyűjtemények 
anyagából több kiállítást rendeztem - Magyarországon és külföldön -, kataló
gusokat szerkesztettem és Írtam. Visszagondolva a múzeumi évekre, áz 1975-ös 
tihanyi bábkLállitás és az 1976-ban Sopronban az OSZK-val és a Szépművészeti 
Múzeummal közösen rendezett Barokk, klasszicista és romantikus díszletterv- 
kiállítás jelentette a legtöbb munkát és örömöt. A magyarázata, hogy mindket
tő korábban szinte teljesen ismeretlen anyagot mutatott be és dolgozott fel.
A mindennapi muzeológusi munka ezzel a két alkalommal egyben tudományos fel
tárást, feldolgozást is jelentett. Szintén szép emlékek kötődnek a nagyobb 
összegű minisztériumi célhitellel történt jelentősebb vásárlásokhoz.

- Eddig milyen szakmai publikációid jelentek meg?
- 1969-től részt vettem több színháztörténeti munkában. A Színházi kis

lexikon, a Színházi kalauz, A színház világtörténete számára készítettem ta
nulmányokat, bibliográfiát, kronológiát, képválogatást, sokféle aprómunkát. 
Érdemben napi múzeumi munkámmal összefüggésben két nagyobb témakörben publi
káltam, A színházi mecenatúra kérdéseiről, s a szinházi díszlettervezés ala
kulásáról. Ezzel a két kérdéskörrel függ össze az a két nagyobb tanulmánykö
tet is, amelyet szerkesztek. Az egyik a Művészettörténeti fűzetekben jelenik 
meg Jankovich Miklós a mecénás és gyűjtő elmen, A másikat a Magyar Szinházi 
Intézet adja ki, a szinházi látvány rekonstrukciójának és interpretációjának 
a lehetőségeivel foglalkozik,

A legnagyobb, még befejezetlen munkám kandidátusi értekezésem. 1976-ban
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az Akadémia Irodalomtudományi Szakbizottsága elfogadta "A hivatásos színját
szás kialakulása Magyarországon" c. témámat. Mint levelező aspiráns 77-ben 
letettem az összes kötelező vizsgát. A témán több éve dolgozom. A 18. század 
végi magyarországi német és magyar nyelvű színészet kialakulását elsősorban a 
szinházi mecenatúra, a szinházszervezet alakulása és a mlisorpolitika felől 
közelitem meg. A legjobban a TMB újabb rendelkezése - a terjedelemkorlátozás 
miatt a disszertációba csak részben közölhető, ámde megkerülhetetlen adattá
ri résszel állok. Eddig elkészítettem az 1770-1800 közötti országos szinházi 
műsort, s nagyrészt összeállítottam a korszak szintársulatainak jegyzékét és 
névsorát. A Habsburg-birodalmi és a magyarországi hivatásos német és magyar 
színészet összefüggéseinek a felderítéséhez komoly segítséget jelentett az a 
három hónapos ösztöndíj, amelyet a múlt év végén vettem igénybe. A szinház 
mint intézmény már a vándortársulati rendszer idején is annyira beépült a ko
rabeli közigazgatás rendszerébe, hogy a helyi sajátosságok vizsgálata helyett 
először célszerű a felettes hatóságok, a központi rendelkezések, utasítások 
számbavétele.

- Mennyiben jelent számodra uj munkát az OSZK?
- A gyűjtemény anyaga és a feldolgozás módja rokon a két intézményben. 

Nem véletlenül szerepel a világ több nagy nemzeti könyvtárához hasonlóan 
az OSZK-n belül is különgyüjteményként a Színháztörténeti Tár. Gyűjtőköre

- Á gyűjtemény szerepel a világ több nagy nemzeti könyvtárához hasonló
an az OSZK-n belül is különgyüjteményként a Színháztörténeti Tár. Gyűjtőköre 
és feldolgozási módja köztes pozíciót jelöl ki számára a könyvtár és a múze
um között. Gyűjteményének teljes anyaga a színháztörténeti kutatást szolgáló 
rekonstrukciós forrásgyűjtemény. A mindenkori gyűjtés fő szempontja - a nem
zeti könyvtár szabta kereteken belül - azoknak a dokumentumoknak a megszerzé
se, amelyek túlmutatnak az Írott szövegen /darabon/, s az előadásról tanús
kodnak. így kap jelentőséget a szinházi zsebkönyv, a szinlap, a műsorfüzet,
a szinházi könyvtárak gyűjtése, amelyek a müsorrekonstrukció forrásai. A ren
dezőpéldányok, a diszlet-, jelmez-, jelenetképek, fotók tanúskodnak a minden
kori szinházi előadás mikéntjéről. Természetes, hogy ennek a meglehetősen he
terogén anyagnak a feldolgozása több vonatkozásban is eltér mind a könyvtári, 
mind a múzeumi szabványtól. Tulajdonképpen a konkrét cimleirást minden eset
ben ki kell egészíteni egy vagy több vonatkoztatott színháztörténeti adattal. 
Az OSZK Tárában eddig több területen is kiváló feltáró munka folyt, A magyar 
nyelvű rendező- és sugópéldányok feldolgozási módja nemzetközi viszonylatban 
is páratlan a maga nemében. A külső, formai jegyek leirásán túl messzemenően 
tisztázza a példány funkcióját, jelzi a rejtett szinházi utalásokat /kézira
tos bejegyzések, vázlatok, diszlet- és jelmezjegyzék, bemutató helye, ideje, 
a bemutató szintársulat neve stb./. Vonatkozott ez az igényesség a fotók, a 
diszlet- és jelmeztervek feltárására is. Ugyanakkor úgy hiszem, a gyűjtemény 
komplexitása, speciális jellege, - nem is beszélve arról, hogy a legteljesebb 
a maga nemében - indokolja, hogy a kurrens feldolgozó munka mellett az össze
függő gyűjteményi egységeket publikációk /elsősorban katalógusok, bibliográ
fiák/ formájában a szinháztudományi és a szinháztörténeti kutatás számára 
hasznosítsuk.
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- Miért látod ezt fonto3, sürgető feladatnak?
** Az erősen rekonstrukciós módszerekkel dolgozó színháztörténeti kutatás 

kibontakozásának mind hazai, mind nemzetközi szinten egyik hátráltatója a 
megbízható adattárak, a megbízható és széleskörű szinházi filológia hiánya.
Ez a probléma azért is élő, mert a színháztörténet forrásai - Tárunk fentebb 
jelzett anyaga - zömmel publikálatlanok. A nagymennyiségű, ugyanakkor egyeden
ként kis információtartalmú források rendszerezett feldolgozása - személyes 
tapasztalatokat is beleértve - azt hiszem, eredményesen csak intézményes ke
retek közt lehetséges. A tár anyagában rejlik a lehetőség, hogy a napi fel

dolgozás során a szinlapok információi műsorrá álljanak össze; a műsor a szö
vegkönyvek és a rendezőpéldányok bibliográfiájának segítségével válik olvas
hatóvá, rekonstruálhatóvá, korok, színházak Ízlésének, müsorpolitikájának, 
szinházi stílusváltásainak kutatási tárgyává.

- Milyen konkrét lehetőséged nyilik az Osztályon ennek a megvalósításá
ra?

- Az 1980-as munkatervben két ilyen feladat is szerepel. Az egyik a Pes
ti Német Szinház könyvtárának a feldolgozása, a másik az 1830-1870-es évek 
közötti szinházi ikonográfiának az összeállitása. A Pesti Német Szinház 18. 
század végi, 19. század első feléből származó szinházi könyvtárát 1952-ben 
szinte hiánytalanul megkapta a Fővárosi levéltártól az OSZK. A 786 színdarab
ból álló könyvtár állományának több mint az egyharmada kézirat. Meglehetősen 
ritka az ilyen korai, épen fennmaradt szinházi könyvtár, sok bejegyzéssel, 
javítással, szereposztással ellátott példánnyal. Az sem közömbös szempont, 
hogy a korszak kezdő magyar színészete előtt - ha nem is példaként, de lega
lábbis mintaként - ez a szinház lebegett, darabjait fordították. így az ide- 
gennyelvü könyvtár feldolgozásával a magyar szinháztörténet kezdeti idősza
kához jutunk közelebb.

A szövegkönyvfeldolgozás mellett egy másik, már korábban megkezdett mun
ka is folytatódik. Ez a 19. századi képes színháztörténeti ábrázolások kata
lógusa. A munkát Berczeli A. Károlynéval végezzük. Ebben az évben az 1830- 
-1870-es évek közötti időszakból fennmaradt diszlet- és jelmeztervek, jele
netképek, metszetek kerülnek feldolgozásra. Ezt a munkát több évre tervezzük.

- Korai kérdés, de hogy érzed magad a Tárban?
- Nagyon örülök, hogy ebben a gyűjteményben dolgozom. Az OSZK Színház

történeti Tára is az a gyűjtemény, amelyben úgy vélem, olyan munkát végezhe
tek, amelyben a személyes érdeklődés, az eddigi gyakorlat és tapasztalatok 
felhasználásával messzemenően összeesik a hivatali kötelességgel. Jelenleg 
számomra nem is a munka uj, hanem az intézmény és a pozició. Mindkettő nagy, 
szokatlan, s csak hosszabb távon válhat ismerőssé. Átolvasva a korábbi évek 
iratait, a gyűjteményi naplókat, úgy tűnik, a Színháztörténeti Tár rendszere
sen, esetenként házon belüli "célhitelből" szépen gyarapitható. Nagyon gazdag, 
rendezett, a feldolgozás módját tekintve is szép és jó gyűjteményt vettem át 
Berczeli A. Károlynétól. Ha a Tár fiatal korát tekintjük, 5 tette le az ala
pokat. Biztosan, pontosan. A Tár munkatársait, mint olvasó, évek óta ismerem, 
becsülöm. Szeretnék velük a továbbiakban is jól dolgozni.

NÉMETH MÁRIA
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MUWKMKRÓI . 
KÉRDÉSEINKRŐL

Három u.j szerzeményünkről 
- fe.jet hajtva Szinnyei József emléke előtt

"Hommage a X," "Hommage á Y" - manapság divatos műfaj, még hazánkban is, 
Szinnyei József, akinek emléke előtt születésének 150. évfordulóján ezzel a 
néhány sorral tisztelegni szeretnénk, ilyesfajta szenvelgés hallatán bizonyá
ra rosszallóan csóválná a fejét. Az ő korosztályának még Shakespeare is Vil
mos volt, Goethe meg János Farkas, az "hommage" helyett tehát tiszteletadás 
az, amely őt részünkről megilleti. Uj szerzeményeinkről számot adó ismerteté
sünket ezért ebben a hónapban úgy kötöttük csokorba, hogy azzal az ő segítsé
gét példázzuk és köszönjük meg.

Időrenben az első egy - a novemberi könyvaukción szerepelt -kis kötet. 
Nyáron, amikor az aukciós katalógus kézirata először kezünkbe került, felfi
gyeltünk a cimre:

Elein való megtérésnek gyümöltse, Kolozsvár 1773, ny.n. 203 1.
Nem a cim volt érdekes, hanem a kikiáltási ár: 6000.-Ft. Továbblapozva a ka
talógus kéziratát, egy másik anonim tételhez Wesselényi Miklós nevét néztük 
meg "a Szinnyeiben", s ime, idősebb Wesselényi Miklós neve alatt a következőt 
olvastuk: "Elein való megtérésnek gyümöltse... a végén B.H. Wesselényi Miklós 
1759* /A könyv irodalmunkban a legkisebbek egyike. 6 cm magas, 4 1/2 cm szé
les, kis 16-rétnek mondható, borgisszal nyomtatva,... Szerzője nem lehetett 
a 9 éves b. W.M. Talán egyik nevelője adhatta ki kedveskedésből; aligha nyo
matott több példányban. Eddig sehol sem találtam emlitve; én 1890. szept. 1. 
Kovács Zoltántól vettem." /Sz.XIV.1539.h./ Most már tudva azt, amit akkor a 
katalógus kézirata nem említett, hogy ti. a könyv minikönyv, Borsa Gedeonnak 
a M. Könyvszemlében megjelent, régi minikönyvekre vonatkozó tanulmányából a 
kérdés egészét "leképezhettük", igy azt is, különös örömmel, hogy azóta Szlny- 
nyei példánya is a mi tulajdonunk. A kis könyvecskének több kiadása 
ismert még a XIX. században is; a csinosan kötött apró könyvecske kedves és 
alkalomhoz illő ajándék lehetett például konfirmációkör.
Az aukción mi vettük meg ezt az - állományunkból eddig hiányzó - 1773. ávi 
kiadást. A magas árat ellensúlyozza, ha arra gondolunk, hogy ez még nem foto ;- 
grafikus utón lekicsinyített, kommerciális érdeket szem előtt tartó lelemény, 
hanem a nyomdász ügyességének tanúbizonysága. De számomra főként az csábitó, 
hogy arra gondolhatok: Cornides Dániel volt Wesselényi nevelője, s hátha ép
pen ő irta az "Elein való megtérésnek gyümöltsé"-t.

Az 1979. év egyik legértékesebb gyarapodásához a Kézirattár jóvoltából 
jutott a modern törzsállomány: egyéb szabadságharc utáni, emigrációs vonatko-
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zásu kéziratokkal vásárolták meg az első amerikai magyar újság, a
Magyar Számüzöttek Lap.ia

három számát. Az Országos Széchényi Könyvtár birtokában eddig egyetlen szám
nak a fotókópiája volt, valószínűleg a két háború közötti évekből származó 
szerzemény. Most sikertilt az összesen hat megjelent számból háromra eredeti
ben szert tenni! Hogy ez milyen nagy szó, arra utalásul megemlítjük, hogy 
- ilyen a véletlen - éppen 1979-ben hosszas levelezést folytattunk a Library 
of Congress egyik referensével, Jármy Imrével arról, hogyan tudna kópiát sze
rezni számunkra a Library of Congress-ből is hiányzó lap számairól - minded
dig negatív eredménnyel.

Szlnnyeitől aztán mindent megtudhattunk Kornis Károlyról, a Magyar Szám- 
üzöttek Lapja szerkesztőjéről. Fantasztikusan kalandos életéről érdemes len
ne regényt Írni a kalandokat kedvelő ifjúság hazafias nevelésére - legalább 
is ez az ember első gondolata, amikor Szinnyei kedvesen ódon hangulatú sora
it olvassa.

Harmadik szerzeményünk, amellyel kapcsolatban Szinnyeit említeni szeret
nénk, egy kis kolligátum-kötet, amely három múlt század-végi szociáldemokrata 
röpiratot tartalmaz. Mindhárom névtelenül jelent meg: az egyiket Liebkhecht mü
veként tudtuk azonosítani /A legyek és a pókok/, mig a másik kettő ugyanannak 
a brosúrának, egy "Antisyllabus" cimü röpiratnak volt a magyar ill. német 
szövege. Az állományunkban meglévő "Antisyllabus"-kiadásokból megállapíthat
tuk, hogy a magyar szöveg -csak sziglákkal jelzett - fordítója Kreith Béla 
volt. Ennek alapján sikerült a szerzőt is megállapítani, Freidrich Krasser- 
ként,Kreith nevét keresve a Szinnyeiben ismét a véletlen jött segítségünkre: 
a kötet Krasser Frigyes nevénél nyilt ki, s kiderült, hogy "hungarikum". A 
nagyszebeni szász orvos számos munkásmozgalmi agitációt szolgáló röpirat szer
zője volt.

A következő héten - habent sua fata libelli - egy svájci antikvárius ka
talógusát kellett átnézni, s ime: egy Berlinben 1920-ban kiadott Krasser Fri
gyes féle röpiratot ajánlott az egyik tétel. Szinnyeit felütve, a következő
ket olvashattuk az előttünk fekvő katalógus-tételről: "A Népszava még három 
sociál-demokrata irányú munkáját említi: 4. Anti-Syllabus..,-5.Ceterum censeo... 
-6. Marseillaise des Christenthums... /melyeket nem ismerek/” /Előzőleg ugya
nis Krasser 3 általa ismert müvét irta le pontos adatokkal./ így hát megvásá
roltuk ezt a kis brosúrát, amely éppen a Szinnyei által 5. és 6. számú tétel
ként említett röpiratokat tartalmazta, s amelynek különös becse /legalábbis 
számomra/ abban áll, hogy bizonyltja: az 1818-ban született Krasser Frigyes, 
aki - mint Szinnyei írja - Párisban "...megismerkedett a socialista tanokkal 
és azokkal megbarátkozván, később a szabadság harczosának vallotta magát”, 
olyan mozgósító erejű Írásokat alkotott, amelyeket még 1920-ban is érdemes 
volt kinyomtatni.

Mint a Könyvtáros Egyesület közelmult-beli felmérése bizonyította, min
den könyvtáros hálásan gondol Szinnyei Józsefre, valahányszor a "gőzhangya" 
adataiból napi munkájához merit. Ezzel a néhány adalékkal azonban azt szeret
tem volna dokumentálni, hogy mi gyarapító könyvtárosok szinte naponta ámulunk
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el azon a hihetetlen adattömegen, amelyet örökségül hagyott ránk, s azon pon
tosságon, amellyel egy évszázad távolából is segiti munkánkat.

WIX GYÖRGYNÉ

A Kézirattár 1979. ávi beszerzéseiről

1979. folyamán a Kézirattár 130 tételben 17.511 db. kéziratot szerzett be. Ez 
a szám lényegesen meghaladja ugyan a tervezett 11.000-t, de nem közeliti meg 
az 1978-ban elért csaknem 20.000 egységet. Az 1979-es év gyarapodását ugyanis 
nem a terjedelmes személyi fondok, hanem a méreteikben ugyan kisebb, de jelen
tőségükben egyedülálló kézirategyüttesek jellemzik.

Uj nagy fondunk Muraközy Tamás hagyatéka. Muraközy az 50-es, 60-as évek 
során Németh László jogi képviselője volt hazai és külföldi kiadókkal szemben, 
ő bonyolította az iró kiadókkal kapcsolatos levelezését.E tárgykörben Németh 
László 22 levele Íródott hozzá. Mint lefordítandó, kiadandó anyag, próbafor
dítás vagy olvasmány került Muraközyhez több Németh László mü kézirata gépira- 
tos másolatban, a szerző autográf javításaival. Sok parasztpárti dokumentum 
is található Muraközy Tamás szerteágazó levelezésében.

A kisebb, de nagy forrásértékű fondokat időrendben mutatjuk be. Rendkívül 
érdekes uj szerzeményünk a Csillag-féle autográfgyűjtemény. Híres, 18-19. szá
zadi német, osztrák és magyar irók, költők, zeneszerzők, festők, szobrászok, 
tudósok és államférfiak autográfjait tartalmazza. Kiemelkedő nevek: Lessing, 
Wieland, Eichendorff, Pontane, Chamisso, Grillparzer, D’Albert, Kreutzer, 
id. J. Strauss, Alt, Dore, Eötvös József, Schlegel, Haeckel, Görgey, Savoyai 
Jenő.

1848-as vonatkozású két kisebb kézirategyüttes, a Bohus-Szögyén család 
és a V/argha család gyűjteménye. A Bohus-Szögyén család legkiemelkedőbb tagja 
Bohus Jánosné, Szögyén Antónia volt. Az ő világosi kastélyában irta alá Görgey 
a fegyverszüneti megállapodást az orosz hadsereggel. Bohusné a szabadságharc 
bukása után gyűjtési akciókat szervezett az aradi, kufsteini börtönökben síny
lődő rabok számára, de már korábban is tevékenykedett a közjó terén: nőegyesü- 
letet alapított, kisdedóvót létesített, irodalmi szalont tartott fenn. Bohus- 
Szögyén Antónia levelei és kéziratai, az aradi rabok őt dicsőítő versei, a ne
ki szobrot emelő történészek levelei közül kiemelkedik a család másik híressé
gének, Görgey Artúrnak a levelei Bohus Lászlóhoz, aki Görgey lányát vette fele
ségül. A levelek 1868-75 közt jórészt a lunkai uradalomban keltek és jó forrá
sul szolgálhatnak Görgey utolsó, hosszú életszakaszához, mely mostanában került 
a kutatás érdeklődési körébe.

V/argha Istvánnak, a kisdedóvás hazai úttörőjének és családtagjainak kézi
ratos hagyatéka egyik legérdekesebb uj szerzeményünk. Wargha István személye, 
főleg 48 utáni magatartása erősen vitatott. Mjvel része volt a koronaékszerek, 
rejtekhelyének felfedezésében és angliai emigrációjában is a kompromisszum mel
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lett tevékenykedett, a szakirodalom kémnek és spiclinek bélyegzi, Emigrációs 
irataiban levelek, lánya naplója, egy "Gyászkoszorú" c. verses emlékezés a 
szabadságharcról, s többek közt a Magyar Számüzöttek Lapja nevű nem yorki ma
gyar újság néhány száma Őrződött meg. Különösen érdekes az a Kossuth-levél, 
mely '.Vargha Eszternek arra a kérdésére válaszol, hogy Kossuth mit tud '.Vargha 
István személyéről. A levélből az derül ki, hogy Kossuth tisztában volt War- 
gha szerepével, amit azonban Wargha Eszterrel közölni nem óhajt, csupán sej
tetni enged. /Kossuthnak különben egy másik levelét is megvásároltuk az idén./ 
A Reményi Edétől Bajcsy-Zsilinszkyig terjedő családi anyag további kuriózuma, 
hogy előkerült belőle Petőfi Sándor könyvtárának egy minden kétséget kizáróan 
hiteles, eddig lappangó darabja, egy Teubner-kiadásu kis Sallustius-kötet, 
melyben Petőfi a possessor-bejegyző.

A modem magyar lira két úttörője, Vajda Jánosra és Ady Endrére vonatko
zóan elsőrangú forrásokat sikerült szereznünk. A Vajda-anyag az "Utolsó dal 
Ginához" autográf fogalmazványát és 10 teljesen ismeretlen Vajda-levelet tar
talmaz. A különböző kiadókhoz, társulati igazgatókhoz, hirlapszerkesztőkhöz 
irt levelek felbukkanásának jelentőségét növeli az a körülmény, hogy most fo
lyik Vajda levelezésének kritikai kiadása. Fennmaradtak Vajda olyan levélmáso
latai is, melyek eredetije elveszett. A kéziratokhoz kapcsolódó fotódokumen
táció Vajda, Gina és Bartos Róza ábrázolásait tartalmazza. Publikált ugyan, 
de csak a most hozzánk került egyetlen példányban ismert az a plakát, mely 
Ginát műlovarnőként jeleniti meg.

Az Ady-gyüjtemény legfontosabb darabja a "Véres panorámák tavaszán" c. 
vers ötfoliós, ceruzás autográf fogalmazványa. A vershez szorosan kapcsolódik 
Ady Mariagrünből kelt levele becséhez, Ady Lajoshoz azzal az utasítással, hogy 
márciusi ünnepükre küldje a verset a Galilei-kömek, a galileisták pedig jut
tassák a Világ szerkesztőségébe. Ismeretlen Adynak a mariagrüni erdőben ké
szült képe, Lédával közös levelezőlapja és Léda kislánykori fotoja. Dénes Zsó
fiához szóló levél, dedikált kötet és fénykép mellett az Ady-család több leve
le és irata, Csinszka-dokumentumok és az Ady-utóélet vegyes emlékei teszik tel
jessé a gyűjteményt. Az idén még két további Ady-vers kéziratát szereztük megj 
A türelem bilincse és Az utolsó hajók cimüekét.

A már korábban bekerült Csécsy Imre-hagyatékot egészíti ki Csécsy 1940- 
-1950 között vezetett naplója, amely nemcsak a történeti irodalom számára 
egyedülálló forrásértékű, hanem ezen túlmenően rendkívül izgalmas olvasmány 
is, akárcsak Csécsy korai Írásai, tervezete az Uj Magyar Szemléről, 1918-as 
emlékezése a Gálilei-körről és a Radikális Pártról.

XX. századi beszerzéseink közül elsőként a Nyugat harmadik nemzedékével 
induló, a Vigiliát haláláig szerkesztő Rónay György hagyatékrészét kell emlí
tenünk, mely az iró utolsó évtizedeinek kéziratait tartalmazza: olvasmányaira 
reflektáló naplóját, verseinek 50 füzetnyi gyűjteményét, Mikszáth-, és József 
Attila-tanulmányait, fordításait és levelezésének egy részét.

Mécs László verskéziratai, Móricz Zsigmond és Bihari Sándor levelei mel
lett végül az 1919 után emigrációba kényszerülő írónő, Mollináry Gizella ön
életrajzáról kell szólnunk.

Több zenei vonatkozású kézirattal gazdagodott gyűjteményünk. Mozart, édes

24



apja és főrangú magyar barátai - valószinüleg hamisított - árnyképeit tartal
mazó album került elő az Esterházy-család iratai közül. Megszereztük a Lóhner- 
vonósnégyes történetének kéziratos dokumentumait, Palló Imre operaénekes ha
gyatékának kéziratos részét. Két zenetörténész, Fábián László és Isoz Kálmán 
hagyatékában Bartók Béla és Maurice Ravel levélmásolatait, illetve Gustav 
Mahler és Goldmark Károly leveleit vásároltuk meg.

Utolsóként két 14. századi pergamenkódexet emlitünk, amelyek tematiká
jukban és rendeltetésükben képeznek egységet. Mindkettő prédikációgyüjtemény, 
teljesen vagy csak részletesen kidolgozott beszédekkel, példázatokkal, rövid 
allegorizáló vagy moralizáló traktusokkal. Valószinüleg egy gyakorló prédiká
tor, talán Paulus de Schlauonia forrásgyűjteménye volt.

KARSAY ORSOLYA

A Régi nyomtatványok Tára 
1979. évi jelentősebb uj szerzeményei

Bár ez év folyamán vétel, csere, állami juttatás és külföldről bekért xerox
másolatok formájában is sok értékes mü került állományunkba, 15. századi nyom
tatványokkal s kimagasló jelentőségű magyar nyelvű, vagy magyarországi megje
lenésű kötetekkel /RMK.I-II-müvekkel/ nem gyarapodtak gyűjteményeink. Az u^ 
jabb szerzeményű magyar vonatkozású könyvkincseink általában magyarországi 
szerzők külföldön megjelent munkái /RMK.III-müvek/.

Első helyen érdemel emlitést egy eddig ismeretlen RMK-mü: Dávid FRÖLICH 
Kewer und altér Schreib-Calender-ja /Numberg, 1654. RMK. III. 1898a/. A Szabó 
Károly Régi Magyar Könyvtárában irodalmi hivatkozás alapján sem emlitett nyom
tatvány a Könyvtárunkat már korábban is értékes müvei gyarapító Zsámár József 
gyűjteményéből származik. A csere lebonyolitásához Francesco ALUTOTO Le ricchez- 
ze della lingua volgare /Vinegia, 1543/ cimü értékes müvének szép Aldina-kia- 
dását vásároltuk meg.

Kém szerepel Szabó Károly RMK-bibliográfiájában a Pozsonyban született 
és ugyanott me,ghalt Zacharias TRIHKELL Major Dei glória cimü müve /Bécs, 1656, 
RMK.III.1954a/, amely az államosított könyvtárak régi állományával került 
gyűjteményünkbe. Ugyanebből a forrásból származnak következő RMK-ritkaságaink 
iss Andreas DUDITH: Quaestio ubi vera et cathollca Iesu Chrlsti ecclesia inve-
•nienda sit /Hanoviae, 1610, RMK.III.1084/. E nyomtatványt Szabó egyetlen zü
richi lelőhellyel emliti, hazai könyvtárainkban azóta sem ismeretes példány 
belőle.

Hasonlóképpen kevés müvei szerepel a hazai közgyűjteményekben a nagyszom
bati születésű s hosszabb ideig Rómában a jezsuita rend évkönyveit szerkesztő 
Ká<?a3i János. Az államosított könyvanyaggal több munkája került RMK-állomá- 
nyunkba: fl-nwnae Literae Societatis Jesu /Diliingen, 1658, RMK.III.2012; Heroes 
et victimae charitatis Societatis Jesu. Roma, 1658. RMK.III.2016/.
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Vételeink közül tudománytörténeti szempontból jelentős gyarapodás a had- 
vezéri képességeivel elsősorban Itáliában és Németalföldön híressé vált Lelio 
BRANCACCIO Della nova disciplina et vera arte militare cimü munkájának szép 
Aldina-kiadása /Venezia, 1585. Ant,9242/, valamint Alonso TOSTADO több ritka 
müve /Ant. 1171, 1172, 1181, 1184/. Alonso Tostadot a későközépkori polibisz-. 
torok egyik jellegzetes képviselőjeként emlitik a biográfiák, aki a görög és 
latin nyelv mellett alapos jártasságra tett szert a filozófiában, matematiká
ban, egyházi és világi jogtudományban, a geográfiában és a történelemben. Mü
veit diszes folio-kötetekben többnyire velencei nyomdák hozták forgalomba, de 
ma olasz könyvtárakban is ritkán hozzáférhetők.

A 16. századi nyelvoktatás fontos segédkönyveinek számitó bilinguis-ki- 
adásokat reprezentálja újabb szerzeményeink együttesében egy francia-latin 
Terentius-kötet /Les six comedies. Paris, 1572. Ant. 8514/, valamint egy gö
rög-latin Aisopos Fabulae-kiadás /TUbingae, 1546. Ant. 7842/.

Az államosított könyvtárak régi állagából kiválogatott 647 mü nemcsak 
ritkaságokkal, hanem nem jelentéktelen tudományos müvekkel gazdagítja gyűjte
ményeinket. A természettudományos ismeretek fejlődését dokumentálja több, 
most birtokunkba került Aristoteles-kiadás: De natura libri 8. /Parisiis, 
1562. Ant. 13230 1,/ De coelo libri 4 /Parisiis, 1562. Ant. 13.230 2./ De 
mundo /Parisiis, 1563. Ant. 13230 3. /Meteorologicorum libri 4. /Parisiis, 
1562. Ant. 13.230/5//.

Szótárirodalmunk újabb gyarapodása az ismert, többnyelvű Calepinus-kia- 
dáson /Basileae, 1538. Ant. 9253/ kivül Johannes SOAPULA Lexicon Graecolatinuj- 
ának Henricus Stephanus-féle átdolgozása /Génévé, 1598. Ant. 13.238/ Péttus 
DASYPODIUS Dictionarium Latinobohemicum et Bohemicolatinum-.ja /Olomucii, 1560- 
-62. Ant. 13.252/. A helyesírás egységesítését szolgáló korai müvek egyike az 
ifjabb Aldus MANUTIUS Orthographiae ratio-ja /Venetiis, 1561. Ant. 13.376/.
A geográfiai és kartográfiai tudománytörténeti kutatásokhoz értékes gyarapo
dás Ptolemaios több munkája /Opera, Basel, 1541. Ant,9287; Geographia. Venezia, 
1598. Ant. 9301./. Az építészettörténet témakörében hasonló célt szolgál 
VITRIVIUS De arohitectura-.ja /Lugduni, 1552. Ant, 13.273/, valamint Sebastiano 
SERUO Tutte l’opere d* architettura cimü kötete /Venetia, 1584. Ant, 13.235/.

Az orvostudomány elméleti és gyakorlati, népszerű müvei közül emlitést 
érdemel GÁLÉN OS 0 pe ra-.i a /Venetiis, 1544. Ant. 13.338/, a Régimén sanitatis 
cimszó alatt ismert szakkönyv több változata /Francoforti, 1559. Ant. 13.300 
/l/., Venetiis, 1587. Ant. 13.335./, Walter Ryff: Practicierbüchlin bewerter 
Leibartzney /Frankiőrt am Meyn, 1574. Ant. 13.470/, Franciscus VALLERIOLA Looi 
medicináé communes-e /Venetiis, 1563. Ant. 13.386/1//. A világ megismerésének 
fokozódó vágyáról és lehetőségeiről tájékoztatnak újabb útikönyveink: Francis
cus SCHOTTUS Itinerarium Italiae-ja /Antverpiae, 1600. Ant. 13.379/, valamint 
Jan Huygen van LINSOHOTTEN kelet—indiai utazásának beszámolói /T*Amstelredam, 
1596, Ant. 9296/. Végül nyomdatörténeti szempontból és ritkasága miatt egya
ránt figyelmet érdemel a csupán nyolc évig működő Thierhaupten—i bencés kolos
tor nyomdájának néhány terméke, köztük az egykori Márton—napi népszokást ér
telmező munka, Melchíor de FABRIS Von dér Martina Gans cimü prédikációja
/1595. Ant. 13.256 /2// SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
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Emlékeztető

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága 1979* december 14.-én Illést tartott és évi mun
katervének megfelelően két témát tárgyalt meg:

1. A nyelvi képzés helyzete: a harmincöt éven aluli munkatársak részvé
teli aránya az intenziv és egyéb nyelvtanfolyamokon. /Dr. Ráduly Márta sze
mélyzeti osztályvezető előterjesztésében./

A személyzeti vezető ismertette az OSZK fiatal dolgozóinak azokat a nyel
vi továbbképzési lehetőségeit, amelyeket a Kulturális Minisztérium tett szá
munkra lehetővé az utóbbi években, 1978/79-től kezdődően a KM a beszédkészsé
get fejlesztő, un. szuggesztológiai módszerrel tervezett nyelvoktatást. Ilyen 
tipusu tanfolyamokat orosz, angol és német nyelven inditottak. Ezek a nyelvi 
képzések 3 szakaszra tagolódtak. A 2x5 hetes hazai tanulást egy 1 hónapos 
anyanyelvi környezetben szervezett tanfolyam zárja le. - Ezt követően a nyelv
vizsgázni kivánók számára egy 5 hetes negyedik fokozatnak számitó előkészitő 
tanfolyamot is szerveztek.

Ez az uj lehetőség, hogy a nyelvi képzés anyanyelvi környezetben is 
folytatódik, - nagyon hasznos, de ugyanakkor nagy gondot jelent a résztvevő
nek /főleg, ha kis fizetésű fiatal/,- mert a külföldi útiköltség 2/3 része a 
a hallgatót terheli.- Az IB javasolja az Intézmény vezetőségének, hogy a 
résztvevők számára nyújtson segítséget és fedezze az érdekeltek számára lega
lább a felét a külföldre való kiutazás költségeinek.

A KM intenziv tanfolyamainak feltétele a legalább érettségiszintü tudás. 
Sok esetben nem a teszt vizsgán elért pontszám döntő a felvételnél, hanem az, 
hogy azonos tudás szintű hallgatók kerüljenek lehetőleg egy csoportba. Éppen 
ezért előfordul, hogy alacsonyabb pontszámmal valaki hamarabb bekerül a tan
folyamra, mint az, akinek nagyobb a nyelvismerete. Egy-egy induló tanfolyamra 
/nyelvenként/ egy-két dolgozónk, ha bekerül.

A KISZ szervezet kezdeményezésével és a Könyvtár vezetőségének segítségé
vel 1980. januárjában első Ízben indult egy házon belüli, értékesnek Ígérkező 
angol nyelvtanfolyam,- részben az intézmény anyagi támogatásával, részben ön
költséges alapon. Egy kezdő /24 fő/ és egy haladó /16 fő/ csoport oktatását 
két fiatal angol szakos munkatársunk vállalta. Összegezve, elmondhatjuk, hogy 
a fiatal munkatársainkban élénk a nyelvismeret iránti igény, törekszenek a 
már meglévő tudásuknak a továbbfejlesztésére. - Külföldi /Francia-, Olaszor
szág/ 1-1 hónapos ösztöndíjas nyelvi tanfolyamokat is nemegyszer pályáznak 
meg fiatal dolgozóink.

Az IB javasolja, hogy a káderfejlesztési tervekhez változatlanul, tovább



ra is kapcsolni kell a nyelvi képzés távlati terveit is.

2. A fiatal munkatársak ösztöndíjas és egyéb tanulmányút! lehetőségei, 
/Somkuti Gabriella, az Igazgatási osztály vezetőjének előterjesztése./

A hetvenes évek óta a fiatal munkatársak egyre gyakrabban vesznek részt 
kiküldetéseken, ösztöndíjas és tanulmányutakon. Elsősorban a szocialista or
szágok között fennálló személycsere megállapodások biztosítják a kiutazáso
kat.- Egyre több lehetőséget kaptunk hungarika kutatásokra, és ennek kerete
in belül mind több és több fiatal munkatársunk töltött kint heteket a környe
ző szocialista országokban /főleg az RMNY-csopőrtbeliek/. -A KM is biztosit 
kiutazási lehetőségeket az un. államközi megállapodások keretein belül, a 
legfontosabb kutatási programokra. Másfajta külföldi kiutazás! alkalom lehet 
a szakmai értekezletekre, konferenciákra való kiküldetés. Ezeknél az utaknál 
azonban a szakmai területek megfelelő szintű képviselete az elsődleges és a 
nyelvtudás; fiatal munkatársak ezekre ritkábban jutnak ki, inkább csak azok, 
akiknek magas szintű az illető állam nyelvének ismerete és kinti jelenlétük 
tolmács jellegű.

Végül az ösztöndíjas utak azok, amelyeket fiatal dolgozók is megpályáz
hatnak, ha van megfelelő alapozásuk és indoklásuk. Korábban a KM, újabban a 
Művelődésügyi Közlöny hirdeti meg az ösztöndíjas tanulmányutak pályázati fel
tételeit. Mindenki pályázhat, mindenkinek a pályázatát az Intézet Vezetősége 
továbbítja, még akkor is, ha nem tartja indokoltnak az uticélt, - ba nem is 
támogatja a pályázót. - Az Országos Ösztöndíj Tanács dönt, de az elfogadás 
is csak akkor szentesitődik, ha egy ottani, belső nyelvvizsga bizottság előtt 
bizonyltja a jelölt a kivént országhoz szükséges megfelelő nyelvismeretét.

Általánosan elmondható, hogy a külföldi utaknál a szakmai felkészültség 
mellett a világnyelvek, vagy a környező országok nyelveinek ismerete alapvető 
fontosságú. Lényeges a jó színvonalú, általános kulturális és politikai tájé
kozottság is. Kiküldetésre ezek ismeretében számíthatnak reálisan fiatal mun
katársaink.

Az IB javasolja: Bár örvendetes a fiatal munkatársak kiküldetési számá
nak növekedése, de főleg a hungarika kutatási program lehetőségein belül szé
lesíteni kell a kiutazásra kijelölt fiatalok körét, hogy az RMNY-csoporton 
kivül más főosztályok munkatársai is bekapcsolódhassanak ebbe a tevékenység
be.

Ugyancsak itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, a 
társadalmi szervezetek szervezésével 1979-ben is tettünk csoportos tanulmányi 
kirándulást a szomszédos országok magyarlakta területeinek könyvtáraiba. Ez 
alkalommal Jugoszláviában és Ausztriában jártunk; - a kiránduláson sok fiatal 
munkatársunk vett részt.

Nagy Zoltán
az Ifjúsági Bizottság 

titkára sk.

Zircz Péter 
főigazgatóhelyettes 
az Ifjúsági Bizottság

elnöke sk.
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Emlékeztető

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága 1980, I, 25-én ülést tartott, amelyen Zircz 
Péter elnök összefoglalta a bizottság 1979. évi munkáját. Ismertette azokat 
a kérdéseket, amelyekben az IB állást foglalt és intézkedett. /Lásd: az OSZK 
Híradóban közzétett emlékeztetőket./

Az intézmény ifjúsági érdekvédelmi felelőse, Nagy Zoltán beszámolt az 
Ifjúsági Parlamenten hozott határozatok időarányos teljesítéséről. Ennek kap
csán határozat született az Ifjúsági Fórum márciusi megrendezéséről, amelyen 
az intézményvezetés beszámol az elmúlt időszak munkájáról és ismerteti az 
előttünk álló feladatokat. A fiatal munkatársaknak itt alkalmuk lesz kérdése
ket feltenni az Ifjúsági Parlamenten hozott határozatok végrehajtásáról, s 
minden, a helyzetüket befolyásoló tényezőről és problémáról. A fórum megren
dezésének pontos idejét előzetesen külön közölni fogjuk.

Határozat született továbbá az ősszel megrendezésre kerülő Ifjúsági Par
lamenthez szükséges információk begyűjtéséről /különös tekintettel a pálya
kezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatban/.

Nagy Zoltán s.k. Zircz Péter s.k.
az Ifjúsági Bizottság titkára főigazgatóhelyettes

az Ifjúsági Bizottság 
elnöke

Tanulmányi kirándulás *79

II. Burgenland - Bécs

1.

Jugoszlávia szomorúan búcsúzott tőlünk; már Bledben elkezdett esni az eső. 
Sötét felhők, kilátástalan szürkeség a ragyogó nyári napok után 8 órakor in
dultunk Ausztriába. Gyorsan elértük a határt, pedig igencsak sok szerpentin 
és emelkedő tarkitotta utunkat, hiszen már az Alpokban voltunk'. A határőrök 
csak éppen jó utat kivántak. Hatalmas és kopár sziklafalak között mentünk. A 
Laibl hágón éppenhogy elfért a szűk és kanyargós ut a sziklák között. Az őszi 
időből annyi hasznunk volt, hogy "pipáltak" a Karavankák hegycsúcsai. Ahogy 
lassan leereszkedtünk Karinthia fővárosába Klagenfurtba, ritkultak a felhők, 
s teljes ivü szivárványban gyönyörködhettünk. Megálltunk a fotósok kedvéért, 
s megörökítettük ezt a ritka szép természeti tüneményt. Ezután érkeztünk meg 
a Wörthi-tóhoz. A hattyúk, vadkacsák és vizityukok gyakorlott "vendéglátók" e
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csodálatosan tiszta tóban. Amint megláttak bennünket a parton, máris úsztak 
a fejadagjukért. A rövid séta és etetés után folytattuk utunkat Grazba. Mint 
mindig, most is a buszban ebédeltünk. Grazban körülbelül másfél óránk volt a 
városnézésre. Hangulatos város, a rendkívül gyors folyású és piszkos Mura fo
lyik át rajta. Szombat délután volt. A város főterén igen sokan gyülekeztek. 
Éppen akkor kezdődött az UED nevű karinthiai őszi folklór fesztivál. A dobo
gón egy tiroli fúvós zenekar készülődött a játékra, jellegzetes népi ruhákba 
felöltözve. Kicsit fájó szivvel hagytuk ott az ünneplő tömeget, hogy még vé
gigsétáljunk a történelmi nevezetességeket rejtő utcácskákban. Máris indul
tunk tovább Hémetujvárra /Güssing/. Öt óra volt, amikor megpillanthattuk a 
dombon álló Batthyányi-várat.

A csonka bástyafalak között léptünk a várudvarra, s rögtön szembetűnt, 
hogy a központi várépület egyik szárnyát elsöpörte a történelem, a falon 
ugyanis befalazott ajtónyilások láthatók. Ez azonban nem a harcok miatt tör
tént, hanem maguk a tulajdonosok csökkentették az ablakok és tetők számát, 
mert ezután kellett adózni, s igy ugyan sötétebb és csonkább épületben éltek, 
de nem gazdagították túlzottan a császári kincstárat. Több mint száz évig az 
enyészeté volt a vár, s Batthyányi Ivánnak köszönhető, hogy nem tűnt el vég
leg.

E késői délután vártak minket, s részletes vezetés közben ismerkedhet
tünk meg a várral. A vármúzeum négy részből áll, a családi képtárból, a Clu- 
sius émlékteremből, a fegyvergyűjteményből és a galériából. A képtárat a lo
vagteremben rendezték be. A falakról középkori daliás és kacagányos főurak 
néznek le a látogatókra. Mindannyian megilletődve álltunk meg Batthyányi La
jos, az első felelős magyar miniszterelnök képmása előtt. Az utolsó festmény 
már századunkban készült. A lovagterem közepén, hosszú tölgyfaasztal körül 
magas támlájú faragott székek sorakoznak a XVT. századból. Ebben a teremben 
van még néhány szép, himzett, korabeli ruha is. A fegyvertár a lovagterem 
alatt van, a védők fegyverzete, ágyúi, lándzsái és kardjai mellett számos 
zsákmányolt török fegyvert őriznek itt. A kiállitás legszebb darabjai közé 
tartoznak azok a pergamennel bevont festett fapajzsok, amelyeket magyar lo
vasok használtak a mohácsi csatát követő évtizedekben. Többek között itt lát
hattuk azt az igen szép XV. sz.-i faszobrot, mely "németujvári madonna" néven 
vált hiressé, A németujvári vár ma is Batthyányi-hitbizomány. A vármúzeumot 
1969-ben nyitották meg. /Török Sára/

2.
Az események gyors váltakozása közben, a várból az egyre sötétedő utcákon le
felé sétálva á városközpont felé, ocsúdtunk rá, hogy itt vagyunk Burgenland- 
ban, s benne vagyunk az itteni élet közepében, holott reggel még a bledi he
gyektől búcsúztunk. így jutottunk el a Ferences kolostorhoz, hogy megtekint
sük a páratlan könyvtártörténeti értékeket rejtő könyvtárat. Itt már vártak 
bennünket; P. Román HASEUHÜTL és szakmai vezetőnk d.r. Borsa Gedeon, aki már 
több Ízben végzett e helyen igen eredményes kutatómunkát. 0 ismertetett meg 
bennünket a talán legépebben fennmaradt XVI. századi magyarországi könyvtár
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történetével. Elmondták, hogy az előző könyvtáros Theodor TABERNIGG páter 
közel 30 éven át felbecsülhetetlen munkát végzett, feldolgozta és katalogi
zálta a könyvtár anyagát, a magyar könyvnyomtatás korai időszakaiból ránk 
maradt, számos kivételes értéket rejtő kötetet, hogy csak a Manlius-nyomtat- 
ványokat emlitsük, /Manlius Jakab a Batthyányi család szolgálatában e helyen 
is sokáig könyvnyomdát működtetett, és más magyarországi református főúri 
családok nyomdászaként is hiressé vált./ Sokunk számára felejthetetlen él
mény azért is maradt ez a látogatás, mert szakmánk és munkánk talán legizgal
masabb feladatai tárultak fel itt előttünk, az évekig tartó fáradságos és ki
tartó kutatómunka kiemelkedő eredményei láttán.

Már itt a könyvtárban megjelent közöttünk dr. Galambos Ferenc lelkész 
Alsóőrről /ünternart/, aki az Őrségben élő magyar lakosság kulturális és tár
sadalmi életének egyik fő szervezője. Vezetésével pár percre bementünk az uj 
nagyon szép kulturházba, ahol megrendezésre került Faludy Ferenc halálának 
200. évfordulójára, Németujvár e nagy szülöttjének emlékkiállítása, s az 
MTA-val közös szervezésű tudományos ülésszak.

A kellemes hangulatú vacsorát a Fabiankovics Hotelban fogyasztottuk el, 
majd végigsétáltunk a szép kis város főutcáján. Másnap korán reggel szemerké
lő esőben indultunk tovább az Őrség központja Alsó- és Felsőőr felé /Unter 
und Oberwart/, hogy előbb még kitérőt tegyünk Monyorókerékre /Eberau/ az Er- 
dődy-család várkastélyához.

Várakozásteli izgalommal érkeztünk meg 10 óra körül Alsóőrre /Unterwart/ 
a könyvtár elé, amely egyben a burgenlandi magyar lakosság közművelődési köz
pontja is. Az OSZK által is könyvekkel támogatott könyvtárban került sor arra 
a felejthetetlen találkozásra, amely a csoportunk és a burgenlandi, közelebb
ről az alsóőri, felsőőri és őrszigeti társadalmi és kulturális élet vezetői 
között zajlott le. Dr. Galambos Ferenc mellett többek között megjelentek: 
Gyenge Imre református püspök, és Teleky Béla evangélikus lelkész, Seper Já
nos biró, Koór János a Burgenlandi Magyar Kulturegyesület elnöke, Szeberényi 
Lajos alelnök, Farkas József iskolaigazgató, Seper Károly muzeumigazgató, Be- 
hofsits István, Streniczky Ferenc és sokan még a helyi lakosok közül. Érdekes 
beszélgetés kezdődött a könyvtár szerepéről, kisugárzási lehetőségeiről, a ma
gyar nyelvtanitás és képzés, a gyermeknevelés sajátos helyi problémáiról, a 
Burgenlandi Magyar Kulturegyesület munkájáról, az ott élő magyar lakosság 
helyzetéről és mindennapi életéről.

Hangot adtak örömeinknek és gondjainknak is, szóltak a két nyelvű gyer
mekek nevelésének nehéz kérdéseiről. Munkájuk eredményeiről talán azok a kis 
nebulók tanúskodtak legékesebben, akik a könyvtár-szobákba a székeket behoz
ták. Jóleső érzés volt a szépen és helyesen magyarul beszélő kis emberkékkel 
szót váltani, és látni, hogy örülnek és büszkék arra, amit tudnak.

Később megnéztük a helyi múzeumot és tájházat, s benne az őrségi emberek 
régi jellegzetes használati tárgyait, ruházatát, alkotó fantáziájuk teremtette 
szép emlékeket. Egész kis vitacsoportok alakultak ki, sétálva az utcákon - be
pillantva egy-egy szép régi őrségi árkádos házba - arról, hogy mivel és hogyan 
segíthetnénk további munkájukat a magunk lehetőségeivel.

Igen nehezen és a visszavágyó ember érzéseivel vettünk búcsút uj baráta
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inktól abban a reményben, hogy kapcsolataink egyre bővülőek és tartósak lesz
nek, a személyeken túl az egész közösség fejlődését szolgálva.

Felsőőrön kedves és vendégszerető környezetben ebédeltünk meg, majd vál
tunk el Galambos Ferenctől is, megköszönve vendégszeretetét és baráti szives— 
ségét.

Kismarton /Eisenstadt/ felé mentünk tovább, de előbb megálltunk Szalo- 
nak /Burg Schlaining/ váránál, majd Lékán /Lockenhaus/, ahol megnéztük a fő
téren álló barokk templomot, amelybe a Nádasdy család tagjai temetkeztek.
Nagy élmény volt eljutni Fraknó /Forchtenstein/ magas hegytetőn emelkedő vá
rának falai alá, majd felmenve a várba elénk tárult a burgenlandi táj talán 
legszebb, festői panorámája. Innen iveit fel a magyar főúri családok közül is 
kiemelkedő Esterházyak szerencséje, hogy egyre nagyobb szerepet betöltve az 
államvezetésben is, kiterjessszék birtokaikat és hatalmukat a nyugat Dunántúl 
jelentős részére is. Itt őrzik az Esterházy-fegyvergyüjteményt, a kismartoni 
kastély bútorainak s családi levéltárának jelentős részét. Késő délután lett, 
amikor autóbuszunk megállott Kismartonban, az Esterházy kastély előtt. Végig
sétáltunk a pompás termeken, külön csodálattal adózva a Haydn-teremben a nagy 
zeneköltőnek, aki oly sok évig élt itt, a hercegi család muzsikusaként, s 
akinek életművéhez az OSZK-nak sok köze van, miután Zeneműtárunk őrzi Haydn 
kéziratos kottáinak legnagyobb gyűjteményét. Estefelé hagytuk el a várost, 
elindulva utolsó szálláshelyünk felé, amely már a búcsú hangulatát hozta Bur- 
genlandtól, ahol a rövid két nap alatt is kialakult bennünk a kép, hogy ez 
a táj és népe mennyi szellemi és tárgyi értékkel gazdagította a magyar kultú
rát évszázadokon át. /Nagy Zoltán/

3.

Kismarton látnivalói után utunkat tovább folytatva a Fertő tó csodás vidéke 
mellett elhaladva érkeztünk meg Tausdorfba, utolsó szálláshelyünkre, fárad
tan, éhesen, hogy ki-ki elfoglalván szállodai szobáját végre asztalhoz ülve 
pihenjen kicsit. A kellemes igazi osztrák kisvendéglő bőséges vacsorájának 
elfogasztása után fáradságot felejtve, indultunk újra útnak autóbusszal a gó
lyák és nemes vörösborok városába Rusztra. Majd gyalog sétát tettünk, hogy 
esti fényben lássuk a Fertő tavat. A tó azonban a széles partmenti nádas mö
gé és az egyre erősebb sötétségbe burkolódzott. Semmit sem láttunk. A viz il
lata, a jókedvű békakoncert jelezte csupán, hogy az est sötétjében hol lehet 
a viz. Visszatérve az igen szép városkába a barokk házsorok között sétálgat
tunk, majd bufelejtőnek leereszkedtünk a városháza alatt lévő Weinkeller-be, 
itt évszázados nagy faragott hordók között, hosszú gyalult asztalok mellett 
békés osztrákok emelték magasra a boroskancsókat. ízlett a finom ruszti vörös
bor, s az utolsó együtt eltöltött estén a kis magyar társaság halk, jókedvű 
éneklésére figyelhettek a vendégek: '•Elindultam szép hazámból, hires szép Ma
gyarországról. .."

Másnap utunk utolsó napján az időjárás is szomorúra fordult. Hideg szél fújt, 
esett az eső, amikor elindultunk Bécsújhelyen /Wieneraeustadt/ át Bécs felé.
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A bécsújhelyi főtemplom csodás szépségét vacogva nyugtáztuk, s talán az idő 
komor volta miatt is eszünkbe jutottak eleink a Wesselényi-féle összeesküvés 
tagjai, akik e városban raboskodtak a kivégzés- előtt, Bécsben ősz volt. Elke
serít" hideg-rideg osztrák ősz. Fáztunk, de lelkünk mélyén fáradhatatlan kí
váncsisággal készültünk a vendéglátóinkkal történő találkozásunkra.

Az Österreichische Nationalbibliothek-ban Dr. Helmut LÁNG főigazgatóhe
lyettes fogadta csoportunkat, majd Németh István, a kézirattár tudományos fő
munkatársa kalauzolt bennünket.

Az osztrák nemzeti könyvtár ma is egyike a világ legjelentősebb könyv
tárainak. Csodás épülete 1723-1726-ig épült barokk stílusban. A nagyterem 
Európa legnagyobb barokk könyvtárterme, a nyilvánosság számára 1726-ban VI. 
Károly nyitotta meg. Számos könyvritkaságot őriz, köztük régi magyar kódexe
ket, Corvinákat, kéziratokat, ősnyomtatványokat.

Minderről vendéglátónk tájékoztatójából értesültünk, mi a könyvtárból 
csupán a Prunksaalt, a dísztermet láttuk, melyben a könyvtár állományából kb. 
60.000 kötet található.

A könyvtár Restaurátormühelyében tett "villámlátogatás" során vázlatos 
képet kaptunk az ott folyó munkákról. A műhely felszereltsége, eszközei /gé
pi és kézi/ az ott végzett feladatokhoz igazodnak. A munka zömét nagy általá
nosságban a régi könyvek restaurálása, kötése, azonkívül különböző glóbusok 
javítása képezi. Láttunk egészbőrös, bordás könyvet fűzésre előkészítve, ké
sőbb az eredeti táblába visszahelyezve. Láttunk a vasgallusz tinta által ká
rosodott tintamarásos kéziratot helyreállitás után.

Számunkra a legérdekesebb látnivaló egy működő "rostpótló készülék" meg
tekintése volt. A rostpótló eljárásnak minden más helyreállitási művelettel 
szemben az az előnye, hogy mindenek előtt fajtaazonos anyaggal /finomra őrölt 
famentes papirgéppel/ történik, tehát az Így helyreállított papírlap idegen 
anyagot nem tartalmaz. Mivel az OSZK Restauráló-mühelyében egy hasonló készü
lék tervezése és elkészítése most folyik, a szerzett "villámtapasztalatok" is 
igen hasznosnak bizonyultak.

Utolsó napunk előre eltervezett hangulatos bécsi sétáit elmosta a kegyetlen 
hideg esős időjárás. Mindenki igyekezett ruhatárának legmelegebb darabjait 
magára venni, igy is a télikabátot hiányolva indultunk el, hogy megismerked
jünk a belvárossal. Kerestük az áruházak fűtött előcsarnokait, előkerültek az 
otthonról hozott kívánságlisták, igyekeztünk apró ajándékokat keresgélni sze
rény anyagi kereteinken belül, A vonzó szép kirakatokat csodálva már az ott
honi, forró húsleves illatát éreztük orrunkban, hazai meleg fogadtatásra gon
doltunk - egyáltalán hazagondoltunk - Budapestre. És közben esett, esett az 
eső kétségbeejtően. Bécs szűkmarkú volt hozzánk. Akik otthon télre is gondol
tak, messzebbre merészkedtek, megtekintették a város távolabbi szépségeit, a 
megszállott fotósok gépei is elkattantak a zuhogó esőben. A többiek nyugtáz
ták, hogy igazán csodálatosan szép város Bécs, és hogy az eső mindenütt kel
lemetlen.

Hegyeshalomnál almaillatu buszunkat szeretettel köszöntötte a magyar vám
hatóság, mi pillanatok alatt megtudtuk, hogy itthon is hideg van, ezután álmo
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san, fáradtan, tele-tele megemészthetetlennek tűnő élménnyel, számtalan si
keres-sikertelen filmtekerccsel, kiürült elemózsiáé dobozzal, hazaértünk, 
/Pálinkás Györgyné - Tábori Györgyné/

ac

Utunk sikeréhez több szerencsés körülmény mellett, nagyban hozzájárult dr. 
Borsa Gedeon szakmai irányitása és vezetése. Kiemelkedő könyv- és könyvtár- 
történeti ismeretei mellett, kiváló szervezőként segitette programjaink ma
radéktalan megvalósulását, széleskörű nyelvtudásával mindenki számára közve- 
titeni tudta, legrészletesebben a szakmai információkat, az ő alapos helyis
merete révén lehetett részünk a burgenlandi kis városkák, várak, magyar vo
natkozású kastélyok könyvgyűjteményeinek megismerésében, olyan módon, hogy 
nem turistaként, hanem az ott folyó élet pillanatnyi részeseként élhettünk 
át mindent, s szereztünk maradandó ismereteket, benyomásokat, s az ott élők 
közül barátokat. Mindannyiunk nevében mégegyszer köszönjük tevékenységét és 
baráti segítségét.

Összeállították: MALEK MAGDA és NAGY ZOLTÁN
Az utibeszámoló I. részének összeállításában a felsoroltakon kívül PAP BÉLANÉ 
is részt vett.

xxx

Az OSZK állami és társadalmi vezetői az elmúlt három évben lehetővé tették, 
hogy az intézmény munkatársai évenként egy-egy tanulmányi kirándulást tegye
nek a hazánkat körülvevő országokba, elsősorban a magyarok által is lakott 
területekre, hogy megismerkedhessünk az ott élő könyvtárak és kulturális in
tézmények hungarika vonatkozású tevékenységével és gyűjteményeivel, a nyelvi 
oktatás problémáival, az ott élő magyar lakosság életével.

Ilyen módon több mint 120 munkatársunknak nyilt lehetősége, hogy eljut
hasson Erdélyben a Hargitáig, megnézhesse a moldvai kolostorokat, később a 
felvidéki várakat és városokat, majd Krakkón keresztülhaladva átmehessünk a 
Kárpátokon, a Vereckei hágó mellett eljuthassunk Ungvárra. Ezután dél felé 
indulhattunk, láthattuk a Vajdaságot, Bácskát, Horvátországot, Szlavóniát 
- felkapaszkodva a tfaravankák hegycsúcsaira -, átmehettünk Burgenlandba, be
járhattuk tájait, s eljutottunk Bécsbe is. Közben számos nagy nemzeti könyv
tárat, akadémiai és szakkönyvtárat, kis közművelődési, valamint kolostori 
könyvgyűjteményt tekinthettünk meg.

Most, e programunk végére érvén, szeretnénk köszönetét mondani az OSZK 
főigazgatójának, helyetteseinek, a gazdasági igazgatónak és mindazoknak a mun
katársainknak, akik sokat tettek és segitőkész munkájukkal hozzájárultak ta
nulmányút jaink létrejöttéhez. Név szerint Bor Kálmánnak, Borsa Gedeonnak, Her- 
nády Dénesnek, Horváth Tiboménak, Juhász Lászlónénak, Kastaly Beatrixnak,
Nagy Attilának, Németh Máriának, Óvári Sándornak, Ráduly Mártának, Rakovszky 
Istvánnénak és Vekerdi Józsefnek. Köszönettel tartozunk az intézményen kivül
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a Volántourist Utazási Iroda vezetőinek és minden kedves munkatársának, akik 
utazásainkat nagyon szinvonalasan és segitőkészen bonyolitották le minden al
kalommal.

A résztvevők nevében:
NAGY ZOLTÁN

Az Ifjúsági Klub 1979. évi tevékenysége

Az OSZK Ifjúsági Klubjának átalakítása az elmúlt év folyamán történt. A fel
újítás után a könyvtár fiatalsága az elmúlt nyár elején átvehette a Pollack 
Mihály téri épületben a pinceklub ujjáépitett helyiségét. A pinceklub a KISZ- 
rendezvények megtartása mellett lehetőséget nyújt az intézményben lévő nyelv- 
csoportok óráinak megtartására, valamint kötetlen összejövetelekre. Az átadás 
után a klub vezetősége a KISZ-vezetőséggel közösen úgy döntött, hogy szeptem
bertől programot állit össze a klub kihasználására, az ott tervezett klubélet 
beindítására. Eddig ez az elképzelés elég sikertelenül valósult meg.

A klub vezetősége részben szakmai jellegű programokat, részben kötetlen 
összejöveteleket, játékos vetélkedőket tervezett programba iktatni. A szakmai 
programok között szerepel egy könyvtártudományi, könyvtárpolitikai vitasorozat, 
valamint az OSZK és a KMK fiatal dolgozóinak bemutatkozása tudományos tevékeny
ségükön keresztül. Mindkét program eddigi rendezvényeit igen gyér érdeklődés 
kisérte az intézmény fiatalsága részéről. A klubvezetőség az ősz folyamán szer
vezett irodalmi műsort, valamint filmvitát. Mindkét rendezvény érdeklődés hiá
nyában elmaradt. Az eddigiek során a legsikeresebbnek a kötetlenebb összejöve
telek mondhatók, ezeken volt a legnagyobb számú érdeklődő. A klub szervezéséi
ben januárban indult egy angol nyelvtanfolyam, a továbbiakban érdeklődés ese
tén a klub nem zárkózik el újabb nyelvcsoportok beindításától sem.

Összeségében megállapítható, hogy a klub eddigi tevékenysége még kevésbé 
mondható sikeresnek, mint a korábban megtartott filmsorozat vetítése, ami szin
tén a KISZ-szervezet szervezésében történt. A sikertelenségek oka részben a 
nem megfelelő propaganda, és ez nem javítható meg csak a faliújságok és a KIS 
HÍRADÓ segítségével, szükség van a személyes információra, agitációra is.

ZANA FERENC 
klubvezető
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Beszélgetés dr. Michal Potemrával zirci látogatásáról

- 1979. októberében a Kulturális Minisztérium vendégeként Magyarorszá
gon járt dr. Michal Potemra kandidátus, a Kassai Tudományos Könyvtár osztály- 
vezetője* Programját az Országos Széchényi Könyvtár szervezte*

- Az egyes szlovák könyvtárak tudományos munkatársainak kutatási célú 
és tanulmányútjai a szomszédos országokba a kulturális minisztériumok kultu
rális egyezményei alapján zajlanak. Én is ennek az együttműködési szerződés
nek a keretében jöttem most Magyarországra. Mivel tudományos könyvtárban dol
gozom, a Kulturális Minisztérium egész programomat az Országos Széchényi 
Könyvtárra bizta. így, tulajdonképpen munkaköröm alapján, elsősorban az Orszá
gos Széchényi Könyvtár vendégének érzem magam.

- Ön nem először jár Magyarországon. Ezúttal milyen konkrét kutatási cél
lal érkezett hozzánk?

- Kutatási feladataira sokrétűek. Először is mint az 1913-ig terjedő idő
szakkal foglalkozó retrospektiv bibliográfus olyan anyagot gyűjtöttem, amely 
tudományos könyvtárunk retrospektiv bibliográfiai feladatainak teljesítéséhez 
szükséges, amely hiányzik könyvtárunkból, a szlovákiai könyvtárakból. Egyrészt 
az Országos Széchényi Könyvtárban, másrészt a Magyar Országos Levéltárban ku
tattam.

- Programjának keretében meglátogatta a zirci és pannonhalmi műemlék 
könyvtárakat. Hogyan illeszkedett munkaprogramjába ez a látogatás?

- Feladataim második részét a szlovák könyvtárügy továbbfejlődése szem
pontjából fontos kérdésekben való tapasztalatszerzés képezte. Az egyik ilyen 
probléma az, hogy nálunk az un. élő könyvtáraknak kevés a helyük, s olyan 
megoldást kerestünk, hogy ezeket tehermentesíthessük bizonyos állományoknak 
un. letéti könyvtárakban való elhelyezésével. Az egyik lehetséges megoldás 
Szlovákiában ezeknek a letéti könyvtáraknak és a műemlék könyvtáraknak vala
miféle összekapcsolásával lenne elképzelhető. A szlovákiai műemlék könyvtá
rakban egyrészt van még hely, másrészt állományuk fel van dolgozva, de nem 
élnek, hanem kimerül a tevékenységük abban, hogy bizonyos fokig a kutatók ren
delkezésére állnak. Legtöbb műemlék könyvtárunkban a könyvtárosok nem dolgoz
nak teljes munkaidőben, ügy hallottam, hogy Magyarországon élő műemlék könyv
tárak vannak pl. Pannonhalmán, Zircen és másutt is. A Széchényi Könyvtárban 
folytatott megbeszéléseim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy engem 
érdeklő műemlék könyvtár elsősorban a zirci, mivel az állami kezelésben van.
A pannonhalmi könyvtár mint rendi könyvtár kevésbé illeszkedett bele az en ta
nulmányi programomba, hiszen nálunk a régi rendi könyvtárak kivétel nélkül ál
lami kezelésbe kerültek.

- Vendégeinknek meg szoktuk mutatni kódexeinket, ősnyomtatványainkat, lég



értékesebb régi könyveinket. Doktor urat ennél sokkal prózaibb kérdések ér
dekelték: a műemlék könyvtár dolgozóinak létszáma, költségvetése, éves gyara
podása, a könyvtárhasználók köre... Magyarországon, ahogy az előbb is mondta, 
élő műemlék könyvtárat keresett, még ha a kifejezés első hallásra ellentmon
dásosnak tűnik is...

- Nehezen tudtam elképzelni, milyen lehet egy élő műemlék könyvtár. Egy 
könyvtár életéhez feltétlenül szükségesnek tartom azt, hogy a könyvtárosok 
dolgozzanak benne. Nem elég, ha turisták látogatják, nézegetik a régi kódexe
ket... Fontos, hogy mivel foglalkoznak és hogyan dolgoznak a könyvtárosok.
Ezért érdekelt engem elsősorban az élő könyvtárosi munka, hogy hányán dolgoz
nak a könyvtárban, mivel foglalkoznak, mi a munkájuk eredménye.

- Miben látja akkor Doktor ur a zirci műemlék könyvtár élő műemlék könyv
tári jellegét?

- Azt hiszem, elsősorban abban kell megváltoztatnom az elképzeléseimet, 
hogy az élő könyvtárat tulajdonképpen a benne dolgozó könyvtárosok teszik az
zá. Tőlük, a könyvtárosoktól függ, hogyan és miben él egy műemlék könyvtár.
Én először azt gondoltam, ez elsősorban a szervezeti szabályzaton, a terveken, 
a munkaköri leiráson, a költségvetésen múlik. Ehelyett arra a következtetésre 
kellett jutnom, hogy az élő könyvtárat a könyvtáros csinálja. Zircen azt lát
tam, hogy az ottani könyvtár vezetője, Kovács József megtalálta ennek a könyv
tárnak a helyét az ottani társadalomban, pl. azzal, hogy kiegésziti a helyi 
nagyközségi könyvtár munkáját kurrens tudományos folyóiratokkal és társadalom- 
tudományi müvekkel. Számomra nagyon rokonszerves volt a szerteágazó regioná
lis bibliográfiai munka. Széles körben feldolgozzák a Zirc környékére, a Ba- 
konyra vonatkozó irodalmat. Másrészt, mivel a könyvtár Reguly Antal nevét vi
seli, az ottani könyvtárvezető kötelességének érzi, hogy Regulynak nemcsak a 
müveit, hanem a rá vonatkozó irodalmat is összegyűjtse. Gyarapitási munka nem 
folyik ott olyan mértékben, ahogy elképzeltem, uj könyvekkel csak a feldolgo
zó munkához szükséges kézikönyvtárat gyarapitják. ügy látom most már, hogy 
nálunk is, ha egy kis életet akarunk lehelni a műemlék könyvtárakba, akkor 
vagy maguknak a könyvtárosoknak kell társadalmilag szükséges feladatokat ta
lálniuk, vagy központilag kell olyan feladatokat adni nekik, amelyeken dol
gozhatnak.

- Talán fel szabad tennem a kérdést - milyennek látja az OSZK budapesti 
központja s a tőle elég távol eső műemlék könyvtár közötti kapcsolatot?

- Az volt a benyomásom, hogy azzal, hogy Zirc bizonyos fokig távol van 
Budapesttől, együtt jár az is, hogy kicsit távol van az OSZK fő feladataitól 
is. Én a szervezési, költségvetési és személyi ügyeket természetesen nem va
gyok képes megitélni ilyen rövid idő alatt, de pl. sehol sem találkoztam az 
OSZK évi jelentéseiben a Zircen folyó munkával. Persze megeshet, hogy elkerűl-r 
te a figyelmemet. De én nagyon fontosnak tartom, hogy az OSZK egy munkacsoport
ja milyen regionális és perszonális bibliográfia készitésével foglalkozik.

- Befejezésül: mivel járultak hozzá az ön Zircen szerzett tapasztalatai 
ahhoz a jelentéshez, amit a szlovák műemlék könyvtárak kérdésében tanulmány
útja alapján készíteni fog?

- p5ieg azzal, hogy a legfőbb problémák megoldását nem kizárólag a szer
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vezés szintjén kell keresni, hanem a könyvtárosokén is. Elkészíthetjük a leg
jobb szervezeti szabályzatot, ha a könyvtárosok ezt nem tudják a gyakorlatban 
keresztülvinni, akkor a könyvtáraink holt könyvtárak maradnak. Ha viszont 
nincs is esetleg olyan jó szervezeti szabályzatunk, de jó könyvtárosaink van
nak, akkor ők élő könyvtárat képesek csinálni a műemlék könyvtárakból is.

- Köszönöm a beszélgetést. Ha esetleg úgy érzi, valami az interjúból ki
maradt.. .

- Csak annyit, hogy örülök annak, hogy láthattam a zirci könyvtárat, s 
hogy milyen munka folyik benne. Gratulálok Kovács Józsefnek szép munkájához. 
Ha nem kap elég figyelmet az OSZK központjától, hát akkor több figyelmet ki- 
vánok neki. Ha kellő elismerést kap a munkája... hát akkor kivánok neki még 
többet.

Készitette: SZEUTE PÉTER

A hungarika-kutatás egy amerikai központja 

/Immigration History Research Center, Minneapolis, Minn./

Az USA bevándorolt népcsoportjainak, etnikumainak kutatása az utóbbi évtized
ben egyre növekvő érdeklődést kelt. Ez az érdeklődés egyrészt annak a felis
merésnek köszönhető, hogy a sokszinü amerikai társadalom egységessé olvasztá
sa, az eredeti nemzeti különbségek végleges felszámolása, amely hosszú ideig 
az amerikai társadalom fő törekvése volt, lehetetlen, sőt maradandó értékek 
felszámolását jelentené. Az amerikai állam 200 éves fennállásának ünnepségei 
a történelmi tudat erősödését, a tradiciók fokozott ápolását hozta magával.
Az amerikai tradiciók jelentős és értékes részét képezik a bevándorlók hagyo
mányai is. A bevándorlók hagyományainak, történetének feltárása, elemzése csak 
a megfelelő források összegyűjtésével, a vonatkozó dokumentumok megmentésével 
biztosítható. Ezt a célt, vagyis az etnikum kutatások erősítését szolgálta a 
Bevándorlástörténeti Kutatóközpont /Immigration History Research Center/ lét
rehozása 1964-ben.

A központ főként a Közép-Kelet- és Dél Európa területéről az USA-bá be
vándorolt etnikumok történetére vonatkozó forrásértékű dokumentumok gyűjtését 
végzi. Érdeklődése nemcsak a bevándorlás időszakára terjed ki, hanem az egyes 
népcsoportoknak Észak-Amerika-i történetére is. A legjelentősebb gyűjtemények 
a balti, s cseh- és szlovák, a finn, a magyar, az olasz, a lengyel, a román^ 
a délszláv és az ukrán gyűjtemények.

A teljes gyűjtemény 25.000 kötet nyomtatott dokumentumból /20.000 könyv 
1700 periodika óim/ 2500 mikrofilmtekercsből és 2 millió egységet tartalmazó 
kéziratos gyűjteményből áll. A kéziratos anyagok az emigrációs szervezetek, 
betegségélyző és kulturális stb. jellegű egyesületek és társaságok, kiadók és 
egyházak 111. egyházi intézmények irattárait, dokumentumait, az egyes etnikai 
csoportok kiemelkedő személyiségeinek levelezését és kéziratait tartalmazza.
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A magyar gyűjtemény 700 kötet könyvet 115 periodika ciraet tart nyilván 
és 16 jelentősebb kézirat-gyűjteménnyel rendelkezik,

A kutatóközpont gyűjteménye különösen jelentős mentési munkát végez a 
kéziratos anyag területén. A magyar gyűjtemény számára például sikerült meg
szerezniük több magyar betegsegélyző egyesület irattárát és jegyzőkönyveit 
/pl. Workingmen5s Sick Benefit and Educational Pederation, IWO, Hungárián 
Section, Branch 116, Avenel, New Jersey; Baross Gábor Benefit Society,
St Paul, Minn./ vagy a Cleveland-i reformátur egyház iratait. Sok még azonban 
a tennivaló ezen a téren.

A gyűjtemény feltárásának szinvonala, a könyvtári személyzet szakértelme 
és segitőkészsége sokkal járul hozzá a gyűjtemény hasznosításához, a kutató 
munkájának megkönnyítéséhez. A központ külön sorozatot bocsát ki /IHRC ethnic 
colléction series/, amelynek egyes darabjai részletes tájékoztatást adnak az 
egyes etnikai gyűjtemények tartalmáról és terjedelméről. A magyar anyagról a 
sorozat 4# tagjaként Joseph D. Dwyer összeállításában Hungárián American 
colléction cimen /9.p./ adta ki a központ tájékoztatóját 1976-ban.

A kutatóközpont a dokumentumok gyűjtése mellett szerepet vállal az etni
kai kutatások szervezésében, kutatói gárda nevelésében és az etnikai kutatá
sok eredményeit publikáló kiadványok közreadásában is.

KOVÁCS ILONA

A Könyvtáros Egyesület 1980* évi közgyűlése

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete folyó év január 15-én tartotta meg évi köz
gyűlését, amelyen elsőnek Kovács Dezső főtitkár foglalta össze az 1979. év 
eredményeit. Tevékeny éve volt ez az egyesületnek, számos előadás és szakmai 
összejövetel rendezését vállalták a különböző területi szervezetek, szekciók 
és bizottságok és néhány esetben az elmúlt évben alakult könyvtáros klub. A 
beszámolóhoz csatlakozva a közgyűlés megvitatta és megszavazta az egyesületi 
ügyrend módosítására tett javaslatot, amely szerint a jövőben az egyesületnek 
nemcsak személy, hanem intézmény is lehet tagja. Dr. Zsidai József a jövő 
feladatait és az egyesület terveit vázolta. A takarékosság, ésszerű szervezés 
és a koncentrált szolgáltatások szükségességét hangsúlyozta. Ismertette mind
azokat a lépéseket, amelyeket az egyesület 1979 folyamán a könyvtárosképzés 
ügyében tett és jelezte, hogy a képzés ügyének rendezését és annak képvisele
tét a jövőben is változatlanul feladatának tekinti. Elmondta, hogy az egyesü
let tervei között továbbra is szerepel a nemzetközi kapcsolatos bővitése. Be
számolt azokról a lépésekről, amelyeket a környező országok könyvtárosegyesü- 
letei irányában tett az MKE, valamint hogy az egyesület a Magyarok Világszö
vetségével és az OSZK-val együtt készül az amerikai magyar könyvtárosok egy 
csoportjának fogadására. Pelhivta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi szakmai 
szervezetekben való részvételünk azonban a tagsági dijak fedezetének hiányában
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teljesen kérdésessé vált.
A számos hozzászólót megelőzve a Kulturális Minisztérium képviseletében 

Sárdy Péter a Könyvtári Osztály helyettes vezetője ismertette az 1980. év 
terveit és jelezte, hogy a hazai gazdasági élet jelenlegi változásai az eddi
ginél is reálisabb és megalapozottabb terveket kíván.

A közgyűlésen közzétették az Egyesület idei vándorgyűlésének terveit. A 
vándorgyűlést augusztus 14-16-án Szombathelyen rendezik meg, amelynek közpon
ti kérdése a IV. Könyvtárügy! Konferencia előkészítéseként "A magyar könyv
tárügy fejlődése az elmúlt évtizedben” c. téma lesz.
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KÖNYVTARUNK 
1LETÍiŐI

A pártszervezet életéből

Könyvtárunk MSZMP alapszervezete 1980. január 
7-én vezetőségválasztó taggyűlést tartott. A 
taggyűlésen Jóboru Magda elnökölt.
Napirend t

1. A XII. kongresszus irányelveinek megvi
tatása. Előadót Óvári Sándor titkár;

2. Az uj vezetőség megválasztása. Előadó: 
Bor Kálmán, a jelölőbizottság elnöke.

1. A taggyűlés a beszámoló, a III. főosztályi pártcsoport előzetes ér
tekezletén elhangzottak, valamint a hozzászólások megvitatása alapján elfo
gadta az alapszervezet vita-jelentését, amelyet a vezetőség továbbított a 
VIII. kerületi pártbizottságra. A jelentésben a legtöbb észrevétel a gazda
ságpolitikai /gazdaságirányítás, munkaerőgazdálkodáo/, a belpolitikai /az 
értelmiség helyzete, nemzetiségpolitika/ és művelődéspolitikai /a közművelő
dési intézmények helyzete, a marxizmus-leninizmus oktatása/ tézisekkel foglal
kozott, s nagy hangsúlyt kapott a kádergazdálkodás és a KISZ-munka javításá
nak szükségessége is.

2. A jelölőbizottság javaslatát a taggyűlés megvitatta és elfogadta, 
majd a szavazás eredményét Mártyán Gyuláné. a szavazatszedő bizottság elnöke 
ismertette.
A taggyűlés megválasztotta;

- titkárnak Sonnevend Pétert.
- vezetőségi tagoknak Somogyi Pálnét. ürosevics Daniiét. Óvári Sándort 

és Kastaly Beatrixet.
- a kerületi értekezlet küldöttjéül Óvári Sándort és Sonnevend Pétert.

x

Az ötéves ciklusra megválasztott uj vezetőség január 10-én megtartott 
alakuló ülésén sor került a funkciók elosztására: Kastaly Beatrix ifjúsági 
felelős, Óvári Sándor szakszervezeti felelős, Somogyi Pálné szervező titkár, 
ürosevics Daniié agitációs és propaganda felelős.
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A szakszervezeti választásokról

A Szakszervezetek Orszógos Tanácsa 1979. decem
ber 14-i ülésén elfogadta a szakszervezeti vá
lasztások és a Magyar Szakszervezetek XXIV. Kong
resszusa előkészítésének és lebonyolításának fel
adataira vonatkozó dokumentumokat, melyek szak
szervezetünkre is irányadóak, meghatározóak.

A SZOT határozat értelmében módosul a szak- 
szervezeti szervek szervezeti felépítése, hatás

köre; újjá kell választani a vezető testületeket, tisztségviselőket; össze 
kell hivni szakszervezetünk IX. kongresszusát.

A választások ütemezése
1980. április 1. - május 31. között: a bizalmiak, bizalmi helyettesek, 

főbizalmiak, főbizalmi helyettesek; az alapszervezeti szintű vezető testüle
tek; számvizsgáló bizottságok; társadalombiztosítási tanács; munka- és réteg- 
bizottságok és a küldöttek megválasztása a középszervi választói értekezlet
re.

1980. november 1-2: a Közalkalmazottak Szakszervezetének IX. Kongresszu
sa.

A választói értekezletet megelőző testületi ülések ütemezése
A választói értekezletek előtt minden szinten testületi üléseket kell 

tartani a beszámoló megvitatása, jóváhagyása és a jelölést előkészítő bizott
ságok, valamint a választói értekezletek tisztségviselőinek, munkabizottságai
nak megbízására.

Az alapszervezeti szintű testületi ülést vagy taggyűlést 1980. március 
1. - április 15. között kell megtartani, az szb ujjáválasztásának időpontja 
előtt legalább 1 hónappal.

A szakszervezeti szervek szervezeti felépítésének módosítása
Az Elnökség 1979. december 18-i ülésén a szakszervezeti szervek szerve

zeti felépítésének módosítására a következőkben foglalt állást:
Az alapszervezetek szintjén a jövőben is ott legyen alapszervezet, ahol 

a dolgozók létszáma, a gazdasági vezetés hatásköre ezt lehetővé teszi; ahol a 
választott vezető testület és a tagság közvetlen kapcsolata biztosított; ahol 
a szakszervezet a főbizalmiak és a bizalmiak utján képes a tagságot képvisel
ni, mozgósítani és annak ügyeit intézni és megfelelő anyagi eszközökkel ren
delkezik.
Meg kell szüntetni

- a szakszervezeti tanácsok rendszerét és helyette létre kell hozni a 
bizalmiak testületét, annak végrehajtó szerveként a szakszervezeti bizottságot;
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- a munkahelyi bizottságok szervezetét, helyettük bizalmi, indokolt 
esetben főbizalmi rendszert kell kialakítani.

Mindezekre figyelemmel a szervezeti rendszer a következők szerint alakul
Azoknál a hivataloknál, intézményeknél, üzemeknél, vállalatoknál, ahol 

a tagság összevont taggyűlés keretében nem hivható össze:
- vállalati, üzemi, intézményi, hivatali bizalmiak testületé - számvizs

gáló bizottság
- szakszervezeti bizottság
- főbizalmi, főbizalmi helyettes
- szakszervezeti csoport - bizalmi és helyettese.

A megválasztandó szakszervezeti szervek és tisztségviselők és azok száma
Az alapszervezetek szintjén:

- egy bizalmi mellé egy helyettes, szükség esetén több helyettes is vá
lasztható. Ezt elsősorban a csoport létszáma, területi és belső szervezeti 
tagozódása indokolhatja. A szakszervezeti csoport létszáma lehetőleg ne ha
ladja meg a 30-40 főt

- egy főbizalmi mellé indokolt esetben több helyettes is választható
- szakszervezeti bizalmi testület: annak elnökéből, titkárából /aki egy

ben az szb elnöke, illetve titkára is/, a bizalmiakból, főbizalmiakból és a 
szakszervezeti bizottság tagjaiból tevődik össze. Létszámát a bizalmiak, fő
bizalmiak, szb tagok együttes létszáma határozza meg, de a számuk nem halad
hatja meg a 150 főt

- szakszervezeti bizottság létszáma 3-15 fő
- számvizsgáló bizottság létszáma 3-9 fő
- társadalombiztosítási tanács létszáma 3-7 fő
- állandó munkabizottságok létszáma 3-9 fő

az alapszervezetek a választási szabályzat szerint a középirányitó szervek 
előzetes jóváhagyásával maguk döntik el, hogy milyen munkabizottságot működ
tetnek, illetve reszortfelelőst választanak.

A szakszervezeti bizottság 1980. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Évi tagdíjbevétel /281.556.- Pt 45 %-&/ 
Évi egyéb bevétel /étkezési hozzájárulás/ 
Forgóalap 1979. dec. 31-én

126.700.- Ft 
5.300.- " 
9.000.- ''

Az 1980. évi költségvetés összege: 141.000.- Ft
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FELHASZNÁLÁSOK

Szociális felhasználások
Szülési segély /400.- Ft/ 10.000.- Ft
Temetési segély,/800.- Ft/ 12.000.- "
Rendkívüli segély /500-1200.- Ft/ 45.000.- •"
Egyéb szociális felhasználás

üdülési beutalójegyekhez adott
téritési diikiegészítés 2.000.- Ft
Ud ülőf e j le sz t é sre 3.000.- "
nyugdíjasokkal kapcsolatos
felhasználások 2.000.- "
beteglátogatás 900.- "
aktivisták jutalmazása 8.000.- " 15.900. - Ft

82.900. - Ft

Kulturális felhasználások
Ismeretterjesztés, oktatás, agitációs propaganda 5.500.- Ft
Egyéb kulturális felhasználások

hangversenyj egye k 1.000.- Ft
Nőnap 8.000.- "
Kirándulások költségeihez
hozzájárulás 1.000.- "
Télapó 16.100.- " 26.100.- "

31.600.- Ft

Sportfelhasználások
Sporttámogatás 3.000.- Ft

Egyéb felhasználások
Szervezés és ügyvitel 8.000.- Ft
Számadás vezetés és értékoikk-kezelés
költsége /%/ 15.500.- " 23.500.- "

ö s s z e s e n : 141.000.- Ft
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A Társadalombiztosítási Tanács munkája 1979* IV. negyedévben

Kifizetett szakszervezeti segélyek:

Részletezés: temetés 3 fő
nyugd. 23 "
gyerm.gond. 5 " 
rendkiv.szoc.6 ”

37 fő 22.450.- Ft

1.550.-
14.500.-
3.000.-
3.400.-

Kifizetett munkaadói segélyek:

Október

Éves átlag szülés 380.-
a szaksz. temetés 512.-
segélyeknél: nyugd. 515.-

gyes* 600.-
egyéb 515.-

Üdülési ügyek

Kontingens beutalások:
X. 17. Héviz 
X. 18. Galyatető
X. 25. Mátraháza
XI. 2. Pécs-Mecsek 
XI. 15. Siófok
XI. 22. Héviz
XII. 19. Mátrafüred

6 fő 2.800.-

Éves átlag a munkakadói 
segélynél: 452.- Ft

Tóbiás Jánosné
Járvás Andrásné
2+1 átadva más intézménynek
Radics Lajos /hp./
nem igényelte senki
Kelecsényi Gábor /hp./
átadva más intézménynek

Kontingensen felül
XI. 7. Keszthely Király István 

/önköltséges/

Összeállította: HOFFER REZSŐRE

fMml apiinlfont
Dávid FRÖLICH: Newer und altér Schreib-Calender-jének címlapja. 
Lásd Soltész Zoltánné cikkét a 25-26. oldalon.
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