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Hogyan tovább?

Amint előző számunkban már hírül adtuk, Újjáalakult a Híradó szerkesztősége* 
Az MSZMP helyi alapszervezete vezetőségének, a szakszervezeti bizottságnak 
és a KISZ vezetőségének ujjáválasztása után sor került a három testület ál
tal közösen irányított lap szerkesztésének felfrissítésére is*

Az 1980* julius 8-án megtartott értekezleten a három szervezet titkára 
javasolta - az előzetes megbeszélések után - létrehozott szerkesztőség tag
jainak, hogy a szerkesztőség társadalmi bázisát ki kell szélesíteni: a szer
kesztő bizottságban minden nagyobb intézményi szervezeti egységnek /igazga
tóság, főosztály/ legyenek képviselői, ami egyben a munkahelyi demokratizmus 
nagyobb mérvű érvényesülését is jelenti* Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
tagja a bizottságnak a három szervezet agit*-prop* titkára, valamint a szo
rosabb értelemben vett laptulajdonos, az SZB titkára, aki egyben a felelős 
kiadó is*

Ennek a széles körű szerkesztő bizottságnak tagjai olyan helyet foglal
nak el az OSZK-KMK intézményében, ahol fontos és közérdekű információkat sze
rezhetnek, amelyekből kiszűrhetők az intézmény közvéleményét, minden dolgozó
ját foglalkoztató témák. Ez a bizottság tehát - mint tanácsadó testület - 
nagymértékben segiti a lap tervének kialakítását. A szükebb szerkesztőség 
- a felelős szerkesztő irányításával - állítja majd össze az egyes számokat, 
s felel a számok tartalmáért. Ez az öttagú együttes természetesen csak akkor 
tudja eredményesen végezni munkáját, ha a szerkesztő bizottság valamennyi 
tagja támogatja szervező és szerkesztő munkáját. Ugyanilyen segítséget és 
támogatást kér e kis csapat valamennyi dolgozónktól, elsősorban a három tár
sadalmi szervezet tisztségviselőitől.

Mint minden sajtóorgánumnak, a Híradónak is megvannak a hagyományos ro
vatai* Ezeket a megújított szerkesztőség is fenn kívánja tartani, de szeret
né újakkal is kibővíteni, illetve időszerűvé vált régieket felújítani. Ilyen 
az "Épülő uj otthonunk11 cimü rovat, amelyet a Várbizottság munkájának, illet
ve az OSZK uj épületével kapcsolatos ismereteknek, problémáknak, az átköltö
zésre való felkészülés kérdéseinek kívánunk szentelni*

Szándékunkban áll kiszélesíteni minden vonatkozásban a tájékoztatás il
letve a tájékozódás lehetőségeit. Igyekszünk minél több riportot és interjút 
közölni. Úgy gondoljuk, hogy elfoglalt vezetőink és Írásban nehezen megnyi
latkozó munkatársaink szóban, a magnetofonnak könnyebben mondják el vélemé
nyüket, gondjaikat, javaslataikat, s olvasóink is szívesebben, nagyobb érdek
lődéssel fogadják a közlésnek ezt az oldottabb formáját*

Az OSZK-KMK életéről, munkájáról igyekezni fogunk az eddigieknél alapo
sabban, részletesebben és következetesebben hirt adni. A külföldi tanulmány
utakon szerzett tapasztalatok, az intézmény saját kiadványai, a különféle 
vezető testületek és bizottságok /államiak és társadalmiak/ munkájáról és 
vitáiról törekszünk majd beszámolni, nagyobb nyilvánosságot adni munkájuknak, 
visszatérve határozataik végrehajtására, munkájuk eredményeire.
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A nemzeti könyvtár működésének társadalmi visszhangját, hatását is sze
retnénk jobban tükrözni, A sajtó, a rádió, a televízió, egyszóval a tömegkom
munikáció intézményünkkel foglalkozó közleményeit rendszeresen kívánjuk rög
zíteni lapunkban. Tervezzük továbbá azt is, hogy a könyvtár használóinak, ol
vasóinak a véleményét is megkérdezzük és közreadjuk,

Hiradónk továbbra is évi hat számban jelenik meg, az eddigi terjedelem
ben, Az évi 240 oldalt igyekszünk gazdaságosan kihasználni.

Fiatalabb testvérünkkel, a Kis Híradóval - frissességben - nem tudunk 
vetélkedni. Ő ezután is a leggyorsabban elévülő híreket közli, amelyekből 
szerkesztőségünk - a jövőre is gondolva - természetesen átveszi a legfonto
sabbakat ,

Végezetül megismételjük intézményünk minden dolgozójához, minden olva
sónkhoz szóló kérésünket: ne csak előfizetésükkel, hanem hírekkel, informá
ciókkal és Írásaikkal is segítsék a szerkesztőség munkáját.

Bor Kálmán

KITÜNTETÉSEK

1980, augusztus 20, alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ munkatársai közül az alábbiak részesültek 
kitüntetésben:

Szabó Ervin Emlékérem
dr. Borsa Gedeon

Szocialista Kultúráért

Darabos Pálné 
dr, Fallenbüchl Zoltán 
Hervay Ferenc 
Karakas Pétérné 
Karácsonyi Rózsa 
Károlyi Zsigmondné

Nagy Zoltán 
Schneller Károly 
Szinainé László Zsuzsa 
Sz, Nagy Lajos 
Varga Ildikó 
Zséli Lászlóné
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Kivélő Munkáért

Ballagó Láselóné 
Bán Katalin 
Both Magdolna 
Debreczeni Károlyné 
Deutsch Dávid 
Dobai Miklóaná 
Gyimesi Pál 
Horváth Józaefné , 
Horváth Tiborné 
Kamondi Antal 
Kiszely Olivórné 
Kocka Katalin 
Koroknál Ákosné

Kovács Lászlóné 
Krizka Györgyné 
Maróthy Jánosné 
dr. Németh S. Katalin 
Pap Zoltán 
Plihál Katalin 
Savanyó Rezsőné 
Sutka Istvánná 
Szász Andrásné 
Tolnay Lászlóné 
Velich Sándorné 
Veöreös Enikő

Valamennyinknek szeretettel gratulálunk és további eredményes mun
kát kívánunk.

Búzás János 
1927-1980

Búzás Jánostól búcsúzunk. /Istenem, milyen nehéz ilyen tárgyilagosan egybe- 
füzve, kijelentő módba rendezni ezeket a megrendítő szavakat!/ Kedves, jó 
kollégánktól, aki évről-évre súlyosbodó betegsége ellenére az élet szereteté- 
vel volt telve, érte kockáztatta - lám létezését is. A halál utánról is az 
élet szempontjai figyelembe vételével beszélt. Az óbudai temetőben szeretne 
pihenni - hallottuk sokszor tőle - gyönyörű kilátás esik onnan a Nagykevély- 
re. Mert az élet szerelmese intim kapcsolatban állt a természettel is. Ma
gyarország domborzati térképén kevés olyan hegységre lelhetnénk, ahol Búzás 
János meg ne fordult volna. Nem olyan régen még Zemplén hegyeiben túrázott, 
sátorban éjszakázva. Turista útikönyvek, folyóiratok halmozódtak asztalán, 
amikor d8gadó lábai, pusztuló szive ettől a lehetőségtől is megfosztották.

Nehéz sors jutott osztályrészéül. Csalódás, szenvedés, megaláztatás ék- 
telenitette életútját. Ő spártai fegyelemmel tűrte, ami ráméretett. Nyers 
volt, goromba azokkal szemben, akik ostoba, indokolatlan fölénnyel közeled
tek hozzá, sarkig tárta szivét az értékét felismerők előtt. Kiváló mesterek
től nyerte biztos alapokra épített műveltségét. Sokágú érdeklődési köre ma
gába ölelte a teológiát, a filozófiát, a történelmet éppúgy, mint a közgaz
daságtant vagy a természettudományt. A latin nyelvet pedig - ide számítva a
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szakembereket is - kevesen ismerték, értették úgy, mint ő. Elgondolásaival 
lehetett vitatkozni - szerette a vitát -, csak egyet nem lehetett eltagadnit 
müveit, gondolkodó fő pontosan fogalmazott, szabatosan kifejtett nézeteivel 
állunk szemben. Láttam őt a másológépnek támaszkodva Féja Gézával vitatkoz
ni a szociológia jelenéről és jövőjéről. Máskor László Gyulával hevenyészett 
térképvázlat fölé hajolva a honfoglalás problémáiról beszélgettek.

Ám emlékeimben legtöbbször mégis a Hirlaptár úgynevezett kurrens folyo
sója asztalánál állva látom, négy-öt fiatalember társaságában. A párbeszéd 
lassan monológgá válik, csak Búzás beszél, a körülötte lévők érveitől leka- 
szaboltan hallgatják. Szerette a fiatalokat, értett a nyelvükön, azok is ra
gaszkodtak hozzá. Eltűrték zsémbeléaeit, apánk, tanáraink szeretető átragyog 
igazságtalanságaikon is. Ha tanár lesz - és milyen kár, hogy nem lett azzá 
ez az élőszóban is az irás precizitásával fogalmazó ember - nemzedékek hord
ják emlékét szeretettel szivükben.

Tizennyolc éven át volt az Országos Széchényi Könyvtár Hirlaptárának 
munkatársa. Hiányozni fog, hogy korán estébe hajló téli délutánokon - túl 8 
munkaidőn - nem látjuk könyvekkel, folyóiratokkal púpozott Íróasztala mögött 
olvasgatni. Reggelenként nem hangzik föl a jól ismert "van szerencsém". Nem 
halljuk intelmeit! "nem azért élünk, hogy jól érezzük magunkat".

Egy ritka, szinpompás emberpéldányt, egy érdességei ellenére is meleg 
szivü kollégát, egy jelenséget vesztettünk el benne. Kell-e mondanom, hogy 
nem tudjuk elfelejteni?

Miklóssy János

Nagy Zsigmond 
1917-1980

Egy olyan munkatársunktól kell most végleges búcsút vennünk, aki társadalmi
lag és foglalkozását tekintve talán kisembernek számíthatott, de aki a maga 
valójában nem csak nevében, hanem elsőrendűen emberségében: kiemelkedően NAGY 
volt.

Közel másfél évtizeden át a hirlapállományunk raktárkezelői tisztét lát
ta el, testvérbátyjától, Nagy Károlytól átörökített áhítattal és lelkiismeret
tel, ismerve és becsülve gyűjteményünk páratlan nemzeti értékét.

Éppen három esztendővel ezelőtt, nyugdíjba távozásakor, búcsúztatása 
családi ünnepként zajlott le könyvtárunkban. Méltattuk mint kollégánkat, mint 
barátainkat, a hozzánk tartozót. Úgy váltunk el, mintha csak egy kicsit hosz- 
szabb szabadságra menne, hisz még visszajön és sokszor találkozunk. így bú
csúztunk tőle, csupán ideiglenesen. Megingott egészsége azonban közbeszólt, 
s immár végleges szabadságra távozott könyvtárunk kétszeres Kiváló Dolgozója,

132



mindnyájunk Zsiga bácsija* Az a kollégánk, aki szivével, szeretetével, sajá
tos közvetlenségével, fiatalos bohóságokra mindig kész játékosságával, de nem 
utolsósorban természetadta mély bölcsességével valósággal besugározta környe
zetét. Felfokozott érzelmi adottságai, fogékony elméje, éles észjárása remek 
családatyává avatták ót. Otthonának rajongó gondviselésén túl egyénisége va
rázsával munkahelyén is példás családi légkört tudott teremteni. Tapasztal
hattuk, hogy nagyon jó pajtás, katonásan jó nevelő, bajtársian segítőkész és 
hátsó gondolatok nélkül mindig őszinte, mindig egyenes. Joggal szerethettük 
hát és becsülhettük őt, mert ember volt a szó legnemesebb értelmében. Kiváló 
erényeivel és kisebb gyarlóságaival együtt volt kitűnő jellem, nemes egyéni
ség. Ügyességével, tehetségével, emberségével kivivta valamennyi munkatársa 
őszinte rokonszenvét. Az Embert tiszteltük benne, aki sokszor erejét meghala
dó intenzitással élt, érzett és értett, küzdött és szeretett. Hiába óvtuk, 
védtük, eredendő tüzet hordott. Nem pislákolt, égett, magas hőfokon.

Elmondhatta és mi tanusitjuk: nem élt hiába! Most mégis nagyon fájó, 
hogy ilyen korán kialudt élete lágja, de emléke szinvünkben sohasem hamvad 
el. ígérjük!
/Elhangzott a temetésen./

Milhoffer Alajos

MUNKÁNKRÓL •• 
KÉRDÉSEINKRŐL

A nemzet könyvtára

A Magyar Televizió 1980. julius 17-én este, 22 órakor 30 perces riportmüsort 
sugárzott az 1. műsorban ezzel a cimmel. Az RTU /Rádió és Televizió Újság/ 
tartalmi ismertetése szerint: "Az OSZK, mely a magyar könyvtárügy legnagyobb 
és egyben központi intézménye vagy húsz éve készül átköltözni régi szűkös 
helyiségeiből a Budai Várpalotába. A film a nagymultu intézmény hétköznapja
it bemutatva keres választ a nehéz körülmények között működő könyvtár prob
lémáira."

A műsort szerkesztette Darvas András, a riporter Győrffy Miklós, az ope
ratőr Bodó János, a gyártásvezető pedig Faludi Béla volt. Rendezte: Nagypál 
Endre.
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Mivel e riportfilmet az OSZK dolgozói közül nagyon sokan - különböző 
okok miatt - nem látták, a Hiradó szerkesztősége fontosnak tartotta legalább 
a film szövegének közzétételét, amelyet a Magyar Hirdető Sajtófigyelő szol
gálatától kaptunk meg. A film playbackje a KMK gyűjteményében található.

A Hiradó szerkesztősége a szöveget csupán lfsimitotta", a nyilvánvaló 
bakikat, a mikrofonláz okozta "dadogás" töltelékszavait, a felesleges ismét
léseket hagyta ki.

Remélni szeretnénk, hogy a riportnak van és lesz visszhangja az OSZK- 
ban. Kérjük elsősorban a riport alanyait, Írják meg véleményüket saját szö
vegükről /illetve a rendezői "vágásokról”/, és várjuk intézményünk többi 
dolgozójának véleményét, hozzászólását is a riport egészéről vagy bármelyik 
részletéről.

*** * *

Narrátor: Emlékezetül adjuk, jelezve mindazoknak, akiket illet, hogy 
Széchényi Ferenc gróf Magyarország használatára szentelt és szolgáló saját 
könyvtáráról és ehhez tartozó egyéb gyűjteményeiről adományozó nyilatkozatot 
tett: a részben nyomtatott, részben kéziratos müvekből álló könyvtárat, vala
mint pénzérmék, földrajzi térképek, képek, s végül a magyar történelmet bár
milyen szempontból érintő vagy ezekkel kapcsolatos jelvények gyűjteményeit, 
melyeket több év során sok fáradsággal, gonddal és jelentős kiadásokba merül
ve szereztem meg édes hazámnak és a közösségnek hasznára és javára mindörök
re és visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom." /A könyvtár ala
pítóleveléből , 1802./

Az alapítás óta eltelt több mint százhetvenöt évben a Széchényi Könyv
tár az alapitó szándékának megfelelően gyűjti, őrzi és közreadja a Magyaror
szágon nyomtatásban megjelent kiadványokat, s a világon bárhol megjelent ma
gyar nyelvű, vagy más szempontból magyar vonatkozású könyvtári dokumentumo
kat. A kor követelményeinek megfelelően a Széchényi Könyvtár egyúttal köz
pontja az egész magyar könyvtári hálózatnak. Tudományos munkájával és külön
böző szolgáltatásaival az alapitó szándékának szellemében tevékenykedik.

"Évről évre hangosabban szólal meg a panasz a Széchényi Országos Könyv
tár helyiségeinek célszerűtlen, elégtelen és alkalmatlan volta miatt. A ruha
tár előtt a téli hónapokban naponként megújuló tolongás és küzdelem, a tudomá
nyos kutatások számára berendezett dolgozószobák teljes hiánya méltán kihív
ják a kritikát. A könyvtár minden zuga túl van zsúfolva. /A könyvtár 1906. 
évi beszámolójából./

/A ruhatár előtt./
Riportert Gyakran kell ilyen sokat várni?
Olvasó: Nem, nem mindig, csak félek, ha a folyóirat-olvasóba kell mennem. 
(R) Oda szeretne bejutni?
0: Igen, most oda szeretnék bejutni.
(R) Mi a foglalkozása?
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Ot Aspiráns vagyok.
(R) És ilyen nehéz? Magának nincs valami kivételezett helyzete?
Ot Hát itt, sajnos, nincs kivételezett helyzet, mert a folyóirat-olvasó

ban a helyek szabottak. Tehát hs egyszerűen nincs hely, akkor nem tudnak belé
pőjegyet adni.

(R) Melyik olvasóba szeretne bejutni?
Ot Most a nagyolvasóba.
® Maga?
Ot Én is az olvasóba.
(R) Melyikbe nehezebb? A folyóirat- vagy a könyvolvasóba?
Ot A folyóirattárba sokkal nehezebb, oda sokkal többet kell várni. Oda 

csak várakozóval lehet bejutni; az ember kap egy kis cédulát és várakozik itt 
óráka t.

(R) Nem lenne jobb, b8 egy másik könyvtárat választana?
Ot Attól függ, mit keres az ember. Vannak olyan könyvek, amelyeket csak 

itt lehet megtalálni, hiába megyek más könyvtárba.
® Gondolt arra, hogy másik könyvtárat válasszon? Hátha ott könnyebb.
Ot De, például az Egyetemi Könyvtár folyóirattárában kértem ezt az anya

got, de ott nincs meg. Itt viszont megvan, kiirtam a jelzetet, kikértem; kül
ső raktáron van, mára hozzák. Tehát itt megvan. Hát azért mégiscsak ez az or
szág legnagyobb könyvtára.

/Az olvasószolgálati pultnál./
(R) Egy-egy vizsgaidőszakban, ami csúcsidőnek számit, mennyit kell várni 

egy helyre egy olvasónak?
Halta Rosemariet Előfordul, hogy egy, másfél, esetleg két órát is kény

telen várakozni a ruhatárban a bejutásért.
® Hány hely van itt, ahova leülhet az olvasó?
F.R.; Az általános, nagy könyvolvasóban kilencven férőhelyünk van. Eb

ből tizet a tudományos kutatóknak tartunk fenn; a hirlaptári olvasóban negy
ven férőhely V8n, de ebbe beleszámítanak a mikrofilm-leolvasóhelyek is, és • 
húsz férőhely van a tudományos olvasóban, amely a könyvanyagunkon kivül a 
kéziratok és a régi nyomtatványok olvasására is szolgál.

(§) Hol a legnagyobb a tumultus?
F.R.; A tumultus mindig nagy a hirlaptárt illetően. A Hirlaptár anyaga 

ugyanis olyan, hogy azt valóban nem nagyon lehet más könyvtárakban megtalál
ni, tehát a kutatók is kénytelenek minden esetben idejönni. A könyvolvasóban 
a vizsgaidőszakban különösen nagy a tumultus. Az emberek, ha könyvtárba men
nek, gyakran gondolkodás nélkül a Nemzeti Könyvtárat keresik fel, és az it
teni anyagot óhajtják használni. Nincs benn a köztudatban, hogy az anyagot 
nemcsak a használat számára gyűjtjük, hanem a megőrzés számára is. Tehát, ha 
minden megvan, az nem jelenti azt, hogy mindezt ronggyá lehet olvasni. Fela
datunk, hogy az utánunk jövő nemzedékek számára megőrizzük.
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/Az általános olvasóterem pultjánál./
(R) Helyik egyetemre jár?
Olvasót Az Bötvöa Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára.

(R)' Gyakran jár ide?
Ot Igen, gyakran járok.
(R) Mit szólna hozzá, ha a könyvtár arra kényszerülne, hogy az egyetemis

tákat, hogy is mondjam csak, kitiltsa innen?
Ot Hát ezt igen kellemetlennek tartanám, nagyon rossznak, mert nagyon 

sok, az egyetemisták számárs fontos anyag van itt.
(§) Más könyvtárban nem nagyon találja meg azt, amit olvasnia kell?
Ot A régi magyar történelem érdekel, különösen a XVIII. századdal fog

lalkozom, XVTII., XIX. század első felével. Sok olyan ritka kiadvány van, 
amely sajnos, sehol máshol nem található meg.

/Az általános olvasóteremben, az egyik asztalnál./
(R) Most mit olvas?
0: Sütő András novellákat.
(R) Gyakran jár ide?
Ot Igen, mostanában minden nap, szakdolgozatomat Írom.
(R) Igen, mondták a könyvtárosok. Tulajdonképpen miért szereti ezt a 

könyvtárat?
Ot Azért, mert itt mindent megtalálok egy helyen, főleg ezért.
(R) Nem gondolja, hogy esetleg lenne más könyvtár is, ahol Sütő András 

novellákat lehetne olvasni?
(R) Egészen biztos, de a szakdolgozathoz az kell, hogy minden novelláját, 

esetleg egyszerre tudjam nézni, és más könyvtárakban, ahol nem mindent gyűj
tenek, ott esetleg előfordulhat, hogy éppen azt nem találom meg, amit keresek.

(R) Mit szólna hozzá, hogyha a könyvtár arra kényszerülne - tekintettel 
arra, hogy rengeteg az olvasója, és nagyon kevés a hely, sokszor várakozni 
kell -, hogy kizárja innen az egyetemistákat, főiskolásokat.

0: Nagyon meglepődnék. És nem hiszem, hogy ez előfordulna. Olyan nagy 
szükségem van arra, hogy ide tudjak járni, s itt tudjak dolgozni, s olvasni.

/Az olvasószolgálati pultnál./
(§) Azok járnak-e ebbe a könyvtárba, akiknek a számára ez a könyvtár van, 

vagy pedig mások is?
Falta Rosemaxie: Elvileg mindenki számára van ez 8 könyvtár, az alapitó 

elgondolása szerint. Az olvasók száma azonban oly mértékben növekedett, hogy 
a helyünk kevés ellátásukra. Ezért szeretnénk mindenekelőtt a tudományos ku
tatók ellátását biztosítani, és nem az ő rovásukra ellátni az általános ér
deklődésű és nem közérdekű tanulmányokat folytató olvasókat.

/A Tudományos Olvasóban./
(R) Milyenek a kutatási feltételek egy kutató számára itt?
Kutatói Két dolgot kell tekintetbe venni. Az egyik az, hogy a kutató le
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gyen szerény és ne legyen követelőző, a másik pedig az, hogy a könyvtár lehe
tőleg tegye meg azt, amit még az adott körülmények között meg tud tenni*

(R) És meg tudja tenni?
Kt Tapasztalatom szerint általában eléggé nehézkesen meg tudja tenni*
® Most tulajdonképpen mivel van főként baja a kutatónak? Kezdjük, mond

juk, a katalógussal, amire mindenképpen szüksége van.
Kt A katalógussal az a baj, hogy kettő, illetve három van, sőt több.

Van egy régi katalógus, és van egy uj katalógus* A kettő pontosan nem fedi 
egymást* Ebből sok bonyodalom származik. Azután napokig kell várni ezekre a 
könyvekre, mert fent vannak a Várban. A Várban lévő könyvek nagyon jók, na
gyon értékesek, főleg régi anyag, külföldi és magyar is, magyar vonatkozású 
is, és ezekre bizony meglehetős ideig várni kell. A másik nehézség az, hogy 
itt a kutatóban, amely a legjobb és legkulturáltabb helye a könyvtárnak, itt 
ninosen segédkönyvtár. Régen volt, tudniillik használni lehetett azt a se
gédkönyvtárat, amit most sajnos, helyhiány miatt tele telepitettek tisztvise
lőkkel. Ott tartunk, hogy külön kérőlapot kell Írni, majd a felvigyázó megy 
érte, kihozza, ahelyett, hogy az ember levenné a polcról és megnézné. Ez a 
könyv például teljesen illegálisan van előttem, bementem a segédkönyvtárba, 
behoztam és elkezdtem nézni, és már 5 óra lévén vissza is kellett volna ad
nom. Már lezárták a kutató folyosót, majd Pista barátom kisegít a bajból.

(R) Könnyű Önnek, mert hosszú ideig itt dolgozott, tehát vannak barátai.
Ki Kilenc évig dolgoztam itt, a könyvtárban. Ha nem lennének itt bará

taim, akkor bizony sokkal nehezebb lenne elintézni a dolgaimat.
(R) És hogyha egy-egy másolatra van szüksége, bonyolult hozzájutni?
Kt Nagyon bonyolult hozzájutni. Itt főleg a xerox-rendszert kellene egy

szerűsíteni és megkönnyebbiteni. Tudniillik egy-két hétig, inkább két hétig 
várni kell, amig a xerox-másolatok elkészülnek. Ez részint nagyon hosszú, ré
szint pedig van, amire azonnal szüksége van az embernek. Jó könyvtárakban, 
külföldi könyvtárakban ezt úgy csinálják, hogy van az automata, amelybe be
dobja az ember a megfelelő pénzt, és aztán elkezd csinálni öt-tiz felvételt, 
aszerint, hogy mennyi az ára.

(R) Hogyha most Önnek egy folyóiratra van szüksége, és itt benn ül a tu
dományos olvasóban, akkor mit kell tennie?

Kt Nem kapom meg. Be kell menni valamelyik barátomhoz, megkérni, hogy 
nem tudjátok-e megtenni, hogy áthozzák.

(§) Akkor tehát velamennyire igaz az, hogy s kutatók, ha tehetik,elkerü
lik a Széchényi Könyvtárat?

Kt Ez igaz. Van néhány kollégám, aki idejár, de mindenki azért jár ide, 
mert az az anyag csak itt van meg. Másért nem. Szóval lehetőleg nem jövünk a 
Széchényi Könyvtárba, mert nagyon rosszak a kutatási feltételek.

/A Hirlaptár olvasótermében./
(§) Mit szeretett volns olvasni?
Olvasót A Módszertani Közlemények egy 1979-es számát kértem. 
(§) Mikor adta le a kérőlapot?
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0: Pénteken, akkor szerettem volna elolvasni, de közölték, hogy elője
gyeztetni kell* Előjegyeztettem, és most sincs meg, illetve csak részben*

(R> Ma is hiába jött?
Ot Igen, tulajdonképpen hiába jöttem, mert három számot kellett volna 

elolvasnom, de csak egyet kaptam meg*
(R) Gyakorta előfordul ez?
Ot Hát már máskor is előfordult. Pénteken is itt jártam, de akkor egyál

talán nem kaptam meg azt, amiért jöttem.
(R) Az imént itt láttunk egy másik olvasójegyet, amire szintén semmit sem 

kapott az olvasó, egy szskállas fiatalember.
Sövény Zoltánt Az más probléma volt. Hetilap, vidéki hetilap, be van 

kötve, rendelkezik vele a könyvtár, de valaki már kikérte. Most jött valaki, 
aki szintén kérte. Nem tudjuk, hogy kinél van, mert ezt nem tartjuk nyilván, 
tehát "bolyong" valahol a folyóirat, és mig nem kerül a helyére, addig nem 
tudjuk újból kiadni.

/A könyv-raktárban./
(R) Mennyire sérül, pusztul a könyv a szállítások következtében?
Milhoffer Alajost Aki már valaha költözött - márpedig ebben az ország

ban manapság sokan költözünk, kényszerülünk is rá - azok tudják, hogy egy 
költözködés mindenképpen komoly rongálódást jelent. Talán egy példát hadd 
mondjak. A könyvtári szakirodalomban V8n ilyen megállapítás: egy könyvtárnak 
a költöztetésekor az állomány 10 %-ában megrongálódik. Mi az utóbbi húsz év
ben körülbelül 15-20-szor költöztettük már különböző állományrészeinket, egy
ségeinket. És miután a Budavári Palotában jelentős mennyiségű anyagot táro
lunk, köztudottan több mint félmilliót, a szállított anyagnak a kézbevétele 
mindennapos: egy szállítmány és forgalmazásnak az igényekor körülbelül húsz
szor kell kézbe venni, letenni és föltenni, bepakolni a könyveket. Azt kell 
mondanom, hogy nem sok idő kell ahhoz, hogy a legfrekventáltabb, legkereset
tebb, tehát forrásértékében a leginkább megbecsülendő értékeink hovatovább 
megvédhetétlenek lesznek ebben az állandó szállítási mizériában.

/A Kötészeti Üzemben./
Rosta Lajosné: 1958-ban az OSZK évkönyve szerint egy felmérést végeztek, 

és megállapították, hogy mint restancia az elmúlt évek hagyatékaként kötendő 
900*000 darab kötet. Javités, restaurálás, konzerválás végzendő 176.000 kö
teten*

(R) Most körülbelül mekkora lehet a restancia? Tehát 22 évvel ezelőtt 
volt 900,000, most?

R.L.s Most bizonyára 1 millión felül van ez a szám.
(R) évenként körülbelül hány könyv fordul meg a kezük között?
R.L.t Körülbelül 5*000 darab könyv, folyóirat, zenemű kerül kötésre, de 

ennek igen nagy százaléka nagyjavításra szorul* A tavaly bekötött könyvekből 
22 % volt az, amit újból nagyjavítottak a munkatársaink*
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/A Régi nyomtatványok Tárában./
(R) Hit tárolnak itt?
Velenczei Katalint Ezen az osztályon őrizzük a könyvtár legrégibb és ki

vételes értékű nyomtatványait. XV-X7I. századi könyveket, valamint az úgyne
vezett Régi Magyar Könyvtárat, azaz az 1711 előtt megjelent magyar nyelvű, 
illetve Magyarországon nyomtatott könyveket. Ez az ország és a világ legna
gyobb régi magyar könyvgyűjteménye. Ezek a ritkaságok zárt szekrényekben őr
zendők, a folyósok, az olvasóterem és ez a terem is zsúfolva van szekrények
kel. A szekrényekben kétsorosán vannak elhelyezve a könyvek, ami természete
sen rongálja is őket. A klimatikus viszonyok nem megfelelőek, jóval alacso
nyabb hőmérséklet és páratartalom lenne az optimális ezeknek a régi könyvek
nek. A hőmérséklet túl magas, a levegő száraz, a bőrkötések kiszáradnak. 
25.000 többszáz éves kötetet őrzünk ezen az osztályon, természetesen még a 
jó állapotban lévő könyvek is idővel restaurálásra szorulnának. A restaurá
tor laboratóriumunk kapacitása azonban kicsi, évente körülbelül busz kötetet 
tudnak tőlünk elfogadni.

/A Könyvrestauráló Laboratóriumban./
(R) Évente körülbelül hány kötetet restaurálnak Önök?
Beöthyné Kozocsa Ildikó: A könyvek állapotától függően körülbelül olyan 

150-200 kötetet, kéziratot és régi nyomtatványt.
(g) önmagában ez a szám nem sokat jelent, arányaiban hogy lehetne megfo

galmazni? Mennyit kellene restaurálni, hogy ne legyen restancia?
B.K.I.: Ennek többszörösét. Ez egy töredéke annak, amennyit restaurál

nunk kellene. Az anyag annyira rossz állapotban van, és olyan régóta elha
nyagolt, és olyan kevés a restauráló műhely létszáma, hogy ez egy töredéke 
csak annak, amennyire szükség volna.

(§) Mi lesz igy a könyvek sorsa?
B.K.I.: Hát, sajnos, osak arra van időnk, hogy a legrosszabb állapotban 

levő könyveket, tényleg gyorssegélyszerűen elővegyük és helyrehozzuk. Évtize
dek kellenének ahhoz, hogy csak körülbelül is odáig eljussunk, hogy a legszük
ségesebb munkákat elvégezzük.

(R) Hány restaurátor dolgozik a laboratóriumban?
B.K.I.: Hat restaurátor foglalkozik ezzel a muzeális értékű anyaggal.
(R) De nemcsak könyveket restaurálnak?
B.K.I.: Nemcsak könyveket, hanem térképeket, szinlapokat, zenemüveket, 

plakátokat is.
(R) Ne haragudjon meg a goromba kérdésért: körülbelül ötven esztendeje 

teljesen nyilvánvaló az, hogy ezeket a könyveket nagyobb ütemben kellene rend
be tenni, hogy megmaradjanak a jövő számára. Miért maradtak el ennyire?

B.K.I.: Sajnos mi már tizenöt éve arra várunk, hogy a Várban egy nagyobb 
műhelybe költözünk, ahol mód lesz a létszámot fejleszteni. És sajnos ez évek 
óta húzódik, úgyhogy nem sikerült jobb körülmények közé kerülnünk.

(R) Mi lenne az ideális létszám?
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B.K.I.: Ha azt nézzük, hogy a nemzeti könyvtárakban általában 50-60 fő, 
Moszkvában, Leningrádban 60-70 fő foglalkozik csak az állományvédeleméi, ak
kor ehbez viszonyítva bizony ez a 6 fő nagyon-nagyon csekély*

/Hirlaprestauráló Laboratórium/
Eastaly Beatrix: Elsősorban a múlt század második felétől kezdve nyomta

tott hirlapok okoznak nekünk problémát, mert ezeknek a papíranyaga igen gyor
san pusztul. Ezt, azt hiszem, hogy mindenki tudja és ismeri. Éppen ezért az 
Országos Széchényi Könyvtárban egy mikrofilmezési program Indult, abból a cél
ból, hogy legalább a hírlapoknak a tartalmát átmentsék a jövő számára, tehát 
a szöveget vegyék mikrofilmre.

(R) De hát filmezni ezeket az elrongyolódott, egérrágta, töredezett lapo
kat bizony nem nagyon lehet.

K.B.t Igen. Ilyen állapotban ahogy most vannak, valóban sok esetben nem 
lehet, mert vagy pusztán az állástól és az időtől és a légköri környezet ron
csoló hatásától tönkrementek, vagy az olvasók használata tette tönkre, illet
ve a kettő együtt. Sok esetben a régebbi javítások is hátrányosan jelentkez
nek ma a mikrofilmezésnél.

(§) Mekkora ez a restanciájuk? Gondolom, szép számmal vannak még restau
ráló tlan és rendbehozatlan hirlapok, újságok?

K.B.t Tekintve, hogy a Széchényi Könyvtár őrzi a magyar bilapoknak a 
legnagyobb mennyiségét, és Magyarországon a legtöbb hírlapot, és ezeknek a 
legnagyobb része rossz állapotban van, a restanciánk olyan óriási, hogy való
ban fölmérni is nehéz, mert ha csak azt mondom, hogy azok a hirlapok, amelye
ket a könyvtár szeretne mindenképpen megőrizni az utókor számára, ha azokat 
igy laponként kellene restaurálni, mint ahogy ezeket, akkor a mai kapacitásunk
kal és a mai felszerelésünkkel körülbelül száz évig tartana, amig ezt mindet 
ki tudnánk javítani, restaurálni. A fontos az lenne, hogy megmentsünk minden 
hírlapot. Tekintve, hogy ha minden hírlappal ezt csinálnák végig, hogy teljes 
restaurálásban részesülnének, akkor a mikro'filmezés nem tudna olyan ütemben 
haladni, ahogy az kívánatos annak érdekében, hogy a szöveget megmentsük. Te
hát most a mikrofilmezés áll előtérben, ennek érdekében gyors javítást kell 
végeznünk a hirlapok legnagyobb mennyiségén.

(§) Akkor tehát ez dupla munka, mert utána restaurálni kell?
K.B.: Egy részét a hírlapoknak, mert azért nagyobb tartalmi válogatást 

végzünk, hogy mi kerül végső restaurálásra. De most is sok esetben egyes la
poknál restaurálási módszereket kell alkalmaznunk ahhoz, hogy mikrofilmezhe
tő legyen a hírlap.

/Mikrofilm Laboratórium/
(^) Az olvasó a mikrofilmnek csak egyetlen hasznát látja, pedig több is

van.
Ónódy Miklós: Tulajdonképpen a könyvtár funkcióinak megfelelően a mikro

film hármas feladatot szolgál. Az elsődleges feladata az állomány védelme, 
itt tulajdonképpen két kérdésről van szó. Az egyik az, hogy az egyetlen pél-
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(lányban létező dokumentumoknak a filmjei egyenértáktlek magával a dokumentum
mal, mert hiszen hogyha valami sorscsapás folytán elpusztul az eredeti doku
mentum, akkor pótlására, reprodukálására csak az alapnegativ áll rendelkezé
sűnkre* Az alapnegativról készített másolat pedig a dokumentum kímélését 
szolgálja, mert hiszen többet nem kell kézbe adni az eredeti dokumentumot, 
mert rendelkezésre áll a film, amelyen ugyanúgy tanulmányozhatják a dokumen
tumot, mint az eredetinél* A második ilyen feladat az állomány kiegészítése 
mikrofilmen. A Széchényi Könyvtár funkciójába tartozik a hungariks könyvek
nek a teljeskörü gyűjtése, teljességre való törekvés, ami természetesen nem 
lehetséges a régi megjelenésű dokumentumokat illetően, hiszen egyetlen pél
dányban létező dokumentumok más könyvtárak, esetleg külföldi könyvtárak tu
lajdonában vannak. Ilyenkor a dokumentum megszerzése elsősorban mikrofilmen 
lehetséges, és mikrofilmen hasznos.

/Könyvtárközi kölcsönzés/
(R) Eddig csak a Széchényi Könyvtár olvasóiról volt szó tulajdonképpen. 

Hogyan profitál a könyvtár szolgáltatásaiból a többi olvasó?
N. Rácz Arankát A többi olvasó a többi könyvtáron keresztül, hiszen a 

könyvtárnak éppen azért, mert Nemzeti Könyvtár, funkciója a többi könyvtárak 
állományának a kiegészítése a Széchényi Könyvtárban lévő dokumentumok mikro
filmjének a másolatával. Ilyen módon gyarapítják ezek a könyvtárak a maguk 
állományát, mikrofilmmel. Évente körülbelül másfél millió negativ-feÍvételt 
készítünk, és ezekről a könyvtárak a maguk szükségleteinek megfelelően ren
delhetnek pozitivmásolatokát. Évente átlagosan 1 millió pozitivfelvételt 
adunk át a könyvtárak számára, ilyen célra, hogy saját állományukban az ol
vasókkal olvastathassák.

(§) Iliért fontos az, hogy a könyvtárak egymás között kölcsönözzenek?
N.R.A.t Ma már egyetlen könyvtár sem rendeakedik be arra, hogy olvasói 

minden igényét a saját állományából elégítse ki. Az információrobbanás, amit 
úgy szoktunk emlegetni, a kiadványok robbanásszerű gyarapodása, az olvasói 
igények növekedése a könyvtárközi kölcsönzésnek egyre nagyobb fontosságot köl
csönöz.

(§) És gondolom, hogy a könyvek drágulása és az anyagi lehetőségek csök
kenése •

N.R.A.: Természetesen ez csak fokozza a könyvtárközi kölcsönzés jelentő
ségét, amely ma, úgy vélem az információszolgáltatásnak egyik modem formája.

(g) Azt rebesgetik, hogy néha egy külföldi könyvtárból hamarabb lehet meg
szerezni egy könyvet, mint egy hazaiból.

N.R.A.J Sokszor van igy. Van Angliában egy igen kitűnő könyvtár, amelyik 
világviszonylatban egyetlen, Boston Spa-ban székel, a British Library Lending 
Division. Ez a könyvtár nekünk tiz nap alatt küld másolatokat. Ha a postázási 
időt is beszámítjuk, a kéréstől számított három bét alatt itt van az igényelt 
dokumentum másolata.
@ Önök, könyvtárosok, mit tesznek annak érdekében, hogy tényleg az itte

ni, a hazai könyvtárak közötti kölcsönzés időtartama, ideje lerövidüljön?
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N.R.A.» Mindenekelőtt igyekszünk a könyvtárosok szemléletét formálni, 
hogy ezt a könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást fontosnak tekintsék, és 
pontosan, lelkiismeretesen bonyolítsák le és gyorsan. Ez az egyik legfontos- 
sabb alapfeltétele. Másrészt, felhasználjuk a telexet, mint közvetitő, kom
munikációs eszközt, légipostát használunk külföldre, igyekszünk a másolatain
kat gyorsan elkészíteni, ha házon belül van, akkor a mi saját eszközeinkkel. 
Pillanatnyilag többet nem nagyon tudunk tenni.

/Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtára/
(§) A Veszprémi Egyetem újabban, most már legálisan, kikerüli a Széchényi 

Könyvtárat a könyvtárközi kölcsönzés esetében. Miért?
Kovách Zoltánt Azért, mert ha a más könyvtárhoz irányuló kérésünket a 

Széchényi Könyvtár továbbítja az illetékes könyvtárhoz, akkor az általában 
3-4 hónapot vesz igénybe. Ha viszont a kérésünket mi közvetlenül küldjük a 
célkönyvtárhoz, akkor tapasztalatunk szerint arra elég két hét, és ilyen
formán körülbelül 3 hónapot tudunk megtakarítani, ami a kutatások hatásfoka, 
végrehajtása, lefolyáss szempontjából nagyon lényeges és igen fontos.

(R) A bárom hónap egy műszaki embernek ilyen formációban rettentő nagy 
hátrány?

K.Z.t Tessék elképzelni, hogy a vegyész nem tudja a kísérleteit három 
hónapig folytatni azért, mert várnia kell arra a közleményre, arra a könyvre, 
amelyekben például annak az analitikai leírása megtalálható. Teljesen lehe
tetlen állapot, hogy három hónapig a lábát lógassa, és ne csináljon semmit.

/Kulturális Minisztérium/
Villangó Istvánt A Széchényi Könyvtár a XIX. században született intéz

mény. Hagy tradíciókkal rendelkezik, és ez a tradíció rangot, szakmai tekin
télyt ad az intézménynek, de ugyanakkor korlátái is adódnak ebből. A tradíció 
könnyen válhat kövületekké is. Most a Széchényi Könyvtár jelkép, nemzeti jel
képünk is. De nemcsak jelkép, hanem élő könyvtár, és nem is egy könyvtár a 
többi közül, hanem a Nemzeti Könyvtár, amelynek sajátos feladatai, sajátos 
funkciói vannak, szerepe van az egész magyar könyvtári rendszeren belül, sa
játos szerepe van az egész magyar könyvtárügy irányításában. A jelenlegi körül
mények között, a képsorokból is látott körülmények között ezeknek a követelmé
nyeknek, a nemzeti könyvtárra kiszabott követelményeknek, körülményeiből adódó
an, elsősorban körülményeiből adódóan nem mindenben tud megfelelni.

(R) Mi lesz, ha a könyvtár felköltözik a Várba, lényegesen jsvulnak-e a 
feltételek, és megfelel-e a mai követelményeknek?

V.I.: Azzal, hogy felköltözik a Várba, valóban lényegesen megváltoznak 
a körülmények. Nem az lesz a gondja, hogy hová ültesse le az olvasókat, meg
szűnnek a raktározási gondjai, a könyvek védelmével, megóvásával járó problé
mái, de ezzel még csak a körülményei változtak meg, ezzel egycsapásra még nem 
válhat azzá, és nem válik azzá a Nemzeti Könyvtár, aminek mi szeretnénk látni, 
amire a magyar könyvtárügynek és a könyvtári rendszernek szüksége van. Ahhoz, 
hogy azzá váljék, ahhoz a Nemzeti Könyvtár egész működését, egész tevékenysé
gét tökéletesiteni, korszerűsíteni kell. A jelenlegi tevékenységében a Szó-
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chényi Könyvtárnak sok mindenre mentségül szolgál a jelenlegi elhelyezési kö
rülmény, a széttagoltság, a zsúfoltság* Az az állapot is, amely itt a több
szöri felkészüléssel, a beköltözés ilyen nagymérvű elhúzódásával demoralizál
ta az ott dolgozókat, az egész légkört* Sok mindenre felmentést ad a jelenle
gi körülmény, egy dologra viszont nincs felmentés* Arra, hogy a Várba való 
költözésre a Széchényi Könyvtárnak időben és megfelelően fel kell készülni* 
Nem egyszerűen a költözésre, a fizikai értelemben, hanem az ottani működésre, 
a tökéletesebb működésre, hogy ne csak szép és uj könyvtárunk legyen a Vár
ban, hanem a társadalmi igényeknek, a könyvtári rendszer igényeinek megfelelő 
Nemzeti Könyvtárunk legyen*

vL

"Uborkaszezon11 az OSZK-ban

/Rádióriport* Elhangzott a Petőfi Rádió "Társalgó" c* műsorában 1980. augusz
tus 25-én. A riporter: Bacskó Levente./

Riporter: A könyvtárak nyáron általában egy hónapig zárva vannak. Ha 
jönnek külföldiek, és magyar könyvtárat keresnek, gyakorlatilag főleg a Szé
chényi Könyvtárhoz fordulnak. Mit csinálnak, ha zárva találják?

Kelecsényi Gábor: Egy havi bezárásra szükségünk van. Az épületet rendbe 
kell hozni, iparosok vonulnak fel* De azért egyetlen külföldit sem utasítunk 
el azzal, hogy sajnos, most be van zárva a könyvtár, jöjjön máskor kutatni. 
Hiszen ő csak augusztusban van itt, most szeretne valaminek utána nézni. Mi 
szívesen elébe megyünk a kérésnek, legfeljebb elnézést kérünk, hogy egyik 
nap az egyik asztalhoz, a másik nap egy másik teremben másik asztalhoz tud
juk leültetni, s nem a legnyugodtabb körülmények közepette*

(R) Van-e mód arra, hogy zárás idején belföldiek is kutassanak?
K.G.: Például abban az esetben, ha mondjuk, valakit kiadói határidő sür

get nagyon, vagy valamilyen tudományos munkának gyors befejezése elengedhe
tetlenül könyvtárunkra utalja, mert máshol nem tud hozzáférni a kérdéses 
anyaghoz. Ilyenkor kivételes esetben lehetőséget adunk munkájához. Persze 
nincs könnyű dolga, ha újságokban, folyóiratokban akar adatoknak utána nézni, 
mert azt a rengeteg anyagot, ami ilyenkor általában szükséges, a raktárosok 
csak korlátolt mértékben tudják - többnyire más épületből - rendelkezésére 
bocsátani. Ők a nyári zárás során más, rendező munkával vannak elfoglalva, 
vagy szabadságukat töltik.

(R) Tudna említeni külföldieket, akik ide járnak kutatni?
K.G.: Nagyon sokat említhetnék. Igen érdekes például Lady Listowel, egy 

Londonban élő, magyar származású Írónő. Valamikor Márffy Judit néven ment el 
Magyarországról. Számos történelmi és földrajzi jellegű mü szerzője. Többek 
között a nagy Afrika-kutatóról, Livingstone-ról irt könyvet. Ebben igyekezett 
a Livingstone-nal egyidőben Afrikában kutató Magyar Lászlóval való kapcsola
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tát felderíteni. Feltűnt neki, hogy Livingstone soha sem emlékezik meg róla, 
mindha nem is ismerte volna. Ebbe nem akart belenyugodni. Itt Magyarországon 
hivtuk fel figyelmét egy nagyon érdekes kiadványra. Rónay Jácint, a múlt szá
zadban élt bencés és a szabadságharc londoni emigránsa később megjelentette 
naplóját. Méghozzá mindössze 10 példányban. Ebben kétszer vagy háromszor is 
emliti, hogy Londonban összejött Llvingstone-nal, s ismételten felhívta fi
gyelmét Magyar Lászlóra. Itt a biztos nyom, hogy okvetlenül kellett tudnia 
Magyar Lászlóról, ha nem is emliti Írásaiban. Ebből Lady Listowel levonta a 
megfelelő következtetéseket. Könyve "The other Livingstone" elmen már meg is 
jelent,

(R) Tud erről közelebbit? Livingstone talán féltékeny volt?
K.G.i Pár esztendővel ezelőtt egy évforduló kapcsán Livingstone eléggé 

felkapott téma lett az angoloknál. Az angol önvizsgálat, egész gyarmatosító 
politikájuk átértékelése uj színben tüntette fel számukra is Livingstone—t. 
Ma már nem tekintik annyira nemzeti hősnek, akit csak piedesztálra állitva 
lehet csodálni, sok emberi gyöngéjét, többek között hiúságát is feltárták.
Lady Listowel ezen a nyomon indult élt valószínűleg az elsőség dicsősége mi
att hallgatott Magyar Lászlóról.

(R) Ebből a naplóból, a 10 példányból hány van Magyarországon?
K.6.: Legfeljebb egy pár. Tudom, hogy a szerző mint bencés a pannonhalmi 

könyvtárnak adott egy példányt, de van például a British Museum könyvtárában 
is, és nekünk is természetesen megvan.

(R) Lady Listowelen kívül tudna még említeni más külföldi kutatót? Eset
leg szokott Ön is segiteni a kutatásban?

K.G.: Egészen más természetű kutatásokat szokott végezni nálunk nyaran
ta egy amerikai egyetemi tanár, Albert Tezla. Úgy tudom, második nemzedékes 
amerikai, a szülei vándoroltak ki. Édesanyja még ma is él, érdekes módon nem 
nagyon tud angolul, igy Tezla professzor ur mindig nagy örömmel veszi, ha 
munkásságáról valamilyen magyar sajtóvisszhangot küldünk, mert azt édesanyja 
is el tudja olvasni. Ő még egészen jól beszél magyarul, sőt lánya is, aki se- 
git neki munkájában. Összeállított egy angol nyelvű bibliográfiát a magyar 
irodalom tanulmányozásához. Standard munka, amit még itthon is haszonnal tu
dunk forgatni. Megjelent egy bővített, második kiadása is, ez mutatja sike
rét.

Most nekifogott a fiatal magyar irók novelláiból egy angol nyelvű anto
lógia összeállításához. Bálunk végzi az anyaggyűjtést, de kapcsolatban áll az 
MTA Irodalomtudományi Intézettel és az írószövetséggel is, hogy a legtárgyilé- 
gosabb spektrumot nyújthassa a ma élő fiatal magyar irók munkásságáról. Tud
tommal már sajtó alatt van ez a müve.

Másik érdekes találkozásom volt nemrég a Hoover Institute egyik munka
társával. Sz az intézet komoly kelet-európai kutatásokat végez Amerikában, de 
a barátunk nyilván hobiból, itt filmtörténeti érdeklődéssel fordult hozzánk.
A nagyon idős hallgatók Putty Lia nevére talán még emlékeznek. A huszas évek 
végének felkapott színésznője volt idehaza, aki Amerikába ment át, és ott is 
karriert csinált. Az ő életrajzához nézte át gazdag hirlap- és folyóirat-ál
lományunkat. Érdekes epizódként megemlíthetem, hogy 8 év körüli kislányát
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magával hozta* A csöppség már nem tud magyarul, eléggé unta magát itt a 
könyvtárban, miközben a papa dolgozott* Ezért megegyeztek, hogy 20 forintos 
órabérért türelmesen várakozik*

Sok külföldi kutató meglepetten veszi észre, hogy könyvtárunk katalógu
sában neve, számos müve szerepel. A könyvtárunk ugyanis nagy gondot fordit 
arra, hogy minden magyar vonatkozású könyvet beszerezzen, bárhol is jelenik 
meg az a világon. Viszont vannak, akik ezt már tudják, és Dél-Amerikából, 
Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Kanadából rendszeresen küldik müvei
ket, annak tudatában, hogy a Széchényi Könyvtár, ha egyszer állományába vesz 
egy müvet - márpedig állományába vesz minden magyar vonatkozású müvet -, ak
kor azt meg is őrzi az örökkévalóságnak. Saját példányai elveszhetnek, saját 
példányai elpusztulhatnak - a Széchényi Könyvtárnak mind ez ideig többé-ke- 
vésbé sértetlenül sikerült állományát megmentenie. Pedig átélte a történelem 
viharait a kezdeti időktől fogva* Épülete, a Nemzeti Muzeum 1848-ra lett ké
szen, akkor hol a honvédek, hol a császáriak használták táborhelyül, s attól 
kezdve ez az otthonunk mindig együtt élt a nemzettel és annak tragédiáival.

(R)Alakultak-e ki személyes kapcsolatok idejáró külföldi kutatókkal?
K.G.: Pár éve jár már ide egy finn kutató. Tuomónak hivják. Ez a bájos, 

mindig mosolygó fiatalember - akit mindenki megkedvelt - megtanulta a magyar 
nyelvet, méghozzá olyan fokon, hogy Ady szerelmese lett. Egyrészt költői mun
kásságát tanulmányozza, másrészt Ady-müforditásókat készit. Nagyon sokszor 
jelenik meg itt nálunk, jó kapcsolatot épitett ki több munkatársunkkal. Érde
kes csattanója ennek a kutató munkának, hogy a Nemzetközi Csereszolgálat 
egyik munkatársnőjét azóta feleségül vette és elvitte magával Finnországba.

Félárbocon.../!?/

Az OSZK sokszorosító üzeme tipikus részlege a könyvtárnak. Jórészt itt is 
- mint a könyvtár minden más telephelyén - hiányoznak azok a munkahelyi 
f,élet félté telek", amelyek nélkül normális munkahelyi közérzetről, munkavég
zési lehetőségekről és szükséges munkateljesítményről beszélni sem lehet. Az 
itt dolgozók elsősorban a helyhiányra panaszkodnak, de a kívülálló, akinek 
sem ideje sem módja nem volt megszokni a terepet, a gépek, állványok, aszta
lok, papirhalmazok közt bóklászva, botladozva azonnal tapasztalja, hogy ezen 
a helyen elegendő levegő sincs. De ahogy elnézem az itt dolgozókat, mozdula
taikat, gesztusaikat, úgy látszik ezt is meg lehet szokni.

A kinyomott nyersanyagot tároló polcokon hatalmas mennyiségű papir szo
rong. A polcokat negyméretü, széles nylonok boritják, ezzel óva a terméket a 
fűtésszerelők által "termelt" portól, piszoktól. Az egyik nylont felemelve 
láthatóvá válik a Magyar Könyvészet 1976-os kötetének néhány ive. Mint kide
rül , ennek az anyaga foglalja el az egész tároló teret, mintegy hat tonna 
A/3-as ofszet-papir formájában. Amig ezt be nem kötik és el nem szállítják,
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újabb nagyobb szabású munkába fogni nem lehet. Nincs hozzá hely. Pedig kapa
citás és igény lenne. Milyen lehetőség van ilyenkor a tervezésre?

Rosta Lajosné. a sokszorositő és a kötészet vezetője széttárja a karja
it: - Most éppen azon törjük a fejünket, hogy ezt az anyagot hol és hogyan 
állitsuk össze! - Ahogy újra körülnézek, rögtön látom, hogy nem kis gond sza
kadt a nyakukba. Az 1500 kötet Könyvészet feldolgozása ezen a kis területen, 
ráadásul segédmunkás nélkül, rendkívüli feladatok elé állítja az igen kis 
létszámú kötészeti csoportot. Ugyanakkor a hetente megjelenő időszaki kiadvá
nyoknak is időre el kell készülniük.

Az OSZK különböző osztályai - különösen az utóbbi években - nem egyszer 
azzal vádolták a sokszorosító üzemet, hogy külső vállalásaik miatt - úgy
mond - elhanyagolják az intézmény belső igényeit, kiadványait. A helyzet ki
vizsgálására intézeten belüli bizottság alakult, amely megvizsgálta a sokszo
rosító üzem kapacitás- és munkahelyi viszonyait. Az eredmény nyilván sokakat 
- különösen a vádaskodókat - meglepett. Kiderült, hogy a sokszorosító üzem a 
jelen helyzetben és lehetőségeivel - elsősorban a könyvtár számára - a maxi
mumot nyújtja. Ennél többet csak a viszonyok jelentős javításával /és bizo
nyos járulékos gondok megszüntetésével: pl. munkaerőhiány/ lehet követelni 
és teljesíteni.

Ezek után szinte automatikusan merültek fel a különféle kérdések:
- Mennyire tipizálhatók, tehát mennyire vihetők futószalagra az egyes 

kiadványok?
- Jelen pillanatban szinte semennyire. - Ezek újra Rostáné szavai. - A 

kéziratok jelentős része műszaki szempontból nem alkalmas erre, sokszorosí
tásra "éretlen11.

- És ezeket nem küldik vissza az érdekeltnek?
- Nem, mert nincs értelme. Egyes helyeken úgysem tudják a hiányosságo

kat megszüntetni. Legnagyobb gondunk talán szeptember végére megoldódik. Meg
szűnik az MNB számitógépes - igen rossz - kézirata, s helyette fényszedéssel 
készülnek a fotokész szövegek. Ez a változás jelentős költség és munkaráfor
dítást fog megt akarit ani•*

- Mit csinálnak a rosszul előkészített kéziratokkal itt a sokszorosító
ban?

- Rendbe hozzuk őket. Természetesen a munkaidőnk terhére. Nem egyszer 
fordult már elő olyan eset, hogy az OSZK egyes munkatársai otthon, az arra 
teljesen alkalmatlan és kitisztitatlan Írógépükön Írtak le fontos kiadványo
kat a szabályok minimális betartása nélkül. És még csodálkoztak, amikor bi
zony nagyon sok időt vett igénybe a kiadvány elkészítése.

- Most milyen állapotban vannak a sokszorosító üzem gépei?
- Meg lehetünk elégedve. Nemrég vásároltunk egy uj Agfa Gevaert berende

zést, amely jó kéziratról kitűnő nyomólemezt tud előállítani. Rövidesen beér
kezik egy uj könyvkötőgép. Ez a kötészeti gondjainkon fog enyhíteni. Nagy 
eredmény továbbá, hogy a kis példányszámú - de igen nagy terjedelmű - anyago

* Időközben megjelentek az MNB Könyvek bibliográfiája első fényszedéssel ké
szült számai.
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kát pár hónapja nem a nyomógépeken, hanem stencilen készítjük, s arra külön 
büszkék vagyunk, hogy megrendelőink ezek minőségével elégedettek. így a nagy 
kapacitású nyomógépek felszabadultak a kis munkák alól, s a felszabadult ka
pacitással a kiadványok száma bővíthető. Igaz ugyan, hogy ez az "előny” 
ugyanakkor újabb kötészeti és hely problémát fog okozni. A nyomógépekről ta
lán annyit, hogy ezeket az utóbbi években fokozatosan kicseréltük s más kö
rülmények között többre is képesek lennének. Csak egy példa: a xerox-lemeze
ket, hogy tiszta legyen a nyomás, lugozni kellene. Csak éppen nincs rá külön 
megfelelő helyiség. Pedig ez a munka megkövetelné! így kénytelenek voltunk 
kidolgozni egy eljárást, amely lehetővé teszi a lugozás mellőzését. De saj
nos, még igy is előfordul, hogy nem tudjuk kihagyni ezt a munkafolyamatot, 
mert a túl magas páratartalom /80%/ zavarja a munkát. Ilyenkor a nyomómester 
leveszi a lemezt, elvégzi a megfelelő kezelést, tisztítást és újrakezdi a 
munkát. Közben a gép áll, pedig mehetne, ha a körülmények lehetővé tennék. 
Ezen kívül még nagyon sok apróság zavarja a "folyamatos termelést”.

- A helyhiány felszámolásán kívül lehet-e még valamit tenni a sokszoro
sító érdekében?

- Nagyon sokat. Igaz, a felülvizsgálat is hozott már eredményeket. Va
lamivel tervszerűbbé lehetett tenni a munkát azzal, hogy a könyvtár tudomá
nyos titkára, Németh Mária egyezteti az osztályok negyedéves igényeit s en
nek alapján osztjuk be a kapacitást. Aztán mindenképpen szükség lenne az 
OSZK-ban egy olyan munkatársra, aki koordinálja a kéziratok szakmai, tehát 
"nyomdaérettségi” állapotát. Ide csak olyan kéziratok érkezhetnének, amelyek 
alkalmasak az azonnali nyomásra. Pl. a KMK-nak van ilyen munkatársa, igy a 
KMK anyagaival soha sincs baj. De itt van még a szállítás kérdése is. Sajnos, 
a Gazdasági Igazgatóság nem teszi lehetővé, hogy a sokszorosító minden héten 
rendszeresen azonos időben, szabadon igénybe vegye a teherkocsik szállítási 
kapacitását. Ha hiszi, ha nem, minden egyes "házon belüli” szállítást külön 
papíron kell igényelnünk. Sűrűn előfordul, hogy a kocsik innen üresen mennek 
el a fő épületbe vagy más részlegekhez, miközben lenne szállítandó anyag, de 
nem vihetik el.

* *

Az imént hallottakon merengve bandukolok a József Attila utcán. Mellettem 
sürü sorokban autók vonulnak, a benzingőz mindent ellep. A sokszorosító ab
lakait, ha szellőztetni akarnak, ide nyitják. Tovább gombolyítva a fonalat, 
nem hiszem, hogy túl okosnak kell lennie bárkinek is, hogy belássa, az OSZK 
sokszorosítója kevesebbet teljesít, mint amennyire képes lenne. De már hal
lom is az ellenvetéseket, igen, igen, a körülmények, objektív meg szubjektív 
tényezők! Csak akkor azt nem tudom, hogy miről is beszélt reggel a Rádió 
egyik kommentátora, amikor azt mondta: ésszerű takarékosság?!

Pázmán Péter
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18-19» századi pesti és budai német szlnlapok apropóján
a Színháztörténeti Tár szinlapgyüjteménvéről

1980 májusában az OSZK Színháztörténeti Tárának régi kívánsága teljesült az
zal, hogy a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatósága úgy döntött, átadja a 
pesti és budai színházak 35 kötetnyi, összesen 8.178 darabot számláló, 1794- 
1845 közötti időszakból származó, német szlnlapok gyűjteményét.

Az OSZK kb. 350.000 tételből álló szinlapgyüjteménye a magyarországi 
színjátszás kezdeteitől napjainkig az ország legnagyobb és legteljesebb együt 
tese. Az Egyetemi Könyvtár gyűjtőköre szempontjából periférikus jelentőségű 
szinlapok átadása azonban nemcsak mennyiségi növekedést jelent, hanem nagy
mértékben megkönnyíti Tárunk e korszakból származó egyéb színháztörténeti fór 
rásainak feldolgozását is. Szervesen kapcsolódik az e korszakból megőrzött 
- a hazánkban fellelhető példányok vonatkozásában teljesnek mondható, s tudo
mányosan feldolgozott - színházi zsebkönyvgyüjteményhez, s a pesti és budai 
német színházak mintegy ezer tételből álló - 1980-ban rekatalogizált - nyom
tatott és kéziratos anyagához. Az Egyetemi Könyvtár igazgatóságának nagyvona-

148



lu gesztusa - amelyért ezúton Is szeretnék köszönetét mondani - igy lehetővé 
teszi a korszak különféle, egymást kiegészítő színháztörténeti forrásainak 
egy helyen történő arohiválását és feldolgozását.

A színiapegyüttes tárolása a szinlaptárban kialakult gyakorlatnak megfe
lelően - kisebb eltérésektől eltekintve - időrendben történik* a korabeli kö
tésű kalligátumokat érintetlenül hagytuk. A kötetlen szinlapokat város-, ill. 
szinháznév szerinti ábécén belül kronologikusan rendezve dobozokban tároljuk. 
Az igy rendezett szinlapanyagből tehát - ha teljes - közvetlenül leolvasható 
egy adott helyen és időben a vizsgált színház műsora.

Tárunk korábban mintegy 1.400 pesti és budai, térben és időben nagyon 
hézagos szinlappal rendelkezett. A most állományba vett szinlapok három szín
ház műsoráról tájékoztatnak: 1974-től a pesti Rondella és a budai Várszínház, 
majd az 1812-ben megnyílt Pesti Német Színház, ill. a vele gyakran közös igaz
gatás alatt működő budai Várszínház előadásairól. A színházakra bontott müsor- 
rekonstrukciót - s ezzel összevetve a további hiányokat - nem tudjuk megadni: 
a 8.178 szinlap 1794-95, 1800-1802, 1804-1818, 1822-1825, 1839, 1840-41 műsor- 
adataira vonatkozik. Egy biztos: a most átvett szinlapok és a rájuk vonatkozó 
zsebkönyvek adatai megbízható alapot adnak a korszak távlati müsorösszeállitá- 
sához.

Ha már ennyi szó esett a 18-19* századi német szinlapokról - s azért ró
luk, mert nem a Pesti Magyar Színház megnyitása előtti magyar színészet ere
deti szinlapjainak gyűjteménye került állományunkba -, csak még néhányat er
ről a zömmel nyomtatott, s csak igen ritkán kéziratos színháztörténeti forrás- 
tipusról.

Nem véletlen, hogy a színháztörténeti kutatásnak az egyik nélkülözhetet
len adatbázisa. Alapadatokat tartalmaz a színházi előadásról, az alkotókról, 
a színházról mint üzemről. Különféle, lassan közel három évszázada változat
lan "rovatainak" információit a kutatás - túl a már jelzett müsorösszeállitá- 
sokon - a legváltozatosabb kombinációkban használja. Értékelésének lehetősé
geit a leggyakoribb, szinte szabványszerűen majdnem minden szinlapon előfor
duló adatok jelzik: a színházi előadás helye és időpontja; a szinház, az elő
adást tartó szintársulat nőve; a bemutatott mü elme, alcíme; műfaja; felvo
násszáma; a szöveg, a zene, a versek, a dalbetétek szerzői; a forditó, az át
dolgozó stb.; a mü szerepei; a szereposztás közvetítésével az előadás színé
szeinek adatai; az előadásban részt vevő, létrejöttét segítő művészek, a ren
dező, a diszlet- és a jelmeztervező, a koreográfus és a karmester adatai, ese
tenként produkciójuk reklámszerü értékelésével; s végül a térben és időben 
igen nagy változatosságot mutató egyéb megjegyzések csoportja.

Nyilvánvaló, hogy az irodalmi értékű drámák szinpadi fogadtatásának, a 
színházi közönség érdeklődésének, Ízlésének változásai, a szinház művészei
nek pályafutása, a vándortársulatok földrajzi útvonalának megállapitása stb.
- mind olyan speciális színháztörténeti kérdések, amelyek szinte megválaszol- 
hatatlanok a szinlaptár adatainak feldolgozása nélkül.

Végül megtudhatunk még olyan érdekességeket is, hogy 1974-ben /jan. 5. 
Pest/ a színházi zártszékjegyeket a Dunától nem messze, az uj, Jung-féle ház 
2. emeletén lehetett megvásárolni de. 9-12-ig és du. 3-6-ig, - Budán azonban
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/jan. 6./ bármely órában este 5-ig Slatiny Ur házában No» 674. a fedett Je
zsuita-lépcső végén az első emeleten. A kedvelt operák áriáinak szövege 10 
krajcárért a kasszánál volt kapható /jan. 17* Buda/. A farsang kezdetétől 
/1794. jan. 12. Buda és Fest/ a színházi előadások 6-kor kezdődtek, s 8 után 
már befejeződtek. Ez már csak azért is fontos volt, mert a színház a bálok 
kedvelőinek jelmezeket és maszkokat kölcsönzött /1794. jan. 12. Buda/t mint 
a hirdetés jelzi, különféle jelmezeket és maszkokat, különféle helyeken és 
különféle árakon stb.

Végezetül tulajdonképpen két dologra szeretnék kitérni! 1. Jó lenne, ha 
az OSZK mint hungarika könyvtár és muzeum az Egyetemi Könyvtárhoz hasonlóan - 
profiltisztítás cimén - megkaphatná más közgyűjtemények eredeti szinlapjait. 
/A másolatok begyűjtését a Tár már korábban megkezdte./ 2. A szinlapok számi
tógépes feldolgozásakor a gépidő ára lenne a legkevesebb. Jelenleg a kutatók 
értékelik az adatokat. Egy-egy színház esetében szinlaponként kb. 40-et; éva
donként kb. 40 x 250-et; korszakonként /40 x 250 = 10.000/ 35-ször annyit te
kintve át. Az utolsó szorzószámnak egy emberöltőt vettünk.

Belitska-Scholtz Hedvig

Világjáró Jókai-kézlratok 
/Beszélgetés Nemeskéri Erikával/

Megjelent a Magvető Könyvkiadó Tények és tanuk cimü sorozatában egy munka, 
amely Kézirattárunkban készült. A nagy közönségsikert és szakmai érdeklődést 
is kiváltó mü Jókai ismeretlen, mind ez ideig kéziratban rejtőző emlékirata, 
a szabadságharc eseményeivel kapcsolatos közvetlen reagálásainak gyűjteménye. 
Az Emléksorok. Napló 1848-49-ből eredeti kézirata nemrég került Kézirattárunk 
birtokába, s feldolgozása közben lett nyilvánvalóvá különleges becse: isme
retlensége. A kéziratot Koroknál Ákosné Nemeskéri Erika dolgozta fel, s a 
feldolgozással kapcsolatos eredményeit az OSZK 1976-77-es Évkönyvében publi
kálta .

^^Hogyan jutott a Kézirattár birtokába ez az érdekes dokumentum?
- A kézirat a Caracasba elszármazott Vladár cslád tulajdonát képezte az 

Erdély aranykora, a Törökvilág Magyarországon, a Janicsárok végnapjai tel
jes - ás a Kétszarvu ember, a Magyar nemzet története töredékes autográfjai- 
val egyetemben. Az örökösöknek Nagy Péter akadémikus tanácsolta, hogy erek
lyeként őrzött kézirataikat az OSZK-bsn helyezzék el. A Könyvtár a Kulturá
lis Minisztérium segítségével teremtette elő megszerzésük anyagi feltételeit, 
így kerültek a világjáró kéziratok 1976 őszén birtokunkba. Miként lettek a 
Vladár család tulajdonává? Nehéz volna megmondani, hiszen a családi legenda
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nem bizonyítható, miszerint Jókai bánfaival látogatásainak emlékeként aján
dékozta a kéziratokat özv* Viadérné Lónyal Saroltának* Más utjét-módját is 
feltételezhetjük annak, hogy a kéziratok a család tulajdonába kerültek* A 
Vladár család érdeme az, hogy a kéziratok megmaradtak, s bár külföldön is 
volt érdeklődés a Jókai-autogréfok iránt, ők mégis Könyvtárunknak ajánlották 
fel.

^^Ha már egész kollekcióról volt szó, miképp derült ki, hogy ebben isme
retlen Jókai-mü kézirata is van?

- Az "Emléksorok •••" kézirata cim nélkül érkezett•.Nem keltette össze
függő mü benyomását, megtévesztő volt az újrakezdődő lapszámozás is* Gondos, 
többszöri elolvasása a munkának, a kronológia felismerése a fejezetek sorrend
jében győzött meg arról, hogy egy mü a kézirat* A feltételezett cimet Jókai 
egy 1851-es levele sugallta* Jókai későbbi munkáiban sokat emlegette a sza
badságharc időszakával foglalkozó elveszett naplóját*

A feldolgozó munka közben jöttem rá, hogy erről az elveszettnek emle
getett naplóról van szó* Az egykori cenzúra által bezúzott nyomtatványtöre
dékét is megtaláltam állományunkban, ami a korabeli kiadási kisérletet iga
zolta, mindezt pedig a levéltári kutatás - a cenzúrái engedélyek megmaradt 
iktatókönyvében - megerősitette*

^^Gazdagitja-e a Jókai oeuvre-t az uj emlékirat?
- Az "Emléksorok •••” Jókai valamennyi szabadságharcot idéző emlékezésé

nek ősszövege* Ezt az anyagot használta fel később, többször is* Ebben az 
első változatban a fiatal iró személyes indulatait, élményeit, benyomá
sait és elfogultságait irta meg* A leirt jeleneteken érződik a frissesség, 
az élményközelség, csak az Érdemrendek kiosztása fejezetet emlitve, vagy gon
dol junk Kossuth jellemzésére!

^^Szóljunk a kiadás körülményeiről is!
- Windisch Éva biztatott a kutatások tanulmányba foglalására, s minthogy 

a Magvető fölajánlotta a mü kiadásét, a kéziratot sajtó alá rendeztem* A mun
ka első fázisa: a kézirat azonositása, meghatározása még hivatali munkám 
volt; ennyire volt szükség a katalóguscédula elkészítéséhez* A sajtó alá ren
dezéssel uj szakasz kezdődött: a kézirat lemásolása, a nyelvi alak meghatá
rozása, a jegyzetelés, ami úgy készült, hogy a nem szakember olvasót is eli
gazítsa a szabadságharc eseményeiben, szereplőinek sokaságában* - így látott 
napvilágot ez az elveszett és kótségbevont mü, az iró kiadási szándéka után 
13o évvel, 199o könyvhetén*

Miklóssy János
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TÁJÉKOZÓDÁS

Külföldön élő magyar származású könyvtárosok
és hazai könyvtárosok találkozója

Budapest, 1980* aug. 11-15#

Sikerrel zajlott le augusztus 11-15# között Budapesten a külföldi magyar 
könyvtárosok és a hazai könyvtárosok találkozója a Magyarok Világszövetsége, 
az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete rendezé
sében. A hasonló jellegű szakmai találkozóknak már hagyományai vannaki a Ma
gyarok Világszövetsége 1978-ban hazai találkozóra hivta meg az Egyesült Ál
lamokban élő magyar származású gazdasági és kereskedelmi szakembereket, ezt 
követte 1979-ben az észak-amerikai magyar katolikus lelkészek összejövetele; 
ez évben pedig a könyvtárosokon kivül a közgazdászok is találkozóra gyűltek 
össze idehaza.

A szervezőmunkát ezúttal is a Magyarok Világszövetsége vállalta, segí
tő partnerei voltak ebben az OSZK és az MKE. A szakmai programért könyvtá
runk volt felelős. A 37 külföldi résztvevő közül 16-an jöttek az Egyesült 
Államokból, 4-en Angliából, 3-3 fő Ausztráliából, Dániából és az NSZK-ból, 
2-2 fő Franciaországból és Svédországból, 1-1 fő Norvégiából, Kanadából, Ar
gentínából és Ausztráliából. A résztvevők könyvtártipusok szerinti megosz
lása: nemzeti könyvtár 6, egyetemi /főiskolai/ könyvtár 16 /ebből 1 fő mű
szaki főiskola könyvtárából/, egyetemi tanszék /könyvtártudományi/ 1, par
lamenti könyvtár 1, városi, közművelődési könyvtár 5, iskolai könyvtár 1, 
szakkönyvtár 4 /ebből egy orvosi könyvtár/, múzeumi könyvtár 1, American 
Hungárián Foundation 1, nyugdijáé 1 fő. /Ha valaki a nemek megoszlására ki
váncsi, ezt is elárulhatjuk: 21 nő és 16 férfi, ami kétségkívül nem repre
zentálja sem a hazai, sem a külföldi arányokat!/ A hazai résztvevők számát 
a háromnapos konferencia alatt 40 főben jelölte meg a Kulturális Miniszté
rium, részben a rendező szervek, részben különböző könyvtártípusok képvise
letében. /Az OSZK kontingense 6 fő volt./

Augusztus 11-én hétfőn reggel a Kossuth Klubban dr. Jóboru Magda^ az 
OSZK főigazgatója megnyitó szavaival kezdődött a tanácskozás. Bevezető elő
adásában dr. Szabó Zoltán, az MVSZ főtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar 
kultúra szerves része az egyetemes kultúrának, de hogy erről a külföld mi
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lyen mértékben vesz tudomást, az többek között a külföldi könyvgyűjtemények
ben található magyar vonatkozású müveken és a hazai könyvtárügy nemzetközi 
kapcsolatain is múlik.

A háromnapos tanácskozás hazai előadásai azoknak a céloknak jegyében 
hangzottak el, amelyek érdekében a találkozó gondolata megszületett. A hazai 
rendezők képet kivártak adni a külföldi magyar kollégáknak a magyarországi 
könyvtári kultúráról, meg kivárták vizsgálni a külföldi könyvtárak magyar 
könyvállományának szerepét, lehetőségeit a magyar kultúra és tudomány terjesz
tésében, ismertetni és partnereket találni a bungarikarprogramhoz, megvizs
gálni a nemzetközi együttműködési programokban való részvételt és az együtt
működés lehetőségeit. Sárdv Péter, a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osz
tályának osztályvezetőhelyetteee "Áttekintés a magyar könyvtárügy fejlődésé
ről és helyzetéről" címmel adott összefoglalót, majd dr♦ Havasi Zoltán, az 
OSZK főigazgató-helyettese tartott előadást "A külföldi magyar könyvgyűjte
mények .jelentősége és szerepe" címmel. Havasi Zoltán bevezetőben idézte 
Klaniozav Tibornak, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkárának azt 
a megállapítását, miszerint egy nemzeti kulturs súlyának, nemzetközi tekin
télyének egyik mutatója, hogy mennyi könyve van a határain túl, hiszen a nem
zeteket jelentékeny mértékben e könyveik reprezentálják külföldön. A magyar 
történelem úgy alakult, hogy a magyarságnak mintegy harmada az ország hatá
rain kivül él, a földkerekségnek szinte minden táján élnek magyarok. E kül
földön élő magyarok anyanyelvi kultúrájának megőrzéséhez, ápolásához köny
vekre van szükségük, s ezt itthonról ma már jelentős mértékben támogatjuk is, 
a nemzetközi könyvtárközi együttműködés régóta elfogadott és bevált formái 
szerint. Havasi Zoltán beszélt ezután a külföldön működő magyar intézetekről, 
amelyek könyvtárai azon az utón vannak, hogy megfelelő hungarológiai bázis- 
könyvtárrá és információs központtá fejlődjenek. Beszéde további részében a 
külföldön lévő könyvtárak magyar gyűjteményeivel, ill. gyüjteményrészeivel 
foglalkozott, különös tekintettel az Észak-Amerika területén található gyűj
teményekre. Az etnikumok szerepének és jelentőségének felismerése világszer
te megfigyelhető, hangsúlyozta előadásában, s ez a fajta kutatás találkozik 
a mi hungarika-programunkkal, amely ugyancsak a kutatást kívánja szolgálni a 
világszerte fellelhető hungarikumok bibliográfiai számbavételével. Ehhez a 
nagy és átfogó munkához kérte a külföldön élő magyar könyvtárosok segítségét. 
Végül javaslatot tett egy, a külföldi magyar gyűjtemények számbavételét és 
felmérését célzó vállalkozás elindítására, amely a világban található magyar 
és magyar vonatkozású állományrészek adattára, egyfajta magyar World of learn- 
ing lenne. Papp István, a KMK igazgatója "Nemzetközi kapcsolatok, együttműkö
dési lehetőségek" c. előadásában képet adott a magyar könyvtárügy sokrétű nem
zetközi kapcsolatairól, felvázolva az együttműködés kapcsolódó pontjait.

A 37 külföldi résztvevő közül huszonnégyen tartottak előadást, ill. rö
vid felszólalást. Referátumaik a következő témakörökkel foglalkoztak* 1# a 
külföldi könyvtárakban található magyar könyvgyűjtemények, fejlesztésük, fel
dolgozásuk problémái, hungarika-gyűjtés és regisztrálás; 2» információcsere, 
könyvtáros-csere, különös tekintettel a bungarika-progremra; 3. számitógépe- 
sités a könyvtárakban, a gépesités előnyei és hátrányai; 4. a külföldön élő
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magyarság anyanyelvi olvasásának ás könyvellátásának problémái.
Az első kérdéskörben elhangzott előadások érdekes információkat szolgál

tattak egyes külföldi könyvtárak magyar anyagáról. Horcbler Gábor /USA/ ®1- 
mondta, a washingtoni Library of Congress magyar anyaga nemzetközi összehason
lításban is egyike a leggazdagabbaknak. Gyarapítása - mióta Magyarország is 
résztvesz a Shared Cataloguing Program-bán, tehát 1977-tól - már tervszerűen 
történik, ami egyúttal az LC mágnesszalagjain való szereplést s ezen keresz
tül a nemzetközi információ-oserébe való bekapcsolódást is jelenti. Muraközv- 
-Borsos Hóra /Franciaország/ a párizsi Bibliothéque Nationale magyar anyagát 
ismertette, amelyben öt Corvina is található. /L. még a vele folytatott in
terjút./ Szilvia Szmuk /USA/ elmondotta, hogy a New York-i városi könyvtárnak 
/New York Public Library/ több mint 25.000 magyar könyve van. Kesztyűs Tibor 
/NSZK/ arról tájékoztatott, hogy a göttingeni egyetemi könyvtár 1950-től hi
vatalosan is gyűjtőhelye a finn-ugor és ural-altáji irodalomnak, aminek kere
tében sok magyarországi könyvet vásárolnak. Catherine Evans /Anglia/ a Bodlei- 
an Library magyar anyagát és beszerzéseit ismertette, Dobozy Mária /USA/ a 
Princeton-i Egyetem könyvtárénak magyar folyóirat-gyűjteményéről beszélt. Az 
előadók hangsúlyozták, hogy a külföldi könyvtárakban található magyar anyag 
általában nem képez külön gyűjteményt, hanem a könyvtár általános anyagában 
szétszórtan található, visszakeresése, regisztrálása különböző problémákat 
vet fel. A visszakeresés és számbavétel lehetőségeit és módszereit többen 
vizsgálták* Horchler Gábor /USA/ ebből a szempontból beszélt a Library of 
Congress osztályozási rendszeréről és tárgyszókatalógusáról, Kozák Réka /USA/ 
egyes gyűjtemények magyar anyagáról készíthető külön katalógusok módszertani 
kérdéseit fejtegette a Washington University Library-ben végzett munkája ta
pasztalatait felhasználva, Oroszlán Judit /USA/ a National Union Catalogue 
szerkesztőségében végzett munkáját elemezte ebből a szempontból. Béky-Halász 
Iván az észak-amerikai egyetemi könyvtárak magyar anyagának bibliográfiai 
feldolgozásáról beszélt, hangsúlyozva, hogy a szerényebb formájú, kisterje
delmű bibliográfiáknak is megvan a maguk létjogosultsága s ezek készítése 
egyéni vállalkozásként is elképzelhető. Nagy érdeklődést váltott ki Basa Pé
ter /USA/ és Basa Molnár Enikő /USA/ ismertetése a tervezett Hungarológiai 
Adatbankról /Hungárián Data Base/. Ez számítógépbe táplált bibliográfiai rend
szer lesz, amely magában foglalja majd az észak-amerikai könyvtárakban, levél
tárakban és gyűjteményekben található magyar, ill. magyar vonatkozású anyagot. 
A gyűjtés kezdetben csak a monográfiákra terjedne ki, később bevonnák az egyéb 
dokumentum-típusokat is. Számítanak a magyarországi kooperációra és mágnessza
lag-cserére, az ezzel kapcsolatos tárgyalások az OSZK-val már meg is indultak. 
Előadásaikban többen foglalkoztak a magyar gyűjtemények fejlesztési kérdései
vel. azaz a magyarországi könyv- és folyóirattermés külföldi beszerzésével. E 
téma felvetése élénk érdeklődést, sőt vitát váltott kit kritika érte a Kultú
ra Külkereskedelmi Vállalatot ügyintézésének nehézkessége miatt. Kitűnt, hogy 
a külföldi magyar könyvtárosok szívesen rendelnének a Kultúrától, ezt azonban 
gyakran azért nem tehetik, mert más, külföldi cégek előnyösebb feltételek mel
lett, gyorsabban és adminisztratív körülményeskedés nélkül szállítanak. /A 
Kultúra jelenlévő főosztályvezetője felszólalásában csak részben tudta megvá-
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leszólni a felmerült problémákat*/ B« M« Ra.lec /USA/ felszólalásában többek 
között elmondotta, hogy a Pesten hiába keresett könyveket New York-ban min
den nehézség nélkül megvásárolhatta. Vele együtt többen kifogásolták a ma
gyar könyvek alacsony példányszámát, amelynek következménye, hogy a magyar- 
országi kiadványok utólagos beszerzése úgyszólván reménytelen* - Többen fog
lalkoztak a magyar anyag - elsősorban nyelvi szempontú - feldolgozási nehéz
ségeivel. A külföldi magyar könyvtárosok itt akkor is segítséget nyújtanak, 
ha ez nem tartozik munkakörükbe, s igy számos, nyomtatásban is megjelent ka
talógusból küszöbölhették ki a nyelvi hibákat. Ugyancsak többen érintették a 
dokumentum-megszerzésnek a vételen kívüli másik módját, a könyvtárközi köl
csönzést, amelynek jelentősége az elmúlt évtizedben - elsősorban a másoló
technika fejlődésével - jelentősen megnőtt. Szépen villantotta fel a jövő 
könyvtárának képét Elizabeth M. Ra.lec New York-i könyvtáros: "Az információs 
anyag több példányban való megvétele a múlt világához tartozik. A jelen kor
látozott anyagi feltételei a könyvtári készlet osztozkodását sürgetik. A jö
vő a telekommunikáció, az elektromos trensmisszió, a videoszalag, vagyis a 
’papir nélküli könyvtár’ irányába mutat. Ez nem egy utópista álomkép, hanem 
a közeljövő világa. Ez a reális holnap képe, amely a földrajzi határokat pil
lanatok alatt áthidalja majd, és lehetővé teszi az információ eddig nem is
mert expeditiv és korlátokat nem ismerő transzmisszióját. Érmek megvalósitá- 
sához minden öntudatos könyvtárosnak hozzá kell járulnia. E lehetőségek rea
lizálása csak az összehangolt közreműködés és a források készséges megosztá
sa utján lehetséges."

A hungarika gyűjtésben Czigánv Magda /London/ a mindentgyüjtés elvét 
hangsúlyozta, tekintettel arra, hogy a ma gyűjtője nem döntheti el megnyug
tató módon, hogy mire lesz szüksége a holnap kutatójának. Kiemelte az un. 
ephemera-gyüjtés, a könyv-szintet el nem érő, különböző alkalmi és hivatali 
nyomtatványok, kisnyomtatványok gyűjtésének fontosságát, amelynek világszer
te növekvő jelentőségét bizonyltja a Londonban most először megrendezésre ke
rülő Ephemera Világkongresszus is. Ugyancsak ő javasolta a hungarika bibliog
ráfiák készítése terén a szorosabb együttműködést a külföldi és a hazai 
szakemberek között. A feladatok sokasága ma már elkerülhetetlenné teszi a 
koordinálást - hangsúlyozta.

Az elhangzottakból világossá vált, hogy azokban a könyvtárakban, ahol 
magyar vagy magyar származású könyvtárosok dolgoznak, fellendül és minőségi
leg megjavul a magyar dokumentumok gyűjtése és feldolgozása, akár általános, 
akár speciális könyvgyűjteményekről van szó. Kozák Réka /USA/ igy vallott 
erről felszólalásában: "Nekünk magyar könyvtárosoknak is az egyik legfontos- 
sabb feladatunk, hogy a magyar vonatkozású anyagot külföldi könyvtárakban 
hozzáférhetőbbé tegyük könyvtári bibliográfiák segitségével. Nemcsak a kuta
tók munkáját könnyitjük meg ezzel, hanem gazdag nemzeti kultúránk terjeszté
sét mozdítjuk előre világszerte." A magyar könyvtárosoknak nagy szerepe van 
a magyar tudomány eredményeinek külföldi propagálásában is, ehhez azonban 
megfelelő példányszámú és idegen nyelven kiadott tudományos müvekre van szük
ség. Az előadók tanúsága szerint a magyar kiadású könyvek elismerést válta
nak ki külföldön /az MTA és a Corvina idegen nyelvű kiadványai/, a tudomány
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területek közül különösen népszerűek a nyelvészet, az etnográfia, a szocio
lógia stb.

E tárgykörhöz tartoznak a kifejezetten magyar történeti forrásokat és 
adatokat gyűjtő intézmények, ill. részlegek munkásságáról szóló beszámolók, 
Így többek között az amerikai magyarok történetére vonatkozó anyag gyűjtése 
az American Hungárián Foundation keretében /August J.' Molnár/ és a Columbia 
Egyetem Órai Historv /szóbeli történelem/ részlegében a magyar program, 
amely 1974-ben indult s máris számos értékes, máshol hozzá nem férhető egye
di dokumentumot tartalmaz /Rose Stein előadása, 1. még a vele készített in
terjút./

A második kérdéskörben különösen érdekes és konkrét javaslatokat tar
talmazó volt Ruth G. Biró /Univ. of Pittsburgh, School of Education/ előadá
sa, amely a többkulturáju oktatás /múlticultural education, a befogadó nem
zet kultúrájának oktatása mellett a származás szerinti kultúra oktatása is/ 
és a globális oktatás /global education, a világ egyes, kiemelt részeinek 
tanítása helyett az oktatás kiterjesztése a kevéssé ismert országok és nem
zetek ismertetésére is/ elősegítése érdekében sürgette az információs anya- 
gok /nyomtatott dokumentumok és audiovizuális eszközök/ cseréiét, valamint 
a tudományos és kulturális csere-programok keretében könyvtároscserét az USA 
és Magyarország között, magyar nyelvkönyvek és filmek kiküldését stb. Beszélt 
az Interfuture diákcsere-programról is, amely 1970-ben alakult, jeles főisko
lai és egyetemi hallgatók hosszabb külföldi tanulmányi útja támogatására• Ba
sa Péter és Basa Molnár Enikő vetették fel előadásukban az AHEA /American 
Hungárián Educators* Association/ keretében most alakuló könyvtáros szekció 
szervezésében a könyvtáros-cserét. /Az AHEA 1975-ben alakult, jelenleg 300 
tagja van./ Az MKE illetékesei már meg is kezdték a tárgyalásokat az együtt
működésről.

A harmadik kérdéskörben több érdekes előadás hangzott el, amelyek rész
ben már működő gépesített könyvtárakat, ill. számítógépes rendszereket mutat
tak be, kiemelve ezek előnyeit, részben szkeptikus hangon óvtak a kellően át 
nem gondolt gépesítésektől. Kovács Gábor /USA/ a University of Northern Colo
rado könyvtárénak gépesített rendszerét ismertette vetített képekkel kisért 
előadásában, Krivátsy Péter /USA/ a National Library of Medicine számitógé
pes információ-szolgáltatásairól beszélt. A Hungárián Data Base-ről a hunga- 
rikumok kapcsán már szóltunk. Györgyei Ferenc "A gépesítés előnye és hátrá
nya. Gondolatok a Yale Egyetemről" c. előadása többek között azt a nagy vál
tozást emelte ki, amely a gépek alkalmazásával a szakirodalmi kutatás rend
szerében, ill. módszerében bekövetkezett. Hangsúlyozta, hogy gépesíteni nem 
mindenütt és nem minden áron kell. "A legfontosabb a már felfedezett hibák
ból tanulni, átvenni a jót s elkerülni azokat a tévedéseket, melyeket a már 
gépesített amerikai és egyéb könyvtárak elkövettek."

A negyedik kérdéskör előadásait is élénk érdeklődés, sőt ezúttal erősebb 
érzelmi visszhang is kisérte. Kabdebo Tamás /Anglia/ olvasásszociológiai fel
mérései szerint az emigráns magyarok olvasmányainak mintegy 45 százaléka anya
nyelvi. A magyar nyelven való olvasás két forrásból! az anyanyelv megtartása 
iránti igényből, másrészt a hazai információk iránti igényből fakad. Kádár Pé-
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tér /Svédország/ a göteborgi városi könyvtár ismertetése során elmondotta, 
hogy a könyvtár 1957-től rendszeresen vásárol magyar könyveket, sőt - szemé
lyes munkája révén - megszervezték a svédországi könyvtárak magyar könyvek
kel való központi ellátását, ahol ezt a magyarul tudó olvasók száma igényli. 
Hangsúlyozta a hazulról szervezett könyvkiállitások, iró-olvasó találkozók 
jelentőségét. Czakó Piroska iskolai könyvtáros /USA/ a második generációs, 
magyarul már nem olvasó gyermekekről beszélt. Az ő esetükben már csak a ma
gyar származás tudaténak fenntartása lehetséges, s ezt az iskolai könyvtár 
magyar vonatkozású, de angol nyelvű irodalommal, magyar hanglemezekkel, ma
gyar kulturális napok rendezésével segiti elő. Galambos Ferenc /Ausztria/ az 
1975-ben megnyílt Őrségi Magyar Könyvtárról beszelt, amely nemcsak a burgen
landi magyarság anyanyelvi olvasásét szolgálja, de távolabbi terveiben hunga
rológiai központtá, Magyarságtudományi Intézetté kiván fejlődni, elsősorban 
dokumentumbázisa révén. Megköszönte azt a segítséget, amit a könyvtár felál
lításához a Magyarok Világszövetsége és a Széchényi Könyvtár Nemzetközi Cse
reszolgálata nyújtott. A második generációs Zoltay Zsófia /Argentína/ társa
dalmi munkában végzi a magyar könyv és kultúra terjesztését Argentinéban. Va
lamennyi felszólaló az illetékes magyar szervek segítségét kérte munkájához, 
elsősorban a könyvellétés, a módszertani segitség és a propagandaanyagok meg
szerzése terén.

Befejezésül dr. Havasi Zoltán adott összegezést a konferenciáról. Hang
súlyozta, hogy bár a tanácskozást a sokszínűség és a témák sokfélesége jelle
mezte - ez önként adódik a könyvtáros szakma differenciált voltából - a kon
ferenciára mégis a közös nyelv volt a jellemző. "Közös volt a nyalvünk: az 
anyanyelvűnk, a magyar nyelv. Közös volt a szakmai nyelvezetünk is. Szakmánk 
nemzetközileg érvényes kérdései foglalkoztatnak bennünket. Közös volt a nyel
vünk átvitt értelemben is, hivatásunk értelmezésében is. Az egyik referátum 
ezt igy fogalmazta meg: hivatásunk értelme, tartalma a szolgálat. A tudomány, 
a kultúra eredményeinek terjesztésén fáradozunk, ennek a szolgálatára szegőd
tünk." A találkozó mérlegét megvonva megállapította, hogy a most elkezdődött 
eszmecserét kívánatos a jövőben is folytatni és rendszeressé tenni, most már 
differenciáltabb tematikával és esetleg közös tanácskozások és szekcióülések 
vegyítésével. Egyetértés jött létre a konferencián számos kérdésben, igy pl. 
egy könyvtári kalauz kiadásában a külföldi magyar gyűjteményekről, a Hungári
án Data Base-ről, az észak-amerikai magyar könyvtárosok és a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete közvetlen együttműködéséről, a konferencián elhangzott egyéb 
javaslatok továbbviteléről, a konferencia anyagának kiadásáról.

Záróbeszédében dr. Szabó Zoltán elsősorban azt a tanulságot emelte ki, 
amit a Magyarok Világszövetsége, ill. az anyanyelvi mozgalom, az anyanyelvi 
konferencia és annak védnöksége számára a könyvtáros-találkozó és annak elő
adásai jelentettek. "Az előadások és hozzászólások - mondotta dr. Szabó Zol
tán - tükröt tartottak elénk, amelyből jól láthattuk a magyar nyelv és a ma
gyar kultúra őrzése, megtartása, terjesztése érdekében végzett munkánk bizo
nyos eredményeit, gyengeségeit, de további uj feladatait is." A nyugati vi
lágban élő magyarok és magyar származásúak sok szállal kötődnek már a régi 
hazához, egyik ilyen uj, most szövődő szál a most lezajlott könyvtáros-talál
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kozó, amely csak kezdete volt egy későbbi együtt-munkálkodásnak.
A külföldi magyar könyvtárosok nevében E, M. Ra,1ec mondott őszinte kö

szönetét a rendező szerveknek a találkozó létrehozáséért és a szives vendég- 
fogadásért.

*** *

A külföldi vendégek aug. 11-én, hétfő délután a Széchényi Könyvtárat keres
ték fel, ahol dr. Jóboru Magda főigazgató fogadta őket, röviden ismertetve a 
könyvtár jelen helyzetét. A vendégek ezután három különgyüjteményt: a Kéz
irattárat, a Régi Nyomtatványok Tárát és a Zeneműtárat látogatták meg. Kedd 
délután az Országgyűlési Könyvtárat és az MTA Könyvtárát keresték fel. A ta
nácskozás résztvevői a felsorolt intézményeken kivül még több - szakirányú 
érdeklődésüknek megfelelő - könyvtárba látogattak el /OMKDK, OOKDK stb./.

Csütörtökön országjáró körútra indultak vendégeink: délben érkeztek 
Szombathelyre, ahol résztvettek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete évi vándor
gyűlésének megnyitó, plenáris ülésén, este pedig a baráti találkozón. Pénte
ken megtekintették a szombathelyi Megyei Könyvtárat és a pannonhalmi főszé
kesegyházi könyvtárat.

Visszatekintve a találkozóra, elmondhatjuk, hogy eredményes és sikeres 
volt mind a szakmai tájékozódás, mind a személyes kapcsolatok felvétele te
kintetében. A találkozó alkalmat adott sok és igen fontos információ megszer
zésére a külföldi könyvtárak magyar könyv-állományáról, és a velük kapcsola
tos feltáró munkákról. Személyes kapcsolatba hozta azokat, akik itthon és 
külföldön a hungarikák gyűjtésében és regisztrálásában érdekeltek és felelő
sek, felszinre hozta azt a meggyőződést, hogy a közös cél elérésében az erők 
egyesítésére, a feladatok koordinálására van szükség. Elindította azt a fo
lyamatot, amelynek konkrét tennivalóit az elhangzott javaslatok tartalmazzák. 
Bebizonyosodott és tudatossá vált, hogy a külföldön működő magyar könyvtáro
sok rendkívül sokat tehetnek és tesznek is a magyar kultúra és tudomány ter- 
jesztéséért. E tevékenységük erősítéséhez a konferencián való részvétel és 
eszmecsere jelentősen hozzájárult, a továbbiakban sok függ a hazai támogatás
tól, a kapcsolatok ébrentartásától. A külföldi magyar könyvtárosok működése 
- különösen a közművelődési könyvtárakban dolgozóké - rendkívül fontos az 
anyanyelvi kultúra ápoláséban és megtartásában is - e ponton érintkezik a 
könyvtáros-találkozó az Anyanyelvi Konferenciával. A könyvtárak közötti nem- . 
zetközi együttműködés fejlődését elsősorban a megfelelő szakirányú külföldi 
és hazai könyvtárosok megismerkedése, eszmecseréi szolgálták, melyeknek mind 
a konferencia, mind a szombathelyi vándorgyűlés megfelelő keretet biztosított.

A találkozó végig igen jó és baráti légkörben zajlott le. A külföldi 
résztvevőkre mély benyomást gyakorolt az a nyílt és közvetlen, nemritkán ön
kritikus hang, amely mind a tanácskozásokat, mind a szombathelyi vándorgyű
lést jellemezte. Többen kifejezték afeletti megelégedésüket, hogy a hazai 
könyvtárosokkal az MKE vándorgyűlésének baráti találkozóján közvetlen és kö
tetlen módon kapcsolatba léphettek. Sokan dicsérték a jó programösszeélli- 
tást és a zökkenőmentes szervezést. A legtöbben így búcsúztak közülük: vi
szontlátásra Budapesten, a következő könyvtáros találkozón! Ehhez mi, Széché-
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nyi Könyvtár-beliek tegyünk még hozzá annyitt milyen szép lenne, ha három 
ée malva az uj könyvtárépület avatásán láthatnánk vendégül őket...

Somkuti Gabriella

Arcok a könyvtáros találkozóról

Első beszélgető-partnerem Rose Stein, a Colümbia Univereity Butler Library 
/New York/ munkatársa. De miért is irom igy a nevét, hiszen ő Stein Rózsi, a 
Széchényi Könyvtár régi munkatársa, akit örömmel fedeznek fel az egykori kol
légák, s ő is szeretettel emlékezik vissza az itt eltöltött időre.

- A régi KEO-nak, a Könyvelosztónak voltam munkatársa az 50-es évek ele
jén. Nagyon szerettük egykori főnökünket, Borsa Gedeont. Még ma is emlékszem, 
hogyan tettük szinesebbé munkánkat, amikor a kiscelli kastélyban régi könyve
ket válogattunk és rendeztünk. Eltakartuk egy-egy régi könyv impresszumát és 
ki kellett találni, hogy kb. milyen korú a könyv és hol nyomták. Játékos mó
don igy nagyon sokat tanultunk. Jól emlékszem még Rózsa Györgyre, akit itt 
személyesen is üdvözölhettem, Markos Béla, sajnos, már nincs az élok sorában. 
Később a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára kerültem /a mai Nemzetközi Csere
szolgálat/, ahol a nemzetközi duplum-csere szervezését bizták rám. Szivesen 
emlékezem vissza egykori főnökeimre: Maller Sándorra és Gombocz Istvánra.

•^Hogyan kerültél ki Amerikába?
- Gyermekeim kimentek 1956-ban s két évvel később én is utánuk mentem.

Bár elhelyezkedésemkor nagy segítségemre volt a mér idehaza megszerzett nyelv
tudás - már gyermekkoromban "kétnyelvű” voltam: a magyaron kivül a német má
sodik anyanyelvem volt, s tudtam még franciául, angolul, sőt latinul is, amik
hez később még az orosz is párosult - mégis tízévnyi szakadatlan tanulás kö
vetkezett az életemben s harc a megélhetésért, a továbbjutásért. Nagyon sok 
mindent tanultam: irodalmat, történelmet, különféle tanfolyamokat végeztem
el, többek között a Columbia Egyetem könyvtáros iskoláját. Mivel az egyetem 
könyvtárában 20.000 katalogizálatlan hungarika volt, meghívtak oda állásba. 
1965-től mintegy tiz éven át ennek az anyagnak feldolgozásával foglalkoztam, 
de belefolytam a gyűjtemény gyarapításéba is, sok professzornak hivtam fel 
a figyelmét egy-egy kiemelkedő magyar tudományos műre. Részt vettem a Horecky- 
féle kézikönyv /East Central and Southeast Europe. A handbook of library and 
archivál resources in North America/ munkálataiban, én Írtam a Harvard és Co
lumbia egyetemekről szóló részt.

Előadásod a Columbia Egyetem könyvtárának magyar anyagáról és az egye
tem Órai History programjáról szólt. Mi is tulajdonképpen ez az Órai History 
és miért jelentős számunkra?

- A Columbia Egyetem Órai History, azaz "szóbeli történelem" részlege 
egyike a világ legnagyobb ilyen tipusu gyűjteményeinek. Tulajdonképpen magne
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tofon-interjuk készítését jelenti, melyeket utóbb Írásba tesznek át s ezekből 
a dokumentumokból áll össze a gyűjtemény. Javaslatomra elfogadták, hogy egy 
magyar részleg felállítását kezdjem el. Ez az első eset, hogy e világhíres 
gyűjteményben egy etnikai csoportnak külön részlege legyen, külön program 
alapján. 1974 óta dolgozom ezen a munkaterületen.

Hogyan választod ki a meginterjúvolt személyeket?
- Nagyon sok kapcsolatom, ismeretségem van a kint élő magyarok között, 

így én teszek javaslatot az interjú-alanyra, természetesen indokolva és doku
mentálva, miért fontos az illető személye, ill. a tőle hallható élmény-anyag. 
Ebben a munkában bizony a kor előnyt jelent, hiszen magam is átélője voltam 
annak a korszaknak, amelynek még élő. tanúit most megszólaltathatom. A kérde
zett személyek is szivesebben válaszolnak olyan kérdezőnek, akiről érzik, 
hogy együtt rezonál velük, a korról való tudása nem könyvből szerzett, hanem 
átélt. Négy kritériuma van annak, hogy valakinek az emlékezései bekerülhesse
nek az Órai History gyűjteményébe: 1. ha valaki tevékenységével hozzájárult 
az amerikai kultúrához; 2. ha az illető önmagában jelentős személy, vagy an
nak közeli hozzátartozója; 3. ha valaki jelentős történelmi események részt
vevőjeként olyan dolgokról tud, amelyek más forrásból nem ismeretesek; 4# vé
gül minden Columbia-ra vonatkozó anyag. Természetesen az elmondottaknak min
dig közérdekűnek és adatokkal megfelelően alátámasztottnak kell lenniök.

jjl Milyen magyar anyagokat sikerült eddig gyűjteni?
- Sok anyagot vettem fel a magyar zene- és képzőművészet köréből, ezek 

közűi kiemelkedően érdekes Sándor György Bartok-tanítványnak Bartók Béla New 
York-i éveiről szóló beszámolója* Sok forrásértékű anyagunk van a közelmúlt, 
különösen a két háború közti időszak és a második világháború éveinek politi
kai-társadalmi mozgalmait illetőleg, az antifasiszta ellenállás, a faji üldö
zések és az embermentési akciók történetéből.

ij^Hogyan készül egy ilyen interjú?
- Hosszas előkészitő munka, az interjúalannyal való előzetes beszélgeté

sek előzik meg. Miután rendszerint idős emberekről van szó, a munkának ez a 
fázisa sok körültekintést, pszichológiai beleérző képességet igényel. Ez kü
lönben magára az interjú-felvételre is vonatkozik.

•j^Mi lesz a leirt interjúk sorsa?
- Először gondos átjavités következik, a nyilatkozó személy közreműködé

sével, majd a végleges átiratból két példány kerül a gyűjteménybe, egy pél^ 
dányt a "szóbeli szerző" kap. Ez utóbbi elnevezés újkeletű fogalom: ma már a
"szóbeli szerző" jogait is messzemenően védik. Megszabhatja például, hogy az 
igy elkészült dokumentumot zárt vagy nyilt anyagként kezeljék, korlátozhatja 
a használók körét stb. A gyűjtemény egyébként is csak kutatók számára hozzá
férhető, praesens használatra. A dokumentumok nyelve angol, kivételképpen sze
repel a magyar gyűjteményben egy magyar- és egy francia nyelvű felvétel.

«!&Ismerik ezt a gyűjteményt itthon is?
- Csak igen kevesen tudnak róla, a hazai kutatók még nem fedezték fel. 

Újabban - 1976-tól - kiterjesztettük a gyűjtést Ausztria területére is, de 
innen csak a kultúrtörténeti vonatkozású visszaemlékezéseket vesszük fel.
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££íAz eddig elmondottakon kivtil, mi szükséges még ehhez a munkához?
- Mindenekelőtt a nyilt magatartás, mely részrehajlás nélkül, objektiv 

szemmel közelit a múlthoz. Ezért igyekszem odakinn is megőrizni függetlensé
gemet, nem csatlakozni különböző irányzatokhoz, klubokhoz vagy érdekközössé
gekhez.

e^eKöszönöm a beszélgetést.

Aki most szemben ül velem, a Széchényi Könyvtár egykori főigazgatójának, 
dr. Lukinich Imrének unokája, ő maga pedig 14 éve a párizsi Bibliotheque Na- 
tionale munkatársa. Dr. Muraközy-Borsos Nóra, azaz Borsos Sándorné dr. Mura- 
közy Nóra így vall önmagérólt

- Pesten születtem 1925-ben, s anyai részről Erdélyből, apai részről az 
Alföldről származom. Gyerekkoromat Kecskeméten töltöttem, de 6 éves koromban 
szüleim akaratából Pesten kezdtem el iskoláimat. Anyai nagyapám, Lukinich 
Imre házéban éltem s egyik gyerekkori élményem, hogy nagyapám gyakran magával 
vitt az akadémiai ülésekre. Itt természetesen halálosan unatkoztam, de meg
fogott a hely levegője, atmoszférája. A gyerekkori élmények, a városmajori 
nagyszülői ház, ahol néha húszán is körülültük az asztalt, ahol a legkülön
bözőbb témákról folyt a beszélgetés, hozzájárultak ahhoz, hogy már korán von
zódtam az irodalomhoz, a történelemhez és főleg a nyelvekhez.

•JjfElsősorban a francia nyelvhez, ugye?
- A világért sem! A Baár-Madas iskoláját azért hagytam ott két év után, 

mert franciéul kellett volna tanulnom, holott én az angolhoz vonzódtam - nem 
utolsósorban a walesi herceg akkori magyarországi népszerűsége miatt. így ke
rültem a Domokos Lászlóné-féle "uj iskolába", ahol a 30-as években megszokott 
pedagógiai elvektől eltérően egészen más oktatási-nevelési módszereket alkal
maztak. A cél a mindenre nyitott, önképzésre és önálló vizsgálódásra alkalmas 
tanulók nevelése volt. Az angol nyelvi képzés itt rendkivül jó volt, németül 
már otthonról tudtam. Az érettségi után a pesti bölcsészkaron az angol-német 
szakra mentem. Beiratkozásom évében nagyapám volt a dékán, az akkori idők 
szokása szerint kézfogásával ő fogadott egyetemi polgárrá.

•^Milyen volt az egyetemi élet a háború alatt?
- A tanuláson kivül társadalmi tevékenységet is folytattunk, tagja vol

tam az un. "bölcsész-segitő" egyletnek, amely szegényebb sorsú egyetemisták 
segélyezésével is foglalkozott, de igazi célja a közös politizálás volt. Ké
sőbb e szervezet keretében végeztünk illegális munkát, röplap-terjesztést, 
hamis papirokkal ember-mentő akciókat. Miután nem akartam tanár lenni, átmen
tem a művészettörténeti szakra, a doktorátust is angolból és művészettörténet
ből szereztem meg.

J^iHogyan alakult ezután pályád?
- A Szépművészeti Múzeumban kaptam kutatói állást, ennek váratlan meg

szűnte után azonban nehéz évek következtek mind nekem, mind családomnak. Vé
gül Lőrincze Lajos vett fel az MTA Nyelvtudományi Intézetébe titkárnői állás
ba, de természetesen végzettségemnek és nyelvtudásomnak megfelelően sokféle 
munkát végeztem, többek között részt vettem a nyelvatlasz munkálataiban.
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1956-ban mentem ki Nyugatra hatéves kislányommal, természetesen akkor is az
zal a szándékkal, hogy Angliába menjek* A sors különös iróniája, hogy végülis 
Franciaországba kerültem* Nehéz, küzdelmes évek következtek, mert előbb meg 
kellett tanulnom a francia nyelvet*

íjjftPogyan kerültél a Bibliothéque Nationale-ba?
- Német és angol nyelvtudásomnak köszönhettem, hogy felvettek, de a mun

ka mellett meg kellett szereznem a könyvtárosi képesitést is, főiskolai szin
ten* Jelenleg a Service étranger munkatársa vagyok. A külföldi beszerzés nyelv 
területek szerint van felosztva, enyém a német nyelvterület, ezenkívül bese
gítek az angolba is, és természetesen én vagyok a felelőse a magyar beszerzé
seknek* Kis nyelvek, igy a magyar esetében is a gyarapító könyvtáros feladata 
a katalogizálás, sőt a régi állományrészek feldolgozása is*

^CíMekkora lőhet és milyen korú a BN magyar állománya?
- Ezt meglehetősen nehéz megállapítani, hiszen kezdetei valószinüleg visz 

szanyulnak egészen a könyvtár kezdeti szakaszáig, a 15-16. századig. A kézi
rattár kb. 15o magyar vonatkozású kéziratot őriz, köztük legbecsesebb az az
öt Corvina, melyek közül a legszebbet külön Róserve-ben őrzik. Megvan a Bib- 
liothéque Nationale-ban az 1473-as Chronica Hungarorum, ezenkivül számos mü 
az 18oo előtti időszakból* Természetesen bővebben van képviselve a 19-2o* szá
zad* Érdekes megfigyelni, hogy egy-egy jelentősebb történelmi eseménnyel kap
csolatban milyen mértékben nő meg az irodalom: a Rákóczi és a Kossuth vezette 
szabadságharcoknak bő magyar és külföldi irodalma található meg a könyvtárban. 
Igen sok tudományos mü is van, ezek elsősorban akadémiai kiadványok. Nyugod
tan elmondhatjuk, hogy a BN őrzi az egyik legrégebbi s talán legértékesebb 
magyar gyűjteményt Nyugat-Európában. Ma már tervszerűen gyarapítjuk a magyar 
állományt, évi kb. 25o-3oo müvet és mintegy 6o folyóiratot és sorozatot szer
zünk be, elsősorban a nemzetközi kiadványcsere utján. Ezen a téren nagyon so
kat köszönhetünk az OSZK Nemzetközi Csereszolgálatának, személy szerint is 
Vekerdi Józsefnek, akivel nagyon jó kapcsolatban állunk. Előfordul az is, hogy 
egyszerre nagyobb tömegű ajándékhoz jutunk: igy pl. 1973-ban a párizsi magyar 
könyvkiállitás anyagát kaptuk ajándékba a magyar államtól, 197o-ben pedig br. 
Szendeffy Aladár mintegy 3ooo kötetnyi értékes magángyűjteménye került a Bib- 
liotheque Nationale-ba.

^QVan odakinn érdeklődés a mai magyarországi könyvek iránt?
- Igen nagy az érdeklődés a magyar orientalisztikai kutatás iránt, de 

általában érdeklődnek a néprajzi, nyelvészeti, történelmi, szociológiai, bib
liográfiai müvek iránt, feltéve, ha a nyugatiak számára hozzáférhető nyelve
ken jelennek meg. Nagyra értékelik szép kiállitásu, képzőművészeti könyvein-, 
két is. A magyar szépirodalom sajnos, csak a magyarul tudók számára hozzáfér
hető, véleményem szerint ezekből sokkal több forditás kellene. Franciaország
ban ma tapasztalható egy megnövekedett érdeklődés Magyarország iránt, ezt jó 
volna az eddigieknél is jobban kihasználni.

•JI^Ez év áprilisában emlékezett meg a hazai sajtó Lukinich Imre születé
sének loo éves évfordulójáról. A Széchényi Könyvtár képviselői, a családta
gok és pályatársak jelenlétében, augusztus 12-én a Farkasréti temetőben ko
szorút helyeztek el a könyvtár egykori főigazgatójának sirján. Milyen érzés
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volt jelen lenni ezen a szép megemlékezésen?
- Nagyon meg voltam hatva, éppen ezért még utólag is nehéz szavakba fog

lalni azt, amit éreztem. Köszönöm a Széchényi Könyvtár vezetőségének, elsősor
ban Havasi Zoltán főigazgatóhelyettesnek, hogy nem feledkeztek el erről az év
fordulóról.*

T. Czakó Piroska /USA/ a fiatalabb nemzedékhez tartozik, érettségi után került 
ki az Egyesült Államokba 1957-ben*

- Odakinn végeztem el az egyetemet és szereztem tanári és könyvtárosi dip
lomát* 1968-tól mint iskolai könyvtáros dolgozom* A V/arren Consolidated Schools 
vonzáskörébe 3 kisváros ifjúsága, mintegy 30*000 diák tartozik, 6-18 éves korú
ak. Az 52 iskola egyikének vagyok könyvtárosa, a könyvtár állománya 17.000 kö
tet. A diákok száma 1*100, közülük több, mint 50 magyar származású, de már 
csak négyen tudnak magyarul olvasni*

Hogyan lehet ilyen körülmények között a magyarság-tudat fenntartásáért 
valamit tenni?

- 1978 óta, az ismeretes elnöki rendelet értelmében /a nemzetiségi okta
tást és kutatást támogató rendeletről van szó/ külön pénzeszközöket kapunk 
olyan dokumentumok vásárlására, melyek a különböző etnikumokra vonatkozó iro
dalmat tartalmaznak. így én is számos angol nyelvű, de Magyarországról szóló 
könyvet, hanglemezt szerezhetek be s felhívom erre a magyar szülőktől szárma
zó gyermekek figyelmét. A tanárok nem egyszer olyan feladatot adnak a diákok
nak, hogy származási országuk történelméről, földrajzéról vagy irodalmáról Ír
janak dolgozatot* Nincs nagyobb öröm, mint amikor az ilyen kéréssel jövő ma
gyar gyermekeknek segíthetek - az angol nyelvű irodalom összeválogatásában. 
Minden évben rendezek a könyvtárban magyar napot, ilyenkor a könyvtár magyar 
népi motívumokkal feldíszítve, magyar kiállítással, magyar zenével várja az 
olvasókat, én magam is népviseletbe öltözve kínálom a Magyarországról szóló 
könyveket - természetesen nemcsak a magyar származásúaknak.

•^Könyvtárosi munkádban milyen problémákkal találkozol?
- Legnagyobb szükségünk jó módszertani anyagokra volna, én magam is ké

szítettem pl. könyvtárhasználati útmutatót, de szívesen venném, ha ilyen anya
gokat a hazai kollégáktól is kapnék s igy létrejönne egy mindkét fél számára 
hasznos módszertani tapasztalatcsere.

Utoljára, de nem utolsósorban a legfiatalabb nemzedék tagjával beszélgettünk 
el. A 22 éves Zoltay Zsófia mér odakinn született, Buenos Airesben. Életében 
most van először Magyarországon s mégis kitünően beszél magyarul* így hát leg
először is azt kérdezem meg, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul?

- Mindent apámnak köszönhetek! Ő határozta el, hogy mind a három leánya 
tökéletesen meg fog tanulni magyarul, s ezért rengeteg időt, fáradságot áldo-

* A megemlékezésen elhangzott beszédet e számunkban más helyen közöljük.
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dozott ránk# Szüléink még 1948-ban kerültek ki Argentinéba és ott ismerkedtek 
össze# Mi természetesen már spanyol iskolába jártunk, de odahaza mindig magya
rul is beszéltünk. Minden spanyol könyv elolvasása után egy magyar könyvet kel
lett elolvasnunk, s édesapánk nagyon vigyázott arra, hogy ezt be is tartsuk! 
Gyermekkorunkban nagyon sokat mesélt nekünk Magyarországról, amikor nagyobbak 
lettünk, otthon a Révai Lexikon köteteit forgattuk.

jjiHogyan lettél könyvtáros?
- Mindig szerettem a könyveket, s igy önként adódott a választás# Az 

egyetemen elvégeztem a könyvtár-szakot, s most két helyen töltöm be a könyvtá— 
rosi-dokumentátori munkakört: egy banknál és egy atomerőmű könyvtárában.

Hogyan van kapcsolatod a magyar olvasókkal és magyar könyvekkel?
- Ezt én csak társadalmi munkában végzem: péntek délután dolgozzuk fel a 

könyveket és vasárnap délután várjuk az olvasókat. Az Argentinéban élő kb# 
50.000 magyar 90%-a Buenos Airesben él, ahol 8 magyar egyesület működik és 
mindegyiknek van külön kis könyvtára. Én az egyikben dolgozom, de szeretnénk 
a különálló kis gyűjteményekről egy központi katalógust felállítani, hogy 
jobban tudjuk az olvasókat kiszolgálni.

eJJmSzeretnek olvasni a kinn élő magyarok?
- Általában igen, de azért nem olyan egyszerű őket a könyvtárba csalogat

ni! Mindig ki kell találni valamit - társas összejövetel, tánc, kártyapartik
- és akkor szívesebben eljönnek.

•JC Hogyan érzed magad Budapesten?
- Istenien! Mikor megláttam a repülőgépről a Dunát - először életemben - 

sirtam az örömtől.
Ehhez még azt tegyük hozzá, hogy Zoltay Zsófia rövid felszólalása a ta

nácskozáson dörgő tapsot kapott, s ez nemcsak a spanyolos temperamentumu, el
ragadó kedvességü fiatal lánynak szólt, hanem annak a lelkes kulturmunkénak, 
amit Zoltay Zsófia önként vállalt és végez.

* * sfc

Csak néhány arcot és sorsot villantottunk fel a tanácskozás résztvevőinek né
pes táborából, de akárkivel beszélgettünk volna el, megannyi érdekes életút 
tárult volna fel előttünk, sok-sok könyvtári és talán még több emberi tapasz
talattal. Végezetül egy olyan külföldi magyar könyvtáros alakját idézzük fel, 
aki már nincs az élők sorában. Sólyom Lajos Károly a Library of Congress első 
magyar "subject catalogerf,-je, azaz szakozója volt az első világháború előtti 
időszakban# Hosszú pályája során a Catalog Division főnöke is volt, 20 nyel
ven katalogizált és 13 nyelven beszélt. Gránitból vésett szoborfeje a könyv
tár főépületének déli oldalán látható. Sólyom Lajos Károly emlékét Horchler 
Gábor, a Library of Congress egy mai munkatársa idézte fel előadásában# Vajon 
idehaza hányán ismerik a nevét?...

A riportokat készitette: Somkuti Gabriella
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^Beszélgetőtársam Molnár Ágoston, az Amerikai Magyar Alapítvány /Ameri
can Hungárián Foundation/ igazgatója# Tulajdonképpen mi is ez a Magyar Ala
pítvány? Viszonylag keveset tudnak róla Magyarországon?

- Huszonöt évvel ezelőtt jött létre az Amerikai Magyar Alapítvány. A cél
ja 8z9 hogy az Egyesült Államokban megismerteti a magyar kultúrát, magyar ha
gyományokat. Az egyetemeken magyar tantárgyak tanitását szorgalmazza, segiti.
A könyvtárunk kb. 30.000 kötetnyi anyagból áll. A levéltári anyag inkább az 
amerikai magyarság bevándorlásával foglalkozik. Muzeális gyűjteményünk is 
van. Erről nagy örömmel tudom jelenteni, hogy New Brunswick városában az ala
pítvány megvásárolt egy nagyobb gyárépületet, amelyet, úgy látszik, hogy két 
éven belül át tudunk alakítani és meglesz akkor az a múzeumi, könyvtári és 
levéltári épület, amelyet már 25 évvel ezelőtt terveztünk.

itthon úgy tudjuk, hogy az utóbbi években vagy évtizedben lendült 
fel az Egyesült Államokban a különböző nemzetiségű népcsoportoknak az eredet
kutatása, a gyökerek kutatása. Ugyanígy a magyar nemzetiségi, magyar nyelvi 
kutatásoknak, a magyarsággal összefüggő tevékenységnek is van egy ilyen fel
lendülése most Amerikában.

- Lehet mondani, hogy van egy ilyen fellendülés, de ez nem abból szárma
zik, hogy a más nemzetiségi csoportok, igy a magyar is, a "gyökerek11 iránt 
érdeklődik. Ez egy hosszabb folyamat, és mikor azt mondom, hogy 25 évvel eze
lőtt létesült az alapítvány, olyan időben, amikor már többen láttuk, hogy nö
vekvő az érdeklődés a magyar származású fiatalságban, a harmadik és negyedik 
nemzedékben. Nagyon sokan voltak, akik akkor azt mondták, hogy nincs semmi 
értelme, hogy egy ilyen alapítványt létesítsünk. Pedig már akkor is elkéstünk, 
ötvenöt évvel ezelőtt kellett volna. Már a harmadik és negyedik nemzedéknél 
nagy százalékban nem magyar nyelven folyik ez az "érdeklődés", hanem angol 
nyelven.

•fljEz azt jelenti, hogy a magyar nyelvismeret "elhalt"?
- Sajnos, igen. Azt lehet mondani, hogy nagy százalékban és nem is igen 

lehet fenntartani olyan mértékben, mint eddig.
Említette, mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, hogy ott, ahol ön 

él és dolgozik, sok magyar is él.
- Igen, egy időben, a harmincas években New Brunswickban a város egyhar- 

mad része magyar volt, és még most is kb. 2o %-a magyar.
jjfMekkora ez a város?
- 4o.ooo lakosa van, és azt lehet mondani, a legmagyarabb város. Mi igy 

nevezzük magunkat. Vannak városok, amelyekben azt mondják, hogy sokkal többen 
élnek magyarok, de hát számarányban ez a legmagyarabb város az Egyesült Álla
mokban.

^gMost
tán?

ez látszik, érződik valamiben a város arculatán, életén, hangula-

- Nagyonis. Közösségi szempontból is. Egy helyen települtek le a magyarok, 
két egyház van, évente az ottani egyesületek és egyházak magyar fesztivált 
rendeznek. A városban komoly építkezések folynak. Ebben az átépítésben és a 
felújításban a magyarok is, és az alapítvány is nagy részt vállalt. A mi mú
zeumunk és levéltárunk, könyvtárunk is ugyanebben az átépítésben kap uj otthont.
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a véleménye, az Egyesült Államokban a jelenkori magyar kultúra mi
lyen mértékben van jelen, mennyire ismerik, mennyire hozzáférhető?

- Több könyvesbolt is van az ilyen magyarlakta területeken, rendeléseket 
rendszeresen adnak le az emberek, vagy Magyarországra, vagy a könyvesboltok
ba* Sokat olvasnak. Vannak magyar rádióprogramokf New-York környékén több te
levíziós program is van.

•jjllost nemcsak a kint élő magyarokra, magyar származásuakra gondolok, ha
nem általában az amerikaiakra.

- Kevésbé, de itt újra mondhatjuk, hogy a magyarok viszik a közvetítő 
szerepet. Érdeklődés van, csak sokszor nem tudnak róla. Pár évvel ezelőtt a 
Columbia Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg pár magyar Írónak antológiá
ja. A Kongresszusi Könyvtárban is adtak egy előadóestet, magyarul és angolul 
olvasták fel a verseket. A közönség fele amerikai volt, s nagyon élvezték, an
nak ellenére, hogy csak felét értették az előadásnak.

ij^Mint szakember, mire lenne kiváncsi ez alatt a hét alatt?
- Szeretném megismerni közelről a könyvtárakat, magyarországi könyvtáro

sokkal szeretnék beszélgetni, hogy mennyire érdeklődnek a gépesítés iránt, 
ami most nálunk már nagyon nagyban megy, a Kongresszusi Könyvtárnál legalább
is. Jó lenne megtudni, hogy pl. a Széchényi Könyvtár hol tart a gépesítésben, 
a számítógép-technika területén, esetleg beszélni egy-két szakemberrel, hogy 
össze tudjuk hangolni esetleg a Széchényi Könyvtár munkáját azzal, amit a 
Tanár Egyesület /American Hungárián Educators* Association/ próbál csinálni, 
és egy szorosabb kapcsolatot kiépíteni ezen a vonalon.

jjji-ÜNyéki Mária a Pompidou Központból /Centre Pompidou/ érkezett, Párizs
ból.

- Igen, én a Pompidou Központ zenei osztályát vezetem, egy elég komoly 
zenei osztály ez, ahhoz képest, hogy városi könyvtár, lemezekkel, könyvekkel, 
folyóiratokkal, partitúrákkal és filmekkel is.

Jíj®Nagyon sok hirt kaptunk már Magyarországon a Központról, mondhatom, 
hogy szinte már mítoszok keringenek körülötte. Milyen a közönség?

- Talán éppen az én részlegem a legnépszerűbb az egész könyvtárban. Le
het, hogy a lemezek miatt talán nem a legtudnivágyóbb, hanem a legfiatalabb 
és egy kicsit a legkomolytalanabb közönség is oda torlódik a popzene és a le
mezek miatt, de reméljük, hogy ezek az emberek, akik valószínűleg soha nem 
jártak könyvtárban, a lemezek révén, vagy várva a lemezhallgatásra mégiscsak 
kivesznek egy könyvet vagy folyóiratot, és lassan mégis elkezdenek olvasni.

^$Ugy tudom, nagyon széles és szabad lehetőségek vannak.
- Az egész könyvtárunk teljesen szabad. Semmi formalitás ninos, teljesen 

ingyenes, déli 12-től este lo-ig nyitva van és szombat, vasárnap délelőtt 
lo-től este lo-ig. Mindenki ahhoz nyúl, amihez akar, és azt olvas, ezt hall
gat, amit akar. Sok fiatal is jár, akik zenei előadásokat tartanak, sok idő
sebb ember, sok amatőr is, áltálában rengeteg ember van. Naponta 12.ooo ember 
fordul meg a könyvtárban.
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•^Gondolom, hogy a világ zenekultúrájából a legjelentősebb müvek megta
lálhatók önöknél. Vajon a magyar zene, zeneművészet hogyan van jelen?

- idegen nyelvű, magyar nyelvű könyveket nem veszünk, ne rt nagyon kevés 
ebben a vonatkozásban a kérelem, de minden angolra vagy franciára forditott 
könyvet természetesen megveszek, lemezeket is. A Hungaroton lemezeknek igen 
nagy sikere van odakint, minden nálunk árult lemez megtalálható a lemezanyag
ban.

•jfaÉs milyen az érdeklődés irántuk?
- Amennyiben, mondjuk, marad hely a pop mellett, mert a legnagyobb igény 

a fiatalok részéről azért mégiscsak a pop...
££»...És a magyar popzene?
- Az is, a táncház, szóval, ami aztán folklór, azt nagyon kérik és az 

egész Bartókot. Megvan a teljes Bartók-kiadás is; nagyon sokan kérik.
^£a táncház mozgalom, ami külföldi szakemberek előtt eléggé ismert ma

gyar kezdeményezés, ez ott Franciaországban, Párizsban mennyire él? Létezik 
ilyen hasonló?

- Én azt hiszem, főiknek hivják most. Ez tulajdonképpen egy újraélesz
tett folklórnak nevezhető.

^•Gyakorolt folklór? Tehát táncolják?
- Nem.
J^eCsak hallgatják, mint zenét?
- Csak hallgatják. Szóval, kevésbé aktív, azt hiszem, mint a magyar 

táncház.
^§A kortárs komolyzene mennyire keresett?
- Az egész Központunk a mai művészetekre irányul; én a lemezek vonalán 

minden modem lemezt megvettem, de igy sincs nagyon sok, sajnos. Pl. amikor 
két éve Petrovios operája dijat nyert, rögtön megvettük a lemezt.

*HfNem tudom, a Központban szerepelnek-e olykor magyar együttesek, magyar 
előadóművészek?

- Voltak fogadások, volt egy Illés-est két évvel ezelőtt, de kimondot
tan hangversenyek, tulajdonképp, sajnos nem voltak.

Lenne érdeklődés irántuk?
- Gondolom, hogy lenne amennyiben kortárs-zene.

A riportokat készítette: Pázmán Péter

A Lenin Könyvtár igazgatója a nemzeti könyvtár
ágazatközi koordináló szerepéről

N. Kartasov kritikai hangvételű, a Bibliotyekar januári számában megjelent 
cikke szélesebb körű ismertetést érdemel. Nem kevesebbről van szó, mint az 
egységes könyvtári rendszer megvalósulásában elengedhetetlen szolgáltatások
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nak a nemzeti könyvtár által koordinált tökéletesítéséről. A szerző a követ
kező elemeket sorolja e rendszerképző tényezők közé:
- az olvasószolgálat,
- a könyvtárközi kölcsönzés,
- az állománygyarapítás,
- a dokumentumcsere,
- a kurrens és retrospektív /szak- és ajánló/ bibliográfiai tevékenység,
- a szabványositás,
- a könyvtári-bibliográfiai tájékoztatás, tájékoztatás a tájékoztatásról,
- a központi katalógusok,
- a kútatásirányitás, a kutatási és fejlesztési eredmények gyakorlati megva

lósításának szervezése /főleg: az olvasás-kutatás, a területi ellátási 
rendszerek kiépítésére irányuló hálózatfejlesztés és a számítástechnikai 
fejlesztés témái/,

- a módszertani munka /főleg: az élenjáró tapasztalatok gyűjtése, elterjesz
tése és a munkavégzés ésszerűsítése/.

A Lenin Könyvtár igazgatója nem fukarkodik a bíráló megjegyzésekkel: nem 
kielégítő a koordináció a szakkönyvtárakkal az olvasószolgálat, az olvasók
nak a megfelelő könyvtárba való irányítása terén /a Lenin Könyvtárat szűk 
szakmai igényekkel felkereső műszakiaknak csak 6 %-a látogat valamely közpon
ti szakkönyvtárat/; megfelelő országos statisztikai adatok hiányában áttekint
hetetlen a könyvtárközi kölcsönzés teljesítménye /teljesített és teljesítet
len kérések az egyes szakkönyvtári hálózatokban, illetve régiókban stb.; még 
el sem kezdődtek a nagykönyvtárak állománygyarapítási együttműködését megala
pozó vizsgálódások; nincs kialakítva a belföldi dokumentumcsere mechanizmu
sa; a kurrens bibliográfiai tevékenység koordinálását úgy ahogy ellátja egy 
szakbizottság, de a retrospektív területre hiányoznak az átfogó tervek, az 
iránymutató állásfoglalások; a tájékoztatásban a könyvtári irodalomkutatások 
országos jegyzékének ágazatiakkal való felváltása az információk szétszóró
dásához vezetett; megoldatlan az információs igények továbbirányításának 
diszpécser jellegű szolgálata; a központi katalógusok működésének jogi sza
bályozása nem történt meg; a munkások ajánló bibliográfiai ellátása tiz éve 
mióta a GPITTB /Országos Műszaki Könyv tál/felhagyott ezirányu tevékenységével 
rendezetlen, s az egyes ágazati intézmények csak saját szükebb olvasó létege
iket látják el; lényegében csak kutatások regisztrálása folyik, pedig a gya
korlat igényelné az összehangolt, probléma- és jövőoiiertált kutatást-fejlesz- 
tést /például az automatizálásban közös központi programok kidolgozása lenne 
célszerű, amelyeket adott helyen már csak adaptálni kellene/ stb. Kartasov 
lényegében csak a szabványosítási munkák állásával elégedett.

Milyen megoldási javaslatokat ad a szerző? A koordinációnak, az együtt
működésnek főként, bár nem kizárólag szervezeti oldaláról beszél: a Kulturá
lis Minisztérium Könyvtári Tanácsa illetőleg az Országos Tárcaközi Könyvtári 
Bizottság égisze alatt az egyes kérdésekben illetékes szakbizottságokat kel
lene létrehozni /vagy a meglévők tevékenységét kiszélesiteni-kibontakoztatni/; 
megfelelő jogszabályokat, irányelveket kellene kiadni, erősíteni kellene a 
tervezést /a jelenlegi ágazati tervek egyszerű összegezése helyett át kelle
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ne tárni a közös tervezésre;/ együttműködési megállapodások, egy szerződéses 
kaposolatrendszer kialakítására kellene törekedni; biztosítani kellene az 
együttműködéshez szükséges, az informáoiécserét elősegítő technikai eszközö
ket s nem utolsósorban mindehhez megfelelő hozzáállás, szemlélet kialakulá
sa lenne kívánatos*
Kinek nem ismerősek a határon innen vagy szükebb házunk tájá is e problémák? 
Az ismertetőnek nem lehet célja most a hazai helyzetről elmélkedni# Egy min
denesetre bizonyos: az uj tervciklus - és az országos könyvtáros konferencia - 
közeledtével Kartasov Írása is arra figyelmeztet mindnyájunkat, hogy az or
szágos könyvtári ellátás "csontrendszerót" alkotó tényezők alapos végiggon
dolást /s talán a nálunk bevett "központi szolgáltatások"-fogalomértelmezésen 
való túllépést/ kivánnak# Ezt megérdemlik eredményeink is, de még inkább 
igénylik problémáink.

/vend/

Mária Terézia kiállítás Schönbrunnban

Ausztria - kiállít#
Szinte nem múlik el hónap, hogy ne kapnánk hirt arról: Ausztriában is

mét megnyílt egy-egy, kulturális vagy gazdasági jellegű kiállítás# Ilyenkor 
mindent csatasorba állítanak, ami a szemlélő lenyügözésére alkalmas# És so
hasem feledkeznek el - még teljesen gazdasági jellegű kiállításokon sem - 
legalábbis egy tábla vagy egy tárló erejéig, a múltról, a történelmi előz
ményekről.

Ez a historikus véna nagyon érezhető Ausztrián# Kis túlzással azt is 
mondhatnánk: a múltjukból élnek. Összefügg ez persze az idegenforgalommal 
is, mely Ausztria egyik legjelentősebb egzisztenciális bázisa#

Ha ezek után azt mondjuk, hogy a Schönbrunnban rendezett Mária Terézia- 
-emlékkiállitá8 méreteivel is, anyagéval is, egyaránt lenyűgöző hatást tesz 
a szemlélőre, nem mondunk sem újat, sem meglepőt# Összegyűjtöttek itt minden 
olyan iratot és tárgyi emléket, mely az uralkodónőre és korára jelentős# Ez 
pedig annál figyelemreméltóbb, mert ugyanakkor párhuzamosan Halbturn-Félto- 
ronyban Mária Teréziára, mint magyar királynőre, Stift Melkben pedig fiára, 
II# Józsefre vonatkozó emlékkiállítást szerveztek, mindkettőt bőséges anyag
gal# Igaz, a féltoronyi kiállítás csak részben támaszkodik osztrák anyagra.

A kiállítás központjában az uralkodónő személye és családja áll# Fest
mények, rajzok, levelek mutatják be a csérszárnét és családja tagjait; kellő 
megvilágítást kapnak a dinasztikus kapcsolatok - éspedig nemcsak származási 
táblákon, hanem, ami még elevenebbé teszi mindezt, leveles anyagban is.

A kiállítás második részét az uralkodás méltatásának szentelték, tema
tikusán rendezett teremsorok mutatják be, mi fűződik Mária Terézia uralkodá
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sához és egyáltalán egész korszakához a politikai eseménytörténet, a kulturá
lis, a gazdasági élet, az államszervező tevékenység, a hadászat terén# Termé
szetesen mindegyik témakör további alcsoportokra oszlik, s ezek mind egy-egy 
termet, folyosót, esetleg több termet is megtöltenek homogén jellegű Írásos 
és tárgyi anyaggal# Egyház, iskola, sajtó, művészeti élet - ezen belül külö
nösen a színház - a divat, szórakozások, a bécsi élet: mind bemutatásra keiül# 
A könyvtáros száméra különösen figyelemreméltó volt az a terem, amelyik Mária 
Terézia korának könyvkiadását és nyomdászatát mutatja be, sokirányú megközeli- 
tésben# Eredeti kötetek bemutatásával térték a kiállítás e részlegének szerve
zői a szemlélő elé az 1740# és 1780. közti időszak kulturálisan, politikailag 
jelentős, vagy egyszerűen csak közönségsikert aratott müveit# Nem mulasztják 
el a kiadók személyével, a könyvelőállitás technikai eszközeivel, a könyvter
jesztés módjaival való foglalkozást egykorú iratok, ábrázolások és tárgyak be
mutatáséval# A kiállítás persze zsúfolt, de azért áttekinthető# A feliratok 
tömörek: aki bővebben érdeklődik az egyes tárgyak vagy iratok iránt, nyúljon 
a katalógushoz# A magyar anyag mindenütt előbukkan: a szemlélet azonban "össz- 
monarchiai", s ezért az egyes országok sajátosságai nem mindig ütköznek ki#
De a kiállítás célja az, hogy elsősorban azt mutassa be, ami a Habsburg-biro- 
dalomban ebben az időben közös volt. Az egyik legérdekesebb rész a hadszerve
zési# Nem a csataképek dominálnak: ezek egyszeri események, helyük az ese
ménytörténetben van# Az egykorú rajzok, szabályzatok, és mai makettek, festett 
cinnfigurák pontos képét adják annak, hogyan épült ki az a hadszervezet, amely 
szinte egyetlen európai háborúból sem maradt ki Mária Teréziától kezdve csak
nem egy századon keresztül#

Aki végigjárja a kiállítást, legyen bármilyen laikus, képet kap arról, 
milyen volt a Habsburg-birodalom élete Lotharingiai Ferenc és Mária Terézia 
uralkodása idején# Érzik ezt a külföldi turisták és kattognak a fényképezőgé
pek, elismerő moraj hangzik mindenféle nyelven# Csak egy a hiba: oly túlzsú
folt a kiállítás, hogy fárasztó. Nagyon instruktiv és nagyon fárasztó#
De megéri a fáradságot#

Fallenbüchl Zoltán
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Helyre! gazi t ás

Az OSZK Híradó 1980* 5-6. számában jelent meg a Megyei Könyvtárigaz
gatók Tanácsának szegedi értekezletéről szóló tájékoztatás, amelyben 
félreértés miatt a következő mondat szerepel /120. p. 2. bek*/: "A 
magyar könyvtárügy egységét nagy mértékben elősegítené a tanácsi és 
szakszervezeti könyvtárak összevonása*" A fenti szöveg ilyen módon 
nem hangzott el*

A két nagy közművelődési könyvtári rendszer működésének haté
konyságát, gazdaságosságát nagymértékben javíthatja, ha mindkét fél 
keresi az együttműködés módjait a hálózatfejlesztésben is. Ez bizo
nyos esetekben közös, un. kettősfunkcióju könyvtárak szervezését je
lenti. Vagyis: nem a két hálózat elvtelen összevonásáról, hanem a 
felesleges és költséges párhuzamosságok átgondolt felszámolásáról van 
szó.

A KMK az elmúlt időszakban előtanulmányokat készített a SZOT 
számára a szakszervezeti könyvtárügy továbbfejlesztésének irányáról.
A SZOT elnökségének 1980. szeptember 29-i határozata messzemenően 
figyelembe vette a KMK javaslatait. Ez a határozat többek között ki
mondja:

A szakszervezeti könyvtárak közművelődési és szakmai tevé
kenységük során munkakapcsolatot építsenek ki a területileg illeté
kes /megyei, városi, kerületi/ tanácsi könyvtárakkal. Hangolják ösz- 
sze munkaterveiket, fejlesztési törekvéseiket. Törekedjenek a gazda
ságos, ésszerű együttműködésre és munkamegosztásra.

Lehetőségeik szerint - az érintett tanácsi szervekkel történt 
Írásbeli megállapodásban rögzített feltételekkel - kapcsolódjanak be 
a nyilvános könyvtári ellátási rendszerbe, elsősorban az ellátatlan 
munkáslakta peremkerületekben, kolóniákon, állami gazdaságok telep
helyein és a bányászközségekben. Kezdeményezzék, hogy a szakszerve
zeti könyvtárak által nehezen, vagy nagy költséggel megközelíthető 
munkahelyek letéti ellátását - ott ahol annak feltételei biztosítha
tók - a tanácsi könyvtárak vállalják. Ennek feltételeit az érintett 
szakszervezeti és tanácsi szervek Írásbeli megállapodásban rögzítsék."

Bereczky Lászlóné
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Dr. Lukinich Imre születésének 100 eves évfordulóig alkalmából az Országos 
Széchenyi Könyvtár képviselői, a családtagok és pályatársak jelenlétében, ko
szorút helyeztek el a könyvtár volt főigazgatójának sirján a Farkasréti teme
tőben, 1980. augusztus 12-én. A sirnál dr. Fallenbücbl Zoltán tud. főmunka
társ tartott beszédet.

"Rien, que la vérité, la vraie vérité, toute la vérité." "Semmi mást, csak az 
igazságot, a valódi igazságot, a teljes igazságot"• Ez a francia törvényszéki 
formula az igazi történésznek is jelmondatául szolgálhat. Kell is, hogy jel
mondatként szolgáljon, mert a történettudomány, az igazi, az, amelyik megér
demli ezt a nevet, morális tudomány.

Mert mi teszi a történészt? Nemcsak a történeti érzék, nemcsak a tudomány
ág diszciplinája, nemcsak az ismeretek bősége, nemcsak a kifejezés szabatossá
ga, hanem az igszságkeresés és a hivatástudat is. Ez a hivatástudat magában 
foglalja a szerénységet, a tudományos alázatot is, hiszen - mint azt egy szép 
régi mondás tartja - "senki se tud annyit, mint amennyit nem tud."

Ahhoz, hogy ismereteket gyüjthessen, csoportosíthasson és továbbadhasson, 
a történésznek három bázisra kell támaszkodnia. Az elmúlt kort képszerűen meg
elevenítő múzeumra, az ismeretlen adatanyagot, forrást bőven kináló levéltárra 
és a forráskritikét lehetővé tévő könyvtárrá. Az igazi történész bensőséges 
kapcsolatban van ezekkel az intézményekkel.

Mert az igazi történész, amennyire csak tud, használni igyekszik ember
társainak. Nem szórakozást kinél. Tanulságokat keres az események, az össze
függések feltáráséval, az egyes emberek tetteinek, működésének tényszerű, az 
igazságnak megfelelő bemutatásával. Valódi történész sarkcsillaga csak az 
Igazság lehet.

És a történész, mig mások életét és működését, embertársai és a világ 
múltbeli sorsát kutatja, igyekezve rekonstruálni az eseményeket és az össze
függéseke tt maga is életművé válik...

$fc * Sjc * ^

Lássuk, hogyan szolgált a történésszel szembeni követelményeknek az, akiről 
ma megemlékezünk és hogyan vált Lukinich Imre munkája - életművé.

Lukinich Imrét a Bánát adta nekünk, az a táj, ahol a lő. századi állam- 
szervezés viszonylag rövid idő alatt teremtett modern társadalmat; az a táj,
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ahol több nép élt egymás mellett, hol viszályban, hol békességben, az a táj, 
amely serkent a másnemzetieégüek megismerésére és megbecsülésére.

Az ősi Kolozsvár akkor uj egyetemén érett történésszé. Itt mutatja meg 
először, huszonegyévesen, oroszlánkörmét "Il.Sylvester pápa” cimti tanulmányá
val. Életútja a székelyudvarhelyi, majd a dési gimnázium történelemtanári ál
láséba viszi. A helyi adottságok, ott ahol tevékenykedik, határozzák meg tudo
mányos működésétt úgy látszik, hogy Erdély történésze lesz. De érdeklődése 
már ekkor jelesül az államközi kapcsolatok felé irányul. Mikor 1912—ben Buda
pestre kerül, megnyílik előtte az Országos Levéltárban és a Széchényi Könyv
tárban való kutatás lehetősége; ámde csakhamar mint tartalékos tiszt lesz köz
vetlen részese a történelmi eseményeknek a balkáni hadszíntéren.

Inter arma ellent Musae?
Lukinich Imre munkáját a háború sem szakítja meg teljesen, és 1918-ban 

megjelenik "Erdély területi változásai a török hódoltság korában" cimü, igen 
aprólékos gonddal megirt monográfiája. Ez az esztendő hozza meg számára az 
egyetemi katedrát Pozsonyban; de ennek a fiatalon elért sikernek nem soká 
örülhet.

Egy ideig hivatali jellegű megbízatásai is vannak. De mivel az elmélyült 
kutatómunka a törekvése, a forrásanyagot őrző intézmények felé törekszik. Az 
Országos Levéltárban működik igazgatói címmel. A levéltári kiadatási egyez
mények és az átcsatolt levéltárakról való információgyűjtés terén tevékeny. 
Felettesei látják, hogy éppoly kitűnő adminisztrátor, mint amilyen kiváló 
történész. így lesz 1924-ben az Országos Széchényi Könyvtár igazgatójává.

A szegénység, a megkötöttségek korszaka ez.
De Lukinich nem az az ember, aki megbátrál a nehézségek elől. Uj munka

körében küzdeni akar a nemzeti könyvtárért.
Mint történész, Lukinich tisztában van azzal, hogy a könyvtárban felhal

mozott ismeretanyag holt tőke, ha nincs meg az eleven kapcsolata a magyar tár
sadalommal és különösen a kutatással. Ebben a koncepcióban válik érthetővé, 
hogy a sajtóban felhívással fordul a közönséghez; támogassák könyvadománnyal 
is, pénzzel is a nemzet könyvtárát. Az akkor uj rádió közművelődési előadás- 
sorozatát felhasználja a közönség és a könyvtár kapcsolatának erősítésére.

Megélénkíti a gyarapítási munkát. Igazgatásának ideje alatt szerzi meg 
a könyvtár a Jókai - addig Ehrenfeld - kódexet és az Apponyi-gyüjteményt.

Megszervezi a Csehszlovákiához, Romániához, Jugoszláviához csatolt terü
leteken megjelenő magyar nyelvű müvek szisztematikus begyűjtését és figyelme 
kiterjed az 1919 utáni emigráns irodalomra is.

A feldolgozó munka számára helyiségeket szerez a Muzeum épületének föld
szintjén a természettudományi tárak átköltöztetése utján, és végrehajtja a 
fájdalmas, de elkerülhetetlen profilizációt; a Múzeumi Levéltárat átköltözte
ti az Országos Levéltár épületébe. így felállíthatja az Apponyi és a Todoresz- 
ku-gyüjteményeket. Elkezdi az első kiadások és a diszmüvek különgyüjteménnyé 
szervezését. Tervbeveszi egy magyar arcképgyüjtemény és a vele összefüggő 
életrajzi dokumentáció létrehozását. Az akkor még elismertetésükért küzdő Bar
tóktól és Kodálytól levélben ő maga kér arcképet és aláirást.

A helyhiány enyhítésére az ő igazgatása alatt épül az első könyvtári vas
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terem
Megújítja a kutatószolgálatot is. Kidolgozza a kölcsönzés uj szabályza

tát • Gondol az olvasótermek délutáni nyitvatartására, hogy olyan kutatók szá
mára is lehetővé váljon a könyvtár használata, akik délelőtt munkájuk miatt 
nem érnek rá. Ennek előfeltételeként - és talán szinte szimbolikusan - ki
gyullad az intézményben a biztonsági okokból soká távoltartott villany# A 
kutatók segítésére 20.000 kötetes, jól válogatott segédkönyvtárat állit fel.

Tudja azt is, hogy egy dokumentumokat őrző intézménynek minden eszköz
zel támogatnia kell a tudományos munkát, mert másképp mechanikus adminiszt
ratív szervvé válik. És Lukinich Imre mindent megtesz, amit megteheti a Ma
gyar Könyvszemlét beállítja a könyvtörténét, sőt: a művelődéstörténet szol
gálatába. Folytatja a könyvtár kiadványsorozatát; igyekszik az intézményben 
dolgozó kutató könyvtárosok számára publikációs lehetőséget nyújtani. Segiti 
és támogatja a tisztviselők egyéni tudományos törekvéseit, mert - vérbeli 
történész lévén - jól tudja, hogy az igazi tudományos munkásságnak alapvető 
feltétele: áldozatkész személyes lelkesedés a téma iránt. Lukinich nem lehe
tő konkurrenseket lát a tudományos munkát végzőkben, hanem partnereket. És 
ha meg is kívánja az intézményben a fegyelmet, ő maga jár elől jó példával. 
Igazgatósága alatt teszi le az asztalra egyik legfontosabb munkáját, "A szat
mári béke története és okirattáráét, 1925-ben.

líehéz körülmények közt volt könyvtárigazgató, mégis tudott eredményeket 
elérni. "Sub pondere ereseit palma.”

Mindezt azonban nem érhette volna el, ha nincs meg benne az a minden 
akadályon áttörni képes lelkesedés, a történész, a tudós, a szervező elszánt, 
csendes, de határozott és szívósan kitartó lelkesedése.

Mikor 1929 januárjában az egyetemre kerül nyilvános rendes tanárnak a 
kelet-európai történeti tanszékre, uj feladatok állnak előtte. Bár az egye
temi munkája több szabadidőt engedne az elmélyült munkásságra, észre kell 
vennie, hogy most sem élhet kizárólag a kutatásnak és az oktatásnak.

A nemzetközi politikai élet egyre jobban dramatizálódik. A tudós is rész
vételre, állásfoglalásra kényszerül.

És Lukinich Imre most sem hátrál meg.
Eddig mint könyvtárigazgató főleg országos szinten folytatott tudományos 

szervezőmunkát. Ez a munka most már egyre szélesebb körben ölt nemzetközi jel
leget. Egyre fokozódóén vállal szerepet a külföldi történészkongresszusokon.

Ez a tevékenység már könyvtérigazgatósága idején elkezdődött; de most 
már átnő a nemzetközi kultúrpolitikába. Lukinich Magyarország kézfogásra nyúj
tott jobbja kiván lenni a szomszédos, a kelet-európai, és általában az európai 
népek kézfogásra hajlandó - tudós és nem-tudós - körei felé. Széles látóköre, 
nyelvismerete erre képessé is teszik. Mikor 1931-ben, tizenkét évi levelező 
tagság után az Akadémia rendes tagja lesz, már a Magyar Tudományos Akadémia 
és az egyetem képviseletében egyszerre léphet fel.

Természetesen bőven van osztályrésze hazai és külföldi kitüntetésekben; 
nemzetközi történeti bizottságok tagnak, sőt elnöknek kérik fel. Ő a Magyar 
Történelmi Társulat egyik vezéralakja. De most is hü marad a történész egyik 
legfontosabb feladatához: a forráskiadáshoz. Ahogyan Székelyudvarhelytől Po-
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zeonyig mindig ée mindenütt a forrásokat kereste, most is a forráskiadás és 
a feltáratlan levéltári adatok publikálása. ismeretlen összefüggések felde
rítése a célja* Lengyel és balti vonatkozásban a kapcsolattörténetnek alig 
vagy egyáltalán nem ismert tájaira ér el, tágítva a sokszor nagyonis befelé 
forduló magyar történetirás horizontját* Mert a nemzetközi kapcsolatok mel
lett sem lesz kozmopolita, megmarad magyar történésznek. Hogy mennyire ma
gyar történész, tanúsítja az 1935-ben megjelent "II.Rákóczi Ferenc felség- 
árulási perének története és okirattára" cimü újabb nagy munkája.

És ugyanakkor: kongresszusok szervezésében, nemzetközi kiadványok elő
készítésében is tevékeny. Hogy csak kettőt emlitsünk: a Történettudományok 
nemzetközi Bizottsága Alkotmánygyűjteményi Albizottságát /a Commission pour 
le Recueil des Constitutions-t/ és az általa szerkesztett és kiadott Archí
vum Európáé Centro-Orientalist.

Lukinich Imre tudta, hogy a magyar történettudomány eredményeinek nem
zetközi összefogással és a nagy világnyelveken lehet és kell bejutniok az 
egyre internacionálisabban összefonódó európai történettudományba. És tudta 
azt is, amit sokan kortásai közül nem tudtak vagy nem akartak észrevenni, 
hogy itt nagyon fontos a szinvonalasság. az akribia kérdése. Bármennyi volt 
is a munkája, akárhányfelé ágazódott is el a tevékenysége: az ő munkái min
dig színvonalasak maradtak, mindig ragaszkodtak a forrásokhoz és éltek a 
forráskritikával. "Rien que la véritó..."

Ez az időszak a történetirás fokozott politizálódásának korszaka.
Erős kritikai érzéke megóvta őt attól, hogy koncessziókat tegyen az egy

re fenyegetőbbé váló, tudományos mezbe öltöző hatalmi igényeknek. De elke
rülte úgy az önizoláció Scylláját, mint a publicisztikába merülés Charybdi- 
sét is. Lukinich Imre tudta: a publicisztika a jelennek, a pillanatnak szól, 
a történettudomány pedig a hosszú századoknak, az aeternitasnak. És ha azt 
nem is kerülhette el, hogy témaköre a távolabbi 17-18. századtól a közelebbi 
múltra, a közönséget jobban érdeklő 19. és korai 20. századra tolódjon át: 
nem habozott, és hü maradt a forrásokon és a forráskritikán felépülő, akri- 
biás történetíráshoz...

í{: *

Aztán - eljött a próbatétel ideje. És akkor Lukinich Imre megmutatta, hogy 
nemcsak szavakban, hanem tettekben is barátja a kelet-európai nemzeteknek. 
Megmutatta, hogy egy csendesen dolgozó történész férfias helytállása milyen 
sokat tehet nehéz napokban. A lengyel tragédia áldozataiért, a menekülte
kért való kiállása; szigorúan tárgyilagos hangú egyetemi előadásai a balti 
államok történetéről a háború alatt: nagy kockázatvállalásról tettek tanúsá
got. "Rien, que la vérité..."

Igen, az igazság elmondása; de melegszívű együtérzés is azokkal, akik 
arra rászorulnak. Nem volt ez akkor pillanat-kiváltotta cselekvés Lukinioh 
Imrénél: akik ismerték, tudták, hogy mennyire segítőkész volt előbb is, a 
huszas évek menekültjei vagy a szegény egyetemi hallgatók iránt...

És a Magyar Tudományos Akadémia történetében is nagyjelentőségű volt az 
a tény, hogy tizennégy nehézségekkel tele éven át, 1935-től 1949-ig ő ott
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ült az igazgatóságában..•
Élete végső szakaszában ő is, mint annyian, elérkezett az utolsóelőtti 

lépéshez, az összegezéshez, a mérlegeléshez. "Lehet-e a történelemből tanul
ni?” - kérdi egyik utolsó tanulmányában. Maga adja meg a keserű választt 
"Egyesek talán tanulhatnak de... általában.•• nem, ... az egyének és a töme
gek saját kárukon szoktak tanulni."

Harminc éve, 1950 tavaszén, hirtelen ért véget földi pályafutása. Het
ven esztendőt élt: és hetven esztendő ma nem is túl magas életkor. De ez a 
hetven esztendő nemcsak kerek szám, hanem kerek egész is. Igaz, még alkot
hatott volna; de életműve igy is teljes. Történelmi kapcsolatokat tárt fel 
és történelmi kapcsolatokat teremtett. Munkálkodott és helytállt - mint le
véltáros, mint könyvtárigazgató, mint professzor, mint tudós és - mint em
ber!

3{c * sjc * ^

És az Országos Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár, melyért 
fél évtizeden át oly sokat tett, nem feledi el nehéz időben elért vívmánya
it. Nemcsak nyomtatott müveit őrzi meg polcain, hanem gazdag kéziratos ha
gyatékát is, mely immár az egész nemzet, az egész tudományosság közkincse.

Fallenbüchl Zoltán

J 1
0 ZJ ° T T H O N u N K L

Vezércikk helyett - egy "uj" rovat elé

Az uj rovat valójában régi. "Öreg" OSZK-dolgozók pontosan is emlékezhetnek 
rá: eppen az idén húsz éves. Két évvel fiatalabb mindössze, mint a Hiradó. 
Ugyanennyi idős az embléma is. Többször megjelent, eltűnt, majd újra feltá
madt. Most újra aktuálissá vált. A hirek szerint legközelebb két év múlva 
veszti el aktualitását - remélhetőleg véglegesen. Felválthatja egy újabb 
- talán: "Felépült uj otthonunk". Azután - amikor már történelemmé halvá
nyultak az ablakmélyedésekben elhelyezett Íróasztalok - egyszerűen: "Ottho
nunk" •
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A Várbizottság állásfoglalása szerint "kellő időben valamennyi dolgozó
val alaposan meg kell ismertetni az uj épületet". Ez év végéig előrelátható
lag elkészül egy sokszorosított tájékoztató az épület használatáról és az 
érvényes alaprajzokat tartalmazó uj "szürke füzet". A leendő vári könyvtár- 
épület minél Jobb megismertetését kivánja elősegíteni a rovat újraindítása 
is. Kedvcsináló előzetesként a szerkesztőség összeállított egy rövid krono
lógiát a Vár "történetének" dokumentumaiból. Mottó helyett:

"Difficile est satiram non scribere" 
avagy

"Nehéz szatírát nem Írni"
/Juvenalis/

1880 |
^"A könyvtár helyszűkével küzd, mert óriási növekedése messze túlhaladja 

azon arányokat, melyekre ... a könyvtári helyiségeket szabták." /A Jókai Mór 
elnökletével kiküldött képviselőházi bizottság Jelentése/

1959|
^"Végső döntés előtt áll könyvtárunk uj elhelyezésének kérdése. Az OKT 

elnöksége a Várat könyvtárunk uj elhelyezésére az OSZK által összeállított 
tervek, valamint a lefolytatott szakmai és műszaki vizsgálat alapján alkal
masnak tartja, amennyiben könyvtárunk uj épületét az 1962-1963* évek folya
mán birtokba veheti. Ennek akadálya esetén a könyvtár épületének megépítését 
a 3. ötéves tervbe való felvételre Javasolta." /Híradó 1959. 1-2.sz./

^"Könyvtárunk uj épületéül a Minisztertanács döntése alapján a Várat je
lölték ki, melynek átépítése az 196l-1965-ik ötéves terv ideiében fejeződik 
be» Ugyanerre az időre esik a költözködés végrehajtása is." /Híradó 1959. 4. 
sz ./
^”A tervek szerint az átépítés 1960-62 között bonyolódik le. a könyvtár 

1962-ben költözik be az u.1 épületbe." /Híradó 1959* 9«sz./

1962 |
^"Megkezdődtek könyvtárunk uj épületének kivitelezési munkái.” /Híradó 

1962. 3.ez./
^"... a budavári palota nyugati épületében kapott helyet, illetve kap 

majd helyet az épülő könyvtár, s ez a hatalmas munka 1967 negyedik negyedé
re lesz kész..." /Tombor Tibor osztályvezetőnek, a könyvtárépitési munkacso
port vezetőjének nyilatkozata a Magyar Televízió 1962. ápr. 23-án 11 órakor 
közvetített "A déli harangszó előtt" c. adásában./
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19651

MEGKEZDŐDTEK AZ ELŐCSATÁROZÁSOK

... Budavár elfoglalására.
(EndrMl rajra.)

^■"A kivitelezés terén bizonyos elmaradás mutatkozik, amely az építőipar 
általános helyzetéből adódott.” /Híradó 1965. 1. sz./

1967 |

^■"Két évforduló is emeli annak a napnak pompáját, amelyen a világon szin
te egyedülálló keretben méltó helyre kerül az ország szellemi gazdagságát 
reprezentáló nemzeti könyvtár. Ez a nap a Minisztertanács döntése szerint 
1970. április 4. lesz... A magyar nemzet fél évezred múltán visszahelyezi 
könyvtárát eredeti helyére. Ez a történelmi happy end egyszersmind egy kul
túrtörténeti korszak felső fokát /!/ is jelzi: könyvtárépitő ország let
tünk..." /Népszava 1967. aug. 27./

1969 1
^"E héten döntött a Gazdasági Bizottság a Budai Várpalota - a főváros uj 

kulturális centruma - újjáépítésének tervmódosításáról és a munkák teljes 
befejezésének végleges határidejéről... A most elfogadott tervmódosítás sze
rint... az uj Széchényi Könyvtár... 1975. dec. 31-re készül el...” /Hétfői 
Hirek 1969. márc. 3./

^"A várbeli építkezés elhúzódása olyan helyzetet teremtett könyvtárunk
ban, mely parancsoló szükséggé teszi számunkra több, ezzel összefüggő kérdés 
tisztázását. Elsősorban azzal kell számolnunk, hogy könyvtárunk zsúfoltsága 
a következő évek folyamán nem fog megszűnni..." /Főigazgatói körlevél./

1973 |
^"... a Művelődésügyi Minisztérium magáévá tette a könyvtárnak a szaka

szos befejezésre vonatkozó elgondolását és a tárgyalások ilyen irányban foly
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tatódnak. Az a tény, hogy a könyvtár állományából hamarosan már tekintélyes 
mennyiség kerül a vári raktárakba, reménységünk szerint hathatós érv lesz a 
szakaszos használatbavétel és a teljes épitkezés mielőbbi befejezése mellett." 
/Hiradó 1973. 11-12.sz./

1975 |

^"A Vezetői Tanács dec. 22-i ülésén dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyet
tes előterjesztésében 'Az Országos Széchényi Könyvtár Budavári Palotába köl
töztetésének intézkedési tervé'-t tárgyalta meg. A terv kidolgozása azon a 
feltételezésen alapul, hogy 1979. dec. 31-ére elkészül könyvtárunk u.i ottho
na a Budavári Palotában..." /Hiradó 1976. l-3.sz./

1980 |
^"... a Kulturális Minisztériumtól kapott szóbeli tájékoztatás szerint 

biztosra vehető, hogy az épületet 1982. december 31-ig megépitik és 1983-ban 
a könyvtár elkezdheti a beköltözést..." /A Várbizottság dokumentumaiból./

/az ötök/

CCCCGCfcC C C

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága 1980. április 21. és május 9-én megtartott ülé
sén az ifjúságpolitikai célkitűzésekre forditbató összegek és a KISZ akció- 
programjának pénzügyi támogatását tárgyalta meg. Az előterjesztést Fábry 
György gazdasági igazgató és Inotai István KISZ-titkár tartották.

Mint a két egymás utáni ülés azonos témájából is látható, egyes kérdé
sek vitát váltottak ki, s ezekre vissza kellett térni. Az 1978-ban megtar
tott Ifjúsági Parlament által elfogadott határozat is kimondja, hogy évente 
egyszer az állami-, gazdasági vezetés és a társadalmi szervek vezetősége fog
lalkozzék az ifjúság sport- ás kulturális tevékenységének anyagi vonatkozásai
val és döntsön a rendelkezésre álló alapok és keretekben lévő pénzek odaíté
léséről. Ez egyben mindig az itt dolgozó munkatársak ilyen irányú tevékeny
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ségének fokmérője isf mert a rendelkezésre álló pénzügyi támogatás mértéke 
nagyban a végzett munka minőségétől függ. A KISZ-szervezet által kialakított 
"költségvetést" a gazdasági igazgató előzetesen megkapta, ennek alapján ter
jesztette elő javaslatait. Részletesen foglalkozott a bizottság az egyes te
rületek munkájával és megvitatta a terveket is. Az Ifjúsági Klub működéséhez 
kért támogatást ez évben is megkaptuk, erősen felhiva a figyelmet az aktívabb 
szervezési munkára, továbbá a sokakat érintő és érdeklő szakmai jellegű prog
ramok beállítására. A Fotoszakkör a Várberuházási és ÁllományvédeImi Igazga
tóság szakmai támogatása keretében szintén hozzájut a működéséhez szükséges 
anyagokhoz és eszközökhöz a továbbiakban is. A jól működő OSZK Kamarakórus a 
Közalkalmazottak Szakszervezetének anyagi támogatása mellett, egyes rendezvé
nyek megtartásához és vásárlásokhoz esetenként külön pénzügyi juttatásban ré
szesül. A jól sikerült alapfokú és haladó nyelvtanfolyamok szervezését a to
vábbiakban is folytatni kell, amit az intézmény az előzőekhez hasonlóan támo
gat. Az előző három évben megszervezett külföldi csoportos tanulmányi kirán
dulások sorát ez évben nem tudjuk folytatni, mert ezt az intézmény anyagi 
erőforrásai nem teszik lehetővé. Belföldi kirándulás támogatását pedig az ér
vényben lévő rendelkezések alapján az intézmény ilyen jellegű alapjairól neta 
nyújthatja. A sporttevékenység nagyobbrészt az OSZK sportkörének keretében 
működő szakosztályokban zajlik, valamint működnek egyes kisebb tomacsopor- 
tok. A KISZ-szervezet külön is támogatta kis számú uszodai bérlet megvásárlá
sát. A jelenlegi aktivitást figyelembe véve, az anyagi támogatás mértékét az 
újraszervezendő szakosztályok tevékenységétől kell függővé tenni, a működés
hez szükséges alapvető anyagi igények biztositása mellett.

Az IB határozata:
A társadalmi szervek vezetőségének illetékes vagy erre a feladatra kijelölt 
tagjaiból un. Kulturális Bizottságot célszerű létrehozni, amely összefogja 
és segiti a szakmai és művelődési programok kialakitását és megvalósitását 
ebben az évadban. Összehangolja a társadalmi szervezetek oktatási terveit, 
kulturális rendezvényeit, nagyobb akciók megszervezését. Javaslatokat ad az 
Ifjúsági Klub folyamatos működésének folytatásához, a tartalmi munka javítá
sához. A megvalósításhoz szükséges anyagi eszközöket is egy-egy célkitűzés 
érdekében összevontan, együtt kell biztosítani. A sportélet vonatkozásában 
nagyobb mértékben kell támogatni az un. tömegsportolási lehetőségeket, igy 
az uszoda-bérletek vásárlását és a nagy számú női munkatárs aktivizálása ér
dekében a tomacsoportok működésének biztosítását. A felvetett javaslatok 
megvalósítására az IB az Ifjúsági Parlamenten és jövő év elején külön is 
visszatér.

Nagy Zoltán s.k 
az IB titkára

Zircz Péter s.k. 
az IB elnöke

180



Uj hirek az ifjúsági érdekvédelmi munka területéről,,*

Az ifjúsági érdekvédelmi munka folyamatos tartalmi fejlesztését, valamint a 
sokat vitatott kérdésekben való eligazodást nagyban elósegitik az állami, s 
egyes kérdésekben minisztertanácsi szintű intézkedések és irányelvek* Az ez 
évben megrendezésre kerülő ifjúsági parlamentek előzetes anyagának tekint
hetjük az ÁIB által kiadott kiemelkedően fontos irányelvet /l/198o*/IFK*4«/ 
a KISZ érdekképviseleti és érdekvédelmi jogosítványainak egységes szabályozá
sáról* Egészen uj, figyelmet érdemlő vonásokat tartalmaz az ÁIB lol/198o* 
/IPK*4«/ sz* állásfoglalása a KISZ-szervek személyi kérdésekben gyakorolt vé
leményezési .jogkörével kapcsolatban* Úgy gondoltuk, hogy a nagyobb publici
tás biztosítása érdekében helyes, ha mindkét rendelet teljes szöveget közread
juk az OSZK Hiradó-ban. Kérjük munkatársainkat, hogy gondolják végig a doku
mentumokból következő feladatok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit az OSZK- 
ban az igazgatóságok és főosztályok kereteiben, és írják le vagy mondják el 
javaslataikat 8 helyi ifjúsági érdekvédelmi felelősöknek* A KISZ-szervezet 
hatásköri listáját a soron következő taggyűléseken, valamint az Ifjúsági Par
lamenten ismertetni fogjuk*

Az Állami Ifjúsági Bizottság irányelvei

Az Állami Ifjúsági Bizottság 
1/1980. (IPK. 4.) ÁIB számú 

irányelvei
a KISZ érdekképviseleti és érdekvédelmi 

jogosítványainak egységes szabályozásához kiadott 
3/1978. (IPK. 5.), illetve az 1/1979. (IPK. 1.) ÁIB 
számú irányelvek módosításáról és kiegészítéséről

I.
Az Állami Ifjúsági Bizottság a KISZ érdekképviseleti és 
érdekvédelmi jogosítványainak egységes szabályozásához 
kiadott 3/1978. (IPK. 5.) ÁIB számú irányelvei* a követ
kezők szerint módosulnak, illetve kiegészülnek:
1. Az Irányelvek I. fejezete 2. pontjának 10. fordulatában 
meghatározott véleményezési jogot tartalmazó előírás he
lyébe a következő új szöveg lép:
„— a vállalatoknál, a szövetkezeteknél, az intézmények
nél, a hivataloknál a 30 éven aluli vezetők kinevezése, 
felmentése, megbízása, minősítése, valamint miniszteri és 
annál magasabb szintű kitüntetésre való felterjesztése. 
Az illetékes helyi pártszerv döntése alapján a KISZ vé
leményezési joga olyan 30 éven felüli vezetőkre is kiter
jedhet, akiknek közvetlen irányításával nagyszámú fiatal 
dolgozik. A véleményezési jog nem terjed ki a tanácsi, 
szövetkezeti választott vezetőkre és a minisztériumok, 
országos hatáskörű szervek vezetőire és azok helyettesei
re.”
2. Az Irányelvek II. fejezetében meghatározott, a középfo
kú oktatási intézményekben működő KISZ-szervek jogo

* Megjelent az Ifjúságpolitikai Közlöny 1978. évi 5. számában.

sítványait tartalmazó előírások a következő, új 4. ponttal 
egészülnek ki:
„4. A középfokú oktatási intézményekben, illetve diák
otthonban működő KISZ-szervezetet közvetlenül irányító 
KISZ-szerv előzetes véleményét ki kell kérni életkortól 
függetlenül ezen intézmények igazgatói és igazgatóhe
lyettesei kinevezésénél, felmentésénél, megbízásánál, minő
sítésénél, valamint miniszteri és annál magasabb szintű 
kitüntetésre történő felterjesztése esetében.”

II.
Az Állami Ifjúsági Bizottság a KISZ érdekképviseleti és 
érdekvédelmi jogosítványainak a felsőoktatási intézmé
nyekben történő egységes szabályozásához kiadott 1/1979. 
(IPK. 1.) ÁIB számú irányelvei** a következők szerint 
módosulnak:
Az Irányelvek 3. pontjának 5. fordulatában meghatáro
zott véleményezési jogot tartalmazó előírás helyébe a kö
vetkező szöveg lép:
„— a 30 éven aluli vezetők, valamint — életkortól füg
getlenül — a rektorhelyettes, főigazgató-helyettes, dékán, 
igazgató, tagozatvezető, tanszékvezető, intézetigazgató, in
tézeti osztályvezető, kollégiumi igazgató és mindezek he
lyettesei, továbbá a kollégiumi nevelőtanárok és a hall
gatók tanulmányi és szociális ügyeivel foglalkozó egysé
gek vezetői kinevezésénél, felmentésénél, megbízásánál, 
minősítésénél, valamint miniszteri és annál magasabb 
szintű kitüntetésre való felterjesztésénél. A véleményezé
si jog nem terjed ki a tudományos és művészeti díjakra, 
valamint az életműért adományozandó kitüntetésekre.” 
(Az Irányelvek egységes szerkezetű szövegét az Ifjúság
politikai Közlöny következő számában tesszük közzé.)

** Megjelent az Ifjúságpolitikai Közlöny 1979. évi 1. számában.
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Az Állami Ifjúsági Bizottság állásfoglalása

Az Állami Ifjúsági Bizottság 
101/1980. (IPK. 4.) AlB számú 

állásfoglalása
a KISZ-szervek személyi kérdésekben gyakorolt 

véleményezési jogkörével kapcsolatos 
egyes eljárási és értelmezési kérdésekről

Az Állami Ifjúsági Bizottság — a KISZ KB 1979. októ
ber 9-i határozatában foglalt felkérésnek megfelelően, 
15 004/1980. (IPK. 4.) számú határozatával, valamint 1' 
1980. (IPK. 4.) számú irányelveivel módosította, illetve ki
egészítette a KISZ érdekképviseleti és érdekvédelmi jogo
sítványainak egységes szabályozásához kiadott 3/1978. 
(IPK. 5), valamint az 1/1979. (IPK. 1.) számú irányelveit. 
Az Állami Ifjúsági Bizottság a KISZ-szervek, személyi 
kérdésekben gyakorolt véleményezési jogköre állami sza
bályozásának egységes értelmezése, valamint a jogkör 
egységes elveken nyugvó gyakorlása érdekében a követ
kező állásfoglalást bocsátja ki:
1. A KISZ személyi véleményezési joga egységesen az 
irányelvekben meghatározott valamennyi vezető kineve
zésének, felmentésének, megbízásának, minősítésének, va
lamint miniszteri és annál magasabb szintű kitüntetésre 
való felterjesztésének véleményezésére terjed ki.
2. A véleményezési jogkörbe tartozó vezetők jogszabály
ban meg nem nevezett körének az adott vállalatnál, szö

vetkezetnél, intézménynél történő konkrét meghatározá
sára — a KISZ KB 1979. október 9-i határozatában fog
laltak szerint — mindenütt hatásköri lista készül, amely 
kapcsolódva a pártszervezet hatásköri és véleményezési 
listájához, a pártszervezet egyetértésével kerül kidolgo
zásra. (Az ily módon elkészített teljes lista egységesen 
tartalmazza az ÁIB irányelveiben' felsorolt, illetve a he
lyi döntés alapján még külön a véleményezési hatáskörbe 
vont vezetők névsorát.)
3. Az illetékes KISZ-szervezet a véleményezési jogát az 
adott gazdasági, intézményi, hivatali egységen belül tevé
kenykedő fiatalok nevében gyakorolja.
4. A KISZ véleményezési jogát önállóan érvényesíti. Az 
illetékes állami, gazdasági szervek, vezetők a döntést 
megelőzően kérik ki a KISZ illetékes testületének a véle
ményét és tájékoztatják a véleményt adó KISZ-szervet a 
véleménykérés céljáról, hasznosításáról.
5. A véleményezési jogot azon — munkahelyi, oktatási
intézményi egység szintjén működő — választott KISZ- 
szerv gyakorolja, amelyben az érintett vezető dolgozik. 
(Felsőoktatási intézményekben a KISZ-bizottság, vagy a 
kari KISZ-vezetőség; a középfokú oktatási intézmények
ben, diákotthonokban a közvetlenül irányító KISZ-szerv.) 
Más munkahelyről érkező vezető esetében a véleménye
zési jogot gyakorló KISZ-szerv lehetőség szerint egyez
teti véleményét az előző munkahelyen működő KISZ- 
szerv vezetőivel is.
(). A KISZ véleményét bizalmasan kell kezelni.

Még egyszer a munkaügyi szabályzatról
/Beszélgetés Milhoffer Alajossal/

^^Bár a téma látszólag már mindenkinek a könyökén jön ki, mégsem tart
juk feleslegesnek újra visszatérni rá* Hadd kezdjük egy egészen kézenfekvő 
kérdéssel: tulajdonképpen mi is a "Munkaügyi szabályzat"?

- A költségvetési intézmények először 1968-ban dolgozták ki a vállala
ti kollektív szerződésékhez számos vonatkozásban hasonlító un* "Ügyviteli 
intézkedés"-Uket* Ezt már annak Idején is a minisztérium intencióinak megfe
lelően kellett összeállítani* Tizenkét éven keresztül volt érvényben, mindmos
tanáig, amíg sor nem került a nálunk ez év augusztus elsején életbe lépett 
"Munkaügyi szabályzat"-tal való felváltására.
E volt szabályzatot viszonylag kevesen ismerték, nem volt olyan széles kör
ben publikus, mint már most a Munkaügyi szabályzat. Ebből minden osztályon 
legalább két példány megtalálható, mert a szakvezetőkön kívül a szakszerve
zeti főbizalmiak és bizalmiak is kaptak egy-egy példányt. így bárki hozzáfér
het, ha meg akarja tudni, hogy - például - milyen ellenérték jár túlmunká
ért; kinek jár rendkívüli fizetett szabadság, vagy ki jogosult munkaköpenyre 
és mennyi annak "kihordási ideje"* Széles körű nyilvánossága tehát rendkiv^l
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fontos, de egyedül aég nos üdvözítő. Sebesen emészthető dokumentum, mert szá
mos esetben ősapán utslbst a vonatkozó törvényekre, rendeletekre, viszont a 
teljes informáltság osak esek ismeretében alakulhat ki. Pontos tudnunk azt 
is, hegy az intézményi Munkaügyi szabályzatunk a munkával, a munkaviszonnyal 
kaposolatoa érvényes jogszabályoknak csak egy elenyészően kis töredékével 
foglalkozik. Csak azokkal, amelyeket előírásra vagy megengedetten bázon belül 
specifikálni kívántunk. A többi munkajogi vonatkozású, szinte kötetekre rugó 
általános érvényű vagy keretmegfogalmasásu törvények, végrehajtási utasítások, 
a különböző jogszabályok, irányelvek, útmutatók legalább ilyen kötelezőek 
könyvtárunk egészére vonatkozóan. Ezek legnagyobb részétől nem is lehet eltér
ni, bizonyos kérdésekben pedig a könyvtár nem is tartotta szükségesnek az ál
talános jogszabálytól elvileg megengedett eltérést, hanem elegendőnek látta 
az általános rendelkezések alkalmazását. A szabályzatunkban tárgyalt témák 
tehát ha fontosak is, közel sem a teljes és legjelentősebb munkaügyi rendel
kezéseket tartalmazzák.

Miért volt szükség arra, hogy a szakszervezet júniusban és júliusban, 
a nyár első két hónapjában, amikor a legtöbben szabadságon vannak; - egyszó
val a legalkalmatlanabb időpontban tárgyalja a szabályzatot? S mi indokolta 
egy szabályzat kiadását az év hátralévő öt hónapjára, az augusztustól decem
berig terjedő időszakra?

- Ennek több oka is volt. Először az, hogy későn "indított" a miniszté
rium. Azután a minisztériumi intenciók számos olyan intézményi kérdés szabá
lyozását sugallták, amelyekhez az irányelveket a minisztérium maga is csak 
később készített el. Ilyenek például a képesítési rendelet vagy a tudományos 
minősítések ügyének újrarendezése. Ezért könyvtárunk is a szükségesnél később 
kezdte el a szabályzat kimunkálását. A szabályzatot egyébként eredetileg az 
198o-tól 1985-ig terjedő időszakra kellett volna megfogalmazni, de az OSZK 
szakmai vezetése és társadalmi szervei - éppen a rendelkezésre álló idő rö
vidsége miatt - úgy döntöttek, hogy a kidolgozott "Munkaügyi szabályzat" 
egyelőre osak 198o-ban legyen érvényben...

^^Ez tehát azt jelenti, hogy az 1981-1985-ös időszakra uj "Munkaügyi 
szabályzat" készül...

- Pontosan ezt, de ehhez az 1981-1985-ös "Munkaügyi szabályzatihoz ala
pul szolgál majd az 198o-as. Az a véleményem, hogy - bár rövid volt az idő,
s zsúfolt ez a nyári időszak - mégis sikerült csaknem végleges szöveget szer
keszteni. 9em hiszem, hogy magában a szabályzatban érdemi változtatásokat kel
lene végrehajtani az 1981-1985-ös időszakra. Szerintem maga az alapdokumentum 
egyébként is közel sem olyan "rázós" kérdés, mint az, amelyik az év végéig 
hátralévő időszakban nagy erőfeszítéseket fog igényelni: azoknak az uj sza
bályozásoknak az elkészítése és kiadása, amelyekre szintén szükség van, bár 
fonnállag nagyobb részük nem a "Munkaügyi szabályzat" melléklete. A "Kis 
Hiradó"-ban is közzétettük, hogy milyen rendelkezések, szabályozások elkészí
tésére lesz még szükség, itt újra felsorolom őket: a képesítési rendelkezés, 
az uj bérpolitikai irányelvek, a nyelvpótlékok egységes szabályozása, a ju
talmazás és a jutalomszabadság rendezése, a törzsgárdatagság feltételeinek és
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az ezzel járó juttatásoknak a rendezése, a tudományos minősítések rendszere, 
a Könyvtár szervezeti és mttködési szabályzata, a munkaköri leírások elkészít
tetése, uj munkavédelmi szabályzat és végül a főálláson kívüli foglalkoztatás 
szabályozása.

Miért lennének éppen ezek a "legrázósabbak"?
- Tizenöt-husz évi tapasztalatom alapján valóban nagy problémának érzem, 

bogy az intézmény nagysága és széttagoltsága miatt nehéz lesz kompromisszumot 
találni az egyes szervezeti egységek egymástól eltérő koncepciói között, ne
héz lese őket közös nevezőre hozni, összintézményl szabályozássá szinkroni
zálni. Itt van például a már említett tudományos minősítési rendelet. Ez nem 
határozza meg a mércét, a szükséges tudományos teljesítmény színvonalát. Az 
egyik szakterületen tágabban, a másikon szükebben értelmezhető - éppen azért, 
mert az egyes főosztályok profilja eltérő. Bővebb vagy éppen szükebb kerete
ket javasolhatnak az egyes főosztályvezetők - eltérő megítélések szerint.
Ez anomáliákat eredményezhet a könyvtáron belül. De tovább megyek: eltérő mó
don Ítélhetik meg a különböző könyvtárak is. A főhatósági irányelvek ezt nem 
oldják meg. A Közalkalmazottak Szakszervezete is foglalkozik a kérdéssel, de 
attól tartok, végül különböző konoepoió születhet - mondjuk - a múzeumok, a 
levéltárak és a könyvtárak területén.

Mekkora az esélye cárnak, bogy az uj, 1981-1985-re szóló "Munkaügyi 
szabályzat" összes mellékleteivel időben, ez év végéig elkészül? Mi ennek a 
"menetrendje"?

- A nekem szegezett kérdés kapcsán először talán szeretnék eloszlatni 
egy eléggé közkeletű félreértést. A Munkaügyi szabályzat kidolgozása elsősor
ban intézményi, állami feladat, a szakszervezet véleményezi és egyetértésével 
válik érvényessé. Ugyanis vezetőktől is hallottam már olyan véleményt, mintha 
ez a szakszervezet "szülötte" volna. Közismert, az intézetvezetés és főleg a 
Gazdasági Igazgatóság év végi - év eleji túlterhelése. Ennek ellenére úgy Íté
lem, elkészíthetők a következő mellékletek illetve szabályozások: a képesíté
si rendelkezés, az uj bérpolitikai irányelvek, az uj törzsgárda szabályzat
és esetleg a jutalmazás uj szempontjai. Abban azonban kételkedem, hogy év vé
géig minden uj szabályozás tető alá hozható. Kételkedésem azonban bizakodást 
is takar: inkább késsünk valamennyit a "határidővel", de legyen lehetőség a 
téma alapos megfontolására és részletes megvitatására a dolgozók minél széle
sebb körében.

Konklúzió helyett, ha valami lényeges dologra nem kérdeztem volna rá...
- Inkább egy felhívással fejezném be az interjút. Teljesen indokolt kö

vetelmény, hogy a dolgozók éljenek hessászólási jogukkal. Ez azonban nem min
dig párosul a vitatott kérdésekben való megfelelő elmélyüléssel. Márpedig ez 
nélkülözhetetlen, annál is inkább, mert ez a kérdés nagy horderejű. Évtize
denként alig kerül sor hasonló jelentőségű, egész intézményünket és dolgozó 
kollektívánkat érintő dokumentum kidolgozására. Ezért igazán fontos és szük
séges most a minél alaposabb tájékoztatás mellett a sokoldalú tájékozottság.

Köszönöm a beszélgetést.

A riportot készítette: Szente Péter
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