
? 4o<fcO(S)

MEGHÍVÓ

AZ ÉRSEKUJVÁRI IPAROSOK KÖRE
1914. évi márczius hó 15-én Érsekújváron, 
a .Nemzeti"-szálloda nagytermében zártkörű

TÁN CZVIGALM AT
rendez, melyre kívül czimzett urat és becses 
családját tisztelettel meghívja a Rendezőség.

BELÉPTIDU: SZEMÉLYJEGY 1 KORONA. CSALÁD- 
JEGY (HÁROM SZEMÉLYRE) 2 KORONA 50 FILLÉR.

A tánczvigalom kezdete este 8-kor, vége reggel 5-kor.

A tiszta jövedelem az építendő gyermek-kórház alapja javára 
fordittatik, miért is felQlfizetéseket hálás köszönettel fogadunk.

11-12



TARTALOM OSZK HIRADŐ-.

KRÓN I KA

209 A Vezetői Tanács munkájáról

211 HAVASI ZOLTÁN: Kemény G. Gábor 1915 - 1981

214 MILHOFFER ALAJOS: Kádár László 1929 - 1981

215 Az 1980. évi Keresztury jutalom odaítélése

216 Pályázati hirdetmény

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

218 NÉMETH MARIA: Az OSZK egyes kiadványainak 
mikroformátumu megjelentetési lehetőségei

222 WIX GYÖRGYNÉ: A XV. Antikvár Könyvaukcióról

224 VAJDA GÁBOR: Uj adatrögzítő berendezés a
Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztőségében

226 WITTEK LASZLŐNÉ - NAGY ZOLTÁN: 10.000-es 
diagyüjtemény a grafikai plakátokról

KIADVÁNYAINK

228 Béri ász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár 
története /FÜLÖP GÉZA/

TÁJÉKOZÓDÁS

231 FRIED ISTVÁN: Konferenciákon ülve...

233 SOMKUTI GABRIELLA: Vendégünk volt I. V.
Morozova, a Lenin Könyvtár igazgatóhelyettese

235 RACZ ÁGNES: Az 5. magyar-szovjet könyvtárügyi 
szeminárium

236 Megkérdeztük ... /Kérdező: BOR KÁLMÁN/

ÉPÜLŐ UJ OTTHONUNK

237 A Kossuth Rádió 168 óra cimü adásában 1981 
szeptember 5-én elhangzott, dr. Somkuti Gabri
ellával, az Igazgatási Osztály vezetőjével ké
szített riport teljes szövege

IFJÚSÁGI FÓRUM

241 ZIRCZ PÉTER - NAGY ZOLTÁN: Beszámoló az OSZK 
Ifjúsági Bizottságának az elmúlt időszakban 
megtartott üléseiről

242 N.Z.: Tanulmányi kirándulás I.

243 Z.F.: Leningrádban

244 P.I. - Sz.R.: Helsinki

245 M.E.: Gdansk - Varsó

245 Frissen doktorált: Z. Héjjas Eszter /NÉMETH S. 
KATALIN/

MÚLTÚNK, ÖRÖKSÉGÜNK

248 Miről irt a Híradó huszonöt évvel ezelőtt? 

SZAKSZERVEZETÜNK HÍREI

249 A szakszervezeti üdülők átmenetileg üresen 
maradó férőhelyeinek hasznosítása

Az Országos Széchényi Könyvtár 
MSZMP alapszervezetének, 
Szakszervezeti Bizottságának 
és KISZ alapszervezetének lapja

XXIV. évfolyam 11-12. szám - 1981.

Felelős szerkesztő:
BOR KÁLMÁN

A szerkesztő bizottság elnöke:
NÉMETH MARIA

A szerkesztő bizottság tagjai:
BELITSKA-SCHOLTZ HEDVIG, V. ECSEDY 
JUDIT, GERŐ ZSOLTNÉ, JUHASZ LASZLÓNÉ, 
MOHOR JENŐ, NAGY ZOLTÁN, PÁLINKÁS 
GYÖRGYNÉ, ROSTA LAJOSNÉ, SOMKUTI 
GABRIELLA, SOMOGYI PALNÉ

A szerkesztőség munkatársai:
NÉMETH S. KATALIN, PAZMAN PÉTER, 
SZENTE PÉTER

Szerkesztőségi titkár:
BORSANYI ZSUZSANNA

A szerkesztőség címe:
Budapest, Vili. Muzeum krt. 14. 
fszt. 6. Telefon: 330-393 
Postacím: 1827 Budapest, Pf. 486. 
Szerkesztőségi fogadóóra: 
szerda du. 4 órától 1/2 6-ig 
Lapzárta minden páratlan hónap 
utolsó keddjén.
Legközelebbi lapzárta: febr. 2.

Felelős kiadó: 
SUSANSZKY ZOLTANNÉ

Készült az Országos Széchényi Könyvtár 
sokszorosító üzemében,
480 példányban, A/5 kiadói
iv terjedelemben
Munkaszám:
Budapest, V. Guszev utca I.
Felelős vezető:
ROSTA LAJOSNÉ

ISSN 0324-2064



A Vezetői Tanács 1981. november 26-án első napirendi pontként dr. Ferenczy Endréné 

főosztályvezető előterjesztésében tfA mikrodokumentumok gyűjtési, feldolgozási és forgal

mazás i rendszerének szabáIyozása" c. dokumentumot tárgyalta meg s a benne foglalt javas

latokkal általában egyetértett, részleteiben pedig az alábbi határozatokat hozta:

1. / Visszamenőlegesen rendezendő a mikrodokumentumok gyűjteményi megoszlása: vala

mennyi pozitív /vagy forgaImazásra szánt másodnegafiv/ kerüljön a Gyűjtőköri Utasítás 

értelmében illetékes gyüjteményrészbe.

2. / Az állomány-nyilvántartás vezetését a Gyarapítási osztály a többi dokumentumtí

pushoz hasonlóan az érvényes rendelet előírásai alapján szabályozza. /A saját előállítá

sú pozitív és negatív mikrodokumentumok egyedi leltárát továbbra is a Mikrofilm osztály 

vezeti és ennek összesített adatait szerepelteti az összkönyvtári nyilvántartásban. Az 

egyéb forrásból származó gyarapodás csoportos nyilvántartása a Gyarapítási osztályon tör

ténik, az egyedi nyilvántartás az illetékes gyűjteményrészek feladata. /Ezzel egyidejű

leg és analóg módon gyűjteményrészenként határozandó meg az FM jelzet is./

3. / A mikrodokumentumok feldolgozása az eredeti dokumentum feldolgozására is hiva

tott gyűjtemény feladata. A katalógus céljára történő feldolgozás formája - a katalógu

sok egysége érdekében - az eredeti dokumentumra érvényes szabályokat kövesse, kiegészít

ve a mikrofiIm-hordozóra vonatkozó adatokkal. A leírások az adott gyűjtemény katalógus

rendszerébe épüljenek, a Mikrofilm osztály csupán az alapnegativök katalógusát szerkesz- 

sze tovább, és a mikrodokumentumokkaI kapcsolatos azon feldolgozó műveleteket végezze 

el, amelyeket a dokumentumfajta speciális szempontjai megkívánnak.

4. / A mikrodokumentumok forgalmazásának rendszere a kialakítandó vári olvasószolgá

lati rendszer megalapozásaként, azzal összhangban épüljön ki. Ennek keretében minden 

gyüjteményrész a saját állományába tartozó mikrofilmeket saját olvasószolgálatában olvas

tatja. Ehhez szükséges a jelenlegi leolvasógéppark kiegészítése a könyvek központi olva

sószolgálatában, továbbá a teljes géppark folyamatos felújítása ill. karbantartása.
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A karbantartás az Állományvédelmi Üzemi Igazgatóság feladata, a leolvasók kezelése /az 

olvasók kiszolgálásaként/ az illetékes gyűjtemény raktári személyzetének munkakörébe 

tartózik.

Törekedni kell arra, hogy a hírlapok eredeti példányainak használatára vonatkozó 

korlátozó rendelkezéseket ki lehessen terjeszteni az egyetlen, muzeális példányban meg

lévő egyéb dokumentumokra is és gondoskodni kell ezek mikrofilmjeinek elkészítéséről. 

Elsődlegesen a folyóiratok rekataIogizáIásávaI egy időben az egypéldányos évfolyamok mik

ro! apfe I véte I ének elkészítése oldandó meg, amennyiben a Mikrofilm osztályon az ehhez 

szükséges kapacitás megteremtése lehetséges.

A mikrodokumentumokkaI kapcsolatos minden írásos vagy szóbeli tájékoztatás az ille

tékes gyűjtemény szakembereinek feladata.

5. / A mikrofilmről igényelt további részmásolatok - az alapnegativ megóvása érdeké

ben - a pozitív mikrofiImekről, de semmiképpen sem az eredeti dokumentumról készüljenek.

6. / Az állományvédelmi mikrofilmezés keretében minden negatív filmről - lehetőleg 

az alapnegativ elkészítésével egyidőben - készüljön másolat a használat céljára.

7. / A csak mikroformátumban meglévő /tehát nem saját állományról készült/ dokumen

tumokról - a Gyűjtőköri utasítás 10. paragrafusa értelemszerű alkalmazásaként - a Mikro

film osztály archivraktára számára az elsőrendű hungarikumokróI készüljön továbbra is 

archivcélu diazofilm; egyéb dokumentumokról csak a tárak igényeinek megfelelően.

8. / Az OSZK forduljon a Művelődési Minisztériumhoz és tegyen javaslatot a mikro- 

kiadványok, a hangzó dokumentumok, stb. köteIespéIdányszoIgáItatásának mielőbbi jogi 

szabályozására.

9. / Meg kell vizsgálni, hogyan áll az egyes gyűjtemény-részek /küIöngyüjtemények/ 

állományvédelmi mikrofilmezése s ennek alapján készüljön - a prioritásokat is tekintet

be vevő - állományvédelmi mikrofiImezési terv. /A feladatot az 1982-es munkatervbe be 

kell iktatni./

A Vezetődi Tanács ezután meghallgatta Óvári Sándor igazgató előadásában tfA magyar 

hírlapok áIlományvédeImi-mikrofiImezése 1979-es felülvizsgálata határozatainak végrehaj

tásáról M szóló beszámolót és a következő határozatokat hozta:

1. / 1982-ben elsősorban a magyar hírlapok állományvédelmi mikrofilmezését kell 

folytatni. Kü1öngyüjteményi dokumentumok állományvédelmi mikrofiImezésére 1982-ben csak' 

kismértékben, indokolt esetekben kerüljön sor.

2. / A Mikrofilm osztály munkájáról /munkaszervezetéről és munkamenetéről, személyi 

és dologi ellátottságáról, feIadatrendszerérői/ készüIjön átfogó elemzés a Vezetői Tanács 

részére.

ooooooooo
OOOOOOO
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„Nem elég az, hogy egymást testvéreknek valljuk* 
...szükséges, hogy egymás közt egészen 
tisztában legyünk...**

(Mocsáry Lajos: Program a nemzetiség és a 
nemzetiségek tárgyában. 1860.)

Az Országos Széchényi Könyvtár vezetősége és munkatársai mély fájdalommal
tudatják, hogy

Dr. Kemény G. Gábor
az irodalomtudományok kandidátusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott 
tudományos főmunkatársa, a Szocialista Kultúráért kitüntetés és a Munka Érdemrend

arany fokozatának tulajdonosa

1981. november 8-án, életének 67. évében elhunyt.

Tisztelt Gyászban Egybegyűltek! Kedves Gyászoló Család! Barátaink!

A hozzánk közelálló és a hozzátartozó halálán érzett fájdalom szorításában, itt a ha

lottunkra emlékezés perceiben, a megőrzött és megőrzendő emlékképek összességéből elő

nyomul a kiváló kolléga, a segítőkész barát, a családot is kis kutatóközösséggé alaki

tó személyiség, a lázas munkabírást, szorgalmat és a szintetikus látásmódot tanúsító tu

dományos dolgozó képe.

Eltávozott közülünk a távozóban lévő nemzedék egy nem feledhető tagja. A komolyság, 

az egyértelmű elkötelezettség, az emberi és alkotói hűség azok a sajátosságok, melyeknek 

felismerése nem hagyja majd e generáció emlékét eltörlődni jövendő nemzedékek emlékezeté

ben.

Az évtizednyi közelségben vele vagy mirtegy évtized különbséggel mögötte haladók em

lékezhetnek az 1945-ben harminc éves férfiúra, aki akkor kezdi szolgálatát az Országos 

Széchényi Könyvtárban, aki a következő években a Hirlaptár nagyméretű, vaskos köteteinek 

irdatlan mennyiségű ismeretanyagába mélyed el, hogy felszínre hozza több évtizedes ku

tatómunkájának egyik forrásanyagát, hogy vizsgálandó kérdésköreinek sok uj, eddig nem 

használt anyag megmozgatásával történő feltárását megalapozza.

Gyűjtött adatai gyorsan gyarapodnak, ám azok nem önmagukért valók és a kutató nem 

magának gyűjt csupán. Nem vész el feljegyzései tengerében, naponta látogatók gyűlnek író

asztalához: a nemzetiségi kérdés kutatói, az elmélyült kutatás hívei. Eszmecserék foly

nak asztala körül; ami már megnevezhető, kimondható, az nem lehet teljesen individuális, 

az már önmagában, de hatásánál fogva egyetemesebb, intelIektuáIisabb jelenség, mint min

den más kimondhatatlan és megérthetetlen dolog. Az érző és elszánt emberek tudnak szen

vedni, cselekedni, ám a világot igazában mégiscsak a beszélők és gondolkodók értik meg



és élik át.

Kemény G. Gábor 1915-ben született Kassán. Itt nevelődött, itt érettségizett. Egye

temi tanulmányokat már Budapesten folytatott a bölcsészeti kar magyar-fráncia-történelem 

szakos hallgatójaként, itt abszolvált, itt szerzett bölcsészeti doktorátust.

A nemzetiségi kérdés kutatójának 1945 előtti ''előtörténetében1' meghatározó jelentő

ségű lehetett a kassai születés és neveltetés. Ezzel magyarázható, hogy még egyetemi ta

nulmányai idején kezdett érdeklődni a hazai nemzetiségtörténet iránt, mely később szü- 

kebb tudományos munkaterülete lett. Szakismeretei bővítéséhez - ahogy egyik feljegyzésé

ben irta - hozzájárult az egyetemi tanulmányok időszakában a pécsi egyetem tudományos 

szakintézetével /Kisebbségi majd Nemzetiségi Intézet/ való külső kapcsolata.

Egyetemi tanulmányai befejezése után a Statisztikai Tudósító szerkesztésében készülő 

szaklexikon nemzetiségi tárgyú anyagának gyűjtője, majd szerkesztési munkálatokban is 

résztvevő munkatársa lett.

Tudományos érdeklődését alakíthatta maga az átélt történelem, a történelem mozgató 

erőinek megismerésére irányuló törekvés, ám nem csupán a legáltalánosabb körvonalakat, 

a leginkább alapvető változásokat kívánta megérteni, hanem az egész folyamat részleteit 

is.

A mi számunkra sem lehetne elegendő Kemény G. Gábor életrajzi adatainak puszta is

mertetésével elhelyezni őt a történelem koordinátarendszerében, hanem meg kellene 

ismerni, fel kellene mutatni a cselekvő, szenvedő, gondolkodó, érző, alkotó ember köze

lebbi, valósabb helyét is.

ő maga adott támpontokat élete utolsó évtizedében a valós hely megragadásához.

Egy 1972-ben készült, publikációit és tudományos működését bemutató írását ezzel a 

bekezdéssel indította: "Úgy érzem, hogy Könyvtáram és a magyar művelődésügy iránti megbe

csülésemnek adok kifejezést, amikor elöljáróban azzal kezdem, hogy az elmúlt közel három 

évtizedben - tudományos publikációim sorát 1945-tol, mint korszakhatártól kezdve - ismé

telten ért pedagógiai, akadémiai, könyvtártudományi felkérés, megbízatás."

Az 1980. október l-i levelét pedig, amelyben hivatalosan bejelentette nyugállomány

ba vonulásának szándékát, ezzel zárta: "Szeretném ez alkalommal kifejezni hálámat és kö- 

szönetemet, hogy szolgálatom túlnyomó részét a nemzeti könyvtárban tölthettem el."

Kemény G. Gábor harmincnyolc évnyi szolgálatát csaknem egészében két intézménynél: az Or

szágos Széchényi Könyvtárnál /I945. és 1957. között, valamint 1962. és 1980. között és 

az MTA Irodalomtörténeti Intézeténél /1957-től 1962-ig/ töltötte.

Történész, irodalomtörténész, tudós bibliográfus és szaktudományos felkészültségű 

könyvtáros, aki saját tudományos témáinak kutatását mindig azok teljes bibliográfiai 

apparátusának a feltárásával és közérdekű formába való közzétételével kötötte össze.

Témái szinte kivétel nélkül a Széchényi Könyvtár gyűjteményének arculatához igazodnak - 

ezek általában csakis ebben a könyvtárban voltak kidolgozhatok. Munkássága jellegzetesen 

példázza, hogy a könyvtár, mint kutatóhely, milyen eredményekhez segíti a könyvtárban mun 

katársként kutatót, személyisége pedig arra példa, milyen hozadékkal jár a könyvtárat fel 

kereső kutató számára, ha számíthat a tüdős könyvtáros támogatására.

Egyik írásában - a könyvtári szakreferaturáróI szólva - felidézte azokat a könyvtá
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ros elődöket, akik a nemzeti gyüjteményrészIegeket nemcsak gyarapították, hanem az OSZK 

több gyűjteményében a szakkutatást fellendítették és felvirágoztatták, akik kifejlesz

tették a követendő könyvtári hagyományt: a kelet-közép-eurépái tudományos vizsgálódás 

és a napi könyvtári szakfeladatok összekapcsolását.

Az alkotás sokszor idegőrlő és aszkétikus folyamatában, a mindig készséggel vállalt 

újabb és újabb megbízatások teljesítése kötelezettségének a felfokozott munkatempónak a 

szorításában, az egymásba torlódó tervek szövevényében feloldást jelentett a szívesen 

vállalt szóbeli közlés, eligazítás, tanácsadás; örömmel vette, ha előadónak hívták tudo

mányos ülésszakra, emlékünnepségre, bizottsági ülésre, ha hívták az egyetemre, küldték 

külföldi tanácskozásra, vagy akár egy megyei művelődési központba.

A többoldalúan alkotó kutató-könyvtáros típusát testesítette meg. Ám soha nem kí

vánt kiváltságokat a könyvtáros mezőnyben, mindenki iránti figyelemmel élt a közössé

gen belül; nem éreztette senkivel, hogy az életet szenvedő és cselekvő emberek többsége 

úgy él, hogy az élet "megtörténik velük", nem éreztette, hogy aki nem "alkot", az mindig 

kissé értetlenül sodródik az idő folyásában.

A szakmai és hivatali kötelezettségeken túli szolgálatkészség jellemezte; szerény 

volt, de vaskövetkezetességü. Kitartó a vállalkozásai jelentőségének megismertetésében, 

önérzetes és öntudatos kutatási eredményei hitelének elfogadtatásában.

Hihette-e, hogy teljesítményei és az értük járó elismerések összhangban állnak?

A Magyar Tudományos Akadémia IrodaIomtörténeti Intézetében töltött idejéről úgy vé

lekedett, hogy ebben az időszakban több, nagyobb terjedelmű munkát publikált. Ebben az 

időszakban mélyült el akadémiai vonatkozású tudományos kapcsolata, és ugyancsak ezekből 

az évekből való tudományos minősítése. Az irodalomtudományok kandidátusa fokozatot nyer

te el .

Ha elmondható, hogy a magyar társadalomtudományok Kelet-Európa kutatásai uj szakasz-* 

hoz érkeztek, mert megértek a feltételek e régió népei irodalmának, történelmének, társa

dalmi és kulturális életének interdiszcipIináris, komplex vizsgálatára, akkor elmondható 

az is, hogy a fejlődési szakaszhoz jutásban megvan Kemény G. Gábor elég pontosan meghatá

rozható szerepe is.

Nem a mi tisztünk szólni történész teljesítményeiről. Ha azonban nem említjük, mit 

tett e téren; csonka a róla vázolt kép. Mert kutatómunkájának fő területe a magyarországi 

nemzetiségi kérdés története és irodalma. Monografikus írások mellett legnagyobb a jelen

tősége ötkötetes, több, mint négyezer oldalnyi iratpublikációjának /Iratok a nemzetiségi 

kérdés történetéhez ... 1952-1971./, ezeroldalas antológiájának /I962./. ő mutatta be 

leghitelesebben Mocsáry Lajos személyét /I970—72./. Történészi munkájának bibliográfiai 

eredménye a Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. Nemzetiségek cimü 4. kötetének 

gyűjtése /I959./, illetve meg nem jelent további kötetének gyűjtése, szerkesztése.

Hosszú éveken át folyamatosan szervezte az Akadémia megbízásából a magyarországi, 

illetve szomszédországi magyar nemzetiségi irodalom bibliográfiájának az állandó anyag

gyűjtését. "A szomszéd országok magyarságával való kulturális kapcsolatok komplex vizsgá

lata" cimü akadémiai középtávú téma munkálataiban az Ő irányításával dolgozó munkatársak 

sok tekintetben úttörő érdemű munkát végeztek: megvetették az alapjait egy tudományos
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igényű nemzetiségi adattárnak és repertóriumnak. Mind a bibliográfiai gyűjtemények, mind 

a könyvkiadást felmérő statisztikai kimutatások és a hozzájuk csatlakozó tanulmányok ma

gas színvonalon szolgálták a kutatási program céljait. IrodaIomtörténészként szerkesz

tette a Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből című háromkötetes gyűj

teményt.

Mint könyvtáros, Kemény G. Gábor több évtizedig búvárkodott a Széchényi Könyvtár 

Hirlaptára anyagában s ennek eredményét számos sajtóbibliográfiában publikálta. Köz- 

szolgálata utolsó másfél évtizedében a könyvtár központi tájékoztató szolgálatában dol

gozott az újkori magyar történelem, a szomszéd népekkel való kapcsolatok története és 

irodalomtörténete kérdéskörben s ebben a munkában állandó kapcsolatban volt magyar és kül

földi intézményekkel, egyetemi tanszékekkel, intézetekkel, kutatókkal. Mind a külföldi 

hungarológiai kutatás, mind a szlovák, román, jugoszláv tudományosság számos eredménye 

köszönhető segitségének, közremüködösének.

Lezárult a szintetikus látásmódu ember élete, aki az individuálisan tapasztaltat az 

egyetemessel tudta egyeztetni. Egésszé egységesült ez az élet, amelyet a közért és a 

családért munkálkodás vezérelt. A megismerő, magyarázó és megértő világ-megragadásban 

barátunk és kollégánk a népek megbékélésének szolgálatát helyezte központi feladatul és 

péIdáuI.

Búcsúzom az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és vezetői nevében Kemény G. 

Gábortól, barátunktól, kollégánktól.

Élete példája, müveinek, írásainak sora, gondolatainak hatóereje fennmarad a közösségi 

emlékezetben.

/Elhangzott a temetésen./

Havasi Zoltán

Kádár László 

1929-1981

A kényszerűen végső búcsú döbbenetes pillanata elérkezett. Mi, a munkatársaid, akik itt 

utolsó utad kisérőjeként megjelenhettünk, a Téged szerető és becsülő egész könyvtári kol
lektívánk mélységes gyászát képv i sel jük.

Diszkrét szerénységedhez, megfontolt ha Ikszavuságodhoz talán méltóbb tiszteletadás lenne 

a percekig tartó, hosszú, néma csend, az őszinte magunkba-mélyülés, a hangtalan emlékezés. 

Mégis, épp a Rád oly jellemzően tapintatos, szinte észrevétlen eltávozásod az életből, 

kikényszeríti torkomból a szót, az emlékezés hangját. Szólnom kell Hozzád, mintha még 

élnél, Hozzád, aki lelkűnkben most még fokozottabban létezel.

Talán furcsa paradoxon: a holtat mintha jobban élőszámba vennénk, mint magát az életet!

A halottnak miért lesz nagyobb, vagy még nagyobb a becsülete? A nekrológok mintha mind 

erről tanúskodnának. Nem véletlen, érthető ez, hiszen az érték a bekövetkezett veszteség
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érzetével egyenes arányban no.

Kádár Lászlónk tragikusan korai elhalálozása nemcsak fájdalom, hanem súlyos veszteség is. 

Egy értékes emberrel, és az ő emberi értékeivel lettünk szegényebbek.

Dicsőítésére azonban méltatlanok a nagy szavak. A szerény, egyszerű, szinte köznapian 

rokonszenves Laczánk, Laci bácsink az Őt megillető pozitív jelzők sokaságára emlékezete

sen rászolgált már az Élet szolgálatában. Róla mindig is elmondhattuk, hogy korrekt, be

csületes, őszinte, egyenes, jellemes, jószándéku, kollegiális, segítőkész, emberséges, 

megértő, lelkiismeretes, igyekvő, kötelességtudó, fegyelmezett, józan, pontos, megbízha

tó, állhatatos, hűséges, pedáns és szinte megszállottan munkahely-centrikus. Még súlyos 

betegségében is, az utolsó lehel létéig érdeklődését a Könyvtár, az osztály és csoport

jának mindennapi élete foglalkoztatta a legapróbb részletekig.

Tizenhét évi könyvtári pályafutása alatt szinte megszakítás nélkül minden évben kiérde

melte az intézmény erkölcsi és anyagi elismerését. A Kiváló Dolgozó és a Szocialista Kul

túráért kitüntetések birtokosa volt. Róla elmodhatjuk, hogy értékes, tartalmas és társa

dalmilag hasznos életutat hagyott maga után.

Az őszinte emberrel szembeni kötelező őszinteség azonban nem hallgattathatja el bennem 

azt a rendkívül sajnálatos és immár jóvátehetetlen tényezőt, hogy éppen működésének befe

jező időszakában a munkahely légköre már nem volt felhőtlennek mondható. Az ok és okozat 

összefüggései szinte kibogozhatatlanul szövevényesek: az objektív és szubjektív tényezők 

kényszerhatásai beárnyékolták a kollegialitást mindig messze meghaladó, jó embertársi 

hangú Iatunkat.

Te, aki úgy is, mint raktári csoportvezető sokat tettél, sokat fáradoztál az emberi 

együttélés harmóniája érdekében, most, még haláloddal is ezt segítetted elő. Súlyos ta

nulságot és intelmet hagytál Magad után:

Tanuljuk meg még jobban becsülni egymást, ne a kisebb, emberi gyár lóságokra reagáljunk 

érzékenyen, hanem a valódi és meglévő emberi jótulajdonságoknak adjuk meg a méltó tisz

teletet.

Emléked ezért is maradandó lesz számunkra!

/Elhangzott a temetésen./

/Mi Ihoffér Alajos/

ooooooooooo

Az 1980. évi Keresztury jutalom odaítélése

Az 1980. évi Keresztury pályázatra szóló felhívást a Kis Híradó 1980. december elsejei 

és az OSZK Híradó 1980. évi 10-11. számában tette közzé az intézet vezetősége.

A pályázatra az alábbi négy tanulmány érkezett be:
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- Adalékok a periodikumok néhány tartalmi, strukturális és formai definíciós kérdéséhez. 

/Különös tekintettel a megjelenő 3424-es szabvány vonatkozó elemeire és az ISSN -szá

mozásra. /"Lacrimae sunt rerum...”/

- Az irónia fogalmáról. /"Ró"/

- A lőcsei Brewer nyomda története a XVII-XVIII. században. /”Dominus providebit'V

- A Wigand család nyomdászati és könyvkiadói tevékenysége. /ffOrdo pro bibiiopolis...'V

Az egyes pályamüveket először a Tudományos és Közművelődési Bizottság szakértői lektorál

ták. Ezt követően a bizottság minden tagja áttanulmányozta a négy müvet és önálló 

véleményt alkotott róla. így az együttes október 13-i és november 5-i ülésén érdemi vita 

során, teljes felelősséggel alakíthatta ki közös javaslatát. Az intézet vezetősége a lek

tori vélemények és a bizottság állásfoglalásának figyelembevételével hozta meg döntését.

Az 1980. évi pályázatra beérkezett müvek közül kettőt érdemesített jutalmazásra:

PAVERCS1K ILONA: A lőcsei Brewer nyomda története a XVII—XV III. században c. kitűnő ta

nú Imányát 7.000,-főrinttaI,

MORVÁI ZSUZSANNA: A Wigan család nyomdászati és könyvkiadói tevékenysége c. munkáját pe

dig 3.000,-fórinttaI díjazta.

Budapest, 1981. november 12.

Dr. Jóboru Magda s.k. 
főigazgató

*•*

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az Országos Széchényi Könyvtár igazgatósága pályázatot hirdet az 1981. évi Keresztury- 

jutalomra. /Keresztury Dezsőnek az OSZK dolgozói javára tett adományáról szóló tájékoz

tatás az OSZK Híradó 1978. évi 4. számának 62. lapján jelent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, elsősorban a társadalomtudományok 

területén, munkaköri feladataikon kívül eső teljesítményükkel /könyv, tanulmány, forrás- 

közlés, bibiiográfia/.

A könyvtár vezetősége a pályázni kívánók számára - Keresztury Dezső óhajának megfelelően - 

kiemelt, a jutalmazás során előnyben részesített témaként javasoja egy Arany János bib- 

Iiográfia szempontjaira és módszertanára vonatkozó tervtanulmány elkészítését. /Erről 

részletesebb tájékoztatással Németh Mária tudományos titkár és Windisch Éva, a Kézirattár
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vezetője szolgál./ A tervtanulmányra az alábbiakban ismertetett terjedelmi megkötés nem 

vonatkozik.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társszerzők, illetve szerzői együtte

sek müvei is benyújthatok.

A pályamunkák megkívánt terjedelme legalább három szerzői iv /kb. 68 gépelt oldal, 

egyenként 30 sorral, soronként 60 betűhellyel/. Az 1981. évi pályázaton I979-I981-ben el

készült munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy azok publikálásra kerültek 

vagy kerülnek.

A pályázatra beérkezett müvek Iektoráltatásáról a könyvtár Tudományos és Közművelődési 

Bizottsága gondoskodik. A főigazgató elnökletével működő bíráló bizottság a szakvélemé

nyek figyelembevételével jutalmazza a két legjobb munkát.

A két jutalom együttes összege 14.000 Ft, amely azonban a bíráló bizottság határozata 

szerint növelhető vagy csökkenthető.

Pályázatként az elbírálandó mü kéziratának egy - névvel vagy jeligével jelzett - pél

dányát kell a tudományos titkárhoz /dr. Németh Mária, Muzeum u. 3. II. em. Színháztörté

neti Tár/ 1982. junius l-ig benyújtani.

A jeligével pályázók egy lezárt borítékban - amelynek külsején jeligéjüket feltüntetik - 

adják meg nevüket. A bíráló bizottság a döntés meghozatala után csak a díjazottak boríté

kait nyitja fel.

Budapest, 1981. november 10.

Igazgatóság
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Az OSZK egyes kiadványainak mikroformátumu

megjelentetési lehetőségei

A papír érának rohamos emelkedése, a gazdaságos és gyors előállítás kívánalma, a 

postai szállítás költségeinek az utóbbi időben egyre ijesztőbb mértékű növekedése, a 

számitógépes technika lehetőségeinek kihasználása és még egyéb indítékok is világszerte 

megkövetelik a mikroformátumu kiadványok fokozott közreadását. A kiadási tevékenységben 

a mikrofilm lap /mikrofiche/ a leginkább használt mikroformátum, amely elsősorban kis pél

dányszámú munkák közreadására szolgál. Többféle nagyságban készül, nálunk és a legtöbb 

külföldi országban is a 105x148 mm-es /A6-os = levelezőlap/ méretben használatos.

A mikrofilmlapos kiadás előnyei a következők:

- költségigénye lényegesen kisebb mint a nyomdai előállításé /1975-ös nyugati adat 

szerint az utóbbinak l/10-e; ma valószínűleg kedvezőtlenebb ez az arány/,

- a kész kiadvány beszerzési költsége a papirformátumnak egyharmada vagy egynegyede,

- a postai szállítása lényegesen olcsóbb mint a papirformátumu kiadványoké,

- tárolása 96-98 %-os heIymegtakaritássa I jár,

- igy egyszerű tárolás esetén is kétharmados időmegtakarítást jelent az egyes dokumen

tumok kikeresése.

Külföldön a mikrofilm kiadásokat részben kereskedelmi cégek, kiadók állítják elő, 

illetve forgalmazzák, részben információs intézmények és könyvtárak.

A hivatásos mikrofilmkiadók a világ nagy könyvtáraival együttműködve, elsősorban 

könyvészeti ritkaságokat, már nem kapható müveket, egy-egy témakör egybegyüjtött irodal

mát, óriáskiadványokat /parlamenti jegyzőkönyvek stb./ tesznek közzé mikrofilmlap /vagy 

tekercsfilm/ formájában. Hírlapok és folyóiratok visszamenőleges sorozatait is széles 

körben hozzáférhetővé teszik a kutatás számára. Az eredetileg papirformátumokat megjelen

tető vállalatok /pl. A Springer Verlag/ párhuzamos kiadásokat tesz közzé. Egy-egy folyó

iratához - külön megrendeIésre - 25 í-os áron mikrofiImformátumu kiadást is mellékel,
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elsősorban azzal a céllal, hogy a hagyományos kiadványt olvastassa, a mikrofilmkiadást 

pedig archiválja a megrendelő könyvtár. Egyes - kisebb szakmai kört érdeklő - folyó

iratok csak mikrofilmlapon kerülnek kiadásra.

Az intézményi /könyvtári/ mikrofilm lapos kiadványok között a legnagyobb számban a 

kutatói jelentéseket, kongresszusi beszámolókat, jegyzőkönyveket stb. találjuk, amelyek

nek viszonylag szűk körben /tehát aránylag kis példányszámban/ való gyors terjesztése a 

követelmény, és amelyek egy vagy legfeljebb néhány lap terjedelműek.

A másik, merőben más könyvtári kiadványkategória a számitógépes feldolgozásra ala

pul, és általában a COM-rendszer /Computer Output on Microfilm/ révén valósul meg.

Ezzel a világserte elterjedt eljárással nemzeti bibliográfiák, azok kumulációi, könyvtá

ri katalógusok, központi könyv- és folyóiratkatalógusok, és hasonló nagyméretű nyilván

tartások kerülnek - naprakészen - mikrofilm lapokra, és válnak ezáltal a föld bármely 

pontján használhatóvá. Ha ezen előállítási rendszerhez megfelelő visszakereső berendezé

sek is kapcsolódnak, az információk megszerzése világszinten is csak másodperceket, per

ceket vesz igénybe.

x

Az OSZK mikrofilmlap eIoáIIitási kapácitására vonatkozóan MikrofiImtárunk a követ

kező adatokat szolgáltatta: az e célra rendeIkezésre álló, évekig sok problémát okozó 

Pentakta gépsor most már alkalmas mikrofilmlapos kiadások előállítására. "Évi tervünk 

862 alapnegativ /50.000 felvétel/ készítése, ebbe beleférne ... évi 6 mikrofilmkiadás 

/kb. 150 mikrofilmlap 5000 oldal szövegeredetiröl/ ... csökkentett állományvédelmi fény

képezés mellett" irta le nemrég az osztály vezetője.

A kapacitás tehát jelentős. Jó az előállított film minősége is. Külső szakértő 

megállapítása szerint, ha nem is 100 í-os, de a legjobb Magyarországon. Nem lehet azonban 

szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy a mikrofilm lapos kiadás az állományvédelmi 

filmezés rovására történnék - ami a mi körülményeink között nem tekinthető mellékes kö

rű Iménynek.

Az előállítás gazdaságosságának megállapítására a MikrofiImtár, illetve a Sokszoro

sító üzem vezetői önköItségszámitásokat végeztek. /Mindketten egy-egy 1200 oldalas A4-es, 

illetve ugyanilyen terjedelmű A5-os kiadvány anyagszükségletét, munkabérét és rezsikölt

ségét /8 vették alapul, azzal a különbséggel, hogy a hagyományos papirkiadványnáI I200 

példányra, a mikroformátumnál pedig 300, 500 és I200 példányra készült a kalkuláció./

A vizsgálódás eredményeként kiderült, hogy a mikrofilmkiadás példányonkénti önköltsége 

A4-es formátumnál a papirkiadás kétharmadát, B5-os alaknál pedig kb. felét teszi ki. A 

különbség jelentős ugyan, de messze elmarad a nyugati szaksajtóban jelzett értékek mö

gött.

Az önköltség csökkentése önmagában még nem elegendő érv a mikrofilmkiadások beveze

tése mellett. Terjesztésüket az eladási ár - ma még - negatív irányban befolyásolja.

A kiadvány árát /itt most a bibliográfiai, ill. katalógus-kiadványoknál kötelező kal

kulációt vesszük alapul/ a Kiadói Főigazgatóság papír- és mikroformátum esetén azonosan 

állapítja meg. /Az előbbit iv/Ft alapon, az utóbbit önköltséges /?/ áron./ Az Uj Könyvek 

öt éves mutatója 744 A4- s oldal felvételét tartalmazza, és a I3 mikrofilmlapos kiadvány

219



eladási ára 137 Ft. Ugyanez papírformátumban 135 Ft, tehát ugyanannyi lenne. A Külföldi 

könyvtártudományi és informatikai könyvek központi katalógusának 661 A4-es oldalát repro

dukáló 12 lapos mikrofilmkiadása 127 Ft-ba kerül, ezt papíron 124 Ft-ért árusítanánk. A 

jelenlegi árazási rendszer tehát a legkevésbé sem ösztönzi a felhasználót - a nyugati 

gyakorlattal ellentétben - a mikroformátum bessrzésére.

Az előállítás lehetősége csupán egyik meghatározója a mikrofilmlapos kiadások beve

zetésének. A másik nem kevésbé fontos tényező a befogadás kérdése.

1978-ban Magyarországon - könyvtári kezelésben - összesen 553 olvasókészülék volt, 

mégpedig 330 intézmény birtokában. A 330 intézményből 128 a fővárosban /28I készülékkel/, 

202 pedig vidéken /27I készülékkel/ működik. A települések száma, ahol olvasókészülék 

található: 97. A megyénkénti megoszlás nagyon eltérő: l-ll-ig terjed. Tolna megyében pl. 

csak Szekszárdon /a megyei könyvtárban és a levéltárban/ adódik lehetőség mikrofilm ol

vasásra, mig Pest megyében - de ez kirívóan magas szám: II városban, 111. községben. A 

megyénkénti átlagszám, e két végletet leszámítva, 5 település.

Az országban használatos olvasókészülékeket általában tekercsfilm olvasására szerez

ték be a könyvtárak. A DL 2-es és a DL 5.2-es olvasóberendezés használható mikrofilmlap 

olvasására is, tehát elvileg mikrofilmIapót mindenütt tudnak használni, ahol olvasógép 

található. Sajnos ezek nagyítási aránya nem a legjobb: a DL 2-es I7.5x-ös képet produkál 

/falra vetítve ve lám ivei jobban nagyit/, a DL 5.2-es viszont 19.5-ös, sőt 21-es objektív

vel is rendelkezik. Forgalomba került a Pentacon gyár L 100-as gépe, ami csak a mikro

filmlap olvasására alkalmas, igen olcsó /kb. 6000 Ft/, asztalra, illetve falra vetítő 

készülék és I8.5x-ös nagyításra képes.

Önmagában az olvasókészülék megléte nem biztosítéka az olvashatóságnak. A kivánalom 

az lenne, hogy a nagyítás legalább akkora legyen mint az eredeti kicsinyítése. A mi NDK- 

beli olvasókészülékeink megteremtik a hazai mikrofilmIapók olvasásának lehetőségét, de 

már az MNB könyvek analíziseit kínszenvedés kibetüzni, még falra vetítve is.

A hazai filmek használ tatásává 1 tehát különösebb baj nincs, viszont a külföldi na

gyobb kicsinyitésü felvételeket már nem tudjuk használni. Ezek pedig egyre gyakrabban ér

keznek be az országba, akár munkasegédletként, akár információs eszközként.

x

Az előzményekben a mikrofilmkiadások nemzetközi felhasználásáról, a jelenlegi hazai 

adottságokról esett szó. Ezek ismeretében próbáltuk az OSZK illetékes szakvezetőivel 

együtt a könyvtár mikrofilmkiadási lehetőségeit körvonalazni.

Mikroformátumban adhatók ki mindenekelőtt a könyvtár mikrofilmállományát bemutató 

jegyzékek, amelyek más intézmények állománygyarapítására szolgálnak. Ahol mikrofilmet 

beszereznek, ott van olvasógép is, tehát a címjegyzéket mikroformátumban is tudják hasz

nálni.

xEzen összegezés lezárta után értesültünk arról, hogy a cseh ME0PTA gyár hasonló célt 
szolgáló gépe, amely 42 x-es nagyításra is alkalmas, kb. 8,-9000, Ft-ért nálunk is árusí
tásra kerüI.
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Ugyancsak helyén való ez a kiadási forma ott, ahol a dokumentum tartalma miatt szűk 

használói körrel számolunk: a külföldi magyar könyvek 1961-1970-es ciklusbibliográfiája 

esetében /az első kötet már készen is áll a kiadásra/.

Távolabbi évekre esik, de már esetleg ebben a tervidőszakban megvalósítható a Kül

földi időszaki kiadványok a magyarországi könyvtárakban c. lelőhelyjegyzék számítógépre 

alapozott mikrofilm lapos kiadása.

Foglalkozni kell a párhuzamos kiadások lehetőségével is. Az országban fellelhető 

külföldi folyóiratok retrospektív katalógusának 1982-ben megjelenő első - az L-M-N betűs 

címeket tartalmazó - kötetéből 1200 példány papíron, 300 pedig mikrofilmlapon kerül 

kiadásra. Későbbi kötetei esetleg már csak mikroformátumban jelennének meg.

Felmerül - éppen a párhuzamos kiadásokkal összefüggésben - annak lehetősége, hogy 

kiadványaink külföldre menő részét mikrofilmIapón állítsuk elő. Ott az olvastatási le

hetőség nyilván biztosított, ugyanakkor problematikus, hogy a Kultúra tudja-e vállalni 

a világpiaci áron való terjesztést, a nemzetközi csere révén nem kapunk-e viszonzásul 

olyan kicsinyitésü filmeket, amelyeket ma még nem tudunk olvasni.

Meggondolandó a mikroformátumu reprint kiadások kérdése. A Mikrofilmtár javaslata 

szerint pl. a Magyar könyvészet egyes éves, ma már nem kapható, de még igényelt köteteit 

/ilyen lenne az 1970-es/ lehetne e módon újra megjelentetni. A jobb mint semmi elve ez 

esetben feltétlenül érvényesülne, de félő, hogy ahol olvasókészülék van, ott a kötet is 

megtalálható az állományban. /És itt is szükséges lenne a mutatórendszer átalakítása!/

A reprint kiadás mikrofilmIapós formáját természetesen más területen is lehet alkalmazni.

x

Az, hogy a világszerte végbement fejlődéstől messze elmaradtunk, nem jelentheti azt, 

hogy kimaradhatunk belőle. Ez egyértelműen az ország könyvtári és információs tevékenysé

gének elszigetelődéséhez vezetne. Éppen ezért sajnálatos, hogy e területen az 1960-as, 

70-es évek fordulójának terveiből alig sikerült valamit is megvalósítani, és most, gazda

ságilag kedvezőtlenebb időszakban kell a világszínvonalhoz való felzárkózást a lehető

ségek szerint megkísérelni. Nagyon meg kell gondolni tehát, hogy helyileg, de még inkább 

országos viszonylatban mit kell ennek érdekében tenni.

Félő ui., hogy jelenlegi adottságainkra alapozva egy alacsonyabb szintű olvastatási

rendszert építünk ki, korlátozzuk használati lehetőségeinket és ezzel lezárjuk az utat
»

nemcsak a külföldi, de esetleg saját későbbi kiadványaink használhatósága előtt. "Vi

lágszinten” működő olvasógépeket legalábbis a nagy könyvtárakban és a megyei könyvtárak

ban kellene elhelyezni.

Összefoglalva az elmondottakat: a mi egyéni elképzeléseink megfogalmazása mellett 

egy több évre szóló országos fejlesztési tervet lenne szükséges összeállítani, és az 

egész kérdéskört - a megnyugtató megoldás időpontjáig - központilag kézbentartani, irá

ny itani.

Németh Mária
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A XV. Antikvár Könyvauke jóról

Elöljáróban el kell mondanom, hogy ez a beszámoló nem lesz igazán tárgyilagos és tárgy

szerű, ugyanis valahogyan már az "aukció" szóra is allergiás lettem az idők folyamán. S 

az utóbbi években november elején már egyenesen tudathasadásos leszek, s ezt a súlyos 

állapotot is az aukció idézi eló. No persze nem önmagában, ehhez maga az a tény, hogy 

egy kalapácsos kikiáltó többször ismétli, miszerint "... először, másodszor, senki töb
bet? Harmadszor ..." igazán kevés volna. Tudathasadásom több forrásból táplálkozik 

amennyire egy tudathasadás valami folyóhoz hasonlítható, és forrásokból táplálkozik. 

Egyik előidézője és "táplálója" a költségvetési hitelkeret, amely nemcsak az- OSZK-ban, 

de valamennyi magyar közintézményben - mindenfajta takarékosságra intő hivatalos állás- 

foglalás ellenére - még mindig csak akkor tanúskodik a gyarapítást végzők színvonalas 

munkájáról, ha az utolsó fillérig elköltik, de amelynek elköltésére ilyenkor már csak 

egyetlen hónap áll rendelkezésre. A másik skizoid tényező az a belémrögződött alapelv, 

hogy a jó gyarapító csak annyiért vásárol, amennyi a megvenni kívánt dokumentum tényle

ges értéke - szemben a gyűjtővel, aki minden áldozatra képes, hogy egy-egy hőn áhított 

darabot megszerezzen gyűjteménye számára. Ebből az "antagonisztikus ellentétből" fakadó

an eleve tudom, hogy lesznek olyan tételek az aukción, amelyek miatt - hiába hiányoz

nak az OSZK állományából - jóformán felemelni sem érdemes a kezemet, s benne az aukciós 

tárcsát, mert mire felemelném, az ára már meg is haladta a rá kiszabott értékhatárt, az 

úgynevezett Iimitet.

Másfajta tudathasadásom is van ilyenkor. Egyfelől: nem szeretem az aukciót - a már 

elmondottakon felül - azért sem, mert előre tudom, hogy minden alkalommal akad néhány 

közintézmény /idén az esztergomi Vízügyi Múzeumé volt ez a kétes értékű elsőség/, amely 

nem követi az imént kifejtett gyarapítói elvet /régen igy sommázta gyarapítói munkára ok 

tatom, Pajkossy György: "az ur a négy fal között is ur"/. Az ilyen, értékkel nem törődve 

minden áron vásárol, égig verve a kikiáltási árakat. Másfelől: szeretem az aukciót, mert 

egyre szegényesebb kínálata ellenére mindig előcsalogat a magánemberek könyvespolcairól, 

régen-volt gyűjtők hagyatékából néhány igazán jó darabot, amely egyébként csak kéz alatt 

cserélne gazdát. Ugyanakkor az egyetlen pontja a könyvpiacnak, ahol a védettségi kötele

zettség alá eső dokumentumok ténylegesen "megfoghatók".

Száz szónak is egy a vége, - avagy tudathasadás ide, skizofrénia oda: az aukcióra 

el kell menni, s vásárolni is kell, részint a táraknak, részint a modern törzsállomány

nak, hiszen kínálnak olyant, ami állományunkból hiányzik és fontos. Ez a vásárlás - a 

helyben kialakuló aukciós pszichózisnak, s a mögötte meghúzódó gazdasági helyzetnek meg

felelően - hol eredményes, hol kevésbé eredményes. Az idén - szerencsére - eredményes 

volt. A Kézirattár állománya nemcsak Németh László "Gálilei"-jének kéziratával és egy 

Dérynével való érdekes interjúval gyarapodott, hanem egy olyan XVI. századi nyomtatvány

nyal is, amelynek Wolfgang Lazius, a híres térképkészítő volt a possessora valaha, s azt 

széljegyzeteivel is ellátta.

Régi, ritka nyomtatványaink gyűjteménye egy csinos kis ősnyomtatvánnyal és néhány
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XVI. századi kiadással szaporodott. A modern törzsállomány rosszabbul járt: néhány 

nem túl jelentős, állományunkból eddig hiányzó hazai könyv mellett egy, a híres francia 

grafikus, Grandville által szépen illusztrált könyv és Kner Izidor szép reklám-folyóirá

tának, a nagyon ritka ,!Röpke Lapok’!-nak egy eddig hiányzó száma említésre méltó mind

össze vásárlásaink közül. Mint tavaly, idén is hiába kísérleteztünk a szakácskönyv-"fron- 

tonn mutatkozó tetemes hiányaink pótlásával; a szakácskönyv-gyüjtők pillanatok alatt 

irreális régiókba terelték az árakat. Kérdezhetné valaki: ha egyszer állományi hiány az 

a szakácskönyv, s pénzünk is van, miért nem mi vesszük meg? A válasz: ha egyszer a szö

veg megvan /de még ha nincs is/ más kiadásban, ezreket adni egy, a kutatás számára sem

mit nem ígérő darabért, a ránk bízott állami pénz könnyelmű elherdálása volna.

Apropó herdálás: az aukció sztárja Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára 

volt, amely a tényleges értékét képviselő 3000 Ft helyett 20.000 forintokért talált igen

csak könnyelmű gazdára. Aki megvette, minden bizonnyal nem valami szorgalmas látogatója 

az antikváriumoknak,, amelyekben ugyanez a darab ugyan csak ritkán bukkan elő, ám a lel

kiismeretes hazai antikváriusok a buzgón és kitartóan keresőt honorálják és félreteszik 

számára, ha mégiscsak befut egy példánya. Aki pedig Berzeviczy Albert "Beatrix királyné"- 

ját vette meg 240 Ft helyett 1900-ért, az éppenséggel sose tette be a lábát antikvári

umba, de tartok tőle, hogy az sem, aki a Weszprémi István által fordított Crantz-féle 

"Bába mesterségre tanító könyv"-ért 1200 Ft helyett 11.000 forintot fizetett. Az meg, 

aki Newton "phiIosophiae naturális principia mathematica"-jának 2. Cambridge-i kiadásá

nak annyira birtokába akart jutni, hogy a 8000 forintos kikiáltási árnak több mint három

szorosát fizette ki, igazán nagyon vágyhatott erre a könyvre.

A Kner-féle "Monumenta literarum" sorozat könnyelmű uj tulajdonosáról /aki - igaz - 

a számozott bibliofil változat I. sz. példányait vette meg, de a sorozatból I darab 

hiányzott/ úgy vélem, azok közé a pénzes emberek közé tartozhat, akik számára az aukció 

ténye a ritkaságot fémjelzi, mert gyűjtő ezt a sorozatot /fáradsággal bár, de annál 

nagyobb élvezettel véve birtokába egy-egy fellelt példányt/ még ma is, elérhető áron, 

egyenként össze tudja szedni.

Még egy tanulság az aukció kapcsán /egyébként nem uj keletű számunkra/: a "Diszmü" 

szakot sürgősen rekatalogizálni kellene! Katalóguscédulát az egyes darabokról elődeink 

felébe-harmadába írtak, illetve mikor ide a müncheni szakokból egy-egy müvet átemeltek, 

müncheni lapjára az uj jelzetet elfelejtették átvezetni. így az müncheni jelzete szerint 

raktári hiány, valójában azonban a "Diszmüvek" között lakik. Ha a gyarapító ennek reper

tóriumát gondosan végigolvassa, előbb-utóbb megtalálja, takaros összeget spórolva meg a 

könyvtárnak. /Idén 25.000 forintot Bemard de Moleville szép viselettörténeti müvéért, 

amely hungarikum is./ A tanulságot ugyan a Raktári Osztály öntevékenyen máris hasznosít

ja, összevetve a Diszmü-repertóriumot a benne feltüntetett régi jelzetekkel, de az 

igazán hathatós megoldás mégis a rekatalogizál ás lenne, és lesz is - reméljük - rövi

desen.

Wix Györgyné
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Uj adatrögzítő berendezés a Magyar Nemzeti Bibliográfia

Szerkesztőségében

Az MNB számi tógépes rendszerében az adatrögzítés egy angol gyártmányú MULTICODE 913 

lyukszalaglyukasztó berendezésen történik. Ez a gép a rendszer eddigi működése során ki

elégítette a vele szemben támasztott követelményeket. Az MNB részben megvalósított, rész

ben tervezett továbbfejlesztése /központi cédulaellátás, a feldolgozás gyorsítása és egy

szerűsítése/ azonban meghaladja ennek a gépnek a lehetőségeit. A jelenlegi üzemelést 

rendkívül bonyolulttá teszi, hogy a közvetlenül, ellenőrzés nélkül lyukszalagra rögzí

tett anyagot a Számítástechnikai Koordinációs Intézet /SZKI/ Siemens 7755-ös számítógépe 

csak egy - a Könnyűipari Szervezési Intézet /KSZI/ gépén végzett - lyukszalag-mágnessza

lag konverzió után képes feldolgozni. A feldolgozás eredményei közül az input- és adatbá

zis listákat az Épitésgazdasági és Szervezési Intézet /ÉGSZI/ IBM gépén nyomtatják ki az 

OSZK tulajdonában lévő, az ALA /American Library Association/ által kifejlesztett sornyom

tatólánc segítségével. Az MNB füzeteit, éves indexét és kumulációját tartalmazó mágnes- 

szalagokat pedig az ÉGSZI egy másik részlege konvertálja újra lyukszalagra, mert a kiad

ványokat előállító Nyomdaipari Fényszedő üzem csak lyukszalag és mágneskazetta bemenettel 

rendelkezik. Az eddigiekből látható, hogy a jelenlegi üzemeltetésben az OSZK-n és az 

SZKI-n kívül 3 cég 4 üzemegysége vesz részt. Ez időnként a tűrőképesség határán messze 

túlmenő többletmunkát ró a szerkesztőség munkatársaira, hiszen a szoros határ idők betar

tása nem rajtunk múlik, bármelyik partner késése, pontatlan munkája, vagy egy géphiba 

felboríthatja az egész rendszer működését.

Az eddigiekben leirt okok tették szükségessé egy olyan adatrögzítő berendezés megvásárlá

sát, amely közvetlenül át tudja adni az adatokat a számítógépnek és képes legalább a bel

ső korrektúra céljait szolgáló listák helyi előállítására. A berendezéssel kapcsolatban 

számos követelményt és korlátot kellett figyelembe venni. Néhány ezek közül:

- kapcsolódási lehetőséget kellett biztosítani az SZKI Siemens gépéhez;

- a berendezésnek képesnek kellett lennie az MNB rendszerében használt sokféle 

karakter közvetlen és a ritkán használt jelek közvetett rögzítésére;

- olyan nyomtatóberendezésre volt szükség, amely a nagy karakterkész Iet megjeleníté

sére a I ka Imás;

- biztosítani kellett a Nyomdaipari Fényszedő számára az MNB füzetek anyagának mág-v 

neskazettán történő átadását;

- csak forintért beszerezhető gép jöhetett szóba.

A sok figyelembeveendő szempont alapján a választás az SZKI Hardware Iaboratoriurna által 

kifejlesztett TS 51 S intelligens terminálra esett. Mi is az az intelligens terminál? 

Terminálnak neveznek a számítástechnikában minden olyan berendezést, amely a nagygéppel 

kommunikálni képes, annak működését vezérelheti, adatokat továbbíthat a gépnek, illet

ve attól adatokat kaphat, és képes ezen adatok valamilyen megjelenítésére. Az intelligens 

terminálok /mikrogépek/ fő előnyei, hogy a nagygéptől függetlenül is működhetnek, saját
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/általában mágneses/ adathordozóval rendelkeznek, korlátozott mértékig programozhatóak 

és így bizonyos előféIdolgozási feladatokat átvállalhatnak a számitógéptől, csökkentve 

ezzel a feldolgozás költségét és idejét.

Az OSZK által vásárolt terminál alapkonfigurációja a következő elemekből áll:

- M 051 mikrogép. Ez a terminál "lelke”, itt található a központi egység /CPU=central 

power unit/ amely vezérli a perifériákat. /Perifériának nevezzük a nyomtatót, a le

mezegységet és a billentyűzettel összekapcsolt monitorokat./

- 2 alfanumerikus megjelenítő /display/, a hozzátartozó billentyűzettel.

- 2 hajlékony mágneslemez- /floppy disc/ egység, amelyek közül az egyikbe a rendszer- 

a másikba az un. felhasználói lemez kerül.

- I DARO 1154 mátrix- ill. mozaiknyomtató

- 2 DCDL mágneskazettás egység.

A központi egység, a lemezegységek és az egyik display egy íróasztal méretű, speciális 

un. Kontaset asztalban kapott helyet, a másik display egység és a nyomtató egy-egy iró- 

gépasztaIon áll.

Mit tud a TS 51? A terminál rendszerprogramjai a következő alapfeladatok ellátására nyúj

tanak lehetőséget:

- off-line adatelőkészítés, szövegszerkesztés,

- helyi adattárolási lehetőség,

- helyi listázási lehetőség,

- több felhasználó /jelenleg kettő/ egyidejű kiszolgálása,

- adatforgalmazás postai vonalon keresztül a nagygép és a terminál között.

A postai vonal kiépítése /várhatóan 1981 december eleje/ után megindulhat a terminál 

kísérleti üzeme. Az adatrögzítés ezzel a berendezéssel - a kezdeti betanulás után - 

lényegesen könnyebb lesz, hiszen az adatrögzítő látja, amit ir, a javítás sokkal egysze

rűbb. A terminál szövegszerkesztő /EDITOR/ üzemmódjában lehetőség van a leirt szövegek 

betünkénti, soronkénti javítására, betűk, szavak és sorok törlésére és beszúrására. A 

heti /2-3 mágneslemezre rögzített/ anyagot hetente egyszer, a postai vonalon keresztül 

közvetlenül a nagygép háttértárolójára fogjuk "küldeni" és a gépi futás után onnan kap

juk vissza az eredményt ugyanazon az utón. A listákat a terminál saját nyomtatóján 

íratjuk majd ki, az MNB füzetek anyagát pedig a kazettaegységből kivehető, magnókazettá

hoz hasonló un. minicartridge-on juttatjuk el a Nyomdaipari Fényszedőbe. A további fel

használási és fejlesztési lehetőségek közül néhány:

- a jelenlegi kettő helyett három munkahely párhuzamos kiszolgálása;

- az MNB adatbázisában tárolt szerzők, testületek neveit, a sorozatok adatait 

egy-egy lemezen tárolva a visszakeresés, a kitüntetett névformák megtalálása lényege

sen egyszerűbb lehet, mint a jelenlegi cédulakatalógusokban;

- készíthető a terminálra olyan program, ami az adatlap formátumban rögzített ada

tokból automatikusan állít elő bibliográfiai leírásokat;

- a későbbiekben kihasználható a terminál nyújtotta fizikai lehetőség a nagygépen 

tárolt adatbázis közvetlen, on-line Iekérdezésére.

Vajda Gábor

225



10.000-es diagyüjtemény a grafikai plakátokról

A mai értelembe vett modern képes plakát a litografál ás feltalálásával és fejlődésével 

indult hóditó útjára, hogy reprodukciós lehetőségével a reklám egyik legfontosabb eszkö

ze legyen. Első igazi mesterei a franciák voltak - Jules Cherét, TouIouse-Lautrec - ők 

rakták le a plakátmüvészet alapjait, s az art nouveau jegyében született nagyvonalú 

dekoratív plakátjaikkal egész Európa művészetére döntő befolyást gyakoroltak. 

Magyarországon a múlt század utolsó évtizedében indult komoly fejlődésnek a plakátmüvé

szet. Az ipar és kereskedelem gyors ütemü fejlődése szükségszerűen létrehívta a reklám

grafikát, mely hamarosan Európa élvonalába emelkedett. Neves művészeink, /Benczúr Gyula, 

Rippl-Rónai József, Iványi-GrünwaId Béla, Bíró Mihály, Faragó Géza, Tuszkay Márton stb.../ 

munkája nyomán az utcai falragaszok rajzai igazi művészetté nemesültek. Az első plakát 

megjelenésétől napjainkig a plakátok iránti érdeklődás lankadatlan. A jelen plakátjai a 

reklám fontos eszközei, a múlt plakátjai pedig kortörténeti dokumentumok. Régmúlt korsza

kok hangulatát leghívebben a plakátok, a művészi plakátok teremtik meg. A Plakát- és 

Kisnyomtatványtárban őrzött gyűjtemény országosan a leggazdagabb és legértékesebb pla- 

kátgyüjtemény. A plakátok darabszáma csaknem százezer. /1952-től két pld./ Az 1914 előtti 

állomány megközelíti az ezer darabot, 1914-1951 között pedig több mint tizenkétezer. Igen 

szép és értékes nem csak a magyar, hanem a régi külföldi gyűjtemény is. Ma ezt már nem 

gyarapitjük.

A tizes szám mindig egy pillanatnyi megállásra és visszapillantásra készteti az embere

ket. Ez a tizes szám adta az apropót is a cikk megírására. Tíz évvel ezelőtt kezdődött 

a grafikai plakátok diafiImrevéteIe, és ebben az évben elhagytuk a tízezredik diakockát, 

amely erről az anyagról készült. Nehéz, de igen eredményes tiz év volt ez a plakátgyüj- 

temény számára, hiszen a tervszerű feldolgozása, restaurálása /részben/ is erre az idő

szakra esik.

A plakátok a könyvtárak különleges kezelést igénylő anyagához tartoznak. Alakjuk, jelle

gük, rendeltetésük sokrétűsége miatt nyilvántartásuk és megőrzésük módja is különbözik 

a többi gyűjtemény kezelésétől. A kutatóknak, a plakátok iránt érdeklődőknak nem elegen

dő c s a k a katalógus, pedig a címleírások annotációval készülnek. A katalógus alapján 

lehet válogatni, de a kiválasztott anyagot - szín, kompozíció - a plakátot látni kell. 

/Kiállításra nem lehet katalógusból válogatni./ A drága, becses gyűjteményt így forgatták 

éveken, évtizedeken át, keresve mindig a legmegfelelőbbet, mig végül olyan rossz álla

potba került, amiről a restaurátorok mesélhetnének igazán. Ezért - tiz évvel ezelőtt - 

sok tárgyalás, megbeszélés, feljegyzés után elkezdődött a grafikai plakátok állományvé

delmi színes dia-programja.

Az első megbízást a Fényképész Szövetkezet kapta, ez azonban nem tudta kielégíteni az 

archivál is és könyvtári feldolgozási igényeket. A Mikrofilmtár a nagyméretű plakátok 

színes felvételére nem volt berendezkedve. Időközben a KüIöngyüjteményi Csoport /Mikro

filmtár/ felkészült a nagy volumenű feladat végrehajtására és 1976-tól már a színes diá

kat a Mikrofilmtár készítette. A felhasznált anyag kitűnő minőségű színes negatív film,
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Eastman Kodak Color negatív. A Művelődésügyi Minisztérium segítsége nyomán a filmek 

előhívása és a két darab diapozitív előállítása a Filmlabor Vállalatnál történik. /Ezt 

a lehetőséget a Színháztörténeti Osztály színes diszIetrajzainak, a térképtár színes kéz

iratos térképeinek, továbbá a magyarországi egyházi gyűjteményekben lévő kódexek fény

képezésénél is fel lehetett használni./

A MikrofiImtárnak azonban nem csak a technikai feltételeket kellett biztosítani, hanem 

a sok ezer diakocka számára a megfelelő nyilvántartási rendszert is ki kellett dolgoznia.

A diaképre kerülő, szabad szemmel is jól olvasható jelzet - mely a katalóguscédulára is 

rákerül - biztosítja mind két tárban a gyors visszakeresést. Évente 1500-2000 felvétel 

készül. A negatív és egy pozitív tekercs megfelelő hőmérsékleten tárolva a MikrofiImtár- 

ban marad, a bekeretezett diapozitivókat pedig a Plakáttár kapja meg használatra. Az ál

lományvédelmen túl, komoly erőmegtakaritást jelent, hogy a hatalmas tékák helyett a dia

tároló fiókokat kell csak elővenni, illetve kihúzni, az előválogatási munkákhoz.

A szélesebbkörü tájékoztatás szolgálatára elkészült a Grafikai plakátok kezdetektől 1914- 

ig címmel az első Mikrofilm lapos kiadvány az OSZK Mikrofilmjegyzék sorozatában.

A két tár évek óta tartó együttműködése nyomán kialakult munkafolyamat - a tervek szerint - 

befejező szakaszához érkezett. Három év /1949-1951/ anyagának most következő fotózásával 

a plakátgyüjtemény Megy példányos11 része filmre kerül. 1952-től, a két kötelespéldány be

szolgáltatásával már a használati példányból válogathatnak a kutatók. /Bár ez bizonyos 

visszalépést jelent./ 1945-1976 között megjelent politikai plakátok diafilmje szintén 

elkészült /külső cég/. Nagy kár lenne nem folytatni a politikai plakátok filmezését is, 

de az 1952 utáni anyag, illetve anyagból témákat és mennyit fényképezni már egy uj 

koncepció, uj terv elkészítése és egyeztetése után a jövő feladata.

Wittek Lászlóné - Nagy Zoltán
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mimtmjNK

Béri ász Jenő: Az Országos Széchenyi Könyvtár története 

1802-1867. Bp. Országos Széchenyi Könyvtár, 1981. 526 p. 55 t.

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyveiben az utolsó mintegy húsz esztendőben 

számos, a könyvtár történetével, alapításával, az állomány alapját képező Széchényi 

Ferenc-féle magángyűjteménnyel, egyéb jeles adományozók és hagyományozok /Jankovich 

Miklós, Horvát István/ könyvtáraival, s a megjelent katalógusokkal kapcsolatos tanul

mány, közlemény látott napvilágot. A legtöbb írásnak Berlász Jenő, a jeles történész, 

a könyvtárnak hosszabb idő óta egyik vezető munkatársa, volt a szerzője. Berlász ta

nulmányaiból egy leendő könyvtártörténet körvonalai bontakoztak ki, se terjedelmes mo

nográfiát nemzeti könyvtárunk alapításáról /I302/ és fejlődéséről a kiegyezésig most. 

jelentette meg az Országos Széchényi Könyvtár. /Sajnálatos, hogy az 1867-től napjaink

ig terjedő rész Dezsényi Bélának, aki a könyvtár történetének ezen szakaszát volt hi

vatva feldolgozni, hirtelen és váratlan halála miatt nem készülhetett el, s nem látha

tott napvilágot Berlász munkájával egyidejűleg./

Elkészült tehát az első terjedelmes, a könyvtár történetét, állományának, személy

zetének, belső tevékenységének, kapcsolatainak és művelődési funkcióinak a fejlődését 

elemzően feldolgozó, koncepciózus monográfia nemzeti könyvtárunk történetéről. Mert, 

ahogy többi nagykönyvtárunk, úgy a Széchényi Könyvtár sem rendelkezett eddig a maga 

múltját modern művelődéstörténeti, társadalomtörténeti és müvelődésszociológiái szem

pontok és filológiai módszerek szerint áttekintő kiadvánnyal. Könyvtártörténeti szakiro

dalmunk, mind a magyar könyvtárügy általános történetét, mind az egyes könyvtárak műkö

dését tekintve, elmaradott területe művelődéstörténetünknek. Az eddig napvilágot látott 

résztanulmányok és monografikus feldolgozások túlnyomó többsége is csak kísérletnek te

kinthető, olyan intézménytörténetek, amelyek egy-egy könyvtárnak, vagy valamely telepü

lés, időszak könyvtárainak a belső történetéről adnak számot, de nem vizsgálják ezek 

konkrét társadalmi összefüggéseit: azokat a közéleti, tudományos, művelődési stb. szük

ségleteket és igényeket, amelyek az adott korban és helyen létrehozták őket, de azt a 

hatást sem, amelyet a maguk korának és hatókörének a közéleti, tudományos, művelődési 

viszonyaira, helyzetére gyakoroltak, továbbá nem elemzik eléggé árnyaltan azt az állo

mányt, s egyéb objektív tényezőket /katalógusok stb./, de szubjektív feltételeket
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/a lapítok, adományozók, könyvtárosok stb./ sem, amelyeknek a segítségével ezeknek az 

elvárásoknak meg tudtak felelni, amelyeknek a révén képesek voltak alakítani az őket 

létrehozó kor társadalmi arculatát.

Berlász Jenő hatalmas, eddig jórészt ismeretlen kéziratos forrásanyagot feltáró és 

feldolgozó, valamint korábban nem elemzett egykorú kiadványokat, nyomtatványokat figye

lembevevő, s az ismert szakirodalom eredményeit és tanulságait is hasznosító nagy mun

kájával olyan uj, korszerű, komplex könyvtártörténeti műfajt teremtett meg, amely az 

előzőkben röviden körvonalazott szempontoknak és kivánalmaknak minden vonatkozásban ele

get tesz. Nagy terjedelmű, óriási adatanyagot tartalmazó, logikusan szerkesztett, s 

mind a könyvtár belső tevékenységét és állományát, mind a külső kapcsolatait sokoldalúan 

elemző, és szépen megfogalmazott munkájának részletes vizsgálata a művelődés- és könyv

tártörténeti szakfolyóiratok feladata, itt most csak arra van helyünk és módunk, hogy a 

mű ujszerüségére és néhány eredményére felhívjuk a figyelmet, s ezzel azt szeretnénk el

érni, hogy az ismertetés olvasóját Berlász müvének az elolvasására rávegyük.

Mert a Széchényi Könyvtár története - amellett, hogy rendkívül tartalmas és szín

vonalas tudományos munka, művelődéstörténeti szakkiadvány - a szerző szemléletes, az 

eseményeket és a történéseket láttatni képes fogalmazókészsége és elegáns, olykor-oly

kor archaizáló jellegű, veretes stílusa révén egyben izgalmas olvasmány is! Bemutatja a 

magyar történelemnek azt az időszakát, amikor - részben a felvilágosodás hatására, 

részben az osztrák udvar németesitő törekvései miatti - önálló nemzeti törekvések és 

polgárosító társadalmi tendenciák kibontakozása idején egy müveit, nemzeti érzésű és a 

modern eszmeáramlatokkal rokonszenvező főrangú egyén, gróf Széchényi Ferenc, éppen ezen 

törekvések támogatására nagyértékü magyar és magyar vonatkozású könyvgyűjteményét a 

nemzetnek adományozva megalapítja a magyar nemzeti könyvtárat. Felvonulnak szemünk előtt 

azok az értelmiségi rétegek, amelyeknek a nemzeti szellemű és polgárosító tevékenységét 

segítendő jött létre e jeles gyűjtemény, s akiknek a tájékoztatását kívánta szolgálni 

katalógusainak kinyomtatása. Látjuk a korabeli Pest-Budát, külső képének alakulását, a 

település városiasodását, azoknak a tudományos, művelődési, gazdasági intézményeknek, 

egyéb egyesületeknek, társulásoknak a létrejöttét, amelyeknek a személyzete, tagsága 

ugyancsak igényelte a maga munkájához egy modern hungarológiai gyűjtemény szolgáltatása

it. Egy nép nemzetté válásának és polgárosodásának a fejlődését segítette tehát a nemes 

adományozó, amikor alapítványát létrehozta, hiszen az udvar - nem úgy, mint más szeren

csésebb országokban - alig valamit tett nálunk ennek érdekében 1802 és 1867 között.

Ezért volt jelentékeny előmozdító tényező szinte a társadalom egészének felbuzdulása és 

megmozdulása, azoknak a támogató és adományozó személyeknek az áldozatkészsége, akikről 

/pl. József nádorról, majd István nádorról, Széchényi Lajosról, Horvát Istvánról, 

Jankovich Miklósról, IIlésházy Istvánról stb./ az alapitó Széchényi Ferencéhez hasonló, 

részletes portrét rajzol a mű tudós szerzője. Ugyancsak érdemük szerint méltatja a könyv

tár s a vele szoros kapcsolatban fejlődő Nemzeti Muzeum jeles vezető egyéniségeinek /pl. 

Miller Férdinándnak, Horvát Istvánnak, Mátray Gábornak, Barna Férdinándnak, Kubinyi 

Ferencnek stb./ áldozatos és sokoldalú tevékenységét, amelynek révén a számos belső és 

külső akadályozó tényező /pénzhiány, helyhiány, hiányos berendezés, személyzethiány, a
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kötélespéldányszoIgái tatás rendszertelensége, a Napóleoni háborúk és a pesti árviz, va

lamint egyéb okok miatti költöztetések, menekítések stb., stb./ ellenére is biztosítot

ták a könyvtár-1ehetőségek szerinti - működését. A róluk szélé részek fontos adalékokat 

szolgáltatnak a könyvtárospálya magyarországi alakulásának történetéhez, ahogy az állo

mánygyarapítás kapcsán pl. a magyar kötelespéIdányszó Igái tatás történetére, a korabeli 

magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem helyzetére és a sajtéviszonyokra vo

natkozóan szerezhetünk a szakirodalomban eddig nem szereplő, uj értesüléseket is.

Berlász Jenő konkrét, számszerű adatokkal érzékelteti azt a nagy energiát kívánó 

belső gyarapító és feltáró tevékenységet, amelyet a nemzeti könyvtár munkatársainak vé

gezniük kellett a fővárosi értelmiségi olvasók egyre sürgetőbb könyvtári igényeinek a 

kielégítése végett. Ennek kapcsán megint csak kitekint a külföld és az ország egyéb 

könyvtárainak helyzetére is. Szól azokról a külfüldi intézményekről, amelyek valamely 

munkafolyamat megszervezéséhez, kialakításához példát nyújtottak, valamint azokról a ha

zaiakról, elsősorban pest-budaiakról, amelyekkel a nemzeti könyvtár kapcsolatban állt 

/egyetemi könyvtár, akadémiai könyvtár, műegyetem könyvtára, társulati, egyesületi gyűj

temények stb./. Név szerint is megismerhetjük a könyvtár törzsközönségét, és részletes 

áttekintő képet kapunk /számadatokkal érzékeltetve a nagyságukat és konkrét példákkal 

illusztrálva a jellegüket, összetételüket/ azokról a gyüjteményrészekről, hagyatékokról, 

amelyeket az olvasók használhattak.

A muzeum és a könyvtár épületének terveiről, elkészítéséről, berendezéséről szóló 

részek kifejezetten izgalmas fejezetei a monográfiának, nem kevésbé az I848—49—i forra

dalom és szabadságharc időszakának politikai változásaival kapcsolatos belső problémák

ról, valamint az abszolutizmus és az önkényuralom bürokratikus és elnyomó intézkedései

nek a hatásáról tájékoztató szakaszok. Ebben az utóbbi időszakaszban, amikor az országot 

az osztrák hatóságok megfosztották önálló nemzeti lététől, a nemzet könyvtárára is sú

lyos megpróbáltatások nehezedtek, de a szellemi és politikai élet lassú ébredésével 

együtt a könyvtár tevékenysége is fejlődésnek indult. A kiegyezéshez közeledve, hosszú 

szünet után - amelyet az 1838. évi pesti árviz okozott, majd az építkezés és a berende

zés gyarapodásának lassúsága, a költségvetés, továbbá a személyzeti hiányosságok meg- 

nyujtottak - újból megnyithatta az intézmény kapuit a magyar tudományosság kutatói előtt.

A könyvtár történetének Berlász Jenő által feldolgozott, 1802 és 1867 közti szaka

szának a jelentőségét leghívebben az ő zárószavaival jellemezhetjük: ” A kor, amely Nem

zeti könyvtárunk történetében 1867-tel lezárult, a szó lég igazibb értelmében hőskor 

volt: roppant nehéz és viszontagságos körülmények között kifejtett, de fölöttébb tisz

teletre méltó erőfeszítések kora. Talán nincs még egy e nemű közgyűjtemény Európában, 

amely rendszeres állami gondoskodás és ebből eredő személyzethiány miatt - csupán alkal

mi mecénási és társadalmi támogatásra szorítkozva - igyetedt megbirkózni azokkal a fel

adatokkal, amelyeknek teljesítését a XIX. század rohamosan fejlődő tudományossága és 

közművelődése tőle okkal elvárta.”

Fülöp Géza
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TÁJÉKOZÓDÁS

Konferenciákon ülve...

Ausztriában és az NSzK-ban később kezdődik az egyetemi tanév, mint nálunk. Ezért 

szeptembert akár a konferenciák évadának is nevezhetnék. Megélénkülnek ilyenkor az addig 

csöndes egyetemi városok, a kollégiumok megteInek professzorokkáI, külföldi vendégekkel, 

kastélyokban, zárdákból átalakított összkomfortos szállásokban egymást érik az értekez

letek, a vitaülések, a megbeszélések, a szükebb körű és a nemzetközi jellegű rendezvé

nyek.

A magyar irodalomtudomány és általában a magyar kultúra iránt érzett külföldi meg

becsülés jelének foghatjuk föl, hogy mind az 1981. szept. 5—I0. között rendezett kis

martoni, a századforduló osztrák irodalmával foglalkozó, mind pedig a szept. 25-30. kö

zött schwanbergi kastélyban /NSzK, vasútállomás: Kitzingen/ szervezett, és a periodikák 

mint a kulturális kapcsolatok forrásai az 1750-1850 közötti időszakban címet viselő kon

ferenciára magyar résztvevőket is hívtak.

Kismartonban a Találkozások háza adott otthont az előadássorozatnak. Főleg osztrá

kok, valamint az NSzK és az NDK, Svájc és Dánia germanistái számoltak be kutatási eredmé

nyeikről, és négy magyar kutató adta elő részben az osztrák és a magyar irodalom párhuza

mos vonásairól, részben a magyar Kafka-feI fogásró I szóló tanulmányát. Minthogy viszony

lag rövid időszakot fogott át az előadások tárgyköre /az 1880. és 1930. közötti korsza

kot/, igen érdekes volt hallanunk egy és ugyanazon jelenség különféle interpretációját. 

Volt olyan előadó, aki a korszak pszichológiai alapvetését mutatta be, elemezve az oszt

rák irodalom pszichológiai irányultságát és lélekelemző eljárásait. Más az irodalom és 

a zene kölcsönhatásában látta a korszak egyik jellegzetességét / igy pl. Stefan George 

és Schönberg kapcsolatait ábrázolta modellszerűen/. Megint más a festészet és az iroda

lom találkozásáról szólt, Kokoschka ürügyén; de hallhattunk beszámolót az osztrák könyv- 

illusztráció történetéről, az élőképek társadalmi vonatkozásairól, valamint a világiro

dalom olyan kiemelkedően fontos, osztrák irodalmi szereplőiről, mint HofmannsthaI, Róbert
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Musil, Georg Trakl és Hermann Bahr.

A magyar delegáció /Mád I Antal, Széli Zsuzsa az ELTÉ-ről, Berta Erzsébet a KLTE- 

ról és e sorok írója/ kissé keserűen tapasztalta, hogy előadásaik ugyan élénk visszhan

got keltettek, de előadásaik témája némileg idegen maradt a hallgatóság jelentős részé

től. Adalék a "Hírünk a világban” témához: e sorok írójának "Minden egész eltörött /Franz 

Kafka és Ady Endre/” c. előadásához többen szóltak hozzá. Szinte valamennyien a világ

egész felbomlásának kafkai magyarázatával foglalkoztak. Csupán egy koppenhágai dán egye

temi tanár és egy csehországi születésű, jelenleg az NSzK-ban élő professzor érdeklődött 

Ady Endre iránt, jelezve, hogy a dán és a cseh irodalomban hasonló jelenséggel már ta

lálkozott. Mindennek ellenére érdekes és tanulságos volt ez a tanácskozás, amelyet az 

Osztrák Kultúra Történetét Kutató Intézet és a bécsi egyetem germanisztikai intézete ren 

dezett.

Egészen más kép tárult a néző-haIIgató-résztvevő szeme elé, ha a lüneburgi Tanulmá

nyi kör Közép- és Kelet-Európa kulturális kapcsolatainak ápolására névvel ékeskedő in

tézmény, sorrendben a tizenkettedik alkalommal megrendezett konferenciájára látogatott 

el. A 45 résztvevő huszonhárom előadást ült végig; 7 NSzK-beli, 2 NDK-beli, 4 cseh,

3 osztrák, 2 román, 4 lengyel, 2 Szovjetunióbeli és 2 magyar előadó mutatta be, hogyan 

szolgálta egy-egy folyóirat, újság, hírlap a kulturális kapcsolatok ügyét, illetve a 

vizsgálat tárgyává tett periodika milyen szociális körülményeknek, miféle társadalmi hát 

térnek köszönhette megszületését, fennállását, illetve miért szűnt meg. Nem hiányzott a 

szélesebben Ívelő áttekintés sem: egy dolgozat pl. a XVIII. századi német periodikatipu- 

sokról adott statisztikákkal szemléltetett képet, s ebben az előadásban szó esett az 

olvasási szokásokról /ennek vizsgálata, sajnos, a magyar kutatás egyik fehér foltja/, a 

terjesztés, az előfizetés, a nyomtatás és a visszhang problémáiról is.

S hogy a számunkra különös periodikák között tallózzunk! Előadás mutatta be, még-
/ v ^ ^

hozzá igen szemléletesen, az Irtys c. szibériai folyóiratot, egy másik a Journal de 

St. Pétersbourg polifique et littéraire c., az orosz kormány által propagandának szánt 

újságot elemezte, mint a múlt századi Oroszországról szerezhető információk forrását. A 

lengyel kollégák is csemegékkel szolgáltak. Az egyik előadó a lengyel levéltárakból és 

könyvtárakból kézzel írott lapokat bányászott elő, azaz olyan ujságformáju, 1-4 lapos 

periodikákat, amelyeket egy-egy város maqisztrátusához juttattak el, benne a legfrissebb 

hírekkel, történetekkel. Ezeket kézzel írták, másolták. Majdnem ilyen jellegűek az un. 

lévéIújságok; levél formában hordozták az információt a történeti Lengyelország terüle

tén.

Egy nyugatnémet kolléga higgadtan és tárgyilagosan nyúlt un. kényes témához: Erdély 

nemzetiségeinek képét vizsgálta az erdélyi szász sajtó tükrében a reformkorban. Nemcsak 

a valóban létező szász-magyar ellentéteket tárta föl, hanem rámutatott arra is, hogy 

magyar munkatársai is voltak a szász lapoknak, sőt nem egyszer az erdélyi magyar lapok 

anyagát is használták Aermészetesen ez megfordítva is igaz/.

A két magyar előadás Qaz egyik a Magyar Hirmondóról szólt /Poór János, ELTE tud. 

mts. tartotta/, a másik egy magyarországi német folyóiratról a XIX. szd. elején /e sorok 

Írójának munkája/J élénk visszhangot keltett, tizenegy hozzászólásra kellett válaszolni
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S mig Ady Kismartonban nemigen lett ismertebb, addig Bessenyei György, Batsányi János, 

Kármán József és Kazinczy Ferenc, Ráth Mátyás, Schedius Lajos és mások nevét sűrűn je

gyezték kollégáink jegyzetfüzetükbe. Valódi és mély érdeklődéssel fordultak a magyar 

előadókhoz, akik alig-alig győzték a választ a megújuló és nemcsak az előadóteremben 

megnyilvánuló kérdésekre.

A Tanulmányi kör tizenkettedik konferenciája a kölcsönös ismerkedés, az egymás 

eredményeinek tudomásul vétele, a jószándék jegyében zajlott. A mintaszerű szervezés, 

az élményszerü kirándulás német kisvárosokba, az összejövetelek fehér asztal mellett: 

mind-mind a kulturális közeledést szolgálták. Barátságok szövődtek és külön lenyomat- és 

könyvcserék, meghívások és cikk-kérések. Az emberi és a tudományos haszon szinte kézzel

fogható.
Kismartonban egy tudományág képviselői vitatkoztak, győzködtek, nem egyszer éles 

hangon, alapjában véve azonban barátian; a schwanbergi kastélyban különféle tudományágak 

képviselői, a vita helyett inkább az érdeklődés, a kérdés dominált. Mindkét értekezlet 

előbbre vitte a tudományos kutatást, számos jó szempontot adott a résztvevőknek további 

munkájukhoz.

Fried István

Vendégünk volt I.V. Morozova, a Lenin Könyvtár igazgatóhelyettese

Az OSZK és a moszkvai Lenin Könyvtár személycseréje keretében november 1-7. között 

Irina Vasziljevna Morozova-t, a Lenin Könyvtár igazgatóhelyettesét láttuk vendégül. I.V. 

Morozova a pedagógiai tudományok kandidátusa és néhány éve tölti be a Lenin Könyvtár i- 

gazgatóhelyettesi tisztét. Felügyelete alá tartoznak a könyvtár gyűjteményei és nyilvá

nos szolgáltatásai. I. V. Morozova jól ismeri a könyvtári szakterületet: előzőleg a 

moszkvai Állami Nyilvános Tudományos és Műszaki Könyvtár munkatársa volt és hosszabb 

időn át dolgozott módszertani területen is. Könyvtárunkban az olvasószolgálat kérdései 

érdekelték, különös tekintettel arra, hogyan alakul a nemzeti könyvtár olvasóközönsége 

s milyen uj utakat kell keresni a különböző tipusu könyvtárak együttműködésében az olva

sók jobb és differenciáltabb ellátása érdekében. Könyvtárunkban megismerkedett a vári ol

vasószolgálat terveivel s látogatást tett a KMK Olvasáskutatási osztályán is. A budapes

ti nagykönyvtárak közül az Országgyűlési Könyvtárat kereste fel. Morozova elvtársnő no

vember 3-án az OSZK meghívott munkatársai előtt "A Szovjetunió nemzeti könyvtára olvasó- 

szolgálata tökéletesítésének a Iapirányai" címmel előadást is tartott; az alábbiakban 

erről adunk rövid összefoglalást.

Bevezetőjében I.V. Morozova a Lenin Könyvtár néhány alap-adatát idézte: a mintegy
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30 millió állományi egyseget őrző könyvtár naponta 9 és 22 óra között áll az olvasók 

rendeI kezesére 22 olvasótermével, 2 és félezer férőhellyel. Hat-nyolcezer ember fordul 

meg naponta az olvasótermekben, kb. 40.000 könyvet és 300-350 bibliográfiai tájékoztatást 

szolgáltatnak részükre. Az olvasók 98,4 százalékának felsőfokú végzettsége van. Nagy lá

togatottságnak örvend a központi referensz könyvtár, ahol rendelkezésre állnak az alapve

tő bibliográfiai és lexikális müvek szinte az egész világ területéről. Külön olvasóterme 

van az uj szerzeményeknek, amelyeknek anyagát hetente cserélik. Ugyancsak külön olvasó

terme van a kurrens periodikumoknak. Az évente megrendezett mintegy 300 könyvkiálIitás 

hatásosan szolgálja a könyvpropagandát. A tájékoztató-bibliográfiai kiadványok száma éven

te eléri a 100-at, a teljesített könyvtárközi kölcsönzési kérések a 400 ezret.

Az olvasószolgálati munka javításával, továbbfejlesztésével kapcsolatos intézkedések 

részben operatív jellegűek s a könyvtár munkájának, szolgáltatásainak állandó elemzésén 

alapulnak, részben hosszabb időre szóló, alapvető változásokat hozó átfogó intézkedések, 

amelyekre - a dolog természeténél fogva - csak ritkábban kerül sor. Ez utóbbiak mind a 

könyvtár szervezeti struktúrájában, mind ae erőforrások és eszközök elosztásában lényeges 

változásokat hozhatnak, de újrafogalmazhatják a könyvtár társadalmi környezetéhez való 

viszonyát, az országos információs rendszerben betöltött szerepét is. Ezzel kapcsolatos 

alapvető kérdések pl. az ellátandó olvasók körének meghatározása, előny biztosítása vala

mely tudományág, vagy a szakemberek egy meghatározott kategóriája számára, lemondás bi

zonyos funkciók ellátásáról más könyvtárakkal való kooperáció utján, stb.

Az előadó ezután arról a Lenin Könyvtárban megkezdett komplex kutatásról számolt be, 

amely "A társadalmi igények tanulmányozása a Lenin Könyvtárban. Az olvasók körének meg

határozása és az olvasószolgálat rendszerének tökéletesítése” címet viseli. A még le nem 

zárt kutatások - az igénybevétel és a kérések jellegének elemzése során - máris kimutat

ták, hogy az egyre nagyobb kutatási igény a tudományok érintkezési pontjain jelentkezik, 

az uj gondolatok a szükebb szakterülettől igen távoli témák tanulmányozása során szület

nek, továbbá növekszik a múlt iránti érdeklődés és a régi források iránti igény. Vagyis 

a modern tudomány rég felismert tendenciái - az integráció és a történetiség - makacsul 

jelentkeznek a könyvtárban is. Ez a felismerés jelentősen növeli a nagymultu történeti 

gyűjteményekkel rendelkező, az egyetemes tudományt magukban foglaló nemzeti könyvtárak 

szerepét. A Lenin Könyvtárban már foglalkoznak az olvasótermek átszervezésének gondola

tával, sőt egyes átszervezések már meg is valósultak, pl. a forrásfajták szerinti szako

sított komplex részlegek létrehozása. Az utóbbi években létesített diszertációs részleg 

és hirlaptár hamarosan bebizonyította, hogy megnőtt az állományuk iránti információs 

igény. Mérlegelik uj komplex részlegek létrehozását, pl. a szemléltető anyagok részlege, 

irodalom a Szovjetunió népeinek nyelvén, ázsiai és afrikai irodalmak, hivatalos kiadvá

nyok, mikroformátumu dokumentumok.

Előadása befejező részében I.V. Morozova arról a csaknem feloldhatatlan ellentmon

dásról beszélt, amely a mai olvasói igények kielégítése és a nemzeti könyvtár évszázadok

ra szóló megőrzési kötelezettsége között feszül. Az állomány konzerválásával, megelőző 

védelmével kapcsolatban a Lenin Könyvtár is hasonló gondokkal küzd, mint a világ más nagy 

könyvtárai. Úgyszintén bőven vannak még megoldásra váró feladatok a könyvtárközi koope
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rációban is, az olvasók minél gyorsabb és differenciáltabb ellátása érdekében. Magában 

a Lenin Könyvtárban már létrehoztak egy olyan részleget, amelynek feladata a különböző 

osztályok munkájának összehangol sa az olvasói kiszolgálás, az olvasók jobb ellátása ér

dekében.

Somkuti Gábriel la

Az 5. magyar-szovjet könyvtárügyi szeminárium

Könyvtárügyünk jelentős eseményére került sor 1981. november 24-25-én az Országos 

Széchényi Könyvtárban: itt rendeztük meg az 5. magyar-szovjet szemináriumot "A könyvtár

ügy tervezése és fejlesztése” címmel. E tanácskozásoknak már hagyományai vannak, és ered 

ményesen járulnak hozzá a magyar-szovjet könyvtári együttműködés elősegítéséhez, lehető

séget teremtenek egymás kölcsönös megismeréséhez, vélemények és tapasztalatok cseréjére 

adnak a I kaimat.
Az idei szemináriumon 3 szovjet vendéget köszcnfheffünk: Gál ina A. Kondrat'evát, az 

Össz-szövetségi Kulturális Minisztérium Könyvtári Fel ügyelőségének munkatársát, Ludmila 

M. In'kovát, az Állami Lenin Könyvtár Könyvtártudományi Osztálya kutatási koordinációs 

részlegének vezetőjét, és Róza Z. Zotovát, a Lenin Könyvtár Tudományos Módszertani Osz

tályának vezetőjét.
A szemináriumot a vendégek más-más témájú, de egymáshoz kapcsolódó előadása osztot

ta három részre. A szervezők jó munkáját dicséri, hogy a szovjet előadások magyarra for

dított anyagát minden meghívott előre megkapta, így a tanácskozáson rövidebb beszámo

lók és hozzászólások hangozhattak el. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a szovjet vendé 

gek előadásukból csak a legfontosabb kérdéseket, a központi problémákat emeljék ki. 

Mindhárom előadáshoz 2-2 korreferátum is kapcsolódott.

Először G. Kondrat'eva ”A szovjet könyvtárügy fejlesztésének fő irányai 1990-ig” c. 

előadásának összefoglalása hangzott el, amely a szovjet távlati könyvtári tervezés fő 

kérdéseit elemezte. Ehhez Cholnoky Győző, a Könyvtári Osztály munkatársa, és Papp István 

a KMK igazgatója szóltak hozzá, kiemelve a szovjet és a magyar könyvtári tervezőmunka, 

a fejlesztési feladatok hasonlóságát és sajátosságait, és bemutatva az e téren elért ma

gyar eredményeket.

L. In'kova előadása ”A könyvtártudományi kutatások alapproblémái a szovjet könyv

tárügy 1990-ig szóló, hosszutávu fejlesztési programja tükrében” címmel a szovjet könyv

tárakban iII. a Lenin Könyvtárban folyó tudományos kutatómunkáról számolt be; Havasi 

Zoltán főigazgató-helyettes korreferátuma a Széchényi Könyvtár - főképpen nem könyvtár- 

tudományi - kutatásait, Katsányi Sándor KMK-osztáIyvezető hozzászólása pedig a magyaror
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szági könyvtártudományi kutatások koordinációjának kérdéseit, a KMK-ban folyó kutató

munka irányait ismertette.

R. Zotova "A könyvtárak ideológiai nevelőmunkájának módszertani támogatása’1 címmel 

tartott előadást, főképpen a Lenin Könyvtár ideológiai nevelőmunkájáról és az ez irányú 

módszertani és ajánló bibliográfiai tevékenységről. Ehhez kapcsolódott Kamarás Istvánnak, 

a KMK osztályvezetőjének a könyvtár nevelő, ismeretközvetitő funkciójáról, és Kiss Je

nőnek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának a FSZEK bibliográfiai tevékenysé

géről szóló korreferátuma.

Az előadásokat hozzászólások és kérdések követték, de talán a szemináriumi forma és 

az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy igazi beszélgetés és vita alakuljon ki. Ezzel 

együtt a tanácskozás sikeresnek mondható.

A szovjet vendégeknek alkalmuk nyílt arra is, hogy bepillantást nyerjenek a magyar 

könyvtárak életébe, benyomásokat szerezzenek a magyar könyvtárügyről. November 23-án a 

KMK munkájával, egyes - az érdeklődési területükhöz kapcsolódó - osztályaival ismerkedtek 

meg; 24-én körsétát tettek az OSZK-ban. 25-én délután ellátogattak az MM Könyvtári Osztá

lyára. 26-án egész napos kirándulást szervezett számukra a KMK Fejér megyébe: megtekin

tették a dunaújvárosi Munkás Művelődési Központot és Könyvtárat, a perkátai községi 

könyvtárat, megismerkedtek a székesfehérvári megyei könyvtár és a móri nagyközségi-járá

si könyvtár tevékenységével. 27-én délelőtt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban Kiss Jenő 

főigazgató fogadta a vendégeket, és az ő kalauzolásával megtekintették a központi könyv

tárat, a kelenföldi, a Pataky István téri és a Kuli eh Gyula téri fiókkönyvtárat; Róza 

Zotova délután még látogatást tett az Országos Műszaki Könyvtárban is.

A szeminárium ideje alatt a Lenin Könyvtár, a FSZEK, a Budapesti Művelődési Köz

pont és a KMK közös rendezésében került sor a "Könyvtárügy a Szovjetunióban" c. kiállí

tás megnyitására, amely december 8-ig látható a Budapesti Művelődési Központban.

Rácz Ágnes

ooooo
Megkérdeztük...

A MTV első műsorában a "Stúdió '81" című kulturális hetilap 1981. október 13-án 

sugárzott adásában könyvtárunk Nemzetközi Csereszolgálatának vezetője, a nyelvtudományok 

doktora, a neves ’ciganológus, Vekerdi József is "szerepelt". No, nem személyesen jelent 

meg a képernyőn, csupán a műsorvezető hivatkozott rá, mégpedig a nézők számára bizonyá

ra furcsa kontextusban: állítólag különösebb indokolás nélkül lemondta részvételét a be

szélgetésben, korábbi ígérete ellenére.

Megkérdeztem Vekerdi Józsefet, mi és hogyan is történt tulajdonképpen?
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- A televízió vitát kívánt rendezi a "Kritika" júliusi számában megjelent írásommal kap

csolatban, amelyben a magyar nyelvű cigány irodalom kérdésével foglalkoztam. Rajtam kí

vül egy cigány származású, de a cigány nyelvet és kultúrát már csak részlegesen ismerő 

regényíró, és az amerikai néger kérdéssel foglalkozó szociológus vett volna részt a 

vitában. Elvileg vállaltam bármely illetékes szakemberrel vagy a televízió munkatársai

val folytatandó vitát, a megnevezett személyeket azonban szakmailag nem tartottam ille

tékeseknek. Az illetéktelen személyekkel folytatott viták sajnálatos példája gyanánt em

lítettem egy eImagyarosodott cigány elődöktől származó festő esetét, aki régebbi televí

ziós vita során kijelentette: nem számit, hogy a cigány nyelvet és kultúrát már nem is

meri, de "ereiben cigány vér folyik", ezért művészete nem magyar, hanem cigány művészet. 

Megjelenésem feltételeként kötöttem ki legalább egy szakember jelenlétét; megállapodtunk 

egy cigány származású tanár személyében. Ezek után néhány nap múlva közölték velem, 

hogy a szóbanforgó szakembert nem hívják meg, ellenben az említett festőt meghívták. 

Elértettem a gúnyt, és közöltem, hogy ezek után jelenlétem tárgytalan. Azonban az ügy 

érdekében vállaltam azt, hogy a nélkülem lefolytatandó vita után külön én is nyilatkozom 

a televíziónak. Megígérték, hogy ez ügyben október 9-én felhívnak. A hívást azóta is 

várom.

Bor Kálmán
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A Kossuth Rádió 168 óra című adásában 1981 szeptember 5-én elhangzott, dr. Som-

kuti Gabriellával, az Igazgatási Osztály vezetőjével készített riport teljes szövege

dr. Somkuti Gábriel.la: A Széchényi Könyvtár már a múlt század végén kinőtte mai épületét, 

már akkor túlzsúfoltak voltak a raktárak, az olvasóknak nem volt elég hely, napirenden 

voltak a sorbanállások a ruhatár előtt. Ez a nehézség ebben a században még tovább foko

zódott.
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Riporter: És most már lassan egy negyedszázada hallgatóink, az újságolvasók és egyálta

lán az érdeklődő közvélemény állandóan arról hallanak, hogy meg fog születni az uj 

Széchényi Könyvtár a Várban. De mindig csak jövő időről beszélünk. Miért?

S.G.: 1962 márciusában indult az építkezés, pontosabban a budavári királyi palota krisz

tinavárosi szárnyának az átépítése.

R. : De ez már eleve egy nehéz helyzet, hiszen ez az épület nem a legmegfelelőbb arra, 

hogy itt egy korszerű könyvtár létesüljön.

S. G.: llgy van. A müemIékegyütteshez kellett nekünk a korszerű könyvtári követelményeket 

igazítani, és ez valóban nem volt könnyű. Sikerült, avval a megoldással, hogy a palota 

két volt díszudvarát toronyraktárrá képezték ki, egy viszonylag optimális megoldást ta

lálni.

R. : De tulajdonképpen még mindig csak a tervezésnél tartunk. Hiszen, bár 1962-ben elkez

dődött az építkezés, máig sem fejeződött be, annak ellenére, hogy tudomásom szerint elő

ször 1967 volt a befejezési határidő.

S. G.: Akkor még úgy gondolták, hogy ez az építkezés öt év alatt befejezhető. A következő 

határidő 1970. április 4-e volt.

R. : Ez egy minisztertanácsi döntés nyomán született.

S. G.: Úgy van. A 60-as évek végén azonban már világossá vált, hogy ez a határidő sem tart

ható, ezért a Gazdasági Bizottság 1975 decemberét jelölte meg az építkezés befejezésére.

R. : Az a szomorú, hogy még tovább vagyunk kénytelenek folytatni az újabb határidők soro

lását.

S. G.: A 70-es években az építkezés még tovább lassult. A palota területén több épületet 

is építettek, és bizonyos rangsort kellett fölállítani a készülő építkezések között. 

1966-ban elkészült a Budapesti Történeti Muzeum épülete, 1974-ben átadták a Munkásmozgal

mi Múzeumot, 1975-ben a Magyar Nemzeti Galériát. Ezekben az években a Széchényi Könyvtár 

építése csaknem leállt.

R. : Most is csaknem áll. Én legalábbis három napja fönn voltam, és egyetlen egy emberrel 

találkoztam. Senki az égvilágon nem dogozott fent, holott elég szorító már a helyzet.

S. G.: Valóban. 1980 elején azonban történt egy fordulat az építkezés történetében. Len

gyel munkásokat sikerült szerződtetni, mintegy százötvenet, akik 1980 áprilisától ez év 

februárjáig dolgoztak. Főleg kőművesmunkát végeztek és munkájuk nyomán az épület készült

ségi foka ma körülbelül 80 ?-osnak tekinthető.

R. : Úgy tudom, hogy a lengyel munkások aztán elmentek.

S. G.: Igen. Hiányzott a megfelelő pénzügyi keret. A legújabb hir azonban az, hogy a pénz

ügyi fedezetet újra sikerült biztosítani, és a lengyel munkások szeptember 3-án újra mun

kába ál Inak.,

R.: Hát reménykedünk, reménykedünk. Egyet azonban nem értek. Önnek, mint az Igazgatási
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Osztály vezetőjének mi a véleménye, mi az oka annak, hogy végül is egy ilyen krimibe 

illő történet kerekedett a könyvtárral kapcsolatban?

S.G.: Erre mi, könyvtárosok nehezen tudnánk válaszolni. Ha a gazdasági szakembereket 

kérdezzük, mindig azt a választ kapjuk, hogy kevés a pénz, kevés az építőipari kapacitás.

R. : Ennek viszont ellentmond dr. Jóboru Magda, a Széchényi Könyvtár főigazgatója, aki 

nekem telefonon azt mondta, hogy nem az anyagiakon múlik már ez a dolog.

S. G.: Én azt hiszem, hogy a Széchényi Könyvtár hosszú építése alatt, húsz év alatt min

dig hiányzott az a hatalmi szó, amely kimondta volna, hogy márpedig a Nemzeti Könyvtárat 

fel kell építeni, be kell fejezni az építkezést.

R. : Nem haragszik meg, hogyha vitatkozom Önnel. Jónéhány nyilatkozattal találkoztam, 

többek között a kulturális miniszter nyilatkozatával is, akik mindig leszögezték azt, 

hogy márpedig ennek az épületnek el kell készülnie, nagy szükség van rá. Ezt bizonyítják 

az újabb és újabb határidők is és mégsem. Tehát én azt hiszem, nem azon múlt, hogy itt 

valaki vagy valakik nem akarták ezt az ügyet.

S. G.: Azért a lehetőségek bizonyos mértékig mindig korlátozták az építkezés ütemét. Az 

egyik, amint már említettem az, hogy hosszú hónapokig nem tudták megteremteni a lengyel 

munkások fizetésének a bankfedezetét. Másrészt ebben az évben elkezdték az Operaház re- 

konstrukcióját. Azt hiszem, hogy a művelődési tárcának jelentős anyagi erejét leköti ez 

a rekonstrukció, ami, meggyőződésem, határidőre el fog készülni.

R. : Anélkül, hogy kukacoskodni szeretnék, igaza van. Igaza van, de ez az elmúlt néhány 

évre vonatkozik csak. És végül is már közel egy negyedszázada folyik ez a hercehurca... 

hát Ön most itt széttárta a karjait. Van Önnek valamiféle fogalma arról, hogy mennyibe 

került eddig az uj épület?

S. G.: Az elhúzódó építkezés óriási többletkiadással jár. A tervezés során mindig újabb 

és újabb részlegeket kellett az épüleibe betervezni.

R. : Tehát állandóan egyfajta továbbmódositásra volt szükség.

S. G.: Úgy van. Amikor elkezdtük a tervezést, még álmodni sem mertünk a számítógépesítés

ről. Ma pedig már a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépen készül, és az épületbe 

elektronikus adatrögzítő központot kellett beterveznünk.

R. : Hát ezek olyan költségnövelő dolgok, amiknek tulajdonképpen örülni is kell. Azonban 

azt hiszem, hogy Önök sem örülnek annak, hogy évek óta nem megoldott, hogy mást ne mond

jak, a könyvek raktározása. Tudomásom szerint vidékre szállítanak, lezárt fadobozokban 

tárolnak már nagyon sok könyvet, tehát ezek egyszerűen hozzáférhetetlenek is. Ez megint 

egy csomó többletkiadással jár, az erkölcsi kárról nem is beszélve.

S. G.: Ez volt a múlt, a 60-as évek vége és a 70-es évek eleje. 1973-ban azonban elkezd

hettük a vári toronyraktárakba az állomány átszállítását, és ma már a Széchényi Könyvtár

nak körülbelül 600.000 kötete van a várban elhelyezve.

R.: Ez hány százaléka lehet a könyvállománynak?
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S.G.: Körülbelül hatvan százaléka. Az olvasószolgálatunkat ebben az évben éppen azért 

kellett korlátoznunk, mert a könyveknek ártott a várból a központi olvasószolgálathoz és 

vissza történő állandó ide-odaszáIIitás. Költségnövelő tényező volt ezekben az években 

az is, hogy a Széchényi Könyvtárnak újra és újra más épületeket, pótépületeket, pótrak

tárakat kellett vásárolnia, berendeznie, hogy állományát elhelyezhesse. Nem beszélve ar

ról, hogy maga a könyvtár üzeme is több épületben működik. Ez a szétszórt, gazdaságtalan 

elhelyezés igen sokba kerül.

R. : Köszönöm. Nagyon nagyon szerettem volna ezt a beszélgetésünket egyfajta optimizmus

sal zárni. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy amikor - többek között - beszél

tem Óvári Sándorral, a könyvtár vári ügyekkel foglalkozó igazgatójával, és mikrofonom 

elé kértem őt is, akkor nagyon tisztességesen ugyan, de nagyon szomorúan, azt mondta, 

hogy egyszerűen nem tud mit mondani. Elkeseredett és bár tudja, hogy tájékoztatási kö

telezettsége van, egyszerűen fél a mikrofonom elé ülni. Bizonytalan. Ön szerint meg tud

juk-e egyáltalán valamivel vigasztalni a hallgatóinkat? Mi a csuda lesz végül is a 

várból?

S. G.: Ha 3 kulturális kormányzat nagyon odafigyel erre az építkezésre és minden anyagi 

eszközt biztosit, elképzelhető, még a mai állapotban is, hogy ennek az ötéves tervnek a 

végére a Széchényi Könyvtár elkezdi várbeli működését.

R. : Tehát újabb öt év.

S. G.: Mit tudunk tenni? Csak reménykedni tudunk.

Rapcsányi László müsorszerkesztő: Pirulva hallgattuk dr. Somkuti Gabriella valóságot 

tükröző mondatait, az Országos Széchényi Könyvtár, híres nemzeti könyvtárunk kálváriáját. 

Pirulunk azok helyett, akiknek feladata, munkája, hovatovább hivatása a művelődési intéz

mények feletti őrködés.
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Beszámoló az OSZK Ifjúsági Bizottságának az elmúlt időszakban megtartott

üléseiről

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága az év közepétől kezdve kidolgozta az idén megrendezésre 

kerülő Ifjúsági Parlamentre való felkészülés ütemtervét. Május 15-i ülésünkön ismertettük 

az Állami Ifjúsági Bizottság, a KISZ Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Országos 

Tanácsa közös kiadványát /Útmutató az 1981/82 évi Ifjúsági Parlamentek megrendezéséhez/. 

Az anyagot a bizottság tagjai tanulmányozás végett sokszorosítva megkapták. Ezzel megin

dult különböző területeken a felmérő munka, s az utóbbi időben a fiatalok körében meg

nyilvánuló uj problémák és kérdések összegyűjtése a most megrendezésre kerülő parlament 

határozati javaslataihoz.

A felkészülés ütemterve:

1. Szeptember második felére az állami szervek és a társadalmi szervek vezetőségei 

elvégzik felmérő munkájukat, s arról beszámolnak az Ifjúsági Bizottságnak.

2. Október végére írásban elkészül az állami vezetés beszámolója a két parlament kö

zötti időszakban végzett munkáról. Ezt november első napjaiban a társadalmi szervek meg

vitatják.

3. A beérkező javaslatok alapján november 10-ig elkészül az un. parlamenti "Határoza

ti tervezet” első összeállítása. Az írásos anyagokat - a Beszámolót és a Határozati ter

vezetet - legkésőbb november 20-ig minden 35 éven aluli munkatársunk megkapja.

Az Ifjúsági Bizottság soron következő ülésén előre kiadott programjának megfelelően 

a legfontosabb aktuális kérdésekkel foglalkozott, igy az 1981. évi tanulmányi kirándulás 

ügyével, amit Leningrád, Helsinki és Varsó nagykönyvtárainak megismerésére a szakszerve

zet és a KISZ szervezett meg, s amin szeptember 10-e és 17-e között 34 munkatársunk vett 

részt. A tanúImányuttaI összefüggő problémákról Nagy Zoltán számolt be. Meghatároztuk a 

jelentkezők kiválogatásának szempontjait, az egy főre eső támogatás mértékét és foglal

koztunk a szakmai programok előkészítésével is.
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A pártszervezet által végzett vizsgálatokról és az OSZK átszrvezésével kapcsolatos 

tervekről Kastaly Beatrix tartott tájékoztatót.

A szeptember 25-én megtartott IB ülésen a parlamenti beszámoló tervezetének össze

állításához gyűjtöttünk össze részanyagokat és felméréseket. Lezárultak a pártvezetőség 

által a fiatal diplomásokkal lefolytatott pályakép megbeszélések, amik általánosítható 

következtetéseit megismertük. A szakszervezet ifjúsági felelőse elkészítette beszámoló

ját a fiatal szakszervezeti tagok körében kifejtett munkájáról. A KISZ titkár szóban 

összegezte a tagság véleményét, s jelezte, hogy az Ifjúsági Parlamenten beszámolót fog 

tartani az érdekvédelmi munkáról. Az Ifjúsági Bizottság is áttekintette eddigi üléseinek 

eredményeit.

Az Ifjúsági Bizottság állást foglalt, hogy az 1981. évi Ifjúsági Parlament egy lép

csős legyen, tehát minden fiatal munkatársunk személyesen vegyen részt rajta. A parla

ment megrendezésének időpontját november 30-ra tűzte ki. Az IB elnöke vállalta, hogy az 

állami vezetés beszámolóját november l-ig elkészíti, átadja a társadalmi szervek veze

tőségeinek megvitatására, a külön e tárgykörben összehívott ülésen megvitatja a beér

kező észrevételeket és javaslatokat, majd legkésőbb november 20-ig közreadja a végleges 

anyagokat.

Az 1981. november II-én megtartott IB ülésen a parlamenti írásos anyagokkal foglal

koztunk. A pártvezetoségnek a beszámolóval kapcsolatos álláspontját Kastaly Beatrix is

mertette, külön kitért a tetőtérbeépités kérdésére, s tolmácsolta a kerületi pártszerve

zet segítő szándékát. Heltai János, az SZB ifjúsági felelőse tájékoztatót tartott az SZB 

ülésen elhangzott javaslatokról és szövegmódositó észrevételeket tett. Hangsúlyozta a 

belső pályázati rendszer kiterjesztésének szükségességét, s kitért arra, hogy több 

publikálási lehetőséget kellene biztosítani a kutató fiatal munkatársak részére, esetleg 

sorozat indításával is. Az Ifjúsági Bizottság a beszámolót kritikus hangvételűnek és jó 

vitaanyagnak tartotta s néhány szövegmódosítással egyetértve elfogadta. A társadalmi 

szervektől beérkező javaslatok alapján összeállításra került a Határozati javaslatok ter

vezete is. Ezután Fábry György gazdasági igazgató beszámolt a két parlament közötti idő

szakban ifjúságpolitikai célkitűzéseket szolgáló pénzeszközök felhasználásáról. A be

számolót az IB elfogadta s a többi írásos anyaggal együtt a parlament elé terjeszti.

Zircz Péter - Nagy Zoltán

*rí|^ -T-

Tanulmányi kirándulás I.

Örömmel hallottuk a hirt április táján, 

nyílik külföldi tanulmányi kiránduIásra. Az

hogy egy év szünet után ismét lehetőségünk 

Ifjúsági Bizottság ülésén alakítottuk ki úti
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elképzeléseinket, hogy ebben az évben Leningrád, Helsinki és Varsó nagy könyvtárait te

kintjük meg. Az intézményvezetés jelentős anyagi támogatást biztosított, a Szakszervezeti 

Bizottság és a KISZ vezetősége vállalta az utazás előkészítését és megszervezését. Most 

az élményekben és ismeretekben gazdag tanulmányút befejeztével köszönetünket szeretnénk 

kifejezni 34 munkatársunk nevében az állami és gazdasági vezetőknek és a társadalmi szer

vek vezetőinek, név szerint is Zircz Péternek, Fábry Györgynek, Sonnevend Péternek, 

Susánszky Zoltánnénak, Juhász Lászlónénak és Inotai Istvánnak, akik elősegítették elkép

zeléseink megvalósítását.

A tanulmányút lebonyolításával az előző évekhez hasonlóan a Volántourist utazási 

irodát bíztuk meg, ahol régi ismerősünk, dr. Lázár Ferencné most is segítőkészen állt 

rendelkezésünkre, s jól előkészítette a túristautaktól eltérő, szakmai jellegű tanulmány

úinkat.

Külön ki kell emelnünk a Volántouris1 által delegált idegenvezető, Nagy Gáspár te

vékenységét. Előzetesen megkeresett bennünket és alaposan felkészült könyvtári szakkér

déseink tomácsolására. Minden vonatkozásban kiváló nyelvi, szakmai és emberi képességek

kel rendelkező idegenvezetőt ismertünk meg benne. Rövid Lengyelországi tartózkodásunkat 

városnézés és könyvtár látogatás megszervezésével tette színesebbé, s az apróbb problé

mákat is sikerült kitűnő nyelvtudásával és rugalmas szervezőkészségével megoldania.

Helsinkiben egy bájos, magyarul kitünően beszélő hölgy jelent meg, Éva Poikonen, 

akiről kiderült, jó néhány éve ment férjhez Finnországba. Hallatlanul kedvesen és szeré

nyen beszélt, de végtelenül lelkesen, s fel-felocsudva figyeltük, ahogy minden könyvtári 

intézményről részletesen tájékoztatott bennünket, ismertetve az állományok jellegét és 

összetételét is. Bár a hivatalos programban csak egy városnézés szerepelt, eljött velünk 

a Nemzeti Könyvtárba is, s az ő ötlete alapján jutott el csoportunk a Finn Állami Levél

tárba. Nagy szeretettel emlékezünk rá.

N. Z.

Leningrádba

csoportunk szeptember 10-én este érkezett a MALÉV menetrendszerű járatával.

A repülőtéren szeles, esős idő fogadott mindkét. A vámvizsgálat után különbusszal vittek 

a város egyik legmodernebb szállodájába, a PuIkovszkajába. Este még közös sétát tettünk 

a környéken a Moszkvai sugárúton. Másnap délelőtt autóbuszos városnézésen ismertettek meg 

bennünket a főbb nevezetességekkel, a Néva-parti palotasorraI, a Pa Iota-térrel, Nagy Pé

ter cár lovasszobrával, a Néva és a Fontanka folyó hidjaival, az Izsák székesegyházzal, 

az Admiralitás épületével. Az idő rövidsége miatt csak az autóbuszból láthattuk a 

Szmolnij székesegyházat és a Szmolnij épületét, ami jelenleg a Leningrádi Városi Párt- 

bizottság központja. Déjután látogatást tettünk a SzaItikov-Scsedrin könyvtárban.

Másnap megnéztük a Péter-Pál erődöt és az orosz cárok fő temetkezési helyéül szol

gáló székesegyházat. Jutott idő arra is, hogy az Ermitázs-gyüjtemény egy-egy - szabadon 

választott - töredékével ismerkedjünk. Délután csoportunk kirándulást tett Petrodvorecbe, 

az orosz cárok nyári szálláshelyére. Szemerkélő esőben érkeztünk az európai uralkodók
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barokk kastélyainak mintájára épült palotához. Végigsétáltunk a parkon, lementünk a 

tengerpartra, megnéztük a szobrokat és a szökőkutakat. Az eső ellenére is jól szóra

koztunk a játékos "műtárgyak” kipróbálásával.

Este a város a Grúz Népi Együttes műsorával és az esti kivilágítást bemutató autó- 

busz-köruttaI búcsúzott tölünk. Másnap reggel a Finn pályaudvaron vonatra ültünk és elin

dultunk Helsinki felé.

Z. F.

Helsinki

pályaudvarán 13-án este idegenvezetőnk mellett egy férfi álldogált, kezében két 

szál vörös rózsával. Nem miránk várt ugyan, de - mint kiderült - hiába. Végül a virágot 

csoportunk két tagjának adta: "Érezzék jól magukat Helsinkiben!"

Autóbuszon vittek szállásunkra, a Hotel Hospizba. Útközben az idegenvezetőtől meg

kaptuk az angol nyelvű programot, s részletes térképet kaptunk Helsinkiről. A vacsora 

után kisebb csoportokban esti városnéző sétára indultunk. Mi a Mannerheimintien sétál

tunk végig. Elhaladva Mannerheim marsall lovasszobra, Aimo Tukiainen alkotása mellett 

a klasszicista stílusban épített parlament épületéhez jutottunk. Előtte ott állnak a finn 

köztársaság volt elnökeinek, StahIbergnek, Svinhufvudenak, Kallionak a szobrai. Láttuk 

a finn nemzeti romantika egyik legszebb alkotásaként számontartott Finn Nemzeti Múzeu

mot - hatalmas bronzkapuját Eric Ehrström tervezte. Nem messze tőle áll a Városi Muzeum, 

épületét Aurora Karamzin ajándékozta a városnak. A legimpozánsabb látványt azonban az 

1971-ben Alva Aalto tervei szerint készült fehérmárvány Finlandia-palota nyújtotta.

Másnap délelőtt autóbuszos városnézésen napfénynél is megtekintettük az előző este 

látottakat. Jártunk a piacon és a Kápolna sörözőnél, megnéztük a Szikla-templomot, az 

Államtanács palotáját, a Svéd Színházat, az Elnöki Palotát és a Városházát. Utána buszunk 

kivitt Tapiolába. "Tapio erdőisten lakta" kisváros - 1954-ben Aarne Ervi tervezte a finn 

lakásalapitvány pályázatára. Csodálatos, erdős-sziklás területen épült - a finnek leg

főbb vágya a városhoz közel, de erdők, hegyek és tavak között élni. Visszafelé Helsinki- 

be megálltunk az otaniemi Műszaki Egyetem fából épült kápolnájánál és a híres Sibelius- 

emlékmünél, Eila Hiltunen "acélorgonájánáI".

A délutáni könyvtárIátogatás után az Egyetemi Könyvtárban újra kisétáltunk a kikötő

be, a piacra, de már üres volt a tér. A virágárus-standoktól körülvéve áll Havis Amanda- 

szökőkutja. A négy tengeri oroszlánnal körülvett, Helsinkit szimbolizáló nőalakot a finn 

diákok minden év május l-én jelképesen diákká avatják - egy diáksapkát nyomnak a fejébe.

Másnap, a szabad program keretében legtöbbünk*a Seurasaari Szabadtéri Múzeumot láto

gatta meg, mely 45 hektár alapterületen helyezkedik el. A látogatót a finn népi építészet 

jellegzetes faházai, s kedves, szelíd mókusok és kacsák fogadták. A finn halászok hasz

nálati tárgyai is ki voltak állítva. Seurasaarin van egyúttal az elnök szállása, ha fenn 

van a zászló, az elnök otthon tartózkodik.

Este öt óra körül a Déli kikötőben szálltunk be a Silesia tengerjáróba - Viszontlá

tásra Helsinki! - Na kérni in Suomi!

P. I . - Sz. R.

244



A huszonöt órás hajóút vacsorával kezdődött, s a hajó disco-jában folytatódott - 

egyesek ugyan tengeri betegségtől tartottak, de'ez végül "kimaradt a programból". Másnap 

a hajó kapitánya kérésünkre végigvezetett a hajón, megmutatta azt a gépháztól a navigá

ciós fülkéig, s politikai jellegű kérdéseinkre is kielégítő válaszokat adott. Este 8-kor 

érkeztünk meg 

Gdanskba.
Vacsora után éjszakai sétára indultunk - itt is, mint másnap Varsóban, azt ta

pasztaltuk, hogy a lengyel építészet kitünően oldotta meg a világháború iszonyú pusztítá

sai után a helyreállítás hatalmas feladatát. A jellegzetesen északi reneszánsz óvárosi 

épületek, a templomok és a városháza mindenkinek maradandó élményt nyújtottak.

A varsói
repülőgéphez reggel fél ötkor kellett felkelni, s ez többeket alaposan megvi

selt. Szunyókáltak a repülőgépen, a megérkezést követő autóbuszos városnézés alatt, sőt, 

még a Nemzeti Könyvtárban is. A délutáni szabad program nagy részét különböző presszók

ban töltöttük egy-egy gyenge és drága kávé mellett, azután a régi városrész falai között 

nézelődtünk. Láttuk Wisinsky bíboros sírját, megnéztünk néhány templomot és kihalt üzle

tet.
Este hét órakor csomagjainkkal és egy hét fáradtságával a vállünkön indultunk ki a 

varsói repülőtérre az MA I2l-es járathoz - Viszontlátásra Varsó!

ooooooooooooooooooooo
OOOOOOOOO

M.E.

Frissen doktorált: Z. Héjjas Eszter

Az elmúlt évben érdekes történeti témájú doktori disszertáció került ki a Régi 

Nyomtatványok Tára egyik munkatársának "műhelyéből". Z. Héjjas Esztert, aki tavaly készí

tette el dolgozatát, munkájának témájáról kérdezem:

- A XVII. századi magyar történelem egyik legvitatottabb s egyúttal legkevésbé felderí

tett szakasza a Thököly-fel kelés. Magát az eseménytörténetet ugyan többé-kevésbé ismer

jük, a háttér azonban sok tekintetben szinte teljesen a homályba vész. Ilyen részterü

let a diplomácia-történet is, ezen belül a francia szövetség kérdése.

Dolgozatom célja az 1674 és 1688 közötti időszak francia kapcsolatainak feltárása.

Ez az a korszak, 'amikor először valósul meg a francia-magyar szövetség, először születik 

írásos megállapodás a Bécs ellen harcoló bujdosó hadak megsegítéséről. Thököly Imre és 

a kuruc mozgalom külpolitikájáról szólva talán a leginkább vitatott a "törökösség" kérdé

se, ennek megértéséhez azonban alaposan ismernünk kell a Franciaországhoz fűződő kapcso

latok történetét. Ezeknek az ismeretében dönthető el, vajon valóban szószegő, szerződés- 

szegő volt-e valamelyik fél? Igaz-e, hogy a francia uralkodó csak addig támogatta a kuru-
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cokat, amíg a nyugati hadszíntér érdekei igy követelték? Mondhatjuk-e, hogy a kuruc 

vezetők a maguk egyéni céljaikra akartak pénzsegélyt kapni, s valójában eszük ágában sem 

volt komoly hadjáratot folytatni?

Mindezek a kérdések úgy hiszem eléggé bizonyítják, a téma izgalmas, érdemes vele 

foglal kozni.

- Hogyan segített ebben a kutatómunkában az a körülmény, hogy hivatalból is régi nyomtat

ványokká I vagy körű I véve?

- A korszak megismeréséhez, a kapcsolatok feltárásához rendeIkezésre álló forrásanyag 

különböző típusokból áll össze. Elsődleges szerepe van a fellelhető eredeti anyagnak, ez 

azonban különböző okok folytán töredékes, és ami kevés ránk maradt, az is nagyon szét

szórt. A legfontosabb iratokat már a múlt század végén publikálták tudományos folyóira

tokban vagy önálló kiadványokban. Jelentős és érdekes az az anyag is, ami Apponyi Sán

dor jóvoltából áll a kutató rendeIkezésére. A korabeli röpiratok egész halmaza, amelyek 

sokszor igen eltérő szemszögből adnak képet az egyes eseményekről. Idestova öt éve élek, 

dolgozom ezek között a nyomtatványok között, nagyon nagy segítség ez, csak akkor lehet 

igazán felmérni, ha arra gondolok, mennyi munkába, utánajárásba kerülne elolvasásuk, 

tanulmányozásuk, ha az olvasószolgálati órákban vehetném csak kézbe őket. De maga a 

könyvtári munka is sokat segít, módszertani és hangulati közeledést is ad. Mindezen túl

a közvetlen környezet, a közelemben dolgozó kollégák példája az ellankadás, hogy ne mond

jam, az ellustulás pillanatain is átsegít.

- Miben látod a dolgozat továbbfejlesztésének lehetőségeit, készül-e a témából publikáció?

- Továbbfejlesztés egyelőre talán időbeli kiterjesztést jelentene. Kicsit szokatlan mó

don, a téma egyik részének kidolgozását, legalábbis saját, jelenlegi szintemen befejeztem, 

és a folytatás előtt most alapozó munkába kezdtem. Megpróbálom összegyűjteni és össze

állítani azt a bibliográfiát, amire véleményem szerint nem csak nekem van szükségem. Már 

az előbb is említettem, a forrásanyag nagyon szétszórt, talán a magyar történelem ismert 

és sokat vitatott korszakai közül az egyik legrosszabbul feltárt ez, már ami a forráso

kat és általában a bibliográfiai feltárást illeti. Emellett azonban, visszatérve az idő

beli kiterjesztéshez, tovább szeretném vizsgálni a francia kapcsolatokat. Talán jobb len

ne úgy mondani, előbb, hiszen a következő szakaszban az 1664 és 1674 közötti éveket ter

veztem tüzetes vizsgálat alá venni.

- Hol végeztél eddig kutatásokat és mik a további terveid?

- Az eddigi munkám jószerével a Magyarországon hozzáférhető és elsősorban nyomtatásban 

is megjelent anyagra épült. A két dolog nagyjából fedi egymást, bár az Országos Levéltár 

különböző nagy fondjaiban bizonyára még sok, ismeretlen adat bújik meg. Tehát a további 

kutatás iránya Magyarországon a kiegészítő kutatás. A másik, amitől bevallom őszintén 

meglehetősen sokat remélek, egy nagyon várt és nagyon kis valószínűséggel kecsegtető 

franciaországi kutatás lenne. Az alapvető levéltári anyag ugyanis ott van, és még ezidáig 

kiadatlan. A magyarországi gyűjteményekben megőrzött levelezés nagyobb része a protokoll, 

az udvariassági formulák, a tiszteletteljes, hódolatteli vagy éppen leereszkedően nyájas 

és üres ígéretek egyébként szép és érdekes tárháza. A lényeget azonban a titkos követi 

jelentések illetve utalások őrzik, ezek pedig a külügyi archívumban találhatók a mai
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napig is Párizsban.

Mind a további munkára, mind az esetleges publikációra vonatkozóan, remélhetőleg 

jó lehetőség nyílik majd a közelgő évforduló, /I983 / Pécs 1683-as török ostromának 300. 

évfordulója kapcsán.

- Most ritkán találkozunk Veled, mert francia tolmácsképző tanfolyamra jársz. Tudomásom 

szerint ez az első alkalom, hogy ilyen tanfolyamon könyvtárunk is képviselteti magát. 

Kérlek, beszélj bővebben erről az oktatási formáról.

- Mondhatnám azt, intenzív nyelvtanfolyam. Napi átlagban 6 óra foglalkozás, és Mházi 

feladat” kb. ugyanannyi időre. Persze annyi eltérés van, hogy már nem a nyelvtani szabá

lyok begyakorlása, alkalmazásuk elsajátítása a feladat. Magasszintü továbbképzés, nagyon 

"tömény” két fő iránnyal, tolmács illetve fordító képzéssel. A feladatok sokrétűségének 

igazolására elég arra hivatkozni, hogy mennyire eltér egymástól a két munka. Ennek meg

felelően nagyon sokféle foglalkozásunk van. 6 fős csoport, "lazsálni” nem lehet, hiszen 

mindenkinek állandóan "színen” kell lennie. Van tolmácsolás magyarról franciára és vissza, 

laborban vagy osztályteremben, a Francia Rádió magnóra vett hírei alapján, vagy "eleven 

francia” előadó élő előadása alkalmával. Fordítunk újságcikket, szinte kizárólag az ál

talában nehéz stílusúnak ismert "Le Monde”-ból, de vannak jogi szövegek is, pl. anya

könyvi kivonat, munkatörvénykönyv stb., de ugyanígy kapunk filozofikus jellegű vagy már 

szinte szépirodalmi anyagot is. Legutóbb franciáról magyarra fordítás "címen” Sartre Mi

az irodalom c. munkájának egy kis részletét kaptuk kézhez, magyarul és franciául. A két 

szöveget összehasonlítva kellett kontroII szerkesztőként a már megjelent magyar fordítást 

átnézni, esetlegesen javítani.

Kitűnő tanáraink vannak, egészében véve csodálatos dolog hónapokon keresztül a na

gyon szeretett nyelv légkörében élni. Még nem is említettem, országismeret megjelöléssel 

Franciaország mindennapjaival, történelmével, jelenével, kultúrájával, tűnt és mai nagy

ságával is foglalkozunk.

- Hogyan tervezed a tudományos munka és a magasfoku nyelvtudás egyenrangú hasznosítását?

- A nyelv számomra nemcsak munkaeszköz, de elsősorban közeg, amelyben élek, és igen szí

vesen élek. További történészi munkatervem szerves része a francia anyag ismerete, hasz

nálata, de a napi munkában, a könyvtárban is lépten-nyomon szükség van Galliára. A régi 

nyomtatványok szakterületének igen gazdag francia szakirodalma var\ a nyomdatörténet XVI. 

századi francia emlékekben közismerten igen gazdag. Ezen kívül gyakran kell a könyvtár 

francia nyelvű levelezésében résztvennen> úgy érzem a Széchényi Könyvtár rangja, hírneve 

kötelez, hogy tőlem telhetőén "tökéletes" /létezik ilyen?/ munkát adjak ki a kezem közül. 

Ez alkalommal is szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a 

tolmácsképző kurzuson résztvegyek.

Németh S. Katalin
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Miről irt a Híradó huszonöt évvel ezelőtt?

Könyvtári kis illemtan

Könyvtárunknak örvendetesen sok uj olvasója van. Ezek az "újoncok" természetesen 

még nem ismerik eléggé a kulturált könyvtárhasználat alapelveit, az olvasók jogait és 

kötelességeit. Jó volna számukra Könyvtári kis illemtant, esetleg Kassovitz képeivel ko- 

szoruzott kis illemtant kiadni. A kiadandó illemtan szövegrészéhez szeretnék hozzájárul

ni az alábbi pontokkal.

1/ Egyéni és csoportos látogatás

A könyvtárt lehetőleg egyenként látogassuk. Házaspárok, jegyesek, komoly kutatási szán 

dákkal rendelkező szereImespárok együttes látogatása megengedhető. Vizsgára készülő ba

rátnők ne jöjjenek háromnál többen, s a vizsga kilátásait, a professzorok kedélyállapotát 

ne az olvasóteremben vitassák meg. Galerik kíméljenek!

2/ A gyűjtemények gyarapítása

Az OSZK gyűjtőköre erősen korlátozott. Nem tudjuk állományunkba besorolni a könyvek 

lapjai közé helyezett zsebkendőket, ceruzákat, préselt virágokat, cigarettákat, kalucsni- 

kat. Nem vállalhatjuk a könyvtár falain elhelyezett freskók és inscriptiók megőrzését sem

3/ A berendezési tárgyak védelme

Gyujtóst, tűzifát a lakásához legközelebb eső Tüker-telepen szerezzen be. Katalógus

fiókokat ne vigyen haza begyújtás céljából.

4/ Az olvasók egészségének védelme

Ne ugráljon rá két lábbal a tárlók üvegére, mert kificamíthatja a bokáját!

Ne üljön huzamos ideig a hideg folyosó ablakpárkányán, mert felfázhat!

De ne üljön huzamos ideig az olvasóteremben sem, mert az oxigénhiány súlyos tünetekkel 

jár! /fejfájás, émelygés, álmosság./
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Vegye igénybe kényelmesen berendezett, fűtött, tiszta levegőjű társalgóhelyiségein- 

ket - majd odafönt a Várban.

5/ Küzdelem a zsúfoltság ellen

Szeretné ha nem kellene a ruhatárnál negyedórákat várni?

Szeretne az olvasóteremben kényelmesebb helyet, jobb kiszolgálást?

Szidja barátainak és ismerőseinek a Széchényi Könyvtárat! CV.B.D

A SZAKSZERVEZETI ÜDÜLÖK
Átmenetileg üresen maradó 
férőhelyeinek hasznosítása

A szakszervezeti üdülők valamennyi férőhelyére 
egész évre, minden turnusra kedvezményes térítési 
díjú beutalójegyeket ad ki a SZOT. Gyakran elő
fordult, hogy azok, akik beutalójegyet kaptak, rö- 
videbb ideig tartózkodtak az üdülőben, mint ahány 
napra szólt a beutalójegyük.

Annak érdekében, hogy az üdülőkben az év min
den napján valamennyi férőhely foglalt legyen, fel
hatalmazást kaptak az üdülők vezetői, hogy az át
menetileg üresen maradó férőhelyekre — a bérle
mények, üdülőszanatóriumok, gyermek- és szak
munkástanuló-üdülők, külföldre járó üdülőhajók 
kivételével — önköltséges, illetve teljes önköltséges 
térítési díj ellenében, az adott üdülőben levő üdü
lési formának megfelelően felnőtteket, családokat 
elhelyezhessenek.

Az üdülők szabad férőhelyének hasznosítása 
miatt a kedvezményes beutalójeggyel érkezők sem 
elhelyezésüknél, sem ellátásukban hátrányt nem 
szenvedhetnek.

'Az önköltséges hasznosításban jelentős szerepet 
játszik az előzetes „Értesítés”-ek adatszolgáltatá
sa, melyeket a beutaltak üdülésük előtt 8—>10 nap
pal küldenek el az üdülőbe. Az üdülővezetők ezek
ből tájékozódnak, hogy a beutalójeggyel rendelke
zők az adott turnus valamennyi napján vagy rövi- 
debb időre veszik igénybe az üdülést, s így hány 
férőhely marad átmenetileg üresen.

A szabadon maradó férőhelyek igénybevételének 
lehetőségei:

— az üdülőben tartózkodók üdülésük lejárta 
után még néhány napig ott maradhatnak;

— a beutalójeggyel rendelkezőt üdülése alatt 
közvetlen hozzátartozója meglátogatja, és né
hány napot ott kíván tölteni;

— az üdülővezető kapcsolatot tarthat az egyes 
üzemekkel, vállalatokkal, s ha igény van rá, 
az ott dolgozókat elhelyezheti néhány napra;

— a szakszervezeti bizottságok — vagy egy-egy 
dolgozó — telefonon, esetleg levélben meg

kereshetik az üdülő vezetőjét, tudakozódva az 
elhelyezési lehetőség iránt Ez utóbbiak ter
mészetesen csak néhány nappal a tervezett 
igénybevétel előtt történhetnek.

Az önköltséges elhelyezés időtartama

1. Nyári főidényben (június 1-től augusztus 31- 
ig) valamennyi I—II. és III. kategóriába sorolt ma
gaslati, gyógyhelyi, balatoni és egyéb üdülőben 
5 (öt) nap.

2. Elő- és utóidényben (szeptember 1-től követ
kező év május 31-ig):

— minden 1. kategóriába sorolt magaslati és 
gyógyhelyi üdülőben 7 (hét) nap;

— az I. kategóriába sorolt balatoni és Duna
kanyari, valamint az összes II. és III. kategó
riába sorolt üdülőben 14 (tizennégy) nap.

Az 1. és 2. pontban meghatározott napokon túl 
— ha a férőhely továbbra is üresen maradna, és az 
elhelyezett igényt tart rá — ugyanazon személy 
részére újabb elhelyezési jeggyel meghosszabbít
hatja az üdülővezető az elhelyezés időtartamát, de 
ez összességében a 2 hetet nem haladhatja meg.

Az elhelyezés ún. „Elhelyezési jegy” tömbben 
levő 3 példányban kiállított nyomtatvánnyal törté
nik. Ez az elhelyezőjegy, illetve fizetési bizonylat.

Minden szabad férőhelyre elhelyezett személy az 
önköltséget vagy a teljes önköltséget előre köteles 
megfizetni. Szabad férőhelyen szállás étkezés nél
kül is igénybe vehető. Az igény szerinti egész na
pos étkezés vagy a részétkezés térítésének a mérté
két az adott üdülőre érvényes ügyviteli utasítás 
tartalmazza.

Önköltséget fizet az elhelyezésért és ellátásért az 
a személy, aki tagja a szakszervezetnek, továbbá 
jogosult családtagja, házastársa, 18 éven aluli gyer
meke. (Az igényjogosultnak a szakszervezeti tagsá
gi könyvét fel kell mutatnia.)

Teljes önköltséget fizet az elhelyezésért és ellátá
sért az a személy, akinek a foglalkoztatása nem a 
munkaviszony keretei között történik vagy nem. 
tagja a szakszervezetnek (alkotóművészek, fordí
tók, tolmácsok, ügyvédek, kisiparosok, kiskereske
dők stb.). Az e kategóriába tartozó nem szakszer
vezeti tag hozzátartozói is csak a teljes önköltség
gel nyerhetnek elhelyezést.

Külföldi állampolgárt és gyermekét szabad férő
helyen elhelyezni — sem önköltséggel, sem teljes, 
önköltséggel — nem lehet

Az önköltséggel — teljes önköltséggel — elhe
lyezett személyek jogosultak a kedvezményes jegy
gyei üdülőket megillető szolgáltatások igénybevé
telére (ellátás, program stb.).

Gyógyüdülőkben — ahol az üdülő saját fürdő
medencével rendelkezik — a fürdőt saját felelős
ségükre vehetik igénybe, de a gyógyszolgál tatáso
kat (orvosi kezelés, masszázs, iszappakolás, külön
böző elektromos kezelések stb.) nem.

249



Ára 4t- Ft


