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Főigazgatói körlevél

Valamennyi igazgatóság, főosztály, osztály és szervezeti egység vezetőjének

A Művelődési Minisztérium Könyvtári osztálya 19.072/1982 sz., f. év január 12-én 
kelt leiratában - hivatkozva az Országos Széchényi Könyvtárban, ill. a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központban lefolytatott vizsgálatok megállapításaira, az OSZK Vezetői 
Tanácsa 1981. október 8-i állásfoglalására, az OSZK KMK igazgatója javaslataira, az 1980 
októberi miniszterhelyettesi értekezlet határozataira, az Állami Tervbizottságnak a Vár
beruházással kapcsolatos 1981. decemberi állásfoglalására, ami a vári beköltözés előké
szítő munkálatainak meggyorsítását igényli - az OSZK szervezetének módosítását tartotta 
szükségesnek.

I .

Az átszervezéssel kapcsolatban a minisztérium általános elvi álláspontja a követke
ző:

- a budai Várpalota F-épületébe való költözés után a könyvtár jogilag és gyakorla
tilag egyaránt egységes intézményként működjék;

- a jelenleginél nagyobb, s ennek megfelelően kevesebb számú szervezeti egység kí
vánatos, amelyek nagy többsége az egész magyar könyvtárügy működésére is kiterjedő fela
datkörre I rendeIkezzék;

- feltétlenül szükséges, hogy a szervezet a könyvtári munkafolyamatok logikus rend
jének megfelelően alakuljon ki;

- minden elkerülhető párhuzamosságot fel kell számolni az állománygyarapításban, a 
a feldolgozásban és a szolgáltatásokban, egyaránt.

I I .

A szervezeti módositások közül azonnali hatállyal életbe lépnek az alábbiak:
I./ A könyvtár fő szervezeti egységei a következők:

I. Gyűjteményi Főosztály
II. Központi Szolgáltatások Főosztálya

III. Állományvédelmi Főosztály
IV. Gazdasági Igazgatóság

Az I. főosztály a volt 1-1I., a II. főosztály a volt III-1V. főosztályokból alakul, 
a III. főosztály a volt Beruházási és Könyvtári Üzemi Igazgatóságnak felel meg.



2. / A Nemzetközi Csereszolgálat all. főosztály, a Retrospektív Bibliográfiai 
Szerkesztőség az I. főosztály szervezetébe kerül.

3. / Valamennyi főosztály, igazgatóság és önálló osztály közvetlen felügyeletét a 
főigazgató látja el. A főigazgatóhelyettesek közül dr. Havasi Zoltán a könyvtári kuta
tások szervezése, irányítása terén, Zircz Péter a könyvtárban folyó fejlesztő tevékeny
ség és a napi operatív munka irányítása terén illetékes. A Tudományos Titkárság dr. 
Havasi Zoltán irányításával működik.

III.

Az alábbi szervezeti módosítások fokozatosan, a rájuk vonatkozó javaslatok kidol
gozása ütemében kerülnek végrehajtásra:

1. / A két főigazgatóhelyettes közvetlen irányítása mellett kutatásirányitási, III. 
fejlesztési részleget kell létrehozni, a könyvtári rendszer egészére kiterjedő feladat
körrel. E szervezeti egységek létrehozásánál a KMK-ban folyó, hasonló jellegű vagy szo
rosan kapcsolódó tevékenységeket is figyelembe kell venni.

2. / A III. főosztályon belül a kiadványok műszaki szerkesztésével foglalkozó cso
portot kell létrehozni.

3. / A személyzeti munkával, továbbá a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő ügyin
tézési munkát a könyvtár egészére /beleértve a KMK-t is/ központilag a Személyzeti osz
tály, illetőleg az Igazgatási osztály keretében kialakítandó csoport végezze.

IV.

A könyv- és períodikafel dolgozás és rekatalógizálás, valamint az Uj Könyvek szer
kesztősége szervezeti elhelyezésére, Illetve a feldolgozás és a rekatalogizál ás raciona
lizálására vonatkozólag 1982 április 30-ig kell konkrét javaslatot kidolgozni.

Budapest, 1982. január 25-én
Dr. Jóboru Magda s.k. 

főigazgató

2



A könyvtár Vezetői Tanács december 17-én tartott ülésén első napirendi pontként 
Mohor Jenő osztályvezető: "A kurrens hungarika-regisztráciő és -tájékoztatás fejleszté
sének Iehetőségeitf c. előterjesztést tárgyal ta meg és az alábbi határozatokat hozta:

I./ A kurrens hungarika-regisztráciő és -tájékoztatás fejlesztését az előterjesz
tésben lefektetett alapelveknek megfelelően meg kell kezdeni. Ennek érdekében:

a/ 1982. első negyedében induljon meg a magyar kultúra külföldi visszhangját, ill. 
a külföldön élő magyarság kulturális életét regisztráló dokumentációs és információs 
szolgáltatás. Az uj szolgáltatást a terveknek megfelelően egyelőre kísérletképpen, in
tézményközi vállalkozásként kell megindítani és fokozatosan felfejleszteni, menet köz
ben tisztázva és kimunkálva a még függőben lévő tartalmi, szervezeti és pénzügyi kérdé
seket.

b/ A jelenlegi két kurrens hungarika bibliográfia, a Hungarika Irodalmi Szemle és 
a Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok 1982-ben még változatlan tartalommal és formában 
kerüljenek kiadásra.

c/ A Vezetői Tanács egy év múlva kapjon tájékoztatást az uj hungarika információs 
szolgáltatás eredményeiről és működéséről.

A Vezetői Tanács ezután második napirendi pontként dr. Ferenczy Endréné főosztály- 
vezető: "A Plakát- és Kisnyomtatványtár, valamint a Színháztörténeti Tár gyűjtőkörének 
felülvizsgálata” c. előterjesztését tárgyalta meg és a következő határozatokat hozta:

1. / A Plakát- és Kisnyomtatványtár, valamint a Színháztörténeti Tár gyűjtőkörének 
felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokat a könyvtár vezetősége elfogadja. Gondoskod
ni kell az elfogadott javaslatoknak a Gyűjtőköri Utasításban, ill. azt kiegészítő fő
igazgatói utasításban való közzétételéről.

2. / A Színháztörténeti Tár segédkönyvtárának fejlesztése olyan keretekben történ
jék, hogy az ne lépje túl a magyar színháztörténeti kutatáshoz szükséges segédletek kö
rét.
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3./ A MM Könyvtári osztálya figyelmét fel kell hívni arra, hogy a szinháztudomá- 
nyi szakkönyvek gyűjtése azaz a színháztudomány szakkönyvtári feladatainak ellátása 
nincs megnyugtatóan megoldva.

Az OSZK tudományos dolgozói jegyzékének
meghatározása

Az OSZK tudományos dolgozóinak számbavétele az 1980-as miniszteri és az I98l-es 
miniszteri és akadémiai főtitkári utasításokon alapul, amelyek a tudományos dolgozók 
egységes követelményrendszerét és a kutatóhely, valamint a tudományos dolgozók munka- 
és továbbképzési terve elkészítésének kötelezettségét írják elő.

A Tudománypolitikai Bizottság már 1976-ban szükségesnek tartotta valamennyi kuta
tó-fejlesztő tevékenységet végző számára olyan egységes követelményrendszer bevezeté
sét, amely a tudományos dolgozók alkalmazásának, minősítésének, személyi elbírálásának 
eszközéüI szolgál.

Könyvtárunkat a már említett 1980-as miniszteri utasítás nyilvánította kutatóhely
nek, az I98l-es miniszteri és akadémiai főtitkári együttes utasítás pedig a művelődési 
miniszter közvetlen irányítása alatt álló, az MTA által támogatott intézménynek minősí
tette .

A tudományos dolgozók 1981-re érvényes jegyzéke még nem alakult ki, a múlt évben 
csak előzetes számbavétel történt, amely az intézmény ötéves kutató-fejlesztő terve meg
alapozásához volt szükséges.

A középtávú terv 1981-ben történt jóváhagyása után, a kutatóhely vezetője köteles 
gondoskodni arról, hogy a tudományos dolgozók a kutató-fejlesztő feladataikat - az in
tézmény tervén alapuló - személyre szóló, középtávú munka- és továbbképzési terv szerint 
lássák el és éves terv szerint folytassák tevékenységüket. Az éves tervet a kutatóhely 
vezetője hagyja jóvá, az abban foglaltak végrehajtását évenként értékeli.

Az éves tervezés és éves beszámolás, továbbá az a körülmény, hogy uj tudományos 
dolgozók alkalmazására is sor kerül év közben, mások kiválnak az intézmény dolgozói so
rából, valamint megint mások egyik évről a másikra felsőbb kategóriába kerülhetnek /pl. 
tudományos fokozat elnyerése után/, a tudományos dolgozók jegyzékének évenkénti újra meg
határozását követeli meg.

Az 1982-re érvényes jegyzék összeállításakor 
- alapul vettük a benyújtott egyéni terveket; ezek egy része nem mindenben felelt 
meg ugyan a kutatás és fejlesztés körültekintő tervezése követelményeinek, mégis 
elegendőnek bizonyultak annak mérlegeléséhez, hogy az egyes munkatársak - a munkás
ságukról eddig is kialakult vélemények ismeretében - tudományos dolgozóknak tekint
hetők-e, iII. kategóriába sorolhatók-e a megszabott követelmények alapján;
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- minden esetben kerestük az egyéni terv és az intézményi terv kapcsolatát, össze
függését, mert tekintettel kellett lenni a kutatóhely munka- és továbbképzési 
feladataira, valamint a kutatóhely és a tudományos dolgozó munkaterveinek össz
hangjára;

- nem kerültek fel a tudományos dolgozók jegyzékére azok a munkatársak, akiknek ugyan 
meghatározott munkakörökben a könyvtári alapműveletek ellátásához tudományos felké
szültségre van szükségük /tudományos tájékoztatás, osztályozó tevékenység stb./, ám 
kutató-fejlesztő munkát rendszeresen nem folytatnak;

- a tudományos dolgozók egyes kategóriáiban előirt szakmai gyakorlati időt szigorúan 
vettük, de nem önmagában, hanem az egyéb követelményekkel együtt vettük csak szá
mításba, vagyis számolnunk kellett azzal, hogy a tudományos dolgozó munka- és to
vábbképzési terve a dolgozó felkészültségéhez és a kutató-fejlesztő munkában elért 
eredményeihez igazodjék;

- alkalmaznunk és érvényesítenünk kellett a miniszteri utasítás mellékletében meg
szabott nyelvtudási követelményeket; engedményt csak a tudományos munkatársi kate
góriánál tettünk, ott, ahol két idegen nyelvből a szakirodalmi szöveg megértéséhez 
szükséges nyelvismeret az előírás; úgy véltük: ha a dolgozó egy nyelvből állami 
nyelvvizsgával vagy tanári diplomával rendelkezik, nyilvánvalóan általános nyelvi 
tájékozottságot is szerzett, ami lehetővé teszi egy más nyelvben való eligazodá
sát is.
A felsorolt szempontok következetes alkalmazása után a múlt évben szóba hozott 

125 dolgozó közül 7l került a tudományos dolgozók jegyzékére.
A jegyzék összeállítása csak egyik első mozzanata az intézményi kutatásszervezés, 

-irányítás magasabb szervezettséget követelő mechanizmusa kialakításának.
Az OSZK tudományos dolgozóinak jegyzéke összhangba hozandó a most készülő káder

fejlesztési tervekkel, továbbá egyik alapját képezi a pótszabadságok meghatározásának.

Havasi Zoltán

ooooooo
Mielőtt az OSZK tudományos munkatársainak névsorát közölnénk, ismertetjük a már 

említett 101/1980. /M.K.4./ KM számú utasítás 2. számú mellékletének a tudományos munka
körök /az egyes kategóriák/ követelményeire vonatkozó előírásait.

Tudományos Tanácsadó

"Tudományos tanácsadó lehet az, aki egyetemi végzettséggel és tudományos fokozattal,
valamint tudományterületén hosszú időn át /legalább 15 évig/ folytatott szakmai gyakor
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lattal, magasszintü szak- és módszertani ismeretekkel rendelkezik, képes ezek átadásá
ra is, továbbá ismeri tudományterüléte hazai és nemzetközi eredményeit, valamint fontos 
döntések előkészítését tanácsadással segíteni tudja. A tudományos tanácsadó rendelkez
zék továbbá egy idegen nyelv előadói szintű ismeretével, legalább egy másik nyelvből 
pedig a szakirodalmi szöveg megértéséhez szükséges nyelvismerettel.1*

Tudományos főmunkatárs

,TTudományos főmunkatársnak minősíthető az az egyetemi végzettséggel és egyetemi 
doktori címmel rendelkező tudományos dolgozó, aki munkáját kiemelkedő szaktudással vég
zi, magas szintű szakmai-módszertani felkészültséggel, tudományterülete hazai és nemzet
közi eredményeinek ismeretével rendelkezik, jelentős tudományos tevékenységet végez, és 
legalább 10 évi /tudományos fokozat esetén 8 évi/ szakmai gyakorlattal, valamint egy 
idegen nyelvből állami nyelvvizsgával, legalább egy másik nyelvből pedig a szakirodalmi 
szöveg megértéséhez szükséges nyelvismerettel rendelkezik**

Tudományos munkatárs

**Tudományos munkatársnak minősülhet az az egyetemi vagy főiskolai végzettségű dol
gozó, aki a kutató-fejlesztő munkát önállóan végzi, és legalább 6 évi /egyetemi doktori 
cím esetén legalább 5 évi/ szakmai gyakorlattal, valamint két idegen nyelvből a szakiro
dalmi szöveg megértéséhez szükséges nyelvismerettel rendelkezik.'*

Tudományos segédmunkatárs

"Tudományos segédmunkatársnak minősíthető az az egyetemi vagy főiskolai végzettség
gel rendelkező tudományos dolgozó, aki legalább 3 évi /egyetemi doktori cim esetén 2 évi/ 
szakmai gyakorlattal és legalább egy idegen nyelvből a szakirodalmi szöveg megértéséhez 
szükséges nyelvismeretteI rendeI kézik."

Tudományos gyakornok

"Tudományos gyakornok lehet az az egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legfel
jebb 3 éves /egyetemi doktori cim esetén 2 éves/ szakmai gyakorlattal rendelkező dolgo
zó, aki kutatómunkáját vezető kutató irányításával végzi."
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Az OSZK tudományos dolgozói 1982-ben

Tudományos tanácsadó

dr. Fried István az irodalomtudományok kandidátusa, dr. Markovits Györgyi az irodalom- 
tudományok kandidátusa, dr. Vekerdi József a nyelvtudományok doktora, dr. Vizkelety 
András az irodalomtudományok kandidátusa, V. dr. Windisch Éva a történelemtudományok 
kandidátusa

Tudományos fomunkatárs

dr. Borsa Gedeon, V. dr. Ecsedy Judit, dr. Fallenbüchl Zoltán, Galamb Györgyné dr. Nagy 
Izabella, dr. Kelecsényi Gábor, dr. Komjáthy Miklósné dr. Domonkos Katalin, dr. Koroknai 
Ákosné dr. Nemeskéri Erika, dr. Németh Mária, Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet, 
dr. Somkuti Gabriella, Tóth Sándorné dr. Pajorin Klára, dr. Vásárhelyi Judit az irodalom- 
tudományok kandidátusa

Tudományos munkatárs

Belitska-Scholtz Hedvig, Beöthyné Kozocsa Ildikó, Berlász Piroska, Botka Ferencné Lakatos 
Éva, Fejes Józsefné, dr. Heltai János, dr. Illyés Katalin, Karácsonyi Rózsa, Kastaly 
Beatrix, dr. Kondor Imréné, Kovács Ilona, dr. Lichtmann Tamás, dr. Melezer Tibor, Miklóssy 
János, Mohor Jenő, Murányi Róbert Árpád, Nagy László, dr. Nagy Zsoltné, dr. Németh S. 
Katalin, dr. Patay Pál né, dr. Pavercsik Ilona, Schneller Károly, Sípos Márta, Somogyi 
Pálné, Sonnevend Péter, dr. Spira Györgyné, Szilvássy Zoltánné, dr. Szűcs Jenoné, 
dr. Tremkó Györgyné, dr. Velenczei Katalin, dr. Wittek Lászlóné, dr. Wix Györgyné,
Zöldi Péter, Zsembery Anna

Tudományos segédmunkatárs

Baranyi Olga, Dérczy Péter, Fülep Katalin, dr. Gróh Gáspár, dr. Kunszt Zoltánné, Maurer 
Zsuzsa, Mikó Lajosné, Szabó András, Szabó Géza, dr. Szente Péter, Szollosy Éva, Vajda 
Gábor, Zarnóczkiné dr. Héjjas Eszter
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Tudományos gyakornok

Antal Mariann, Bánfi Szilvia, Barda Beáta, Csintalan Ágnes, Németh László, 
Sövény Zoltán, Török Erzsébet

Budapest, 1982. január 26.

OO
A KMK tudományos munkakörbe minősített dolgozói

A KMK feladataiból következően a dolgozók nagy részének munkaköre részben vagy 
egészben kutató-fejlesztő munka. A tudományos munkaköri minősítést a dolgozók egyéni
leg megpályázták a KMK ötéves feladattervén alapuló egyéni ötéves - éves Ütemezésű - 
kutatási-fejlesztési, illetve továbbképzési tervük benyújtásával. A pályázatokat 1981 
elején a társadalmi szervezetek képviselőiből, valamint az illetékes szakmai vezetők
ből álló bizottság bírálta el az érintett dolgozók részvételével és a kutató-fejlesz
tő munkát végző tudományos dolgozók egységes követeIményrendszeréről és továbbképzé
séről szóló 101/1980 KM számú utasítás előírásai szerint minősítette őket a megfele
lő tudományos munkakörbe. A tervek végrehajtásának ellenőrzése évente történik.

Tudományos tanácsadó

dr. Urosevics Danilo kandidátus

Tudományos főmunkatárs

dr. Kamarás István, dr. Károlyi Ágnes, dr. Katsányi Sándor, dr. Kövendi Dénes, 
dr. Nagy Attila

Tudományos munkatárs

Bárdosi Mária, dr. Bartos Éva, Bereczky László, Csapó Edit, Fodor András, Fogarassy Miklós, 
Gereben Ferenc, Gerő Zsoltné, Mándy Gábor, dr. Nagy Lajos, dr. Skaliczky Józsefné,
Szente Ferenc, Szinai Tivadarné, Ungváry Rudolf, dr. Urbán László, Vajda Kornél,
Varga IIdikó
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Tudományos segédmunkatárs

Hegyközi Ilona, dr. Kenyéri Katalin, Kiglicsné Katona Rita, Kovács Lászlóné, 
Lakatos András, Rácz Ágnes, Táborossy Zoltán, Tóth Tibor

Tudományos gyakornok

Heit Gábor, Herboly Miklósné, Kovács Ka 1al i n, Lévai Katalin, Moór Istvánné, 
Orbán Éva, Pál Tiborné, Uzsoki Mária Andrea

Személyi hírek és változások

Uj dolgozóink:
Antal Mariann szakalkalmazott I. /Könyvek Közp. Katalógusa/, Babos Gabriella szakmun
kás I. /Sokszorosító-Könyvkötészet/, Balogh László betanított munkás I. /Fölöspéldány 
Központ/, Barda Beáta szakalkalmazott I. /Repertórium Szerkesztőség/, Barkóczi András 
szakalkalmazott I. /Könyvtárközi Kölcsönzés/, Bartos Gáborné szakalkalmazott II. /KMK/, 
Bolváry Gézáné szakalkalmazott I. /KFKK/, Cseke Ágnes szakalkalmazott I. /Gyarapítási 
Osztály/, Juhászné Márton Rózsa szakalkalmazott I. /Fölöspéldány Központ/, Kun László 
szakmunkás II. /Sokszorosító-Könyvkötészet/, Kundi Erzsébet szakalkalmazott I. /Könyvek 
Közp. Katal. 0./, Mázsár István gazdasági igazgató h. /Gazdasági Igazgatóság Műszaki és 
Fenntartási 0./, Mikola József betanított munkás I. /Gazdasági lg. Műszaki és Fenntart.
0./, Nagy Csaba szakalkalmazott III. /Katalogizáló Osztály/, Nagy Ferenc betanított mun
kás I. /KMK/, Nikodémuszné Nagy Mária szakalkalmazott I. /Fölöspéldány Központ/, Orbán 
Éva Szakalkalmazott I. /KMK/, Pataky Zsuzsanna szakalkalmazott I. /KFKK/, Perlik Pál né 
ügyintéző I. /Gazdasági Igazgatóság/, RédI Ferencné betanított munkás I. /Katalogizáló 
Osztály/, Sárosi Attila betanított munkás I. /Raktári Osztály/, Soron László szakalkal
mazott I. /KMK/, Szabó Péter szakalkalmazott IV. /Kézirattár/, Dr. Szentiványi Rezsőné 
szakalkalmazott II. /MNB Szerkesztőség/, Szuchánszky Istvánné betanított munkás I. 
/Sokszorosító-Könyvkötészet/, Tóth József Farkas szakalkalmazott I. /Fölöspéldány Köz
pont/, Werderitsné Kertész Zsuzsanna szakmunkás I. /Mikrofilmtár/.

Átsorolások:
Kovácsné Vladár Edit szakalkalmazott I., Béres-Deák Lászlóné szate lka Imazott II.,
Herke Péter szakalkalmazott II., Holtzinger Gáborné szakalkalmazott II., Keresztury 
Jánosné szakalkalmazott II., Kozák Miklósné szakalkalmazott ||., Kricsfalussy Lászlóné 
szakalkalmazott ||., Szenténé Farnady Lívia szakalkalmazott II., Zöldé Kornélia szakalkal
mazott II., Antal Edit szakalkalmazott III., Koczkás Zoltánná szakalkalmazott III.,
Urbauer Lászlóné betanított munkás I.
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Uj szolgálati beosztás:
Bolváry Gézáné szate lka Imazott I. /Fölöspéldány Központ/, Borsányi Zsuzsanna ügyintéző III. 
/Személyzeti Osztály/, Gajtkó Éva osztályvezetőhelyettes /Kötélespéldányszolgálát/, 
Kaibinger Kárólyné szakalkalmazott II. /Gyarapítási Osztály/, Urbauer Lászlóné betanított 
munkás I. /Főigazgatóság/, dr. Vizkelety Andrásné szarka Ima zott I ./RMNy Csoport/

Megbizatások:
Murányi Róbert Árpád főmunkatárs I. további intézkedésig a Zeneműtár vezetésére, 
Kiszely 01ivérné főmunkatárs II. a Nemzetközi Csereszolgálat osztályvezetőhelyettesi 
teendőinek ellátására kapott megbízatást.

Kitüntetések:
"SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT”

Belencsik Lajos és dr. Urögdi Györgyné

Eltávoztak Könyvtárunkból:

NyugdijazássaI:
Belencsik Lajos betanított munkás I., Berey Béla betanított munkás I., Boda József né 
betanított munkás I., Jánka Józsefné ügyintéző IV., Deli Györgyné szakalkalmazott II.,
Demény Ottóné szate lka Imazott II., dr. Kecskeméti István osztályvezető, Kovács Istvánná 
főmunkatárs II., Krizka Györgyné betanított munkás I., Kuczmog Lajosné betanított munkás I., 
dr. Nagy Lászlóné Rácz Aranka főosztályvezető, dr. Pajkossy György főosztályvezető,
Rosta Jánosné betanított munkás II., dr. Tornya Alice szakalkalmazott I.

ÁtheIyezésseI:
Balázsovics Mihály betanított munkás I. /CORVINA Kiadó/, dr. Balogh Judit főmunkatárs II. 
/Fővárosi Szabó Ervin Kvt./, Cavalloni Gyöngyi szakalkalmazott II./Mezőgépipari Szöv.
Közös V./, Dányi Gyula szakmunkás I. /Földmérő és Talajvizsg. V./, Farkas Ágnes szakal
kalmazott II./Számítástechnikai Koordin. Int./, Horváth Miklósné szakmunkás I. /MTI 
Dokument.Szerk./, Koczkás Zoltánná szakalkalmazott III. /Orsz.Pedag.Könyvtár/, Pataky 
Zsuzsanna szateka Imazott I. /Orsz. Műemléki Felügyelőség/, Pázmán Péter szakalkalmazott II. 
/Sárvár Városi Tan.Müv. 0./, Sarlós Veronika szakalkalmazott II. /Fővárosi Szabó Ervin 
Kvt./, Sopronyi János szakalkalmazott II. /Kultúra Külker. V./, Száraz Györgyné szakalkal
mazott II. /Liszt F. Zenemüv. Főiskola/.

Munkaviszonya megszűnt:
Bagóczky Béla gépkocsivezető, Gaál Mária ügyintéző III., Gáspár Pál szakmunkás I., Füle 
Sára szakalkalmazott I., Kosznovszky Sándor ügyintéző III., Ondrisek Istvánná ügyintéző III., 
dr. Sándor Istvánná szakalkalmazott II., Vágvölgyi Tamás betanított munkás I.

Felmondássá I:
Donaberger Emil betanított munkás I., Koczkás Zoltán betanított munkás I.
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Ki lépett:
Antonya Zsuzsanna szakalkalmazott I. 

Meghalt:
Kádár Lász 16 szakai ka Ima zott IV., csop.vez.

/Lezárva: 1982. február 8./

Szauder Mária 
/1926-1981/

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai szomorúan búcsúznak Szauder Máriától, 
kedves kollegájuktól, a kiváló könyvtárostól, kézirattárostól, irodalomtörténésztol, 
tanártól.

Fiatal lányként, magyar-olasz-müvészettörténész-szakos bölcsészhallgatóként kezdte 
1945-ben pályáját a könyvtárban. Akkor azonban csak két évet töltött ott, élete másként 
alakult. Elkerült a könyvtárból és csak harminc év elmúltával került oda ismét vissza,
1975 végén. A sors azonban ezúttal is, nem először, kegyetlen volt hozzá: alig négy évi 
újabb könyvtári munka után, értékes irodalomfeItáró tevékenységének legjobb időszakában, 
betegség kényszeritette idő előtt nyugdíjba, majd a betegséggel küzdve, munkáját odahaza 
is folytatva érte a korai, értelmetlen halál.

Azok, akik 1945-ben és 1946-ban együtt dolgozhattak a Széchényi Könyvtár akkor 
alakulóban lévő színháztörténeti gyűjteményében, majd kézirattárában a pályakezdő 
Szauder Máriával: kedves, komoly, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott fiatal munkatársra 
emlékeznek vissza, aki érett és méltó társként vállalt részt a könyvtári újjáépítés, 
helyreállítás, az uj élet indításának olykor keserves, de mégis hősi munkájában. Itt 
ismerkedik meg későbbi férjével, Szauder Józseffel, a Kézirattár akkori munkatársával, 
akivel 1946-ban köt házasságot.

Ettől kezdve élete férje sorsához alkalmazkodik. Ezek az évek az intellektuális 
azonosulás és fejlődés időszakát alko+ják. Tanulmányúton, Olaszországban művészettör
téneti tanulmányait folytathatja.

Hazatérve, 1948-ban kezdődik könyvtárosi pályájának második fejezete. Ekkor lép 
könyvtárosként a Cukor utcában működő könyvtárosképző pedagógiai főiskola gárdájába. Köz
ben szerzi meg tanári oklevelét és a főiskola megszűnte után gyakorlógimnáziumi könyvtá
rosként és tanárként.működik; tanítványai érettségijük mellett könyvtárosi alapvizsgát 
is tesznek.

A páratlanul harmonikus kapcsolat, mely a Szauder-házaspár életét mindvégig jellem
zi, nyilvánvalóan elősegítette a tudományos munkában való együttműködést is. Szauder Mária -



sokszor talán lemondva egyéni témáiról - mindinkább részt vállal férje irodalomtörténé
szi munkájában, társszerzőként és ama témákhoz csatlakozó önálló munkássággal lép a 
magyar 18-19. század irodalomtörténeti kutatóinak sorába. Kazinczy, Kölcsey kutatói sok 
évtizedig fogják használni azokat a szövegkiadásokat, melyeknek sajtó alá rendezését, 
jegyzetezését Szauder Mária végezte, vagy abban részt vett. Egyidejűleg könyvtárosként 
is ir: cikkei jelennek meg a könyvtáros munkájáról, bibliográfiákat készít.

196*7—toI mégis, tanári munkájában is az irodalmat választotta. Mint az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem gyakorlógimnáziumának magyarszakos vezető tanára, fejleszti ki 
egyéniségének másik emlékezetes vonását: kimagasló, eredményes tanári pályáját. Azok 
közé tartozott, akik nemcsak tanítottak, hanem a tananyagon keresztül a diák egész sze
mélyiségére akartak hatni. Tanítványai ezt bizalommal, őszinteséggel, ragaszkodással vi
szonozták: hosszú évekig jártak hozzá az érettségi után is, megőrizték személyiségének 
hatását és élete utolsó szakaszában, betegségében, hűen felkeresték, igyekeztek segít
ségére lenni.

1971-től öt évre szólóan uj szakasz kezdődött életében: férjével Rómába költözött. 
Élete ekkor teljesen a külföldön tanító magyar tudós munkájához alkalmazkodott. "Kevés 
tudósnak adatott meg, hogy olyan segítőtársa legyen, mint Szauder Józsefnek: munkatársa, 
müvei első bírálója, szellemi kalandjainak társa" - írja férje méltatója. Szauder Mária 
életének önzetlen és alázatos szerepe ez. Alakja minduntalan kirajzolódik férje felejt
hetetlen olasz esszéiben, San Gimigniano, Gubbio, Urbino, Róma akvareIIszerű vázlataiban. 
"Férjével egyenrangú befogadója volt az olasz kultúra, művészet, természet, a kutak, 
ciprusok, obeliszkek örök humánus üzenetének."

1975-ben, Olaszországból hazatérve következik be Szauder József váratlan, tragikus 
halála. Mária ezt sohase heverte ki. Ekkor, nehezen viselve az iskolai élet, a pedagógus 
pálya feszültségeit, visszatér pályájának induló állomására, a Széchényi Könyvtár kéz
irattárába.

Kedélye vigasztalan, kedve megtörött. Mégis, nagy erőfeszítéssel kontúrt teremt 
élete uj, szomorú szakaszában is munkájának: egyre aktívabban vállal részt a kézirattár 
18-19. századi anyagának beszerzésében, 20. századi irodalmi anyagának feldolgozásában.
A magyar klasszicizmus szövegeiben dolgozván, egyidejűleg nem kisebb szeretettel foglal
kozik a Babits, Krúdy, Justh Zsigmond kéziratok, a Keresztury-kéziratanyag feldolgozásá
val. Érdeklődést tanúsít a fiatal kézirattárosok munkája iránt, biztatja őket a tudomá
nyos munkára, segíti őket anyagismeretével, tapasztalataival. Kézirattári munkáját nagy 
szeretettel végzi kényszerű rokkantnyugdíjazása után is, szinte halála napjáig. Közben - 
saját szöveg köz lései és szerkesztőmunkája mellett - kegyeletes hűséggel rendezi sajtó 
alá férje hátrahagyott írásait, tanulmányait.

Szauder Mária nemcsak a magyar irodalomtörténet érdemes munkásaként és szuggesztiv, 
példamutató pedagógusként marad meg a magyar kultúra krónikájában* Megőrzik egyéniségé
nek és példájának emlékét a könyvtárosok, különösen pedig a nemzeti könyvtár munkatár
sai is.

P. Gy.
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SZENTMIHÁLYI JÁNOS 
/I908-I98I/

Könyvtáros, tudós, tanár, jóbarát - sokféle irányba kellene elindulnia annak, aki 
SZENTMIHÁLYI JÁNOS portréját szeretné megrajzolni.

Pályáját, mely nem volt híján a - történelem diktálta - pályamódosításoknak, mégis 
szoros egységbe fogja össze az a természetes, a felesleges ünnepélyességet nélkülöző 
mindennapos kapcsolat, mely SZENTMIHÁLYI üANOSt a magyarországi humán tudományossághoz 
fűzte. Ezt a tudományosságot szolgálta minden posztján, hallatlan anyagismerettel, biz
tos értékítélettel, ismerve a részletek fontosságát, anélkül, hogy elveszett volna ezek
ben a részletekben; átlátva az összefüggéseket, de vigyázva arra, hogy a realitások kö
rében maradjon.

Szentmihályi János mintegy két évtizeden át működött az OSZK-ban, /ahová az Egye
temi Könyvtártól jött át/ 1960 és 1981 között, először a KMK-ban, mint a tudományos és 
szakkönyvtári osztály vezetője, 1963-tól pedig magában az OSZK-ban, mint a várbeli sza
badpolcos kézikönyvtárak előkészítő munkálatait végző csoport vezetője. A hetvenes évek 
elején indul meg szerkesztésében a Hungarica Külföldi Folyóiratszemle /utóbb Hungarika, 
Irodalmi Szemle/. Ezt a munkát nyugdíjaztatása után is folytatja, épp úgy, mint egyetemi 
előadásait a tájékoztatás, a bibliográfia és a dokumentáció tárgyköréből, s ezt a két 
tevékenységét csak a halál szakítja félbe. - "Mindkettő szívügyem - nyilatkozza e két 
tevékenységről Szentmihályi János 1978-ban a Könyvtárosnak - és hozzátartozik jó közér
zetemhez."

Nem lenne lehetséges, hogy Szentmihályi János szívügyeinek és jó közérzetének;teI- 
jes körét itt felrajzoljuk. Nem eshet szó a tágan értelmezett könyvtárügy síkján mozgó 
tudományos publikációs tevékenységéről /köztük az Útmutató a tudományos munka magyar és 
nemzetközi irodalmához c. páratlan vállalkozásáról/; sem arról a számtalan kisebb-nagyobb 
feladatról, melyeket fenti keretek között részfeladatként végzett el. Valaki bizonyára 
megrajzolja majd a tanár arcképét is, személyes tapasztalatból számolva be arról, amit 
a tanítványok tőle kaptak: a nagy tudásanyag mellett a tudás átadásának könnyedségét, 
az igényesség példája mellett a szerénység példáját. Valójában mindez nemcsak a tanár, 
de a könyvtáros portréjához is hozzá tartozik, s természetesen az emberéhez, aki ezeket 
a vonásokat hallatlan derűvel, iróniával, és öniróniával ötvözte eggyé, s aki életének 
sokféle tanulsága mellett a könyvtárosnak talán azzal mutatott leginkább példát, hogy 
megtanított a tudás nemes értelemben vett aprópénzre váltásának a módjára: ez a dolga 
a könyvtárosnak, a tanárnak egyformán, de csak a legjobbak azok; akik az információ, a 
tudásanyag mellé egyéniségük egészét is csatolni tudják.

Ehhez persze egyéniség kell. Szentmihályi János az volt: egyéniség, s felejthetet
len.

V. W. É.
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Szentmi halyi János a KMK-ban

Szentmihályi János 1960-ban került az egy évvel korábban alapított Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központba. A fiatal intézmény akkori vezetője, Sebestyén Géza az
zal a roppant nehéz feladattal bízta meg, hogy a módszertani tevékenységet terjessze 
ki a tudományos és szakkönyvtárakra is. Nehéz volt ez a feladat, hiszen hazánkban a 
tudományos és szakkönyvtárak - egyetemi könyvtárak, országos jellegű és intézményi szak- 
könyvtárak - meglehetős autonómiát élveztek, büszkék voltak eredményeikre, sajátossá
gaikra, s vajmi nehezen szánták rá magukat a kívülről jövő, mégoly jóindulatú tanácsok 
elfogadására. Márpedig a magyar könyvtárügy, sőt az egész magyar tudományosság kardi
nális kérdése volt az óriási tudományos, információs értékekkel bíró tudományos és 
szakkönyvtárak együttműködésének kialakítása,' a tudományos és szakkönyvtári hálózatok 
kiépítése. Erre a hatalmas és kényes feladatra csakis olyan ember vállalkozhatott, akit 
szakmailag és emberileg is elfogadtak nagykönyvtáraink vezetői, munkatársai.

Szentmihályi János ilyen könyvtáros és ilyen ember volt. Átfogó műveltsége, szak
mai hozzáértése mindenütt tekintélyt parancsolt, emberi kedvessége, humora mindenkivel 
megszerettette. Nem tudok róla, hogy ellensége lett volna - pedig ezt kevés ember mond
hatja el magáról. A frissen alakult osztály mindössze három főt számlált, beleértve 
Szentmihályi Jánost, az osztályvezetőt. Ez a kislétszámu együttes azonban alig több 
mint két esztendő alatt a következő nagy horderejű feladatokat végezte el:
- megszervezte az 1961. évi országos Bibliográfiai Munkaértekezletet, amelynek ajánlá
sai mindmáig ható érvénnyel megszabták a magyar könyvtárak bibliográfiai tevékenységének 
irányát;
- az OMFB-vel közösen felmérte kilenc szakminisztérium vállalatainál, intézményeinél a 
szakemberek információs ellátottságát, tájékoztatási igényét;
- kezdeményezte a könyvtártudományi pályázatok kiírását, megállapította azok tematiká
ját;
- átfogó tervezetet dolgozott ki a közművelődési könyvtárak tájékoztató szolgálatának 
kiépítésére.

Ezek csak a legfontosabb teljesítmények voltak, amelyeket a magyar könyvtártörté
net Szentmihályi nevéhez kapcsolt. Mindezek értékelése nem ennek az írásnak a feladata, 
megtette ezt már a magyar és a külföldi könyvtáros szaksajtó.

S mindezeket az eredményeket nem görcsös erőlködéssel, hanem könnyedén, szinte ter
mészetesen érte el. Körülötte mindig vidámság, jókedv uralkodott, a munka nem volt ter
hes, szinte játékosan végezte ő maga, s környezete is a végeznivalókat. Micsoda kedve, 
humora volt mindenféle játékhoz. Se szeri, se száma a fantáziajátékoknak, amelyeket ő 
terjesztett el szükebb és tágabb környezetében. Mindig uj és uj színnel gyarapította 
régi játékait, lett légyen az a permanens magyar honfoglalás, a Szentmi hályi-féle Hold- 
raszállás, vagy éppen egy-egy ötlet szigorúan reális továbbfejlesztése az abszurdumig. 
Módszeresen terjesztette magáról, hogy lusta. Felületes szemlélő be is dőlt neki, csak 
akkor esett le az álla, mikor a sok-sok játékra "tékozolt" órák után megjelent kezében
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a nyomdakész kézirattal. Mindig határidőre. Többen meg is gyanúsítottuk, hogy müveit 
valójában felesége, Muci írja, János legfeljebb íródeákként vesz részt az alkotásban.

Soha nem untuk meg a könyvtárosokból alakított fantom-labdarugó csapatok bajnoksá
gát, különösen, ha a könyvtári szakma rajongóiból, megszállottáiból verbuvált RH-csapat 
játszott a LD /Lusta-Disznók/-klubbal. őt magát LD-centernek tartotta mindig, pedig 
valójában az RH csatársorába való volt. ffEImént az RH-sok aranycsapatának balösszekötő
je” - mondotta temetése után egy közös barátunk. Igaza van: őszintén, rajongásig sze
rette a könyvtárat, a könyvtárosi szakmát. A magyar könyvtárügyért legtöbbet tevő alko
tók közé tartozott. Nagyon-nagyon sajnáljuk, a szivünkből egy sajgó darabot vitt magá
vá I .

Bereczky László

Tétova mozdulatok

Egy hónapja tudom halálhíredet, a hihetetlent. Alig előbb még szakmai összejöve
telen, baráti asztaltársaság körében is találkoztunk.

János bácsi, Szanmisel, Sz’entmihályi János, nem tréfálsz?
Nincs teste a nincsnek, s most mégis ez lesz valóságosabb, mint megannyi bon mot-d, 

hetykén bölcs döfésed a renyhe valóságra!?
Tanítottál az univerzitásban /annak akartad a könyvtárszakot is/, néha ingerlőén 

szabadosán /függetlenül/: a szakirodalmi dokumentáció stációi közt hosszán időztél a 
III. Richárd fordításának lehető és lehetetlen megoldásainál.

Ötven évig voltál kelet-európai értelmiségi: mennyit próbáltál korszakban-éImeny
ben és munkában-szolgálatban! Sejteni is nehéz nekünk, egy korszaku-egy szakmáju 
greenhornoknak. Újságíró, miniszteriális vezető, könyvtárban meghúzódó intellektuel, 
majd tudós könyvtáros - próbálkozom címkéket lelni... Nem lehetek hivatott, nem vagyok 
avatott Rólad beszélni, de mennek, elmentek hányán már a garde grande-ból, a - ”gép
előtti” - könyvtárosság mindentudói közül.

«

Tétova gondolataimban egy a bizonyosság: a szakma reflexeiben, a nemzeti bibliog
ráfiai ügy fontosságtudatában, a méltó otthonra készülő Széchényi szolgáltatásaiban 
/kézikönyvtárunknak is szervezője voltál/ ott leszel hitelesen János, sokunk barátja, 
mindnyájunk vesztesége.

Sonnevend Péter
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könyvtáros pályák

Dr, Tornya Alice nyugdíjba vonult...

Tegnap még élő valóság volt, mára pedig legenda és történelem lett mindaz, ami 
dr. Tornyát olyan ?fAIice-ossáM tette számunkra. Tornya Alice sosem járt csodaországban - 
o maga volt csodaország. Személye összekötő kapocs múlt és jelen között, egyéni és meg- 
ismétlődhetetIen intellektusa pedig valódi "jelenséggé” avatta. Nyugállományba vonulá
sával lezárult a Fölöspéldány Központ történetének egy - klasszikusnak mondható - sza
kasza .

Milyen összetevők is alkották /alkotják/ ezt a bizonyos AIice-jeIenséget?
Először is maga az a tény, hogy Tornya Alice-nak nincs /őszerinte legalábbis nincs/ 

neve napja. A naptárban ugyanis csak közönséges Aliz névnap lelhető, az Alice nap vi
szont hogy, s hogy nem, kimaradt. Dr. Tornya Alice ezért csak születésnapot ünnepel...

Mozgalmas életút: Kalandos gyermekkor, hányattatott ifjúság. A fi
atalkori élmények Alice-unk esetében is meghatározó jelentőségűek voltak: örök élmény
anyag, kimeríthetetlen példatár.

Fehértemplomban, a román határ mellett, jugoszláv területen született, több nemze
tiségű családban. Három nyelven nevelkedett, majd az iskolában tanult még németet és 
latint, otthon franciát, egy Amerikát-járt favágótól pedig némi angolt. Ebből adódik, 
hogy beszédében ma is keverednek a különböző nyelvek eltérő szóképzési és mondatalkotá
si szabályai, s ez igen eredetivé teszi szava járását, sőt egész gondolatmenetét.

Családjával sokat utazgatott, széles körű társadalmi életet éltek. Egyetemre a há
ború alatt járt: jogi diplomát szerzett Budapesten. 'Először pendlizett két hazája között, 
majd időközben megözvegyült édesanyja Pestre költöztével három személyes háztartást szer
vezett saját maga, ”a Mama" és "az öcsi" számára.

Elvből nem ment férjhez - és elvből nem él magányosan.
Alice, a könyvtáros: Fiatal lányként került nagy múltú intézetünk

höz, ahol a legendás "nagy öregek" munkatársa lett. Szinte mindenkit ismert, és szinte 
mindenki ismerte. Egyszóval az idők folyamán egyszerűen része lett a könyvtárnak. Sokfé
le munkakörben dolgozott, volt jó és volt rossz sora, az intézethez és munkájához azon
ban mindenkor hü maradt.

Alice, az ember: Megjelenésében leginkább Mary Poppinshoz hasonlít, 
bár nem csuszkái felfelé a lépcsőkorláton /talán azért, mert nem emeleten volt a munka
helye?/. Fantasztikus mennyiségű ömlesztett ismeretanyag birtokosa. Magánéletében zár
kózott, ugyanakkor a közösség felé nyitott egyéniség. Jószivü, önzetlen és önfeláldozó. 
Nem panaszkodó típus: az embereket olyanoknak fogadja el, amilyenek, s minden körülmé
nyek között igyekszik az életét maximális szinten élni. Ebből fakad optimizmusa.

Legendák tudója: Sok más fiatal munkatársammal együtt magam is több
nyire Alice szines. előadásaiból ismerem az eltávozott kollégákat, az elmúlt évtizedek
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könyvtári eseményeit, vagyis a sok-sok régi, legendás storyt. Leírhatatlan az az 
egyéni iz, sajátos felfogás, ahogy történeteit előadja. Aki még nem ha Ilotta-1átta me
sélni, nem tudja miből maradt ki.

Azt hiszem, enyhén szólva egyoldalú képet festettem dr. Tornya Alice-ról; de hát 
én ilyennek látom. Más talán kicsit másmilyennek is, viszont egy bizonyos: szerettük őt, 
és hiányozni fog.

Kedves Alice! Az egész Fölöspéldány Központ nevében kívánok megérdemelten békés, 
boldog, tevékeny nyugdíjas éveket!

Herke Péter

MUNKÁNKRÓLKÉRDÉSEINKRŐL

Gyűjteményünk 1981. évi gyarapodása
Kézirattár

A Kézirattár gyűjtő tevékenységének eredményeképpen 1981-ben - néhány szeméjyi le
véltár, levelezés, hagyaték és hagyaték-részlet megszerzése mellett értékes - egyes kézi
ratok levelek vagy néhány levélből álló - együttesek kerültek állományunkba. Az alábbi
akban ezekből mutatunk be néhány érdekes darabot.

A középkori irodalmat egyetlen kódex képviseli: Leonardo Bruni De be No italico 
adversus Gothicos c. müve. A díszes címlappal és 3 nagyobb iniciáléval díszített kó
dexet a Sotheby cég londoni árverésén szereztük meg. Egy 1625. évi magyarországinak lát
szó possessor-bejegyzés /Pauli Laczkowych/, egy horvát nyelvű széljegyzet /Bor Kálmán 
megállapítása/ a kódex valószínű magyarországi használatáról tanúskodik; a félig kiva
kart, nem azonosított címer pedig azonos lehet egyes korvinákon található - ezeken utóbb 
Mátyás címerével átfestett - címerrel. így nem zárható ki a feltevés, hogy a kódex eset
leg a Mátyás könyvtárának egyik darabja.

A 16. századot /speciális okokból a Kézirattárba tartozó/ nyomtatványok, ill. nyom
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tatványmásolatok képviselik. Andreas Althamer : ConciI iátiones locorum scrip+urae c. mü^ 
vének 1534. évi nürnbergi kiadása néhány 17. századi magyar possessor-bejegyzés és ugyan
csak a 17. század közepéről számaző széljegyzetelei mellett kötéstábláján egy egészolda- 
Jas 16. századi myagyar nyelvű IévéItöredéket őrzött meg. Egy 1546 évi Lucanus-kötetben 
Wolfgangus Lazius, a neves térképész possefssor-bejegyzése maradt fenn, a tulajdonos szél
jegyzeteivel együtt. Lazius könyvtárát Bécsben őrzik, ez a kötet azonban valahogyan el
kallódott, s most az ÁKV árverésén került elő. További 16. századi szerzeményünk egy kéz
zel írott kötet, amely két 16. századi nyomtatvány másolatát tartalmazza. Mindkét mü a 
törökök történetével foglalkozik, s a másodikat - Joannes Gallensis ferences tudós müvét 
- kiadója, egy meisseni iskolamester a furcsa nevű Wolfgang Ampferah teológusnak ajánlja, 
aki /a magyarországi paphiány enyhítésére/ ekkor vállal prédikátorságot Selmecbányán 
/ahol szinte hallatszik a mohamedánok őrjöngése - írja az ajánlás/.

17. századi értékes gyarapodásunk a költő Gyöngyösi István egy sajátkezű levele I702— 
bői. A levél Szepes vm. esküdtjeihez szól, és tartalma hivatalos; Gyöngyösitől viszony
lag kevés levél maradt fenn, az OSZK birtokában pedig egyetlen egy sem volt eddig.

A 18. század nyolcvanas éveiből származó szép kis emlékalbum S. Kriebel /Kribel/ 
tulajdona volt. Latin, német, francia, lengyel és ukrán bejegyzései, nagyszámú portréhi- 
telességü árnyképe mellett a kötet érdekességét a bejegyzők társadalmi köre adja meg: 
mérnökök, katonatisztek, orvosok s családtagjai, mégpedig - bizonyára a tulajdonos hiva
tali pályájának megfelelően - Magyarország határszéli városaiból származó keltezésekkel.

A 19. század első feléből keletkezett uj kézirataink közül kiemelkedik Kölcsey 
Ferenc hagyatékának mintegy 30 darabból álló töredéke, közöttük öt KöIcsey-autográffa I, 
amelyek között a legjelentősebb a Zrínyi második éneke többféle változatot őrző első 
fogalmazványa. A század első felében irta Madách Imre is Lónyay Menyhérthez, fiatalkori 
barátjához, azt az öt levelet, amelyekkel most Madách-fondunk gazdagodott.

A 19. század történetének forrásanyaga egy érdekes, eddig ismeretlen emlékirattal 
bővült, báró Splényi Béla memoire-jaivaI. A század 70-es, 80-as éveiben irt emlékirat 
1819 és 1860 között mutatja be írója és környezete világát: az arisztokrácia alsó szint
jén elhelyezkedő család, majd fiatalság életét, társaséletét; 1848 eseményeit /amelyek
ben a szerző, bátyjával, Lajossal el lentétben nem játszott lényeges szerepet/ némileg a 
kívülálló szemével, de érdekes részletekkel Guyon Richárdra vonatkozóan; végül a család 
1848 utáni életforma-változásának folyamatát. A korszakra vonatkozó egy másik szerzemény 
csak másolat, de igy is nagyértékü: Pintér Ákos újságíró lemásolta Zichy Mihálynak azt 
a fel jegyzés-kötetét, amelyben a festő 1849-től kezdődően valamennyi alkotását - néhány 
rájuk vonatkozó adattal - feljegyezte. Ez a kötet a Zichy-kutatás alapvető forrása; az 
újságíró pedig, aki a másolatot készítette, arról nevezetes, hogy ő készítette magyar 
sajtóorgánum számára az első riportot Gorkijjal.

Végül röviden 20. századi dokumentumainkról: Juhász Gyulának nagyérdekü, ismeretlen 
levelei Elefánt Olga bölcsészhallgatóhoz; Somlyó Zoltán számos ismeretlen verse egy sa
játkezű kötetkében a huszas évek elejéről; Babits és Török Sophie bizalmas - egészében 
kiadott - levelezése; Kiss Lajos levelei Weisz Bernáthoz, a jeles néprajztudós egyénisé
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gét és munkamódszerét megvilágító érdekes tartalommal; Eötvös Loránd, Gárdonyi Géza, 
Móricz Zsigmond levelei Jónás Károlyhoz, a Magyar Tudományos Akadémia gondnokához a 
század első negyedében; Németh László GaIiIei-drámájának sok igazítást tartalmazó kéz
irata; Ortega y Gasset levelei müvei magyar kiadása ügyében.

Kevéssé ismert személyhez kapcsolódik, s ezért bővebb magyarázatot érdemel végül 
az a néhány levél, amelyeket a Stargardt-cég árverésén sikerült megszereznünk. A leve
lek címzettje, ill. egyetlen levél Írója Plesch János magyar származású belgyógyász 
/I878—I956/, aki pályája nagy részét Németországban, majd a hitlerizmus elől tovább 
emigrálva Angliában töltötte; hatalmas ismeretségi-baráti kört és hallatlan vagyont 
szerezve magának - bizonyára mind emberi, mind orvosi kiváló tulajdonságai miatt. 
Einsteinhez fűződő több évtizedes barátságának dokumentumai már egy régebbi árverésen 
elkeltek; most sem sikerült megszereznünk a hozzá intézett levelek nagyobb részét 
/Alfréd Kerr és Fritz v. Unruh német irók, A.F. Joffé és P.L. Kapica szovjet fiziku
sok, Richard Prigge mikrobiológus, s más jeles művészek és tudósok leveleit/. Birtokunk
ba került azonban Plesch egy saját levele Emil Ludwig német íróhoz, egy cikk-kézirattal 
együtt, amelyben Plesch heves támadást intéz a freudizmus ellen; néhány levél II. Vilmos 
nőmet ex-császár feleségétől; egy levél G.B. Shaw feleségétől. Az érdekes életű orvos 
nyomtatásban megjelent visszaemlékezései könyvtárunkban is megtalálhatók /János. The 
Story of a Doctor./.

V. Windisch Éva

Színháztörténeti tár

A 19. századi magyarhoni vidéki színészet története jószerével "fehér folt11 a tör
téneti kutatás számára. Dokumentumai, emlékei sokkal töredékesebben maradtak fenn, mint 
a fővárosi színészeté, s véletlenszerűen bukkannak fel, néha a padlásokról is. 1981-ben 
két ilyen nagyobb hagyaték is az OSZK Kézirat, illetve Szinháztörténeti Tárába kerüIt: 
az egyik a Zirc melletti Borzaváról, a másik egy rákosszentmihályi házból.

Kovács István és Margit hagyatéka, amely zömmel a Kézirattárba került, elsősorban 
színháztörténeti érdekességü. Létrehozása és fennmaradása két személy, apa és leánya 
nevéhez fűződik. Az apa, nábrádi Kovács István /szül. 1839. jan. I. Pesten - megh. az 
1910-es évek végén Pesten?/ 1860-tól színész, 1864-től színigazgató - aki vidéki társu
latával egész Felső-Magyarországot bejárta -, 1875-től a budapesti Népszínház szerződött 
tagja. Az egyesület Szinészeti Lapjának rendes munkatársaként több cikket publikált.
A század első éveitől a Magyar Müszinkör számára dolgozott, színdarabokat fordított, kup- 
lészövegeket irt a városligeti színkör számára. Több színdarabot irt, fordított, és
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átdolgozott. Költeményei, kisebb elbeszélései, karcolatai, anekdotái a szinészéIetteI 
fog la I koznak.

Leánya, Kovács Margit az 1910-es évek elején színésznő lett, a hagyaték tanúsága 
szerint a pályát néhány év után elhagyta. Idős korában a Zirc melletti Borzavárra került; 
1960-ban halt meg. Ladányi József a zirci könyvesbolt akkori vezetője tudomást szerzett 
a padláson kallódó anyagról, onnan elhozta, a szennyeződéstől mentesítette, s részben 
rendezte. Munkájának köszönhető, hogy a hagyaték fennmaradt. Hozzánk a zirci műemlék- 
könyvtár vezetőjének Kovács Józsefnek a szives közvetítésével került.

A hagyaték jelentősebb részei Kovács István önéletrajza, levelezése, néhány törté
neti feldolgozása s ritka szövegkönyvek. Az Önéletrajz 1839-től 1876-ig tárgyalja folya
matosan, 1897-ig jegyzetesen a szerző életét, élményeit. Foglalkozik gyermekkorává I, ott
honi körülményeivel, tanulmányaival, az 1948-as események köznapi élményeivel, Lendvay 
Márton halálának visszhangjával, vagyis a korabeli Pest-Buda életével. Színészi, szín
igazgatói éveire emlékezve az 50-es 60-as évek vándorszinészetének páratlanul gazdag ké
pét vázolja. Önéletrajzának ez a része mind adatai, mind egyéb információi alapján 
egyedülálló színháztörténeti forrás. A napló éIményszerüen, anekdotikusan tárgyalja a 
korszak szinügyi viszonyait /társulatok jeIlemzése, szinházszervezeti kérdések, anyagi 
helyzet stb./, de a színház közönségének, pártolóinak is jellemzi érdeklődési körét, 
környezetét /a hódmezővásárhelyi színkör építése, a hegyaljai szüretek idején tartott 
előadások, élményei Zsombolyán a bánsági svábok között stb./. A napló publikálatlan, 
megjelentetése a színháztörténeti kutatás számára nyereség lenne.

A levelezés zömét Kovács István és leánya 1910-es évek eleijéről származó levélvál
tása, valamint az utóbbi és az Első Magyar Színházi ügynökség ugyanezen időszakból szár
mazó levelezése adja. Értékét a keletkezés körülményei, s tágabb összefüggései adják.
A tapasztalt, sokat megélt, a színészi pályát szent hivatásnak tartó apa adja át ezekben 
hasznos tanácsait és tapasztalatait a pályán induló, szinte üvegházban nevelkedett fia
tal naivának.

Az igen gyenge színvonalú szépirói hagyaték értéke a Magyar Müszinkör számára irt 
és fordított kupiék gyűjteménye. A Müszinkörben előadott - a pesti élet apróbb eseménye
it, alakjait megéneklő - külvárosi közönség számára irt kupiék a színház szinte teljesen 
elenyészett műsorának rekonstrukciójához nyújtanak fogódzókat, a külvárosi közönség 
"irodalom alatti" színházi ízlését tükrözik. A történeti feldolgozások értéke változó. 
Forrásértékű - noha az iratok egy része nyomtatásban is megjelent - a Magyar Színész- 
egyesület nyugdijházának története, iII. a vidéki színjátszás története az 1850-es 
évektől az 1870-es évek végéig. A történeti áttekintést mindkét esetben a személyes él
mények teszik hitelessé.

A hagyaték részét képező szinlap- és szövegkönyvgyűjtemény nagyobb része a Tár állo
mányából hiányzó példányt, ma már csak ritkán felbukkanó müvet jelentett.
Ugyanabból a korszakból* amikor Kovács István élt és működött, több mint ötven szövegkönyv 
került elő Rákosszentmihályról. A 38 db kézirat, 22 db litografált és 3 db nyomtatott 
színdarab az eladó tájékoztatása és az egyik szövegkönyv bejegyzése szerint a Salgótar
jáni Római Katolikus Olvasó Kör műkedvelő színjátszóinak a könyvtárából származott*
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A szövegkönyvek azonban nem a műkedvelő színjátszókra, hanem a hivatásos vidéki szí
nészetre utalnak. Valamennyi szövegkönyv a színházi használat nyomait viseli magán: 
rendező-, súgó- vagy ügyelőpéldányként szolgált. A bejegyzések alapján nyilvánvaló, 
hogy ez a századforduló táján összeállított színházi könyvtár a legkülönfélébb koráb
bi, vidéki színtársulatok szövegkönyveiből jött létre.

A legkorábbi kéziratok az 1830-as évekből, feltehetően még a Nemzeti Színház meg
nyitása előtti vándorszínészet idejéről származnak, mint Az aranyparaszt /Birch-Pfeiffer/, 
a Borgia Lucretia /Hugó/, a Caesario /Cuno/, a Lumpáciusz Vagabundus /Nestroy/, a Párisi 
vak nő /Ismeretlen/, A szebeni erdő /Weissenthurn/. Kiemelkedő értéket képviselnek az 
1860-as évek vidéki színészetéhez konkrétan köthető szövegkönyvek: az 1860-as kolozsvári 
előadáshoz tartozó Charlőtte kapitány /Bayard-Dumanoir/, az 1868-ban Szent Annán bemu
tatott Szigligeti mü, A nőuralom, a Vid és a pogány magyarok /Szigligeti/ 1868-as kecs
keméti bemutatója, valamint a Stuart Mária /Schiller/ 1869-es, pesti előadásának szöveg
könyve. Az 1869-ben Kolozsvárott másolt Hamlet Arany fordításában a fordítás legkorábbi 
vidéki használatára utal, némileg módosított szöveggel. A müvek többsége az 1870-1880-as 
évekből szármázik.

A bejegyzések, tulajdonbélyegzők szerint ezek a színdarabok az 1840-es évektől a 
korszak ismert vidéki színigazgatóinak a birtokában voltak. Az előadásokra vonatkozó 
bejegyzések az egész ország területére utalnak, kiterjednek szereposztásokra, megjegy
zésekre, sok példányban találkozunk diszIetvázI átokká I, szcenikai utalásokkal. Rejtett 
színháztörténeti adataiknak a feltárása sok adalékot nyújt majd a multszázadi vidéki 
színészet helyzetének jellemzéséhez.

A vidék színházi ellátottságának biztosítása ma is fontos, élő kultúrpolitikai kér
dés. Helyzetének, perspektíváinak megítéléséhez értékes tanulsággal szolgálnak ezek a 
régi dokumentumok.

Belitska-Scholtz Hedvig

Megkérdeztük ...

Mohor Jenőt, az Információs Osztály vezetőjét, hogyan jut az Országos Széchényi Könyv
tárban információkhoz?

- Beszélgetésünk elöttx két nappal kerüIf asztalomra az OSZK Híradó legfrissebb,
II-12-es száma, s ezzel megérkezett hozzám a meghivó az Érsekujvári Iparosok Köre 1914 
évi március hó 15-én tartandó táncvigalmára. Körülbelül így.

x A beszélgetés 1982. január 14-én zajlott.
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De tegyük félre a tréfát, és tegyük félre az OSZK Híradót is, ami - tudvalévőleg - 
hosszabb átfutási idejű. Éppen azért jött létre a Kis Híradó, hogy a frissebb híreket 
gyorsan jutassa el a nemzeti könyvtár munkatársaihoz. A hozzám utoljára elérkezett, 
november 9-i keltezésű szám a Vezetői Tanács október 8-án, tehát pontosan egy hónappal 
és egy nappal korábban tartott üléséről s annak határozatairól közöl híreket. Ez a 
friss információ. Azóta, úgy látszik, az OSZK-ban nem sok említésre méltó történt. Vé
letlenül tudok arról, hogy decemberben is volt egy Vezetői Tanács-i ülés, mert az egyik 
napirendi pont előadója én voltam.

- De fel tétel özem, hogy egy osztályvezető az Országos Széchényi Könyvtárban nemcsak 
az OSZK Híradóból és a Kis Híradóból tájékozódik.

- Természetesen nem. Időnként körlevelek, jelentésbekérések, egyéb sokszorosított 
ügyviteli anyagok érkeznek. Azután meg szokott jelenni a központi épületekben elhelye
zett hirdetőtáblákon egy-egy értesítés, rendszerint munkaügyi problémák rendezéséről. 
Ezek persze csak azt közlik, hogy elkészült valami és megtekinthető itt vagy ott, eset
leg a későbbiek folyamán majd eljut hozzánk. Példaként említhetem talán a legutóbbi 
esetet. Már az év utolsó pillanatában jártunk, és még semmi írásos nyoma nem volt an
nak, hogy ez év január l-től valóban áttérünk az ötnapos munkahétre. Ekkor jelent meg
a már említett táblákon az a kis levél, mely azt adta hírül, hogy módosították a könyv
tár munkaügyi szabályzatát. Talán jobb lett volna, ha rögtön a módosítás lényegét is 
közlik. Nem kellett volna megvárnunk, míg - nyilván a sokszorosítási és egyéb nehézsé
gek miatt - a legutolsó pillanatban megérkezett a tényleges módosítás is, mely az alig 
néhány nap múlva érvénybe lépő uj munkarendet tartalmazta.

- És ezzel be is zárultak az információs források?
- Nem. Természetesen van folyosó, van lépcsőház, van ebédlő, van metró, ahol az 

ember számos kollégájával találkozik, beszélget. Én például, mióta a Muzeum utcai épü
letben dolgozom, mire megmászom a három emeletet és átérek a KMK egyik osztályának ösz- 
szes szobáján keresztül a saját szobámba, meglehetősen sok információhoz jutok. Persze 
ebből a helyzetből adódóan mostanában a KMK problémáival, a KMK-ban folyó munkákkal 
kicsit jobban és közelebbről meg tudtam ismerkedni, mint a szükebben vett OSZK-éival.

- Fogalmazhatunk tehát úgy, Fekete Sándort szabadon idézve, hogy a Széchényi Könyv
tárban egy permanens folyosói symposion utján forgalmazódnak az információk, komoly 
adás-vételi piac áll fönn. Mennyire megbízhatóak az itt beszerezhető értesülések?

- Azt hiszem, elsősorban a "nem zörög a haraszt” elve alapján kell értékelni őket. 
Természetesen az információknak ezek a csatornái egyáltalán nem zajmentesek, számos 
szubjektív szűrőn keresztül érkeznek, és a redundáns elemek száma sem lebecsülhető. De 
ha jobb nincs... az ember kénytelen ilyenekkel megelégedni.

- Ennek az információs deficitnek nyilvánvaló következményei vannak.
- Természetesen vannak. Véleményem szerint minden vezető kötelessége az, hogy poszt

jának megfelelő mértékben vegye ki részét az intézmény irányításának felelősségéből. 
Viszont a középvezetői réteg érzésem szerint e felelősség alól fel van mentve, sőt, ta
lán úgy is fogalmazhatunk, hogy ki van zárva e felelősségvállalás lehetőségeiből. Mivel 
az osztályvezetők kimaradnak az információáramlásból, nemhogy tudásukat, tapasztalatal-
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kát, esetleg csak gondolataikat, ötleteiket nem tudják az intézményvezetés rendelkezé
sére bocsájtani, de még csak a maguk, illetve osztályuk munkájában sem tudják az intéz
mény érdekeit, szempontjait, a vezetés állásfoglalásait, véleményét figyelembe venni, 
hasznosítani. Hiszen nem, vagy csak esetlegesen, hiányosan, késve értesülnek róluk. Ter
mészetesen itt nem az egyes osztályvezetők helyzetéről, a baráti és kollegái is beszél
getések közbeni információcseréről beszélek, hanem a munkahelyi demokrácia intézményes 
formáiról. És eddig még csak arról volt szó, hogy egy OSZK dolgozó hogyan jut /vagy 
nem jut/ hozzá azokhoz az információkhoz, amelyek munkahelyével, munkájával közvetlenül 
összefüggenek. Pedig én ennél sokkal többet szeretnék, ugyanis meggyőződésem szerint 
a nemzeti könyvtár több, mint egyszerű munkahely. Az itt dolgozóknak - vezetőknek, mun
katársaknak egyaránt - nem csak saját intézményükről, hanem az egész magyar könyvtárügy
ről kellene általános ismeretekkel és azt kiegészítő, állandóan friss információkkal 
rendelkezniük.

/Riporter: Szente Péter/

^ ^ ^ ^ ^ ^ Uy^ ^ ^ ^ ^ ^

"TéVÉSZ+éri"

- Applaus! - kiáltott fel a háromtagú bécsi televíziós stáb egyik tagja, mire a 
másik tapsban tört ki, mert a felvétel végére a harmadik tag, a rendező is megérkezett, 
őszinte mentegetőzéssel:

- Olyan kellemes volt a gőzfürdő...
Mindez könyvtárunk referensz termében történt, délelőtt 10 óra tájban, miután a 

9 órára megbeszélt időpontban /valóban 9 órakor!/ megjelent a stáb, két személyben a 
gyártásvezető, fel vétel vezető, cameraman, főviIágositó, szakértő, tanácsadó, és egy 
óra leforgása alatt megcsinálták az összes snittet. A rendező feladata már csak a meleg 
kézfogás - Warme Hundedreck bzw. warme Hándedruck- maradt, és hálálkodva távoztak. Nem 
láttuk a bécsi képernyőt, amelyen MBy courtesy of...M vagy hasonló nemzetközi fordulat
tal nyilván köszönetét mondtak az Országos Széchényi Könyvtárnak.

Nem sokkal ez után az eset után a magyar televízió is felvonult hozzánk felvétel
re. A rendező - a bécsihez hasonlóan - szintén alapos késéssel jelent meg, de itt nem 
volt "Applaus!", mivel az egész stáb késett. Kollektive, autóbuszon. És ki is használ
ták az autóbuszt. Jött a rendező, a rendező munkatársa, a gyártásvezető, az idegenve
zető, a félvezető, a cameraman, a kamera Untermann, a világitó, a világosító, a felvilá
gosító, a vágó, a blazirt képet vágó, a tanácsadó, a forgalmi adó... Csak Hindenburg 
nem jött vaskalappal. De jött még berendező is, mert családiasán berendezkedtek a rak
tárban. Annyira családiasán, hogy folyton le kellett beszélni őket a dohányzásról.
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Aztán nehezen elkezdődött a produkció. A fővilágosi tó főviIágositott. Az alvilágo- 
sitó a IviI ágitott. A csapó csapott. A rendező rendezett. Rendezte a forgatókönyvnek ne
vezett zizegő papírlapokat, mert semmiképpen sem jött rá, hogy az egyik könyvet miért 
kérték. Telt az idő, a bécsiek már rég elmentek volna.

- Gyerekek - szólalt meg a rendező -, most jöttem meg Nyugatról. /Nagy Ny-nyel 
mondta, mint ahogyan a szélrózsán áll./ Ott meg lehet tanulni, hogy mi a takarékosság. 
Kapcsoljátok ki a reflektorokat!

A gyerekek /fő- és a I —/ kikapcsolták a refIektorokat, aztán újra elmerültek a 
Kresz-könyv tanulmányozásában. Nem lehetett őket azzal vádolni, hogy nem töltik hasz
nosan a munkaidőt. A forgatókönyv lapjai egyre fáradtabban zizegtek, de a válasszal 
mindvégig adósak maradtak. A megbeszélt idő már rég lejárt, sajnálattal kellett közöl
nünk, hogy az aranjuezi szép napoknak vége, nyit a könyvtár, s most már az olvasók ren
delkezésére kell állnunk. így doIgavégezetIen, csalódottan összecsomagoltak, éreztetvén 
velünk, hogy a nemzeti könyvtár a kultúra terjesztésének útjában áll.

Néha elfog az önvád. Ekkor emeltünk gátat a televíziós kultúra elé, amelynek hiánya 
azóta is érződik? Ha akkor másképp bánunk velük, nem kapna a képernyőről az ország olyan 
információkat, hogy a Vasálarcos az XVI. Lajos fia volt, vagy hogy Loyolai Szent Ignác 
alapította az inkvizíciót...? Nem folytatom, mert olybá tűnik, hogy szubkultúrát ter
jesztek.

Oly sokan nem látják a különbséget a nemzeti könyvtár és egy önkéntes tűzöl tóegy
let kézikönyvtára között. Ha Péter Jánosnak, az országgyűlés a lel nőkének országos ügy
ben könyvre van szüksége, irodája levélben fordul hozzánk, sőt a könyv visszajuttatása
kor köszönő levelet kapunk az a lel nők aláírásával. A televízió gyártásvezetői úgy ér
zik, elég egy telefon, hogy "azonnal" vagy megállapított, de be nem tartott időpontra 
készítsünk ki nekik könyveket.

- Majd megköszönjük annak a hölgynek, akivel telefonon beszéltünk! - akartak távoz
ni minap ingerülten a tévések, miután kérésükről sem ügyiratot, sem névszerinti előké
szítést nem találtunk. Pedig még a raktár is besegített a százas nagyságrendű félreté- 
tel átnézésében.

- Kivel beszélték meg?
- Azt a gyártásvezető tudja.
- Hol a gyártásvezető?
- 5 nem jött el.
Norvégre valamiben takarékoskodnak.
A végén kiderült, hogy RMK anyagról van szó, tehát az egész nem hozzánk tartozik. 

Egyszemélyes kölcsönkönyvtárbán minden dolgozó tudott volna az ügyről, de mi valamivel 
nagyobb intézmény vagyunk. Búcsúzóul azért megjegyeztem:

- Dolgozóink panaszolták, hogy kissé meg nem engedhető hangot engedtek meg maguk

nak.
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- Készséggel elnézést kérnék, de tudom, hogy egyetlen munkatársam sem használt 
meg nem engedhető hangot. - És távozott, mint Bayard lovag, félelem és gáncs nélkül, 
sans peur et sans reproche.

Igaza volt. Mint kiderült, nem munkatársa, hanem o volt, aki azt a bizonyos han
got használta.

Kelecsényi Gábor

Az OSZK és az OSZK-KMK 1981. évi kiadványai

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai:

BERLÁSZ Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1802-1867. Bp. 1981. 555 p.

Kurrens időszaki kiadványok. A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok bibliog
ráfiája. (Szerk. Nagy Zsoltné.)

1977. Bp. 1979. 278 p.
1978. Bp. 1980. 288 p.

Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban. (Lelőhelyjegyzék.)
I978-: 19:79. Bp. 1980. 1125, LXXXVIII p. 2 db.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1977.(Szerk. Németh S. Katalin.) 
Bp. 1980. 375 p.

Magyar könyvészet. A Magyarországon megjelent könyvek és térképek szakosított cím
jegyzéke (Fel. szerk. Rajos Ferencné.)

1974. 1-2.köt. Bp. 1980. XII, 1154 p.
1975. 1-2.köt. Bp. 1981. 1262 p.
1976. Bp. 1979. 777 p.
1978-1979. 1-3. köt. Bp. 1981. 1225 p.

Magyar könyvészet. 1921-1944. A magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzé
ke. 6. köt. Nyelvészet - irodalom. (Szerk. Komjáthy Miklósné.) Bp. 1981. 540 p.
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Mikrofiírnek címjegyzéke. Zenei gyűjtemény. I. Zeneműkézirátok. I. Összeáll. Nagy 
Zoltán. Bp. 1979. 165 p.

/Az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilm jegyzékei. Uj s./

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai:

Állóképek bibliográfiai leírása. Útmutató. (Összeáll. Varga Ildikó.) Bp. 1981. 33 p.

BARTOS Éva - MÁNDY Gábor: Tematikus érdeklődésvizsgálat közművelődési könyvtárakban. 
(Készült a KM Tudományos Koordinációs Bizottsága megbízásából.) Bp. 1981. 125 p.

BENJÁMIN Judit - BOLGÁR Ágnes: Idősek és betegek könyvtári ellátása. Szakirodalmi 
szemle. (Az I. fejezetet irta Futaia Tibor.) Bp. 1981. 107 p.

Centralizációs törekvések a hazai közművelődési könyvtárakban. (Szerk. Mándy Gábor.) 
Bp. NPI, 1980. 148 p.

[Háromszor egyJ 3x1 olvasótábor. Módszerek és eredmények Mátrafüredről. (Szerk.
Nagy Attila.) Bp. NPI, 1981. 66 p.

Idegen nyelvű természettudományi kézikönyvek. (Az anyaggyűjtést végezte: Fodor Zsolt, 
Jantsits Gabriella, Ordódy Mária. Összeáll, és szerk. Szabó Sándor.) Bp. NPI, 1981.
100 p.

ISBD(CM). A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. (Ford. 
Faragó Lászlóné. Szerk. Varga Ildikó.) Bp. 1981. 69 p.

Könyvtári kis tükör. Ajánló könyvjegyzék c. sorozatból:

Általános müvek, filozófia, pszichológia, vallás. 1945-1978. (Összeáll, és szerk.
Vajda Kornél.) Bp. NPI, 1981. 88 p.

Irodalomtudomány, nyelvészet. I945-I979..(A kötetet összeáll, és szerk. Lakatos 
András, Vajda Kornél.) Bp. NPI, 1981. 186 p.

Társadalomtudományok. 1945-1978. (A kötetet szerk. Mándy Gábor.) (Készült a Hajdu- 
Bihar megyei Tanács VB Könyvtárával együttműködésben.) Bp. NPI, 1981. 274 p.

Könyvtárkezelői ismeretek. Ideiglenes tanfolyami jegyzet. Bp. 1981. 271 p.

A községi könyvtárak módszertani segítése. /Tanfolyami segédlet./ (Szerk. Csapó Edit.) 
Bp. NPI, 1981. 130 p.

Külföldi könyvtártudományi és informatikai könyvek. Központi katalógus. 1975-1979. 
Szerk. Tremkóné Meszleny Mária. Bp. 1980. 12 mikrofilmIap.

L0WELL, Mildred Hawksworth: Könyvtárak és információs központok vezetése. (The 
management of libraries and information centres.) (Vál. és ford. Sz. Kiss Csaba.) Bp.
NPI, 1980. 101 p.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete zenei szekciójának tiz éve. 1970-1980. (Szerk. 
Skaliczki Judit.) Bp. 1981. 88 I.

MÁNDY Gábor: Subject departments in public libraries. An International survey 
1979/1980. Draft. (Fel. kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.) Bp. 1981. 113 p.

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Könyvtártudo
mányi szakkönyvtár. [Könyvtárismertető.J Bp. 1981. 17 p.

Szabad lapos kiadvány.

(RÁCZ Ágnes): Nem publikáff úti jelentések bibliográfiai leírása. Útmutató. (Kidolgoz
ta - -. Tanácsadó Varga Ildikó.) Bp. 1981. 23 p.

26



Read ing research in the Centre fór Library Science and Methodology. 1977-1980. Bp. 
1980. 80 p.

Megjelent orosz nyelven is.

STIER Miklós - SZÁSZ Zoltán: A heIytörténetirás módszertani kérdései. Uj- és leg
újabb kor. (Szerk. Stier Miklós.) Bp. NPI, 1980. 166 p.

/Helyismereti kutatók kézikönyvei./

Szakkatalógus szerkesztés csoportképzés alapján. (A módszertani útmutatót irta és 
szerk. Bereczky Lászlóné. A szakkatalógus osztólapjainak feliratait és a betűrendes 
mutatót összeáll. Surján Miklós.) 2. átd. bov. kiad. Bp. 1981. 165 p.

Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központtal közös kiadvány.

CSzed'majaű 7. Mezsdunarodnaja konferencija szociaIiszticseszkih sztran po voproszam 
arhitekturü, obobrudovanija i mehanizacii bibliotek. Budapest, 11-14 maja 1978 g. - 
CSiebenteü 7. Internationale Konferenz sóziaIistischer Lánder für Bau, Einrichtung und 
technische Ausstattung von BibIiotheken. Budapest, 11-14. Mai 1978. Szószt. Katalin 
Kovács. Bp. 1981. 3 mikrofilm lap.

Tárgyszójegyzék és tárgyszómutató az Uj Könyvek 1965-1976 évfolyamaihoz. (Összeáll, 
és szerk. Horváth Magda.) Bp. NPI, 1980. 770 p.

Uj Könyvek. Könyvtárak áIIománygyarapitási tanácsadója. Betűrendes mutató 1970-1975. 
Szerk. Körtés Júlia. Bp. 1980. 13 mikrofilmlap.

UNGVÁRY Rudolf - ORBÁN Éva: A két és többnyelvű tezauruszok irodalma. /Kritikai 
szemle és annotált bibliográfia./ Bp. 1981.

A KG Informátik-kaI közös kiadvány.
MegjeIenik december végén.

Zenei könyvtárak kalauza. Válogatott cim- és adattár. (Összeáll. Skaliczki Judit.) 
Bp. Közgazd. és Jogi K., 1981. 64 p. ill.

Magyar, angol, német és orosz nyelven.

Megjegyzés: A 
adatokkal, de 
rens időszaki

jegyzékbe azokat a kiadványokat is felvettük, amelyek korábbi impresszum
valójában 1981-ben jelentek meg. A jegyzék nem tartalmazza viszont a kur- 
kiadványokat.

Összeáll. Rácz Ágnes

ooo ooo ooooo

Beszélgetés a Régi Magyarországi Nyomtatványok második kötetének szerkesztőivel

Kiadás előtt áll a Régi Magyarországi Nyomtatványok második kötete, amely 1601-gyei 
indítva és 1635-tel zárulva közel 800 kiadványt tár fel. A kötet szerkesztőivel, Borsa 
Gedeonnal és Hervay Ferenccel az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos olvasótermében 
beszélgetünk az újabb kötetről.

- Valóban, légyegében a korábbi kutatások "törzsgárdája" állította össze az újabb 
kötetet is - kezdi a beszélgetést Borsa Gedeon: Fazakas József, Heltai János és l^elecsé- 
nyi Ákos közreműködésével Hervay Ferenc, Hol I Béla és jómagam munkájaként készült el a
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kötet, amely minden tekintetben szerves folytatása az elsőnek. Folyamatos számozással 
az 1632-es tételig haladva azt a három és fel évtizedet tárja fel, amely a magyar könyv 
nyomtatásnak ugyan a mélypontja volt, de amikor mégis olyan kimagasló egyéniségek müvei 
jelentek meg, mint például Pázmány Péteré és Szenei Molnár Alberté. A tizenötéves hábo
rú időszakában igen kevés nyomda működött az ország területén, termésük is kisebb számú 
volt és a kiadványok külső kiállítása is szegényesebb a korábbi, ill. a későbbi koroké
hoz képest. A hosszan elhúzódó, egész Európa népeit sújtó háborús események következté
ben a papír akkor egyetlen alapanyaga, a rongy f,hiánycikknek” számított, a papír minő
sége leromlott, ára felment, a nyomdászok ritkábban gondol hátták beü kész létük felfrissi 
tésére, kiadványaik illusztrációs anyagának gazdagítására.

- Volt olyan esztendő - veszi át a szót Hervay Ferenc -, amikor összesen hat nyom
da működött az ország területén, a debreceni, a nagyszombati, a kolozsvári, a sárvári,
a szebeni és a bártfai, de ezek is nagyon kevés terméket adtak közre.

- Lehetséges, hogy csupán ismereteink hiányosak e korszakról, s valójában jóval 
több kiadvány jelent meg, csupán az utókorra maradt kevesebb belőlük? - kérdezem.

- Egyes kiadványfajtákból kevesebb, másokból több maradt ránk, és nem egyforma tel 
jességben. Amíg a nagy formátumú, nagy terjedelmű müveket nagy becsben tartották, s igy 
ezek szinte hiánytalan lapszámmal, teljes épségben maradtak az utókorra /pl. a biblia
kiadások, a törvénykönyvek, országgyűlési határozatok/, a "népkönyvnek” számi tó kiadvá
nyok jó részéből még töredékes példány sem maradt fenn.

- Talán külföldi könyvtárakban fellelhetők teljes példányok olyan nyomtatványokból 
amelyek idehaza mind elvesztek, vagy csak töredékekben maradtak meg?

- Az énekeskönyvek esetében valóban ez a helyzet. Amíg a hazai példányokat a szó 
szoros értelmében "ronggyá olvasták”, ugyanazon kiadások példányai a boroszlói vagy ol- 
mützi könyvtárakban teljesen épek. Ez érthető: ott nem olvasták ezeket...

- Az énekeskönyvek mellett melyek voltak a korszak más jellegzetes kiadványai?
- Még mindig a polémikus irodalom volt a vezető műfaj, azonban a vallási - feleke

zeti - vitákba már egyre jobban belejátszott a politika is, olykor alig szétválasztható 
módon. Alvinczi, Pázmány, Magyari írásai egyként szóltak hitbeli és politikai nézetek
ről. De megjelentek szórványosan nyelvkönyvek, szójegyzékek is. A tudományos irodalmat 
néhány orvosi és csillagászati mü képviselte, de ez utóbbi műfaj inkább csillagjóslás, 
mint tudós értekezés volt.

- Említették a törvénykönyveket is...
- Egyiket-másikát ebben az időszakban is többször kiadták és nyomtatásban jelentek 

meg legtöbbször az erdélyi országgyűlés határozatai, un. articulusai. Ezek érdekessége, 
hogy míg a hasonló magyarországi törvényeikkeket mind teljességükben latinul fogalmaz
ták, az erdélyiekben csupán bevezetésük és záradékuk volt latin nyelvű, maguk a törvé
nyek mindenkor magyarul láttak napvilágot!

- ís a nyomtatványok példányszáma? E korszak termékeit ugyanolyan kis példányszám- 
ban nyomtatták, mint az előző évszázadét?

- Alighanem. Pontos adatunk csak ritkán akad a korabeli nyomdai példányszámokról, 
mert ezekre csak elvétve találtunk hivatkozást. Az azonban mégis megállapítható, hogy
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az egyes kiadványok - műfajuktól különbözően - 30-től I000—ig terjedő példányban jelen
tek meg. Egy-egy gyászbeszéd csupán néhány példányban került a szertartáson résztvevők 
kezébe, a naptárakat azonban évről évre nagyobb számban nyomták, de nem sokáig őrizték 
meg. Általában mondhatjuk, hogy a kiadványoknak csak 10-15 százalékát adták ki viszony
lag nagyobb példányszámban. Ezeknek egy részéből 80-100 példány is fennmaradt. Ezért a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetének gyakorlatával szemben a második kötet- - 
tol kezdve már csak akkor jelzünk minden egyes példányt,* ha tíznél kevesebb található 
ezekből a könyvtárakban, közgyűjteményekben. Itt, a Széchényi Könyvtárban, természetesen 
minden egyes fennmaradt példányról kimutatásunk van, de a következő kötetekben csak azt 
közöljük, hogy hány könyvtárban hány példány lelhető fel. A kutatók segítésére azonban 
még ilyenkor is megjelöljük, hogy a régi könyveink szempontjából legfontosabb tiz könyv
tár melyikében találhatók meg.

- Milyen könyvtárakat sorolnak fel?
- A magyarországiák közül az Országos Széchényi Könyvtárat, a Magyar Tudományos 

Akadémia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárát, a Ráday-könyvtárat Budapesten,
a sárospataki és debreceni kollégiumi könyvtárakat vidéken. Ezeken kívül hivatkozunk a 
kolozsvári egyetemi és akadémiai könyvtár, a marosvásárheIyi Teleki-Téka, valamint a 
turócszentmártoni Matica Slovenska jeles gyűjteményeire is.

- A felsorolás egyben azt is jelzi, hogy a Régi Magyarországi Nyomtatványok uj 
kötetének összeálIitásakor is széles nemzetközi együttműködés alakult ki?

- Elmondhatjuk, hogy kitűnő az együttműködés Ausztria, Csehszlovákia /Szlovákia/ 
és Jugoszlávia nagykönyvtáraivaI; ennek eredményeként nemcsak az itteni könyvtárakban 
fellelt magyarországi nyomtatványok feltárását végezhettük el, hanem - folytatva az 
első kötetben megkezdett és a kötetről megjelent recenziók egyöntetű elismerésével 
találkozott gyakorlatot - minden egyes nyomtatvány címlapjának, mintaoldalának fényké
pét is közölhetjük.

- Teljes lesz a hasonmás gyűjtemény?
- Mindössze hat kiadványról nem sikerült fotókópiát szereznünk, ezek helyét - a 

kiadványra utaló sorszámmal - üresen hagyjuk.
- Beszélgetésünk során már több ízben utaltak az 1971-ben megjelent első kötetre. 

Mennyiben változik a második kötet szerkezetében, felépítésében, rendszerében az első
höz képest?

- A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetét magas igényekkel állítottuk ösz- 
sze. A külföldi recenziók külön is kiemelték, hogy hasonló külföldi gyűjteményekkel 
összevetve ez szembetűnő értéke a miénknek. Csak zárójelben jegyezzük meg: ez természe
tes is, hiszen a régi kiadványokban oly gazdag emlékanyaggal rendelkező külföldi orszá
gokkal szemben mi, sajnos, sokkal szegényebbek vagyunk. Ez indokolta és tette lehetővé 
a rendkívül elmélyült, sokoldalú feltárást és dokumentációt. Mindenesetre e recenziók,
s hazai bírálóink is megerősítettek abban, hogy a második és a további kötetek az első
vel azonos szerkesztési elvek szerint készüljenek. De nem is készülhetnének másképpen, 
mert minden változtatás csak megnehezítené a kutatók dolgát. Az egységes felépítés min
denképpen elősegíti a mü használhatóságát. A kötet módszere, szerkezete és mutatórend
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szere tehát azonos lesz az elsőével. Ez természetesen a szerkesztők és feldolgozók 
munkáját megkönnyítette, ugyanakkor a töredékek, továbbá a hely és év nélkül megjelent 
kiadványok meghatározása továbbra is igen fáradságos, kitartó kutató munkát kívánt.

- A második kötetről beszélgettünk, de mi következik azután? Hány kötetre tervezik 
a Régi Magyarországi Nyomtatványokat?

- Összesen öt kötetre. Az első, mint ismeretes, 1600-ig, a második, mint említet
tük, 1635-ig terjedően tárja fel a magyarországi emlékanyagot. A továbbiakban 1660-ig, 
1680-ig, végül 1700-ig megy majd el a gyűjtés és feltárás, s igy - reméljük - sikerül 
teljes képet adni a régi magyarországi nyomtatványokról
/A riport megjelent a Tudományos Magazin 1981/3. számában./

Végh Ferenc

Két hétig Párizsban 
/I98I. november 4-18./

Ösztöndíjas utunk célja a pergamen kéziratok konzervál ási-restaurálási eljárásai
nak, valamint a bőrkötések és grafikai dokumentumok restaurálási módszereinek tanulmá
nyozása volt.

Szakmai látogatásainkat a francia külügyminisztérium külföldieket fogadó hivatala 
szervezte, előzetes kérésünknek megfelelően. A hivatal egyik kedves hölgy alkalmazottja 
minden intézetbe elkísért és kalauzolt, a szállodai elhelyezésünktől kezdve a kulturá
lis programokig mindenben segítségünkre volt.

Szakmai programunk keretében megismerkedtünk a Centre de recherche sur la 
conservation des documents graphiques /a Grafikai dokumentumok konzerválásának kutató 
központja/ munkájával, majd a Nemzeti Könyvtárba és a Nemzeti Levéltárba, végül pedig 
a Pompidou Központba látogattunk el.

A Kutató Központban nagyvonalakban megismerkedtünk a 15 főnyi gárdával. Az intézet
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ben restaurálással nem foglalkoznak. Az itt dolgozók fő feladata a restaurálási eljá
rások, folyamatok, a felhasznált anyagok, vegyszerek analizálása, összehasonlító vizs
gálatok és kísérletek folytatása. Kapcsolatban állnak azokkal az intézetekkel, ahol 
gyakorlati restauráló munka folyik, köztük a Nemzeti Könyvtárral és Nemzeti Levéltár
ral is. Az o kérésükre konkrét esetben tanácsot adnak, elemzéseket végeznek. A labora
tóriumok felszerelése gazdag: különböző papirt, bőrt, valamint filmet vizsgáló készülé
kekkel és műszerekkel rendelkeznek. Ottlétünkkor a filmek tárolási körülményeit vizsgál
ták. Kísérleteznek különböző fertőt lenitési eljárásokkal is, kisméretű autoclávban.

A Nemzeti Könyvtárban 61 /!/ képzett restaurátor és 26 restaurátor !,munkás” dolgo
zik; az utóbbiak közül tíznek van mestervizsgája. A gyűjtemények mellett külön kis 
műhelyek alakúItak, ahol a térképeket, épitészeti tervrajzokat, glóbuszokat, periodiká
kat stb. restaurálják. A legjelentősebb a központi műhely /44 fős létszámmal/; itt fo
lyik a kéziratok és könyvek restaurálása.

Az újságok és más fatartalmú papir-dokumentumok konzerválásának náluk látott uj 
módszere követésre is méltó lehet. A körülbelül egy éve berendezett uj műhelyben műkö
dik az un. Reliőnt-gép. Ez a textilipari gép és eljárás /segítségével eredetileg a ru
haanyagokat ragasztják össze/ inspirálta az intézet szakembereit arra, hogy - a Kutató 
Intézet aktív közreműködésével - átvegyék és alkalmassá tegyék az eljárást a megrongá
lódott újságok polyamiddal történő felületi megerősitésére. Előnye a másfajta fóliákkal 
történő laminálással szemben az, hogy a kezelt dokumentum hajlékonyabb, lágyabb fogásu, 
felülete papirszerü marad, vastagsága és súlya nem növekszik számottevően. A felület
re rávitt anyag tökéletesen átlátszó és ezért a dokumentum akár mikrofilmezhető is. Fe
leslegessé válik tehát az egyre drágább japánpapir használata.

A könyvtár laboratóriumában folyó pergamen restaurálási módszerekről nem sokat tud
tunk meg. Úgy terveztük, hogy itt több napon át figyeljük a gyakorlati munkát, de a ve
zető konzervátor másként gondolta. így aztán első látogatásunk alkalmával - utcai kabát
ban, kb. egy óra alatt - végig vezetett a műhelyben, majd felelt kérdéseinkre. A magunk
kal vitt színes filmet /az Egyetemi Könyvtár két legrosszabb állapotban lévő kódexé
ről/ sikerült levetíteni, de érdemi véleményt a problémával kapcsolatban nem nyilvání
tott a két jelenlévő szakember. Második látogatásunk formális volt; kaptunk azonban egy, 
a műhelyek- elsősorban a Relint-gép - munkájáról szóló leírást, amely igen hasznos szá
munkra .

A Kutató Központ tanácsára ellátogattunk a Nemzeti Levéltárba is. A rögtönzött 
rövid látogatás is elég volt ahhoz, hogy megállapítsuk: a pergamen restaurálás témájában 
itt lehetne a legtöbb tapasztalatot szerezni. A műhely előzékeny vezetője késznek mutat
kozott segítségünkre lenni, de sajnos, nekünk már a következő napon haza kellett utaz
nunk.

Az OSZK vezetőségétől megbízást kaptunk arra, hogy a Pompidou Központban a könyvtár 
biztonsági berendezéseit tanulmányozzuk és a reá vonatkozó dokumentációt hozzuk magunk
kal. Ezt a feladatot sikerült teljesíteni, bár munkatervünkben ez a program eredetileg 
nem szerepelt.
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A Pompidou Központ /becenevén Beaubourg/ a kulturális központ, ahol a művelődés, 
a tájékozódás, a szórakozás, a pihenés lehetőségei rendkívül gazdag, változatos, modern 
formában állnak a látogatók rendeIkezésére. Az épület külseje fantasztikus, gyárépület
re emlékeztet. A belső terei könnyen átalakíthatok, igy sokféle kiállítás, előadások, 
összejövetelek stb. rendezésére van mód. Szabadpolcos nagy könyvtára van, ahol minden 
formaság, beiratkozás nélkül - csak az általános belépti díj megfizetésével - bárki ked
vére olvashat, lemezeket hallgathat, televíziózhat. A lopások megakadályozására az ame
rikai találmányu KNOGO rendszer - a könyvtárosok véleménye szerint 7 70 %-os biztonságot 
nyújt. Lényege: a könyvbe 3 helyen - a gerincbe, az előzék alá és a lapok közé a gerinc 
közelébe rejtve - keskeny, mágnesezett fémcsíkot ragasztanak. Ha valaki ilyen könyvet 
ki akar vinni a könyvtár területéről, akkor egy - a kijáratnál beépített- ugyancsak lát
hatatlan csapda /hasonlóan a metróknál lévő, a potyautasokat ”elfogóM szisztémához/ meg
akadályozza, hogy a könyvtolvaj távozzék "zsákmányával". Az olvasó azonban találékony, 
mondják a könyvtár vezetői; előfordul, hogy "kioperálja" a fémcsíkot a könyvből- /ezért 
újabban a gerincbe is bekötnek egyet/, vagy a könyvet a feje fölé emeli, s az igy kijut 
a mágneses térből, és máris sikerül kijátszania a biztonsági rendszert. Ezért nem nélkü
lözhető - különösen a kijáratnál - az olvasókat figyelő alkalmazottak éles szeme.

Magáról Párizsról írni - ehhez nincs bennünk elég költői véna. Bennünket is meg
ragadott a város különös atmoszférája. Erről azonban sok mindent megírtak már.

Szabad hétvégeinken néhány Párizs környéki városba is ellátogattunk. Szakavatott 
vezető kíséretében megnézhettük VersaiIIe-ben a kastély - egyébként bezárt és restaurá
lás alatt álló - helyiségeit is, amelynek faburkolata magyarországi fából készült. Jár
tunk FontenebIeau-ban, Barbisonban, a múlt század nevezetes festő-központjában, ahol Mun
kácsy Mihály és Paál László több éven át élt. S még sorolhatnánk élményeinket, dehát, 
hólas, gyorsan peregtek a napok ...

B. Kozocsa Ildikó - Czigler Mária

Albert Lángé FI ifiét

Madách Imre drámai költeménye, Az ember tragédiája, eddig 25 idegen nyelven jelent meg.
A norvég változat fordítója, a 73 éves Albert Lángé FI ifiét, budapesti 
tartózkodása során a Bücher aus Ungarn szerkesztőségét is felkereste.

- Hány nyelven beszél, illetve olvas FI ifiét ur?
- A szülői háznál - apám evangélikus lelkész volt - egy kis hébert és latint tanul

tam, és elég jól megtanultam németül. Angolul és franciául az iskokában tanultam. Beszé
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lek svédül, és dánul, ezt a két nyelvet egy norvég viszonylag könnyen érti. Finnugor 
nyelvekből az oslói egyetemen szereztem magisteri címet. Mivel az általános fonetika 
érdekelt - később ennek előadója lettem a bergeni egyetemen - sok nyelvet tanulmányoz
tam, nem egyet - például a perzsát - el is felejtettem...

- A finnugor nyelveket hogyan tanulta meg?
- Egy svédek számára kőszült finn nyelvkönyvből kezdtem el finnül tanulni, később 

három szemesztert hallgattam a helsinki egyetemen. Észak-Norvég iában számos lapp él - 
a finn után az ő nyelvüket tanultam meg. Magyarul egy finnek számára készült magyar 
nyelvkönyvből tanultam. 1928-ban Heidelbergben megismerkedtem Szegedy-Maszák Aladárral, 
a majdani diplomatával és Vargha György jogásszal, tőlük hallottam először magyar szót. 
Kedvet kaptam, hogy alaposabban megismerjem a magyar kultúrát. Először 1934-ben jártam 
Magyarországon, biciklivel érkeztem a debreceni nyári egyetemre. Még két ízben, I939— 
ben és 1969-ben voltam a nyári egyetem hallgatója. Összesen hét alkalommal töltöttem 
hosszabb-rövidebb időt Magyarországon, legutóbb hat hetet, a magyar P.E.N. vendégeként.

- Milyen fordításai jelentek meg?
- Főként finnből fordítottam. Versforditásaimból két antológiát állítottam össze 

és lefordítottam a Kalevalát, mégpedig azt a dialektust használva, amelyben a népdal
kincsünk konzerválódott. A veszendő nyelvi izeket akartam írásban rögzíteni.

- Mit fordított magyarból?
- Néhány Ady verssel kezdtem. Aztán Vörösmarty "Szózatát" fordítottam le norvégra 

és dánra. Madách "Az ember tragédiájának" fordításán megszakításokkal sok évig dolgoz
tam, 1979-ben jelent meg az Aschehoug kiadónál. Illyés öregedésről írott könyvét, a 
"Kháron Iadikjában"-t fordításomban a Gyldendal adta ki.

- Madách értelmezése olykor a magyar olvasónak is nehézséget jelent. Önnek a for
dítás közben nem voltak nehézségei?

- Szerencsére nem voltam segítség híján. Főként Sőtér István akadémikusnak és Szabó 
László nyugalmazott evangélikus püspöknek tartozom hálával. "Az ember tragédiája" nor
vég kiadása utószavaként is Sőtér remek Madách-tanuImánya szerepel.

- Sikere volt a könyvnek Norvégiában?
- Igen. A kritikák "felfedezésről" beszéltek. Legszebben talán a Bergens Tidende 

irt Madáchról.
- Fordítói tervei?
- Joost van den Vondel "Lucifer"-jét szeretném hollandból lefordítani.
- Önt vonzzák a filozofikus müvek. Ki az a gondolkodó akivel leginkább rokon

szenvez?
- Albert Schweitzer.
- Talán személyesen is ismerte?
- Igen, két és fél hónapig tartózkodtam nála Lambarénében. Több cikket írtam róla 

norvég lapoknak. Később, amikor Norvégiában járt, én hoztam össze azzal a honfitársam
mal, aki az orgonahangolás módszerét tökéletesítette.

Riporter: Heimlich István
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ÚJ OTTHONU N K

Rekonstrukció a Várban

A nemzeti könyvtár felújítása a legfontosabb
Több mint 1,6 milliárd forintot költöttek eddig a budavári palota rekonstrukciójára. Épületek sorát állították helyre, melyekben köz- és kulturális életünk néhány igen fontos létesítménye kapott helyet. A mind nehezebbé váló gazdasági helyzet ellenére az Állami Tervbizottság úgy döntött, hogy a VI. ötéves tervidőszakban kereken 500 millió forintot lehet felhasz- | nálni a nagyberuházás folytatására. Az erőket elsősorban az

magába foglaló épület felújítására összpontosítják. Annál is inkább sürgető ez a feladat, mivel a nemzeti könyvtár könyvállományának jelentős része szétszór

tan, rossz körülmények között van elhelyezve. Az építkezést legkésőbb 1983 december végéig fejezik be, az átköltözést fokozatosan bonyolítják le.A VI. ötéves tervidőszakban kerül sor a volt Sándor-palota külső rekonstrukciójára, a belső felújításokat — az ÁTB határozata nyomán — a VII. ötéves tervidőszakban fejezik be. Ha elkészül, építészeti múzeumot és kiállítást rendeznek be termeiben. A volt Honvédelmi Minisztérium épülete egyelőre szoriátís helyiségek, műhelyek, raktárak elhelyezésére szolg^L^ebontásá- ról vagy egyéb rendeltetéséről a későbbiekben döntenek majd.

Ötszázmillió forint 
a Budavári Palota helyreállítására

Több mint 1,6 milliárd fo
rintot költöttek eddig a Bu
davári Palota rekonstrukciójá
ra. Épületek sorát állították 
helyre, melyekben köz- és kul
turális életünk néhány igen 
fontos létesítménye kapott he
lyet, így a Munkásmozgalmi 
Múzeum, a Magyar Nemzeti 
Galéria, a Budapesti Történeti 
Múzeum és a Várszínház. A 
hátralevő rekonstrukciós épít
kezések még további hosszú 
éveket vesznek igénybe. A 
mind nehezebbé váló gazda
sági helyzet ellenére az Ál
lami Tervbizotság úgy dön
tött, hogy az elmúlt időszaké
nál gyorsabb ütemben kell 
folytatni a Budavári Palota 
helyreállítását, s határozatot 
hozott a további teendőkről.

A tervbizottság határozata 
alapján a VI ötéves tervidő
szakban kereken ötszázmillió 
forintot lehet felhasználni a

I nagyberuházás folytatására.
*At erőKet elsősorban az Or-

aaágoa .Széchényi Kön
magába foglaló épület felújí-
tására összpontosítják. Annál 
is inkább sürgető ez a feladat, 
mivel a nemzeti könyvtár 
könyvállamányának jelentős 
része szétszórtan, rossz körül
mények között van elhelyez
ve, s ez nem teszi lehetővé 
a könyvtár rendeltetésszerű 
használatát. Az építkezést leg
később 1983 december végéig 
fejezik be.

A VI. ötéves tervidőszakban
kerül sor a volt Sándor-pa
lota külső rekonstrukciójára, 
a belső felújításokat — az 
ÁTB határozata nyomán — a 
VII. ötéves tervidőszakban fe
jezik be.

A Várba látogatók közleke
désének megkönnyíésére a 
Dózsa György téri oldalon 
gyorslifteket helyeznek majd 
üzembe, felújítják a Palota 
utat, s autóparkolókat építe
nek a Várba és a Várhegy 
oldalán.



Az OSZK Várbizottsága

1982. január 12-én ülést tartott. Óvári Sándor igazgató az ülés megnyitása után 
javasolta, hogy a Bizottság tekintse át, mi történt 1980. tavasza óta a vári beköltözés
hez szükséges előkészítő munkák körében, majd döntsön, milyen sorrendben tárgyalja a 
tárgyalásra már előkészített további anyagokat, s végül határozza meg, hogy mi vár még 
előkészítésre. Egyúttal bejelentette, hogy az F-épület befejezésének az ÁTB által meg
állapított határideje 1983. december 31. A beköltözés előrelátható kezdési időpontja 
tehát 1984.

A Bizottság 1980. julius 21 — i ülésén jóváhagyott feIadatjegyzék tételei közül 
a/ elvi döntés van az olvasószolgálat várbeli működéséről, egyes gyakorlati részlet- 

kérdések még kidolgozandók;
b/ megtörtént a vári létszámtöbbIet-szükségIet, valamint 
c/ a gépszükséglet megállapítása;
d/ tárgyalta és meghatározta a Bizottság a vári működtetés és 
e/ a fel költözés előrelátható költségeit;
f/ döntött a Bizottság a Várban elhelyezendő képzőművészeti alkotások kérdésében; 
g/ végül a könyvtár vezetősége határozatot hozott szervezeti kérdésekben is.

A könyvtár a szükséges felterjesztéseket a .Művelődési Minisztériumnak megküldte.
Az előkészületi feladatok közül elő vannak készítve, tehát már tárgyalhatok a 

következők:
a/ az egyes épületszintek uj alaprajzai; 
b/ a raktári alaprajzok és férőhelyek; 
c/ a bejáratok, a belső közlekedés kérdései; 
d/ az átköltöztethető berendezési tárgyak.

Elkészültek a restauráló laboratórium vári helyiségeinek az 1982. év első negyedé
ben történő üzembehelyezésére vonatkozó tervek. A munkálatok folyamatban vannak, az 
üzembehelyezésnek előreláthatóan nem lesz akadálya.

Folyamatban vannak a kézikönyvtári anyag előkészítő munkálatai is.
A még hátralévő további tennivalók:

a/ a végleges szervezeti felépítéstől függő létszámkérdések, káderfejlesztési terv, 
s az esetleg szükségessé váló átcsoportosítások; 

b/ az elhelyezési terv néhány, még függőben lévő kérdése; 
c/ az olvasófilmek elhelyezése; 
d/ a raktárak betelepítési rendje, 
e/ a Várba fel nem költöző részlegek sorsa;
f/ a vári olvasószolgálat működésével kapcsolatos gyakorlati rész létkérdések; 
g/ a vári üzemeléssel kapcsolatos egyes kérdések /pl. étkeztetés/; 
h/ biztonsági berendezések;
i/ a toronyraktárak portalanítása illetve pormentesitése, figyelemmel a még hátra

lévő munkálatokra /telelift, ajtók/;
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j/ a fel költözési terv adaptálása; 
k/ az intézkedési terv módosítása.

A Bizottság tagjai hozzászólásaikban felhívták a figyelmet arra, hogy a vári olva
sótérben a nyitás előtt a könyvtárnak kb. egy évet igénybevevő szakmai munkákat kell 
majd elvégeznie; hogy sürgősen meg kell oldani a közlekedési kérdéseket; hogy lopás
gátló könyvvédelmi berendezés már belföldön is készül; hogy idejekorán foglalkozni kell 
az uj épület ünnepélyes megnyitásának kérdéseivel; hogy az SzB-t tájékoztatni kell a 
Várban létesülő szociális helyiségekről; végül indítványozták, hogy a Bizottság kéthe
tenként tartson ülést.

Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtár 1981. év? Ifjúsági PárIamentjére

Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és végrehajtási utasításai előírásaiban 
foglaltak, valamint az Országos Széchényi Könyvtár 1978-ban megtartott 3. Ifjúsági Par
lamentjén elfogadott intézkedési terv végrehajtásáróI az alábbiakban számolunk be:
I. Az Országos Széchényi Könyvtárban 1978-1981. között végzett ifjúságpolitikai tevékeny
ség értékelése

"... Az Ifjúsági Parlament nem csupán egyetlen délutánt jelent, hanem egy folyama
tot, amelynek csúcspontja a parlament ülése" - jegyezte meg beszámolójában az SzB ifjú
sági felelőse. E találó megállapításhoz kínálkozik, továbbfolytatásként, hogy a két par
lament közötti hároméves folyamat eredményekben, féIsikerekben és kudarcokban egyaránt 
bővelkedett. A következőkben az OSZK ifjúságának helyzetéről - az ifjúságpolitikai te
vékenység főbb területei szerinti tagolásban - igyekszünk összefoglaló értékelés formá
jában számot adni.
Helyzetkép - szakmai szempontból

A f1uktuáció - amely korábban elsősorban a fiatalok elvándorlásában nyilvánult meg 
- észrevehetően csökkent. Ebben bizonyára szerepet játszottak az ifjúság helyzetének ja
vítására irányult erőfeszítéseink, nem szabad lebecsülnünk azonban azt a körülményt sem, 
hogy az elhelyezkedési lehetőségek köre általában jelentősen szűkült. Diplomás fiatal
jaink egy része - köztük talán épp a legértékesebbek - továbbra is tanszékre, kutató- 
intézetbe vágyódik, a később esetleg megnyíló lehetőséget habozás nélkül ki fogja hasz
nálni. Számukra a könyvtár ugródeszka: a kényszerűen itt töltött éveket doktorátus, 
tudományos fokozat, nyelvvizsga megszerzésére lehet hasznosítani. Fiataljaink ezért a 
legkevésbé sem marasztalhatok el, minthogy azonban ez a jelenség a könyvtár zavartalan 
működése szempontjából nem éppen kívánatos, erőfeszítéseket kell tenni annak céljából, 
hogy saját érdekeik fűzzék őket az OSZK-ban való maradáshoz.

A diplomás fiatalok tekintetében az OSZK elsődleges utánpótlási lehetőségét az ELTE
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Bölcsészettudományi Kara jelenti: évente legalább 5 uj munkatársunk innen kerül ki. 
Sajátos körülmény, hogy szinte valamennyi ük nyelvszakos, könyvtárszakot végzettet évek 
óta nem sikerül felvennünk /holott rendszeresen meghirdetjük állásainkat/. Mindez ugyan 
többféle következtetésre adna lehetőséget /a pályázati rendszer kétes hatékonysága, az 
OSZK gyenge presztízse a végzős hallgatók szemében, a posztgraduális könyvtárosképzés 
bevezetésének szükségessége/, meg kell állapítanunk azonban, hogy a nyelvszakot végzet
tek túlnyomó többsége megfelelő betanulás /továbbtanulás/ után kitünően beválik.

Az OSZK másik kádertartaIékát a budapesti középiskolák jelentik: a könyvtárba kerü
lő érettségizettek túlnyomó többsége a sikertelen felvételi vizsgát tett, illetőleg elő- 
fe|vétel is fiatalok köréből tevődik ki. Önmagában ez a jelenség természetesen egyáltalá
ban nem káros, a munkahelyről való továbbtanulás azonban jelentős többletterheket ró a 
könyvtárra /nem utolsó sorban többi munkatársára/.

Szükségszerűen még bonyolultabb a Várberuházási és Állományvédelmi Igazgatóság ká
derutánpótlási igényeinek kielégítése: a sokféle speciális képzési-továbbképzési szük
ségletek leginkább csak beiskolázással, belső tanfolyamokkal, továbbképzéssel teljesít
hetők.
Beiskolázás, képzés

Az előbb vázolt helyzet következtében /amit súlyosbít a majdani vári üzemeltetés 
további káder igénye/ a könyvtár vezetősége arra az álláspontra helyezkedik, hogy általá
ban pártolólag továbbterjeszt minden olyan egyetemi, főiskolai felvételi kérelmet, ame
lyik megfelel a könyvtár gyűjtőköri-szolgáltatási profiljának. Lényegében ugyanez vonat
kozik a legkülönbözőbb szervezett továbbképző tanfolyamokra való jelentkezésekre, az 
utóbbiakhoz nem egy esetben munkaidőkedvezményt, anyagi hozzájárulást is nyújtunk.

Az utóbbi évek jelentős vívmánya volt a középfokú /KMK/ tanfolyamot végzettek főis
kolai államvizsgára való bocsátásának lehetővé tétele. Az OSZK érdekelt munkatársai él
tek a felkínált lehetőséggel, felsőfokú végzettségük megszerzése az esetek többségében 
nyereség a könyvtár számára, tudatosítani kell azonban, hogy kivételes lehetőségről volt 
szó, amelynek megismétlődésére nem lehet számítani /például: a most indult könyvtárkeze
lői tanfolyam után/. Az utóbbi szervezése egyébként jelentős többletterhet ró a könyv
tárra, amely - eddigi szervezetének megfelelően - nincs felkészülve rendszeres oktatási 
funkciók ellátására. A tanfolyam első évfolyamát kísérleti jellegűnek szántuk, ez a ma
gyarázata, hogy megközelítőleg homogén - szükebb értelemben vett könyvtáros - hallgató
ság kialakítására törekedtünk. Az idei évfolyamról kiszorult fiataloknak /és nem fiata
loknak/ a következő tanévben kívánunk lehetőséget biztosítani a tanfolyam elvégzésére. 
Erkölcsi kötelességünk, hogy ennek során külön gondot fordítsunk azonban más szakmáju 
/restaurátor, sokszorosító, fényképész stb./ munkatársaink igényeinek kielégítésére, 
akik - igen tiszteletre méltó módon - a könyvtáros képesítés megszerzését is célul tűz
ték ki.

Véleményünk szerint az elmúlt években a jogos nyelvpótlék-igények általában kielé
gítést nyertek, bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nyelvtanulás iránti érdeklő
dés megnőtt. Ez mindenekelőtt a minisztérium által szervezett intenzív nyelvtanfolyamok
ra való jelentkezéseken mérhető le, amelyeket a vezetők minden olyan esetben támogatnak, 
ha ezt az érdekelt munkaköre indokolttá teszi, és a tanfolyam által előidézett munkaidő
kiesés nem veszélyezteti a munka folyamatosságát. Minthogy e tanfolyamok a jelentős mun
kaidőkiesésen kívül tetemes költséggel is járnak /aminek zömét a könyvtár vállalja magá
ra/, megfontolandónak látszanék, hogy nem kellene-e valamilyen módon érdekeltté tenni 
dolgozóinkat abban, hogy magánúton való tanulással igyekezzenek nyelvvizsgához jutni. 
Pályakezdés, beilleszkedés, közérzet

A pályakezdőkkel való többe-kevésbé rendszeres foglalkozásnak a könyvtár valamennyi 
részlegében vannak jelei, ugyanakkor azonban meg kell állapítani, hogy ennek gyakorlata 
szinte főosztályonként eltérő, és nem mindenütt folyamatos. A megoldást nem az "Írásbe
liség” kiterjesztésében /írásos jelentések készítése stb./, hanem megfelelő "automatiz
mus" létrehozásában látjuk. Úgy tűnik, hogy a KMK-ban kidolgozott gyakorlat a legalkal
masabb erre Váz időszakonkénti egyedi beszélgetés valamennyi - tehát a minősítésre nem 
kötelezettekkel is - 35 éven aluli fiatallal, amelynek keretében megállapodnak szakmai, 
képzettségi továbbfejlődésének programjában/.

A fiatalok közérzete - leszámítva az átszervezés elhúzódása miatt egyes területe
ken keletkezett indokolt nyugtalanságot - általában kielégítő. Meglehetősen általános - 
és tegyük hozzá: jogos - panasz, hogy szükebb munkahelyükön kívül alig ismerik az OSZK 
tevékenységét, bizonyos - elsősorban a KISZ munkájából való részvételtől adódó - kivé
teleket leszámítva keveset tudnak egymásról, egymás munkájáról. Ugyanez a probléma fel
vetődik a KMK-OSZK vonatkozásban is, érteIemszerüen még súlyosabban. Az "OSZK-ismereti 
tanfolyam" elmaradását sokan kifogásolták. A megoldás véleményünk szerint nem korlátoz
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ható az OSZK-ismereti tanfolyamok szervezésére /amelyekre egyébként természetesen ugyan
csak szükség van/, hanem szervezetten kellene gondoskodni a belépő fiatalok /első lépcső
ben legalább a felsőfokú végzettségűek/ szervezett "végigvándorol tatásáról" az OSZK 
főbb munkahelyein, munkafolyamatain /voltaképpen egy korábbi gyakorlat felújításáról 
lenne szó/. Mindehhez /még az OSZK-ismereti tanfolyamok megrendezéséhez is/ legalább egy, 
erre függetlenített munkatárs személyében meg kellene teremteni az OSZK oktatási-tovább
képzési bázisát.

A bérezés tekintetében - más intézményekhez és rokon /például: kezdő pedagógusi/ 
munkaterületekhez viszonyítva - a fiatalok részéről lényegesebb panaszok nem tapasztal
hatók, ami természetesen nem jelenti, hogy jövedelmükkel - különösen a dráguló megélhe
tési költségek tükrében - kivétel nélkül valamennyien elégedettek lennének. Álláspontunk 
szerint e téren sikerült javulást elérni, ezzel azonban nem lehetünk elégedettek. A fi
atalok bérhelyzetének további javításánál azonban mindenekelőtt a végzett munka mennyi
ségén és minőségén alapuló differenciálást kell célul kitűzni.

A közérzetet negatív irányban befolyásoló tényezők közül az intézményen belüli in
formációáramlás hiányosságai, az "aprómunka" jelentőségének fel nem ismerése került elő
térbe. Az előbbin - a vezetők információátadási kötelezettségének számonkérésén kívül - 
a különböző intézeti testületek és fórumok rendszeres működtetésével, skálájuk esetleges 
kibővítésével lehetne segíteni /az uj szervezeti és működési szabályzat tervezete példá
ul előirányozza az un. "osztályvezetői fórum" létrehozását/. Az aprómunka megfelelő meg
becsülése szemléleti kérdés, úgy véljük, hogy ehhez az állami és a társadalmi vezetők 
együttes erőfeszitésére van szükség.

Az intézetvezetés legnagyobb adóssága a könyvtáron belüli nagyobb mobilitás lehető
ségének biztosítása. Ez kétirányú lehet: vízszintes irányú /más beosztásba kerülés/ és 
függőleges: vezetői munkakörbe kerülés. Bizonyos - kétségtelenül: bátortalan - lépések 
mindkét irányban történtek; bevezetésre került és működik a belső pályázatok rendszere, 
több fiatal vezetői munkakörhöz jutott. Álláspontunk szerint.a jövőben mindkét vonatko
zásban merészebben kell eljárnunk, ugyanakkor azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, 
hogy meglehetősen szűk azoknak a fiataloknak a köre, akik a vezetői követelményeknek meg
felelni látszanak. Ennek oka csak részben keresendő szeméIyzeti-káderfej Iesztési tevékeny
ségünk gyengeségében, a másik ok a fiatalok egy részének érdektelensége, közönye. A 
könyvtár vári működtetése elkerülhetetlenné teszi a létszámbővítést, a szervezet további 
differenciálását, uj vezetői munkakörök létesítését. Ha ehhez számításba vesszük, hogy 
az OSZK vezetői gárdájának zöme kiöregedőben van, nyilvánvaló, hogy szükség van uj veze
tők beállítására. Kívánatos lenne, ha ezeket minél nagyobb számban meglévő - és lehető
leg fiatal munkatársaink soraiból választanánk ki. Ehhez azonban a fiatalok nagyobb 
szakmai-politikai aktivitására is szükség van.
TársadaImi-politikai aktivitás

Ifjúságpolitikai munkánknak kétségtelenül ez a leggyengébb, legkevesebb eredményt 
felmutató területe. Nincs okunk kételkedni abban, hogy fiataljaink túlnyomó többsége a 
szocializmus ügyének elkötelezettje, ugyanakkor azonban sajátos kettősséget kell tapasz
talnunk: a fiatalok kis csoportja szinte erején felül vállal politi kai-társadaImi munkát, 
belőlük kerülnek ki az örvendetesen növekedő számú fiatal párttagok, a KISZ-vezetőség 
pártonkivüli tagjai, fiatal SZB tagok, KISZ-aktivák. A fiatalok zöme azonban szinte kí
vülállóként szemléli az OSZK-n belüli politikai-társadalmi munkát, nem, vagy alig vesz 
részt benne.

Ki kell mondanunk, hogy az OSZK KISZ-szervezetének vonzereje, hatóköre az elmúlt 
években csökkent, és gyökeres változások nélkül a jövőt illetően sem lehetnek a javulás 
tekintetében túlzott reményeink. Az okok kutatása a KISZ-re és a pártszervezetre tarto
zik, és reményeink szerint sor fog rá kerülni. Álláspontunk szerint a jövőben - termé
szetesen továbbra is elsődlegesen a KISZ-re támaszkodva - kutatnunk kell azokat a lehe
tőségeket is, amelyek a nem KISZ-tag fiatalok aktivizálására lehetőségeket nyújtanak. 
/Például a szakszervezet kereteiben szervezendő rétegfórumok, klubok stb. formájában, 
de felhasználható e célra a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szervezete is./

Ideológiai-politikai tevékenységünk legeredményesebb területe az oktatás: a marxiz
mus- Ieninizmus esti egyetemére és tanfolyamaira beiskolázott viszonylag nagy számú fia
talon kívül az elmúlt években a KISZ különböző politikai tanfolyamok szervezésével kí
sérletezett, több-kevesebb eredménnyel.

A szükebben értelmezett társadalmi munkából fiataljaink minden évben derekasan ki
vették részüket.
Szakmai továbbfejlődés, tudományos tevékenység

Az egyetemet, főiskolát végzettek szamara a legközvetlenebb továbbfejlődési lehető
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ség az egyetemi doktori cim elnyeréséhez szükséges disszertáció megírása. Elmondható, 
hogy az intézetvezetés ezt a fajta tevékenységet messzemenően támogatja, szakmai tanács
adással, kutatónapok odaítélésével: aki ilyen kéréssel állt elő, az meg is kapta ezt a 
kedvezményt. Évi átlagban az utóbbi években 8-10 fő szerez doktori címet /1981-ben: 10- 
en/. Más a helyzet a disszertációk témaválasztásával, úgy tűnik, hogy a könyvtári szak
kérdések még mindig kevéssé vonzóak, az irodalom- és történettudományi témák iránt a 
legnagyobb az érdeklődés.

Örömmel kell megállapítanunk, hogy fellendülőben van a tudományos fokozat megszer
zésére irányuló vállalkozókedv: I98|-ben I fő /Vásárhelyi Judit/ szerzett kandidátusi cí
met, további 2 fő /Nagy László és Lichtmann Tanás/ utón van e felé.

A szakmai továbbfejlődés egy további, kevéssé látványos, de fontos lehetősége a fi
ataloknak munkájukhoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladatokkal vaIó megbizása /és 
esetleg munkaidőkedvezménnyel való támogatása/. Ilyen irányú kezdeményezések történnek, 
leginkább az RMNYB csoport és a III. főosztály területén. E próbálkozásokat célszerű 
lenne kiterjeszteni s a fiatalok érdeklődését a könyvtár előtt álló, megoldandó felada
tokra irányítani.

További lehetőségeket nyújt - elsősorban nagyobb lélegzetű munkák megírására - az 
OSZK Évkönyve. Ezzel kapcsolatban azt kell megállapítanunk, hogy az utóbbi években ugyan 
élénkebbé vált a fiatalok érdeklődése, de még mindig elmarad az eIvárhatótóI. Több fia
tal eredménnyel kísérletezett cikkek, tanulmányok publikálásával külső lapoknál, folyó
iratoknál, a publikációs kedv azonban nem kielégítő, a szakvezetők feladata, hogy erre 
az eddiginél nagyobb mértékben serkentsék a fiatalokat. Természetesen, az OSZK Híradó 
is rendeIkezésre áll minden fiatal számára, szakmai cikkek és a fiatalokat érintő tár
sadalmi problémákat feltáró írások közlésére.

Érthetetlenül csekély a fiatalok érdeklődése a Keresztury-pályázatban rejlő lehető
ségek kiaknázására /pedig doktori disszertációkkal is pályázni lehet/. Ezt az alkalmat 
is megragadva szeretnénk ösztönözni az ezen és a most nyáron meghirdetett "Alkotó ifjú
ság” pályázaton való részvételre.

A szakmai továbbfejlődés és tudományos munka elvi kérdéseit elemezve rá kell mutat
nunk arra, hogy - bár van javulás - még mindig kevés az érdeklődés a könyvtár munkáját 
közvetlenül érintő könyvtártani problémák tudományos igényű feldolgozása iránt. Úgy vél
jük, e tekintetben a vezetőktől további jelentős erőfeszítés várható el. Tovább kellene 
lépnünk az elsősorban fiatalokat tömörítő, könyvtáron belüli tudományos ''műhelyek" kiala 
kitásában.

Könyvtárunk kutatóhellyé történt nyilvánítása, a tudományos besorolás rendszerének, 
bevezetése /és ezzel az egyéni kutatói tervek rendszeresitése/ uj lehetőségeket tár a 
kutatási kedv kibontakoztatásához. Ehhez járul, hogy a most folyó ötéves terv keretében 
könyvtárunk két téma /Irodalmi és Irodalomtudományi Bibliográfia, Külföldi Folyóiratok 
Központi Katalógusának automatizálása/ kidolgozására az un. állami megbízási rendszer 
keretében központi támogatáshoz jut, sőt az MTA is támogatást nyújt néhány kutatási té
ma műveléséhez. Mindez indokolttá tenné - az "igazi kutatóhelyek" mintájára - a nagyobb 
kutatási programok, elkészült kutatási beszámolók belső vitáinak rendszeresítését.

A szakmai fejlődés egyik lehetőségét a külföldi tanulmányutak jelentik. A fiatalok 
részvételére e tekintetben kétféle nagyobb lehetőség adódik: az egyiket az un. ösztöndí
jas pályázatok jelentik, a másikat a KGST tagországok nemzeti könyvtáraival fennálló un. 
személycsere lehetőségek. Az első tekintetében a lehetőségek nyitottak: az utóbbi évek
ben szaporodott a jelentkezők /közöttük fiatalok/ száma, a kérelmeket pártolólag terjesz 
tettük tovább. A legjelentősebb eredményekről a hungarika-kutatásra vállalkozók köréből 
számolhatunk be, az ezzel foglalkozók kiutazásai a minisztérium hathatós támogatásával 
ma már rendszeresnek mondhatók. Rendszeressé kezdenek válni /és ez ugyancsak érinti fi
ataljainkat/ a helyszíni mikrofilmezés céljából történő kiutazások is. A szeméIycserés 
alapon történő kiutazók körében mérsékelten nőtt a fiatalok aránya, e lehetőségeinket 
erőteljesen korlátozza, hogy az országos takarékossági intézkedések következtében minden 
relációban erőteljesen csökkentek kiutazási kereteink. Részben ennek ellensúlyozására 
is könyvtárunk vezetése és szakszervezeti bizottsága lehetőségei mértékében támogatni 
igyekszik a KISZ évenkénti kezdeményezését csoportos külföldi társas tanulmányutak szer
vezésére. Ennek jegyében került sor 1979-ben az osztrák-jugoszIáv, 1981-ben pedig a 
szovjet-finn-lengyel tanulmányútra. Mindkét tanulmányút előkészítését és szervezését 
az SZB-vel együttműködve fiataljaink bonyolították, a tanulmányutak sikere elsősorban 
nekik köszönhető.
A fiatalok szociális helyzete

Fiataljaink szociális helyzete - különösen a pályakezdőké - nem a Iegrózsásabb: jö
vedelmük nem egy esetben alig haladja meg a létfenntartási minimumot. Különösen vonat
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kozik ez a gyermekes, foként pedig a többgyermekes fiatalokra.
A KISZ érdekvédelmi felelősének adatai szerint gyermeke mintegy 100 fiatalnak van 

/egyeseknek több is/. Megközelítőleg egytizedüknek van gondja gyermeke óvodai, bölcsödéi 
elhelyezésével. Itt kell megjegyeznünk, hogy az intézetvezetés és az SZB többféle kísér
letet is tett az óvodai, bölcsödéi elhelyezési gondok enyhítésére, valamennyi próbálko
zás megbukott a pénzügyi előírásokon, amelyek nem engedik meg, hogy böJcsödei, óvodai 
férőhelyek létesítéséhez könyvtárunk anyagilag hozzájáruljon.

A legsúlyosabb gondot a lakáshelyzet jelenti: 35 éven aluli fiataljaink mintegy 
egyharmada lakásproblémákkal küszködik /a KISZ érdekvédelmi felelős nyilvántartása sze
rint/. Hozzá kell ehhez fűznünk, ez egyébként a pártvezetőség által szervezett egyedi 
beszélgetésekből is kitűnt, hogy a lakásgondokkal küzdők gyakorlatilag alig látnak re
ményt arra, hogy IakásprobIémájuk beié+haió időn belül megoldódnék. Megjegyzendő, hogy 
többségükben lányokról, fiatal asszonyokról van szó, akik ezért nem tudnak férjhez men
ni, gyermekszülésre vállalkozni.

Minthogy könyvtárunk lehetőségeit a jogszabályok e tekintetben is erőteljesen kor
látozzák, a KISZ és az Ifjúsági Bizottság kezdeményezésére az intézetvezetés lépéseket 
tett a kerületben kibontakozni látszó /és pénzügyi tekintetben legelérhetőbbnek látszó/ 
tetőtér-beépítési akcióba való bekapcsolódásra.Tetemes utánjárásra, többszöri sürgetés
re azt a választ kaptuk, hogy az első ütemként kijelölt 2-3 család igénybejelentése 
ügyében idén ősszel dönt a kerületi tanács végrehajtó bizottsága.

Könyvtárunk lakásépítési alapjából /és a minisztérium lakásépítési alapjából/ a 
lehetőségek mértékében eddig is - és a jövőben is - támogatni igyekszünk a lakásépítési, 
lakásvásárlási igényeket.
A társadalmi szervek ifjúságpolitikai tevékenysége

Az ifjúságpolitikai Bizottság nem hivatott arra, hogy értékelje a pártszervezet, 
pártvezetőség e téren kifejtett tevékenységét, saját tapasztalatai alapján azonban jó 
IeI kiismeretteI megállapíthatja, hogy a megújult és megfiatalodott pártvezetőség nemcsak 
minden szükséges segítséget biztosított, hanem maga is kezdeményezőként lépett fel az 
ifjúság érdekeinek védelmében, motorja valamennyi lényegesebb, az ifjúság helyzetének 
javítására irányuló akciónak.

Voltaképpen ugyanez mondható el a szakszervezet helyi szervezetéről, mindenekelőtt 
az SzB-ről. A beszámolási időszakban ugyancsak újjáválasztott SZ.B munkájában - amelynek 
ezúttal először van külön i fjuság i “18161056 - érdekegyeztető, véleményező, jóváhagyó, 
szervező, szociálpolitikai tevékenységében és politikai nevelő munkájában megfelelő 
hangsúlyt kapott az ifjúság problematikája. A szakszervezetnek az ifjúságot is érintő 
nagyobb munkái közül külön kiemelést érdemel a bérvizsgálatban való részvétel, a munka
ügyi szabályzatok kidolgozásában való közreműködés, vitáinak megszervezése, a béremelé
sek, jutalmazások döntési és előkészítési folyamatában való tevékeny részvétel, az OSZK 
Híradó és az időközben létrehozott ffKishiradóM utján a dolgozók informálása az időszerű 
szakmai és társadalmi eseményekről, a társadalmi ünnepekkel kapcsolatos rendezvények 
szervezése, segélyezés, az üdüItetés megszervezése. Az utóbbival kapcsolatban külön ki
emelésre méltó az évenkénti /ezévben: baIatonfüzfői/ üdültetés lehetőségeinek megterem
tése, a zirci vendégszobák rendbehozatala.

A KISZ érdekvédelmi feladatát következetesen és eredményesen látta el, álláspont
ját minden szinten kifejezésre és az esetek túlnyomó többségében érvényre is juttatta 
/átmeneti zavarok e tekintetben legfeljebb csak a II. főosztályon voltak tapasztalhatók/. 
Az intézetvezefés héti operatív tanácskozásain az elmúlt év óta a KISZ-titkár közvetlenül 
és eredményesen képviseli az ifjúság érdekeit. A KISZ illetőleg az Ifjúsági Bizottság 
álláspontját, észrevételeit nemcsak a tanácskozásokon, hanem a kiadott ill. előkészület
ben lévő /OSZK szervezeti és működési szabályzata/ főbb belső szabályozási folyamatokban 
is sikerül érvényre juttatni. /A KISZ érdekvédelmi és egyéb irányú tevékenységéről a 
parlamenten külön korreferátum számol be./

Végül: néhány szó az OSZK Ifjúsági Bizottságának munkájáról. Bár az Ifjúsági Bi
zottság állami testület, mégis összetételénél és tevékenysége jellegénél fogva mintegy 
koordinálja az ifjúságpolitikai tevékenységgel foglalkozó társadalmi - és természetesen: 
állami - szervek tevékenységét. 1979. elején az Ifjúsági Bizottság újjáalakult, összeté
tele fiatalokkal bővült, és titkára is fiatal lett. Az Ifjúsági Bizottság az OSZK egyik 
Iegrendszeresebben, éves munkaterv alapján működő testületévé vált. Működését saját 
magunk lényegében kielégítőnek tartjuk, amiben rossz a IeI kiismeretünk: az OSZK ifjúsá
ga szociális helyzetének javítása ügyében édes-keveset sikerült elérnünk.
Kulturális és sporttevékenység. /Minthogy a kulturális munkáról a parlamenten - élőszó
ban - részletesen számolunk be, itt inkább csak az elvi problémákkal foglalkozunk./
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A legutóbbi ifjúsági parlamenten úgy tűnt, hogy a kulturális tevékenység kibonta
koztatásának egyik legfőbb akadálya a kiub-épitkezés elhúzódása. Minthogy azóta a klub 
elkészült, ma már megállapíthatjuk: lényeges javulás e téren azóta sem következett be; 
rendszeres és tartalmas klubéletet nem sikerült kialakítani. A kulturális tevékenység 
tekintetében kiemelkedő eredményeket továbbra is egyedül az OSZK Kórus ér el /itt jegy
zendő meg, hogy az Ifjúsági Bizottság kezdeményezte a kórus vezetőjének miniszteri ki
tüntetését a kórus fennállásának tízéves jubileuma alkalmából/.

Viszonylag csekély érdeklődés tapasztalható az OSZK Sportköre munkájában, rendez
vényeiben való részvétel iránt is. Néhány lelkes és különösen aktív sportköri vezető és 
tag munkájának eredményeként a Sportkör mégis folyamatosan működik, sőt a kispályás lab
darugó szakosztály vonatkozásában említésre méltó versenyeredményeket is elért. A 
természetbarát szakosztály rendezte túrák látogatottsága hullámzó, és az aktív túrázók 
száma a szakosztály létszámához képest esetenként alacsony. Az asztalitenisz szakosztály 
aktivitása viszont minimálisra csökkent, e vonatkozásban sportéletről alig lehet beszél
ni. A Sportkör munkájának és egyben létének folyamatosságát veszélyezteti, hogy intéz
ményi sportéletünk leglelkesebb szervezője: Sopronyi János ügyvezető elnök az OSZK kö
telékéből távozott és utódjának személyére nézve - legalábbis egyelőre - elgondolás vagy 
elhatározás eddig nem született.

Az Ifjúsági Bizottság véleménye szerint túlzottan leegyszerűsített /és hamis követ
keztetésekre módot adó/ Ítélet lenne a kulturális és sportélet pangásáért ifjúságunk ér
dektel enségét fe le lőssé tenni. Az Ifjúsági Bizottság véleménye szerint koncepcionális
szemléleti kérdésről van szó mindkét esetben. Kulturális /pontosabban: közművelődési/ 
vonatkozásban ez azt jelenti, hogy meg kellene találni a budapesti nagykönyvtárak sajá
tos adottságainak megfelelő speciális közművelődési formákat és eszközöket, amelyek mind 
az ismeretbővítés, mind a közösségformálás szempontjából optimálisak lennének. Az Ifjú
sági Bizottság egyik tagja - Nagy Attila - elvállalta, hogy foglalkozik ennek vizsgála
tával. Minthogy olyan problémáról van szó, ame I yfeltehetői eg behatóbb /és hosszabb/ ta
nulmányozást igényel, és amely, a fővárosiakon kívül többi nagyvárosunk könyvtárát is 
érinti, felmerülhetne, hogy nem lenne-e célszerű a megoldás módjainak kutatását a KMK 
munkatervébe iIIészténi.

A sportélet fellendítésének vonatkozásában mindenekelőtt az döntendő el, hogy az 
eddig elsősorban müveit versenyszerű sportolás helyett nem inkább a tömegsportolás le
hetőségeit kellene-e erőteljesebben kihasználnunk /pl. kedvezményes uszodajegyek bizto
sítása, csoportos gimnasztika - kondicionáló torna - művelése terén a társintézményekhez 
való csatlakozás lehetőségének felkutatása, a természetjárás tömegesítése révén/. Hozzá 
kell mindehhez tennünk, hogy a különböző szabályozók és rendelkezések mindmáig sokkal 
inkább a versenyszerű sportolásnak kedveznek, holott megítélésünk szerint, a jobbára 
ülő életmódot folytató könyvtárosoknak az utóbbira lenne nagyobb szüksége.

Az Országos Széchényi Könyvtár ifjúságpolitikai intézkedési terve
az 1981-től a következő ifjúsági parlamentig terjedő időszakra

h. A pályakezdő fiatalok támogatása
1. Be kell vezetni a pályakép-megbeszéléseket részint a minősítés rendszerében,

/
részint /a minősítésre nem kötelezett 35 éven aluliak esetében/ 3 évenként, a KMK-ban 
megvalósított módszer szerint.

Felelős: főigazgató, személyzeti vezető 
Határidő: 1982. január I—tői, folyamatosan

2. További intézkedéseket ke II tenni a pályakezdő fiatalok szakmai továbbképzésére: 
- fel kell újítani az OSZK-ismereti tanfolyamokat,
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- be kell vezetni a pályakezdő fiatal diplomások vágigvándoroItatását az OSZK főbb 
munkahelyein, meg kell szervezni szakmai patronáIásukát,

- kezdeményezni kell az ELTE-nél rövidített időtartamú, felsőfokú könyvtárszakos 
kiegészítő tanfolyamnak az OSZK-ban való megrendezését,

- az OSZK-n belül az oktatási-továbbképzési ügyek gondozásával függetlenített mun
katársat célszerű megbízni.

Felelős: főigazgató, személyzeti vezető, tudományos titkár 
Határidő: I983.

3. Meg kell vizsgálni, milyen intézkedésekkel késztethetők az OSZK-ban működő szak
munkás-tanulók arra, hogy tanulmányaik sikeres befejezése után az intézményben vállal
janak munkát.

Felelős: illetékes igazgató, személyzeti vezető 
Határidő: 1982.

II. A fiatalok képzése, továbbtanulása, kutatási-fejlesztési tevékenységük előmozdítása
4. Az OSZK káderutánpótlásának tervszerűbb biztosítása érdekében megfelelő kapcsola

tokat kell kiépíteni, szükség esetén megállapodásokat kötni a káderutánpótlásunk bázisa 
nak tekinthető felső- és középfokú intézményekkel.

Felelős: főigazgatóhelyettesek, személyzeti vezető 
Határidő: 1982.

5. Felül kell vizsgálni és korszerüsiteni a tanulmányi szerződések kötésének gyakor
latát, a tanulmányi szerződéskötést ki kell terjeszteni az intenzív nyelvtanfolyamokon
i I I. az OSZK hozzájárulásával folyó egyéb továbbképzéseken való részvételre is.

Felelős: Ifjúsági Bizottság 
Határidő: 1982. március 31.

6. A fiatalok nyelvtanulásának ösztönzése érdekében továbbra is biztosítani kell az 
intenzív nyelvtanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét. A szakvezetők és az illetékes 
társadalmi szervek feladata dönteni a jelentkezések elfogadásáról.

Felelős: személyzeti vezető, társadalmi szervek 
Határidő: folyamatos

7. Erőfeszítéseket kell tenni a magánúton való nyelvtanulás ki terjesztésére, ennek 
érdekében az OSZK nyelvtanfolyamok további megrendezése mellett jutalmazással is hono
rálni kell a magánúton való tanulással letett nyelvvizsgákat.

Felelős: Ifjúsági Bizottság, a szakvezetők javaslata alapján 
Határidő: folyamatos

8. Kiemelten kell támogatni az orosz nyelv és a szomszédnépek nyelveinek tanulását. 
Felelős: személyzeti vezető, társadalmi szervek
Határidő: folyamatos

9. Biztosítani kell a fiatalok által /vagy közreműködésével/ befejezett kutatómunkák 
intézeten belüli megvitatását, javaslatot kell kidolgozni az OSZK-n belüli publikálás 
kibővítésére.

Felelős: főigazgatóheIyettesek 
Határidő: 1983.
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III. A fiatalok élet- és munkakörüIményei, bérezés
10. Az intézmény középtávú káderfejlesztési és -utánpótlási tervének összeállítása 

során az eddiginél merészebben kell törekedni a fiatalok előléptetése, a vezetői köve
telményeknek megfelelő 35 éven aluliak vezetői munkakörökkel való megbízására.

Felelős: főigazgató, személyzeti vezető 
Határidő: 1982-1985.

11. A belső pályázati rendszert ki kell terjeszteni valamennyi, az OSZK-ban megürese
dő, a főigazgató kinevezési hatáskörébe tartozó munkakörre /ideértve a vezetői kulcs
számokat i s/

Felelős: főigazgató, személyzeti vezető 
Határidő: 1982. január I.

12. Felül kell vizsgálni és a lehetőségek mértékében javítani szükséges az OSZK-ban 
dolgozó fiatal szakmunkások és betanított munkások bérhelyzetét.

Felelős: gazdasági igazgató, társadalmi szervek 
Határidő: 1982. junius 30.

13. A lehetőségek függvényében gondoskodni kell
- az újonnan belépő fiatalok bérküszöbének évenkénti megái lapitásáról,
- az évenkénti bérkorrekciók során fokozott gondot kell fordítani az 1977 óta az 

OSZK-ban dolgozó fiatalok bérhelyzetének javítására,
- továbbra is biztosítani kell, hogy a szakalkalmazotti kategóriákra előirt képzett 

ség megszerzése után a fiatalok az átsorolással egyidejűleg alapbéremelésben is részesül 
jenek.

Felelős: főigazgató, személyzeti vezető, szakvezetők 
Határidő: folyamatos

IV. A fiatalok társadalmi aktivitása
15. A fiatalok közösségi életének támogatása érdekében az ifjúságpolitikai pénzeszkö

zök szinten tartásával és tervszerű felhasználásával kell segíteni a kulturális és spor
tolási tevékenységet. A támogatás mértékét a KISZ akcióprogramjának és az éves ifjúság
politikai terveknek megfelelően kell megáIIapitani.

Felelős: Ifjúsági Bizottság, gazdasági igazgató 
Határidő: minden évben március 31.

17. Elő kell segíteni - külső szervek segítségének igénybevételével is - a tömegspor
tolási I ehetőségek kitérjesztését.

Felelős: a Sportkör elnöke, Ifjúsági Bizottság 
Határidő: 1982. dec. 31.

V. Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése
18. Az intézkedési terv végrehajfását folyamatosan ellenőrizni kell, az ellenőrzés 

eredményeiről az OSZK Híradóban /"Kishiradóban"/ tájékoztatást kell adni. Évente /elő
ször 1983. februárjában/ megtartandó ifjúsági fórumokon kerüljön megvitatásra az ifjúság 
politikai intézkedések végrehajtásának helyzete.

Felelős: Ifjúsági Bizottság 
Határidő: folyamatos
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19. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell a KlSZ-szerve- 
zet jogosítványait.

Felelős: főigazgató, KISZ-titkár 
Határidő: 1981. december 31.

Határozati javaslatok az MM ágazati ifjúsági párIamentjére
a/ A tárca tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányítása alá tartozó 

könyvtárakban kerüljön bevezetésre a határozott időtartamú vezetői kinevezések rend
szere

b/ A minisztérium tegyen kezdeményező lépéseket a felügyelete alatt működő könyvtár 
rakban dolgozó fiatalok életkörülményeinek határozott javítására

- kezdeményezzen ifjúsági lakásépítési akciót,
- tegyen lépéseket az óvodai és bölcsődei férőhely-igények kielégitésére.

c/ Megfelelő képzési rendszerek létrehozásával a minisztérium oldja meg a közgyűjte
ményi mikrofilmező- és a könyvkötő-képzés többéves problémáját.

Zircz Péter s.k. 
az Ifjúsági Bizottság elnöke

Tanulmányi kirándulás II.

Leningrádból először egy könyvtárral ismerkedtünk meg, és hogy ez - a csoportos 
látogatások sablonjától eltérően - maradandó, élményt nyújtott, elsősorban kedves veze
tőnknek köszönhető, aki már 45 éve a SzaItIkov-Scsedrin Könyvtár munkatársa. A gyűjte
mény értékeinek bemutatása során nem egyszer azt mondta: ”az én könyvtáram”, ezzel is 
érzékeltetve, hogy élete szinte azonos a könyvtár utóbbi fél évszázadának történetével. 
A protokoll jellegű programot oly mértékben élénkítette a könyvtárból minél többet meg
mutatni akaró őszinte lelkesedése, személyes élményeinek beleszövése a hivatalos monda
nivalóba, hogy szavainak hatása e rövid beszámolóban nehezen lenne reprodukál ható.

Az 1918—óta működő SzaItikov-Scsedrin Könyvtár kb. 23 milliós állományával a világ 
legnagyobb könyvtárai közé tartozik, a SZU legrégibb nyilvános könyvtára, egyúttal az 
OSZSZSZK nemzeti könyvtára. Épületének legrégebbi szárnya 1801-ben készült- el; ma itt 
található a régi orosz nyomtatványok nyüjtöménye. Különgyüjteményei közül láttuk a kül
földi és az orosz kéziratok tárát - többek között all. századból származó első orosz 
ábécéskönyvet, ősnyomtatványokat és a legrégibb orosznyelvü nyomtatott könyvet - egymás 
mellett az I. Péter irásreformja előtt és után készülteket.

A könyvtár 26 /!/ olvasótermében összesen mintegy 1300 férőhely van, az olvasóter
mek tudományágak és olvasórétegek szerint specializálódtak. Az állomány egy része sza
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badpolcon hozzáférhető, az eligazodást könyvtárosok segítik. Minden szak-olvasóteremben 
"informátor-bibiiográfus" szakemberek teljesítenek szolgálatot.. Nyitvatartás - az ünnep
napok kivételével - naponta 9-22 óráig.

A szakkatalógusok tanulmányozására nem futotta időnkből, a katalógusszekrények szin
te végtelennek tűnő sora azonban szembeötlőtt.

Látogatásunk befejezéseként a könyvtár igazgatója, valamint a restauráló és a rep
rográfiai részleg vezetői részletesen válaszoltak szakmai kérdéseinkre.

/T.Lné/

A Helsinki Egyetemi Könyvtár /Hélsingin Ylioiston Kirjasto/ nemzeti könyvtári 
funkciókat is ellátó - lényegében több épületben működő - társadalomtudományi könyvtár. 
Állománya: 2 millió könyvtári egység, munkatársainak száma: 200 fő.

A központi könyvtárépület közös megtekintése és az általános tájékoztató meghall
gatása után, kisebb csoportokban látogattuk meg az egyes részlegeket. Az egyik 3 fős 
csoport - a központi könyvtárépülettől helyileg igen messze található bibliográfiai rész
legben - a gépi feldolgozással ismerkedett meg; ott Marjatta Sóisalon-Soininen asszony, 
a részleg vezetője fogadott és kalauzolt.

A könyvtár 1707 óta kap kötelespéldányt. Ezen a részlegen csak a társadalomtudomá
nyi müvek feldolgozását végzik; a tudományos nagykönyvtárak közötti együttműködési meg
állapodás értelmében, a részt vevő könyvtárak mindegyike a szakterületéhez tartozó anya
got dolgozza fel a nemzeti bibliográfia részére is.

A bibliográfiai leírás adatait egy nagy formátumú, előre kódolt adatlapra írják, 
amelyek a könyvvel együtt az operátorokhoz kerülnek, akik videoterminállaI rögzítik az 
adatokat. A disken rögzített adatok a számítógépközpontba kerülnek, ahol a különböző 
könyvtárakból beérkező leírásokat egységesítik. Erre az adatbázisra építve állítják elő 
számítógéppel a Finn Nemzeti Bibliográfiát /Suomen kirjaIIisuus/, a nagyobb tudományos 
szakkönyvtárakban beszerzett külföldi könyvek, Ml. folyóiratok központi jegyzékét, a 
hazai sajtóbibliográfiát és a nemzeti bibliográfia melléktermékeként az un. COM-kataló- 
gust. Az utóbbi microfiche formátumú, melyet rendszeresen kumulálnak. Ezzel megtakarít
ják a manuális katalógus-munkát, megoldják az uj anyag mielőbbi beosztását és biztosít
ják a szükséges példányszámok gyors és olcsó előállítását. /Pl. a feldolgozók fiókjá
ban is ott van a COM betűrendes- és szakkatalógusa, amelyet leolvasóval használnak./ 
Óriási előnye még, hogy igen kis helyen elfér, bármilyen rendszerű katalógus építhető 
belőle, és igen gazdaságos, mivel l-l microfiche a leírások ezreit tartalmazza.

/D.Lné/

ü
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Egy másik, öt fős csoport a raktárakat nézte meg; rövid tájékoztatást kaptunk arról 
az útról, amelyet a kiadványok raktárba jutásukig megtesznek, majd liften lementünk a 
többszintes pinceraktárba. A könyvtár az újságokat nem kötteti, hanem polcokon, fektet
ve tárolja. Az eredeti példányokat nem forgalmazzák, a kurrens dokumentumokat igen rövid 
idő alatt mikrofilmre veszik, és azt bocsátják a kutatók rendeIkezésére; ugyanez vonat
kozik a folyóiratokra is. A kéziratokat és régi nyomtatványokat külső raktárakban tart
ják, s ezeket is csak mikrofilmen adják a használó kezébe.

A pinceraktár egy-egy szintje óriási területet foglal el; kb. 15-20 évi gyarapodás 
számára van hely - a mi pillanatnyi helyzetünket tekintve - ezért őszintén irigyeltük 
finn kollégálnkat.

Látogatásunk végén diaképekről Ízelítőt kaptunk a könyvtár kincseiről. Láttuk az 
állomány különlegesebb darabjait, az első kéziratokat, az ősnyomtatványokat, képeket 
vetítettek térképekről és tankönyvekről, metszetekről és folyóiratokról. Megmutatták a 
Kalevala magyar fordítását, s kaptunk némi tájékoztatást a külföldön megjelenő finn nyel
vű irodalomról is.

Összbenyomásunk az Egyetemi Könyvtár raktáráról igen kedvező volt. Mindennek meg*- 
van a helye, tágas, levegős, könnyű az anyag pontos forgalmazása.

/B.M./ /V.K./

Helsinkiben az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának legértékesebb állományrésze a 
középkori 10.000 tételes pergamen-töredék gyűjtemény. A reformáció térhódításakor meg
semmisült középkori szövegemlékek ugyanis legfeljebb csak így, töredékesen, kötéstáblák
ban maradtak fenn. A nyomtatványokban különválasztották az 1800 előtti, nagyrészt uniku
mokból álló disszertációgyüjteményt. A szláv nyelvű könyvek 200.000 kötetes alapját 
képező Orosz Gyűjtemény - a Szovjetunión kívül - a világon a leggazdagabb ilyen jellegű 
kollekció. 1829 és 1917 között megjelentetett orosz nyelvű nyomtatványokat tartalmaz.

/V.J./

Az OSZK KISZ-alapszervezete 1982. jan. 26-án éves beszámoló és vezetőségválasztó tag
gyűlést tartott, melyen az intézmény, a pártszervezet és a szakszervezet vezetősége is 
képviseltette magát. Inótái István KISZ-titkár beszámolója, majd az ezt követő vita 
után a taggyűlés megválasztotta az uj vezetőséget. A titkár újra 1 nótái István lett, 
vezetőségi tagok: Heit Gábor, Németh László, Papp Andrásné, Pusztai Istvánná.
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MteWK

Miről irt a Hiradó 25 évvel ezelőtt?

KÜLSŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Az olvasószolgálat ügyfelei között nagymértékben szaporodnak a keresztrejtvény és 
más rejtvénypályázatok megfejtői. A számukra nyújtott tudományos segítség jelentős mér
tékben fejleszti szakmai ismereteinket. Biztosítja munkánk és napjaink változatosságát 
s szüntelenül frissíti a kutatók és más olvasóinkkal való fáradozásban már-már lankadó 
elménket.

Mert van-e szebb, közérdekübb feladat a Nemzeti Könyvtár dolgozója számára, mint 
kideríteni, hogy Goethe melyik müve az, amelynek címe !,sokbetüből áll és a 3-ik, 4-ik 
betűje T és Z?" Függőlegesen! Ha intuitív alapon ráhibázunk, hogy a "Götz von Berlichin- 
gen”-ről lehet szó, az már nagy baj, mert így nem lapozgathatjuk végig a Goethe müvek 
egész fiókot megtöltő anyagát.

Feltehető, hogy más osztályok munkatársai is szívesen töprengenének ezeken az iz
galmas problémákon, ám beosztásuk miatt elesnek ezektől az örömöktől. Rájuk gondolva, 
csokorba gyűjtöttük az utóbbi hetek reference-kérdéseit, persze csak a javát. Fogadják 
szeretettel és tanulmányozzák elmélyült figyelemmel. Különösen azok, kik maguk is 
rejtvényfejtők. íme:

1. Pékár Gyula "LiIiomos asszony11 c. müvében, ki lehetett a vámpír grófnő modellje?
2. Férjhez ment-e Francoise Sagan, ha igen, kihez?
3. Milyen idézet, próza vagy vers - fejezi ki tömören és pontosan a magyar életfor

mát a 2 háború között? /”De legkésőbb fél óra múlva tessék visszahívni minket.11/
4. Milyen könyvekből tanulmányozhatja, 18 éves, szSke olvasónőnk, a szerelmet 

/Mde tetszik tudni, globálisan érdekel a kérdés”/
5. Mi volt Napóleon legkedvesebb virága? /Az eredmény minket is meglepett: az ibolya./
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6. Ki irta azt a verset, hogy f,Rege a csodaszarvasról"?
7. Ki irta a "Jocó" c. tréfás monologot, melyet az érdeklődő hajdan az "Én Újságom" 

hasábjain olvasott?
8. Hol írnak a bibliában a tudás fájáról és milyen gyümölcs termett rajta?
9. Ki volt a világirodalom "Ieghirhedtebb hajadona"?
10. Végül, de nem utolsósorban - december utolsó hetében, 15 percenként: "Tessék le

diktálni, de most, azonnal, Zatopek életrajzát."
Ha a fenti kérdések megmozgatták valakinek a fantáziáját és tudományos lelkesedését, 

közölje nevét, lelőhelyét és telefonszámát az olvasószolgálat dolgozóival. Szívesen fog
lalkoztatjuk, mint küIső munkatársat.

KÖNYVTÁRIUNK 
t L E T ÍRÓ I

A pártszervezet hírei

Az alapszervezet december 14-én megtartotta 1981. évi be
számoló taggyűlését. A vezetőség áItaY összeáIIitott - négy 
pártcsoport /III., IV. főosztály, BEI, KMK/ véleményét is 
felhasználó - beszámolót Sonnevend Péter titkár adta elő.

A pártmunka bizonyos erősödése mellett problémák ér
zékelhetők az aktivitás terén. Az év folyamán 8 taggyűlés, 
22 vezetőségi ülés és 2 szabad pártnap megrendezésére ke
rült sor. A taggyűlések akkor voltak eredményesek, ha az 
előkészítés is kifogástalan volt /pl. a bérheIyzetről vagy 

a kutatásról készített pártelemzés tárgyalásakor/. A vezetőség nem kíméli energiáit, 
tevékenysége azonban változatlanul nem kellően ismert a tagság, a pártcsoportok előtt.
A pártcsoportok igen különböző színvonalon tevékenykednek, e téren nincs javulás. Az el
fogadott középtávú feladatterv igényes pártmunkát kíván mindenkitől: javítani kell min
den téren a szervezettségen, a felelősségvállaláson, a számonkérésen s nem utolsósorban 
a fegyelmen. 1982-ben a felsőbb szervek előírása szerint újra kell tárgyalni a pártszer
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vezet hatáskörét /a jelenlegi 1974-től érvényes/ és munkamódszerét.
A társadalmi szervekkel megfelelő együttműködés alakult ki. Komoly probléma, hogy 

az intézményi közéletnek változatlanul gyengélkedő területe a KISZ-munka. A KlSZ-kong- 
resszus iránymutatásával, a helyi tapasztalatok alapján a pártszervezet 1982-ben foglal
kozzon e kérdéssel. Nagyon hasznos volt az a beszélgetéssorozat, amelyet a vezetőség és 
további öt párttag folytatott egyéni jelleggel több mint ötven diplomás fiatal dolgo
zónkkal. Igen körültekintő előkészítés után az ifjúsági parlament tartalmas intézkedési 
tervet fogadhatott el - bár maga a parlament meglehetősen passzív volt. - A szakszer
vezeti aktivisták egyre érzékelhetőbben partnerek, nőtt a bizalmiak tekintélye. Eredmé
nyesen dolgozik az SZB, de munkája szervezettségén még lehet javítani - ebben szerepet 
vállalhatnak a párttagok is. A munkahelyi demokrácia terén van, bár lassú előrelépés.

A párttag-utánpótlás ezévben is örömtelién alakult: dr. Németh S. Katalin és Pusztai 
Istvánné fontos társadalmi munkát végeznek az OSZK Híradóban illetve a KISZ-vezetőség- 
ben. A következő években e munkát hasonló színvonalon kívánatos folytatni: ehhez a párt
csoportok is aktívabb segítséget adjanak.

Az agitációs munka területén változóan vannak eredmények és problémák. A helyi po
litikai képzés szervezésében zökkenők tapasztalhatók. A pártcsoportok még kevéssé élnek 
a szükebb közösség politizálásí lehetőségével. A két szabad pártnap /Kemenes Ernő, 
MM-főosztályvezető és Knopp András, a KB helyettes osztályvezetője/ sikerült. Az OSZK 
Híradó stabilizálódott, a szerkesztőség tagjai elismerést érdemelnek. A Kis Híradó 
hasznos tájékoztatási eszköz, de megjelenése ritkult.

A személyzeti és kádermunka terén a bekövetkezett személyi változás - Juhász Lász- 
lóné ígéretes kezdése folytán - már érezteti hatását. Végre újraindul a minősítési mun
ka. A vezetői kinevezésekről hozott döntések /Tremkó Györgyné, Szente Péter, Biegelbauer 
Pál/ a kívánatos irányba mutatnak. A következő év fontos feladata, hogy elkészüljön a 
káderfejlesztési terv és a korábbi taggyűlési döntés jegyében: a párhuzamos nyugdíjaz
tatási terv.

Az intézmény szakmai tevékenysége egészében megfelelően alakult. Csak példa gyanánt 
az eredményekről: ötéves feladat- és kutatási terv készült, az intézmény dolgozói hozzá
járultak a IV. könyvtári konferencia sikeréhez, elfogadást nyert a vári olvasószolgálat 
koncepciója. A szervezet-korszerüsitésről hosszas előkészítés után intézményi szinten 
kialakult az elképzelés, bár ez sajnos nem fogja át az évek óta problematikus feldolgo
zási területet: e vonatkozásban nem volt kellő összhang a vezetők között, amire a párt
vezetőségnek a jövőben figyelnie kell. A vári felkészülés - az Állami Tervbizottság re
mélt pozitív döntése után - a következő időszak meghatározó feladja lesz.

A pártszervezet folyamatos hasznos segítséget kapott a felsőbb pártszervektől. A 
vezetőségi beszámoló és a korábban megismert határozati javaslatok felett élénk vita 
folyt, amelyben résztvettek: Gerő Zsoltné, Jóboru Magda, Miklósy Jánosné, Szinai Tiva- 
darné, Ferenczy Endréné, Papp István, Pelejtei Tibor, Kunszt Zoltánná, Vajda Gábor /né- 
hányan többször is felszólaltak/. A vita szinte minden lényeges kérdést érintett: a be
számoló és a korábbi határozatok viszonyát, a tagság passzivitását, a vezetőségi munka 
eredményeit, a pártépitést, a fiatalokkal való foglalkozás kérdéseit, az intézményi mun
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kafegyelmet, a feldolgozói terület jövőjét, a vezetők közti együttműködést, a szakma- 
politikai és priméren politikai kérdésekkel való foglalkozást ill. ennek problémáit. A 
vita eredményeként a tagság egyhangúan az alábbi határozatokat fogadta el.

HATÁROZATOK

1. Következetesebbé kell tenni a pártvezetőségen belül és a pártcsoportokban a pártmun
ka ellenőrzését, számonkérést. Megfelelő eszközökkel erősíteni kell a szervezeti fegyel
met.

2. 1982 közepén a taggyűlés tekintse át az ötéves időszak első felében hozott határoza
tok végrehajtását.

3. 1982 első felében újra meg kell határozni a pártszervezet hatáskörét, munkamódszerét.

4. A könyvtár szervezeti változásának életbelépése után egy hónapon belül újjá kell szer
vezni az érintett területen a pártcsoportot és meg kell választani a bizalmit.

5. Hét főre kell emelni a pártvezetőség létszámát a munka hatékonyabbá tétele és a ter
helés megosztása érdekében.

6. Javítani kell az agitációs és propaganda-munka színvonalát: készüljön el a káderfej
lesztési tervhez igazodva az esti egyetemi beiskolázás terve, szervezettebben folyjanak 
a helyi szemináriumok.

7. Továbbra is figyelemmel kell kísérni a pártépitési tervben szereplő és a későbbiekben 
felvételre alkalmasnak tűnő munkatársak fejlődését.

8. A tömegszervezetek támogatását hatékonyabbá kell tenni: a KISZ-kongresszus határoza
tai alapján, a helyi tapasztalatokra építve a taggyűlés határozza meg 1982 elején az if
júsági szervezet legfontosabb teendőit; a szakszervezeti munka értékelésével évente fog
lal kozni kell.

9. A pártvezetőség segítse a meginduló minősítési és káderfejlesztési munkákat.

10. Növelni kell a kommunista vezetők együttműködési készségét és cselekvési egységét.

oooooo
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A Szakszervezet Hírei

Néhány szó nyugdíjasainkról - nyugdíjasainknak

Az Országos Széchényi Könyvtár Szakszervezeti Bizott
sága erejéhez és lehetőségeihez mérten mindent megtesz - 
s ezt a jövőben tovább szeretné fokozni - nyugdíjasaink, 
volt dolgozóink helyzetének javítása érdekében, az Intéz
ményhez való kötődés, a kapcsolat ébrentartásáért, erősí
téséért.

Ez a cél vezérelte az 1981. szeptember 25-én megren
dezett nyugdíjas-találkozó szervezőit is. Sajnos, sok 

volt munkatársunkkal teljes mértékben megszakadt a kapcsolat, így már az előkészítés, a 
névsor összeállítása is komoly munkát igényelt. A közel kétszáz kiküldött meghívóra 66 
igenlő válasz érkezett, s a rendezőknek nagyon jól esett, hogy negyvenen, noha különfé
le okok miatt nem tudtak megjelenni, jelentkeztek, s "kimentették magukat". Ezek a jelent
kezések mindenképpen igazolták, hogy az elgondolás jó volt, s hogy már a meghívással is 
sikerült örömet szerezni, a kapcsolatot feléleszteni. Az eseménynek nem csupán az SZB, 
hanem a könyvtár vezetősége is nagy jelentőséget tulajdonított, a megjelent nyugdíjaso
kat dr. Jóboru Magda, a könyvtár főigazgatója köszöntötte. A találkozóra kis műsort állí
tottak össze a szervezők, könyvtárunk kamarakórusa énekelt, Sárosi Attila munkatársunk 
szavalt, majd a kamarakórus tagja, Hantos Andrea tanárnő énekelt. A műsor után "fehér" 
asztal mellett folyt a beszélgetés, melyen - a viszonylag szerény vendéglátási lehetősé
gek ellenére - szemlátomást mindenki jól érezte magát. A könyvtár dolgozói közül is so
kan eljöttek a találkozóra, hogy beszélgethessenek a régi kollégákkal.

Sajnálatos, hogy nem mindig tudjuk tájékoztatni a nyugdíjasokat szakszervezetünk 
egyéb, bár sajnos szerény szociális lehetőségeiről. így például kevesen élnek azzal a 
lehetőséggel, hogy unokáikat - noha önköltséges csomagokkal - elhozzák az OSZK télapó
ünnepségére, melyen pedig pl. ezévben gyermekszinházi előadást élvezhettek az apróságok. 
Ugyancsak kevesen élnek az üdülési lehetőségekkel. Ezért ezúton közzétesszük azokat a 
beutalókat, melyekre még jelentkezhetnek Losonczi Andrásné üdülési felelősnél, március 
31-íg, a 335-331 telefonszámon, vagy szakszervezeti bizalmijaik utján.

ápri1is 29.- 7 nap szóló Siófok 336,-
május 6.- 7 tt II Siófok 336,-
május 13.- 7 ti II Leányfalu 420,-
május 20.- 7 1! Leányfalu 420,-
szept. 9.- 7 II házasp. Ba1aton1e11e 504,-
szept. 16.- 7 II ii Balatoniéi le 504,-
szept. 17.- 7 II 2+gyerek Siófok 672,- + 154,-
szept. 24.- 7 II ti Siófok 672,- + 154,-
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szept. 30.- 7 nap szóló Leányfa lu 420,-
okt. 7.- 7 ff ff Leányfalu 420,-
okt. 14.- 7 ff ff B.füred 252,-
okt. 21.- 7 ff ff B.füred 252,-
okt. 28.- 14 ff házasp. M.tapolca 1.680,-
nov. 12.- 7 ff tt Siófok 672,-
nov. 19.- 7 ff ff Siófok 672,-
Az egy helyre szó ló egyhetes beutalójegyek hetenként vagy együttesen, tehát két 

hétre igényelhetők. Mindazok figyelmét pedig, akiket a magasság, a lépcsőjárás nem 
riaszt, felhívjuk a Reguly Antal Müemlékkönyvtárban /Zirc/ lévő kutatószobákra, melyek 
újonnan felújítva várják a pihenni vágyó dolgozókat és nyugdíjasokat minden esetben, ha 
éppen nincsenek kutatási célokra lefoglalva. /Érdeklődni lehet Jávori Ferencnénél: 
134-000/272/.

Végezetül a segélyezés. Az 1981. évben 29 nyugdíjasunk részesült rendkívüli szoci
ális segélyben, összesen 20.100,- értékben. Tudjuk, hogy ez nem elegendő, de anyagi le
hetőségeink korlátozottak. Az OSZK szakszervezeti bizalmijainak testületi ülésén felme
rült a kisnyugdíjas dolgozók rendszeresebb és nagyobb összegekkel való támogatásának kér
dése. Jelenleg folyik a felmérés, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, a szakszerve
zeti .tagságukat felfüggesztettek anyagi körülményeiről szinte semmit nem tudunk, s azt 
sem látjuk tisztán, mekkora is a kisnyugdíjasok köre. A felmérést követően keresnénk meg 
azokat a forrásokat, pénzszerzési lehetőségeket, melyekkel többször és többet tehetnénk 
volt dolgozóink támogatása érdekében.

A kapcsolat lényege mindig a kétoldaIuság. Próblunk segíteni, és szeretnénk még 
többet adni. De jó lenne pontosan ismerni a problémákat, igényeket, s bizony, ahogy az 
évek mennek és cserélődik a munkatársi gárda, olykor a személyeket is.

Szinnainé László Zsuzsa
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A szerkesztőség híre!

Ezu+on értesítjük olvasóinkat, hogy szerkesztőségünk munkatársa Pázmán Péter Budapestről 
Nyugatra /pontosabban nyugati irányba/ távozott és a KMK-t a sárvári könyvtár igazgatói 
székével cserélte fel. Elbúcsúzni tőle nem tudtunk, mert szándékáról szerkesztőségünket 
értesíteni nem méltatta... Munkakörét a szerkesztőségben Dr. Bartos Éva a KMK Olvasás- 
kutatási osztályának munkatársa vette át. Reméljük, hogy ő olvasóink megelégedésére 
végzi majd társadalmi munkáját.

Kérjük munkatársainkat, hogy a Híradóba szánt írásaikat 2 példányban, kettes sorközzel 
irt 30 soros oldalakra gépelve juttassák el szerkesztőségünkhöz.

Tavaly december 14-én hangversenyt adott az OSZK neves kórusa a Díszteremben. Sajnos, 
a hallgatóság között az OSZK dolgozóit egy kezén megszámolhatta a Híradó jelenlévő ri
portere. Nagyon szégyelife magát, látva, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumba távozott munka
társunk /aki továbbra is tagja maradt a kórusnak/ uj munkahelyéről három uj kollégáját 
is rábírta, hogy jöjjön el a hangversenyre, sőt az OSZK olvasótermének törzs látogatói 
közül is megjelentek vagy ketten. Talán az OSZK-ban meg kellene szervezni az OSZK Kórusa 
Barátainak Körét azokból, akik hajlandók időt szakítani arra, hogy meghallgassák saját 
intézményük kórusának produkcióit?

Az OSZK és a KMK több dolgozója, aki el is olvassa a lapunkat azt kérdezte, vajon mikor 
olvashat már valamit azoknak a kollégáknak a - bizonyára érdekes - szakmai tapasztalatai
ról, akika közeli múltban hosszabb időt töltöttek távoli, magas fokon gépesített könyv
tárakkal rendelkező országokban. A szerkesztőség is úgy vélekedik, hogy a szélesebb 
könyvtárostársadalom is megérdemli az ilyen tájékoztatást, nemcsak az Ösztöndíj Tanács 
és a MM Könyvtári osztályának funkcionáriusai.

A Gyűjteményi Főosztálynak a Főépület földszintjén "elterülő" osztályai /szakozók, kata
logizálók, gyarapítók/ kérték meg a Szerkesztőségünket, hogy lapunkban is megköszönjük 
a G. I. Műszaki Osztály dolgozóinak, a Radics Lajos vezette szaki párosoknak, a szállí
tóknak, a Raktári osztály dolgozóinak jól szervezett munkájukat, amelynek eredményeként 
ezek az osztályok az eddiginél jobb munkakörülmények között dolgozva várhatják az igazi 
"nagy" költözködést, a várbeli uj épületbe.

Azok az olvasóink, akik április l-ig megírják nekünk, az előző /I98I. 11-12./ számunk 
borítóján reprodukált meghívó honnan való, jutalmul résztvehetnek szerkesztőségünk 
egyik ülésén.
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