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A Vezetői Tanács munkájából. - A VT június 14-1 ülésén bejelentették, hogy az 
ezévl Keresztury-J utaIómra két pályamű érkezett. Mindkettő történeti témájú, lektorálta
tásuk folyamatban van. - óvári Sándor Igazgató beszámolt a várraI kapcsolatos problé
mákról s több Intézkedést javasolt. /Magasszlntü bizottság létrehozása, amely az épités 
menetét figyelemmel kísérné, a várgondnokság és az étkeztetés kérdése, a várban elhelye
zendő képzőművészeti alkotások ügye, a vári berendezés kérdései, az esetleges szakaszos 
beköltözés terve./ - Fábry György gazdasági igazgató beszámolt a szakszervezet junius 
13-1 testületi üléséről, ahol jóváhagyták a szerződéses tevékenységből képzett része
sedési alap felosztását.

A VT junius 22-1 ülésén FügédI Péterné főosztályvezető előterjesztésében a közpon
ti katalógusokról szóló jogszabály tervezetét vitatta meg. Fügédi Péterné bevezetőjében 
hangsúlyozta a tervezet "keret-rendelkezés" jellegét, amelyet a jogszabály részeként 
megjelenő és a részleteket Is tartalmazó Útmutató fog kiegészíteni. Felhívta a figyel
met a negatív-bejelentések kötelezővé tételére, amely a későbbiekben mindkét központi 
katalógusnál munkatöbbletet fog okozni, és létszámigénnyel jár. A Vezetői Tanács a ter
vezetet egy kisebb módositássa] elfogadta. Határozat: a tervezet az MM Könyvtári osz
tályának felterjesztendő. A jogszabálytervezet társadalmi megvitatását elő kell készí
teni. - Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes beszámolt arról, hogy a történelmi és kul
turális hagyományaink és emlékeink komplex kutatása" c. főirány keretében két kutatási 
témához kaptuk meg a támogatást /RMNY és sajtóbibliográfia, összesen 1,100.000 Ft/, a 
latin kéziratok katalógusához nem. - Somkuti Gabriella osztályvezető előterjesztette 
a VT 2. félévi programját, amit a Tanács egy kiegészítéssel jóváhagyott.

A Vezetői Tanács junius 29-én Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes előterjeszté
sében 11 Az OSZK kutató-fejlesztő, valamint kutatási rányi tás I fel adata itf c. előterjesz
tését vitatta meg. A VT az előterjesztést, az abban foglalt javaslatokkal együtt elfo
gadta, hangsúlyozva azt, hogy a továbbiakban az MM Könyvtári osztálya állásfoglalása 
szükséges. /Jogszabályozási alap az országos kutatásirányitáshoz, OKT-szakbizottság,
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pénzügyi alapok./ Az előterjesztés bővebb Ismertetésére cikk formájában visszatérünk.
A VT jullus 6-1 ülésén határozott arról, hogy az OSZK énekkar gazdája az Ifjúsá

gi Bizottság legyen s e célból a bizottságba az énekkar egy vezető munkatársát kell 
delegálni. - Fábry György gazdasági Igazgató javaslatára a VT egyetértett azzal, hogy 
a vári raktári állomány portalanítását társadalmi munkában szervezzék meg, amelynek a 
01 rovatról, megbízásos munkaként történő díjazása társadalmi célokat szolgáljon. - 
FügédI Péterné beszámolt arról, hogy rövidesen nyomdába kerül a Magyarországon talál
ható külföldi folyóiratok retrospektív lelőhelyjegyzékének első kötete. - Németh Mária 
az Intenzív német nyelvtanfolyamot végzettek számára az NDK-beli kiutazásig szintentar- 
tó házi nyelvtanfolyamot javasol. A VT határozata értelmében ez önköltséges alapon szer
vezhető meg.

A VT jullus 13-1, 20-1 és 27-1 ülései foglalkoztak többek között a Gazdasági Igaz
gatóság "Az Intézménynek, mint kutatóhelynek gazdálkodási és érdekeltségi rendszere, 
valamint állami megbízásainak rendje" c. tervezetének egyeztető tárgyalásaival. - A 
könyvtár 1982-es költségvetési revíziójának megái lapItásaít realizáló Intézkedési terv 
elkészült és felterjesztették az MM-nek. A revízióval kapcsolatos az a döntés, hogy az 
év folyamán általános szakmai felülvizsgálatot kell tartani a zirci müemlékkönyvtárban.
- Elkészült az uj tanulmányi szerződés tervezete, rövidesen az Ifjúsági Bizottság elé 
kerül megtárgyalásra. - Az Országos Könyvtári Tanács napirendre tűzte a könyvtárak térí
tési szolgáltatásai dijainak felülvizsgálatát, amelyhez az OSZK közreműködését Is kér
ték.

ÖsszeáIII tóttá: Somku11 GabrIeII a

**
Nemzetköz I kapcsoI átok

Az OSZK külföldi vendégel, 1982. január - junlus

Személycsere keretében

Bulgária
A szófiai Nemzeti Könyvtárból T. Dermendzsieva a nemzeti bibliográfia gépesítésé

vel és a nemzetközi könyvszámozás /ISBN/ bevezetésével Ismerkedett.

Csehszlovákia
A prágai StátnI Knlhovnából V. Matová az olvasószolgálati tájékoztató munkát és a
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segédkönyvtárak összeállítását, D. Nesládková az Irodalom feltárását tanulmányozta a gé
pesített nemzeti bibliográfiában, 0. Vavrlk módszertani tapasztalatcserére érkezett a 

KMK-ba.
Jullus 21-25 között az OSZK és a turócszentmártonl /Martin/ Matíca Slovenska Könyv

tára közötti személycsere keretében vendégünk volt dr. Jullus Valach, a könyvtár uj Igaz
gatója. Dr. Valach kutatásokat folytatott a Központi Piarista Könyvtárban. Fogadta őt 
dr. Molnár Ferenc főigazgató, majd Zircz Péter főigazgatóhelyettessel tárgyalásokat foly
tatott a két könyvtár közötti együttműködés Időszerű kérdéseiről.

Jugoszlávia
Az újvidéki Mát Ica Srpska Könyvtárából L. £urjflc vajdasági vonatkozású periodika 

kutatásra érkezett, N. Djokíc* a szentendrei Szerb Egyházi Gyűjtemény állagáról tájékozó
dott, E. Perkovic és Z. Vukovic a szentendrei gyűjtemény egyik fondjának feldolgozását 
készítette elő.

NDK
A lipcsei Deutsche Bücherelből I. Teich a nemzeti bibliográfia gépesítésével, 

H. Lattner az olvasószolgálati munkaszervezettel ismerkedett.

Jelentősebb külföldi látogatók és kutatók

Januárban az újvidéki egyetem tanára, Penavln Olga magyar nyelvészeti forrásmüvek
ben kutatott, Dr. Jan Roegiers, a belgiumi Leuven Egyetemi Könyvtárának igazgatója az 
Őmagyar Mária-siralom cseretárgyalásaira érkezett, Zeke Zoltán bécsi könyvtáros készü
lő Széchenyi-blbliográfiájának anyaggyűjtését folytatta. Februárban fogadtuk a SZU író
szövetségéből Solomon Smoljanyickijt Comenius-kutatásra, valamint Margaréta P. Knyazevát, 
a SZU Kulturális Minisztériuma tárcaközi bizottságának titkárát, aki a Nemzeti Könyvtár
ral ismerkedett. Márciusban a kolozsvári Hét c. folyóirat szerkesztőségéből Beke György 
gyűjtött anyagot a 20. századi irodalomtörténet témakörében. A londoni egyetemi Törté
nettudományi Intézet kutatója, J. V. Eibner a I9*századi angol-magyar kapcsolatokkal fog
lalkozott. ÁpriIisban M. S. Rolih, a firenzei Nemzeti Könyvtárral folytatott személycse
rénk keretében, Kézirattárunk olasz anyagában kutatott; a stockholmi Egyetemi és Tudomá
nyos Akadémiai Könyvtár igazgatóhelyettese, E, Ljungdahl ISDS Központunkban a központi 
katalógusokra vonatkozó IFLA-ajánlást vitatta meg és ISDS kompatibilitási kérdésekről 
tárgyalt; Kiszely Gábor, a Bengáli Népköztársaság bonni nagykövetségének sajtófőnöke a 
két világháború közötti magyar folyóiratokban^. P. Brown, a bloomingtoni Indiana Egye
tem tanára Joseph Haydn dokumentumokban kutatott. P. Fornaro, a messinai Egyetem kutató
ja Garibaldi magyarországi kapcsolatairól gyűjtött adatokat, M. Ch. Hurst, az oxfordi
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St. John's College történésze Magyarország 20. század! nemzetiség! politikájáról. 
Májusban a drezdai Műszaki Egyetem könyvtárának Igazgatóhelyettese, H. D. WüstIIng 
a Nemzeti Bibliográfia számitógépes fejlesztéséről tájékozódott; H. Schech és H. Brath 
a berlini Informátlonszentrumból a kulturális-művészet! Információs tevékenységről. Eb
ben a hónapban fogadtuk az őmagyar Márla-síralom kódexét kísérő belga delegációt,
P. De Somer-t, a leuveni Katolikus Egyetem rektorát, T. Peeters-et, az egyetem könyvtá
ri tanácsának elnökét és J. Roeglers-et, az Egyetemi Könyvtár Igazgatóját, valamint az 
átvételi ünnepségen résztvett budapesti belga nagykövetet, J. G. Gerard urat. Szots 
András filmrendező Párizsból érkezett filmtörténeti kutatásra, és a hónap folyamán 
fogadtuk a.budapesti Holland Nagykövetség kulturális tanácsosát, Ravls urat, aki a 
Nemzeti Könyvtárral Ismerkedett. Júniusban a budapesti Bolgár Nagykövetség kulturális 
attaséja, N. Tosev tájékozódott a bolgár és a magyar nemzeti könyvtár közötti kapcso
latok helyzetéről, az újvidéki Magyar Szó c. folyóirat munkatársa, Ka lap Is Zoltán pedig 
folytatta irodalomtörténeti búvárkodását. Ugyancsak visszatérő látogatónk Dr. R. Prazák, 
a brnol Purkyne Egyetem docense 1849-1890 közötti, magyar történelmi tárgyú kutatásokra. 
Végül megemlítjük A, Walker professzort, a kanadai Ham!lton egyeteméről, aki Liszt Fe- 
rencre vonatkozó dokumentumokkal foglalkozott Zeneműtárunkban.

Márciusban egy finn könyvtáros csoportnak, valamint a Nemzetközi Előkészítő Kollé
gium külföldi hallgatói csoportjának mutattuk be az OSZK-t. Júniusban az Országos Műsza
ki Könyvtárban rendezett UNESCO-szeminárlum fejlődő országokból érkezett résztvevőit 
fogadtuk, akiknek Zircz Péter foIgazgatóhelyettes adott tájékoztatást a nemzeti könyv
tárról, majd a vendégek megtekintették az OSZK-nak a főépületben elhelyezett részlegeit.

összeállította: Görgeyné Kovács Katalin.

A KMK külföldi vendégel 1982. Január 1 - junlus 30.

Csehszlovákia 
április 13-május 12.

Éva Friffká, a pozsonyi Városi Könyvtár munkatársa az MM ösztöndíjas vendégeként tartóz
kodott hazánkban. Érdeklődési területe a nemzetiségek könyvtári ellátása volt. Szakmai 
programjáról mi gondoskodtunk.

AndreJ Vavrik, a prágai Nemzeti Könyvtár Tudományos Kutatási Osztályának munkatársa a 
két Intézet közvetlen személycsere keretében Járt nálunk. A könyvtárak vezetésének
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rációnálIzálása, a könyvtárügyi fejlesztés és a könyvtártechnológia magyarországi vonat
kozású kérdései iránt érdeklődött.

Finnország
március 23.

Hat fos finn könyvtároscsoport -felsőoktatási könyvtárosok- kereste fel intézetünket.

Norvégia 
június 21-25.

Brit Utvik, a L<t>renskog Városi Könyvtár gyermekrészlegének vezetője /Skárer/ és Bérit 
Bjfrrklid, az Oslói Fővárosi Könyvtár munkatársa /Oslo/ az MM vendégeként látogattak a 
KMK-ba, érdeklődési területük a magyar gyermekkönyvtárak helyzete, működése volt.

NSZK
március 1-5.

Dr. Paul Kaegbein, a kölni Könyvtárosképző Intézet Igazgatója, az MKE vendégeként járt 
a KMK-ban, Papp Istvánnal, Ml. Olvasáskutatási Osztályunkon Kamarás Istvánnal tárgyalt.

Szovjetunió 
február 22-28.

Pavlovna Knyazeva, a szovjet Kulturális Minisztérium mellett működő, a szakkönyvtárak 
koordinálásával foglalkozó tárcaközi bizottság tudományos titkára előadást tartott a 
könyvtárosképzés témában, a Szovjet Tudomány és Kultúra Háza és a KMK szervezésében ren
dezett szovjet-magyar szemináriumon.

Összeállította: Uzsoki Andrea
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Személyi hírek és változások 1982. aug. 31.,-ig

A Művelődési Minisztérium 1982. augusztus 15-i érvénnyel Szente Ferencet kinevez
te az OSZK KMK Igazgatójává. Papp istvánt az OSZK KMK korábbi Igazgatóját a Művelődési 
Minisztérium saját kérésére, érdemeinek elismerésével 1982. április I5-I hatállyal fel
mentette tisztségéből és az Országos Könyvtárügyi Tanács titkárává nevezte ki. Április 
15. óta Szente Ferenc osztályvezető megbízott igazgatóként vezette az OSZK KMK-t. Papp 
István uj funkcióját az OSZK KMK főmunkatársaként látja el.

Uj dolgozóink:

Baranyai Ágnes 
Bedő Sándor 
Bognár Judit 
Csekovszky Judit 
Deli Sándorné 
Együd Istvánn

Engel Pál 
Fejős Lajosné

FIIegh Lászlóné 
Harazín János

Heit Gábor 
Kertész János 
Kiss Ildikó 
Lehóczky Viktória 
Maczika Béla 
Mantfeld Ferenc

Marosvölgyi Zoltánná

Mikesy Pongrácné 
Mód Zsuzsanna 
Mózes Andrásné

Pap lmrené 
Petrovics Béláné

Prímusz Csabáné 
Sárvári Bene Attila

Szeli Valéria

szakmunkás il. 
szakmunkás li. 
szakalkalmazott I. 
szakalkalmazott il. 
szakéI ka Imazott!111. 
betanított munkás il.

főmunkatárs II. 
betanított munkás il.

szakai ka Imazott 11. 
szakmunkás I.

szakalkalmazott il. 
szakai ka Imazott I. 
szakalkalmazott li. 
szaka I ka Imazott I. 
szaka I ka Imazott I I. 
szakmunkás I.

ügyintéző IIi.

szakalkalmazott i. 
szakai ka Imazott Ii. 
betanított munkás M .

szakalkalmazott i. 
ügyintéző Mi.

műhelyvezető 
betanított munkás I.

szakai ka Imazott I.

Kötészet^sokszorosI tó
MIkrofIImtár
Katalogizáló Osztály
KMK Tájékoztatást 0.
Katalogizáló 0.
GazdaságI Igazgatóság 
Műszaki és Fenntartási 0.
MNB Szerkesztőség
Gazdaság I igazgatóság 
Műszaki és Fenntartási 0.
MNB Szerkesztőség
Gazdaság I Igazgatóság 
Műszaki és Fenntartási 0.
KMK Kapcsolatszervezési 0.
Nemzetközi Csereszolg. 0.
RNYT
KFKK
Kötelespéldány 0.
Gazdaság t igazgatóság 
Műszaki és Fenntartási 0.
Gazdaság I Igazgatóság 
Pénzügyi és Számviteli 0.
HirIapáIIományvédeImi 0.
MNB Szerkesztősége
Gazdaság I Igazgatóság 
Műszaki és Fenntartási 0.
KFKK
Gazdaság I igazgatóság 
Műszaki és Fenntartást 0.
KMK Kapcsolatszervezési 0.
Nemzetközi Csereszolgálat/Pos

tázó/
Olvasó- és Táj.szóig. 0.
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Szolgálati megbízatás- és beosztás-változások

Béri ász Piroska főmunkatárs I. a Gyarapítási Osztálynál adott csoportvezetői megbízatá
sa alól felmentést kapott, egyidejűleg szolgálattételre a Színháztörténeti Tárhoz került 

beosztásra.

Botka Ferencné fomunkatárs I. a Katalogizáló Osztálynál /Hirlapfeldolg./ fennálló csoport
vezetői megbízatása alól, kérésére, felmentést kapott, egyúttal az említett csoportveze
tői teendők ellátására dr. Bálint Tiborné szakalkalmazott I. kapott megbízatást.

Frank Ágnes szakalkalmazott II). uj szolgálati beosztása: az Olvasó- és TájékoztatószoJg.0.

Görqeyné Kovács Katalin ügyíntéző III.:
csoportvezetői minőségben, a főigazgató közvetlen irányítása alá helyezve, azzal, hogy 
a nemzetközi ügyek Intézése tekintetében az irányítást az Igazgatási Osztály vezetője 
gyakorolja

Mihály Józsefné ügyintéző II.:
a Személyzeti Osztályról szolgálattételre a főigazgató közvetlen irányítása alá beosztva. 

Nagy Csaba /még mint szakaik. III./ uj szolgálati helye: Olvasó- és Tájékoztatószolg.

Nikodémuszné Nagy Mária szakaik. I. uj szolgálati helye: Nemzetközi Csereszolg.0.
Patay Lászlóné főmunkatárs 11 . az MNB Szerkesztőségénél csoportvezetői megbízatást ka
pott.

Sárosi Attíla /szül. 195:5.1/ szakaik. IV. uj szolgálati helye: Katalogizáló Osztály peri
odika fel dóig.rósz lég

Séfesik GyűIáné szakalkalmazott IV. a Raktári Osztálynál csoportvezetői teendők ellátá
sára kapott megbízást.

Sinkó Pál né szakalkalmazott IV. a Raktári Osztálynál fennállott csoportvezetői megbíza
tása alól felmentésre került; jelenlegi uj szolgálati helye: a Katalogizáló Osztály.

Szinaí TIvadarné a KMK-tól az OSZK Gyarapítási Osztályának állományába került áthelye
zésre, osztályvezetőhelyettesi besorolással.

Tomits OttíIia szakalkalmazott II. uj szolgálati beosztása: az Olvasó- és Tájékoztató
szolg. 0.

Velich Sándorné szakalkalmazott II. a Katalogizáló Osztálynál fennállott csoportvezetői 
megbízatása alól felmentést kapott; uj szolgálati beosztása: az Olvasó- és Tájékoztató
szolg. Osztály.

Vizsolyt Gyűláné szakalkalmazott III. uj szolgálati beosztása: a Gyarapítási Osztály.

Átsorolások
Dárdai Miklósné főmunkatárs I.
Froemel Kárólyné ”
dr. Horváth Istvánná "
Szász Andrásné ,f
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dr. Beck Ivánné főmunkatárs II.
dr. Buríán Ignácné 11
Dénesné Sinkovicz Lenke ”
IIly Lászlóné M
Koroknál Akosné "
dr. Réti Lászlóné "
Tolnai Lászlóné ”
Veöreös Enikő "

Bán Katalin szakalkalmazott I.
Csúcs Dalma ,f
Galaba Irén "
Pulayné Szucsák Katalin "

Nagy Csaba szakalkalmazott II.

Bartók Péter szaka I ka Imazott III.
Bácsvári Anna "
Bárdosy Éva 11
Benkő József "
Borsányi Zsuzsanna "
Debreceni Dóra 11
Hermány Csabáné 11
Jáger Judit "
Lányi József né Hajdú Lívia 11
Mártonffy Attila 11
Prepeliczay Györgyné "
Szilágyi Péter 11

HolczmüIler József szakalkalmazott IV.
Tiszai István "

Rákóczy Csabáné ügyintéző II.

Főkönyvtárosi cím adományozása

Nagy László szakalkalmazott I.
dr. Fülep Kata!ín "
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Eltávoztak a Könyvtártól:

Nyugdíjazással:

Berey Bélán©
Bujk Anna Mária 
Deutsch Dávid 
Galamb Györgyné 
Gömbös Lajosné 
Haas Sándorné 
Malomsok! János 
Scherer Rafael 
Sutka Istvánná 
TI bolya Istvánná 
Urbányl Vilmos 
dr. Urögdi Györgyné

Áthelyezéssel:

Engel Pál
Grállert Izabéila^ 
dr. Hernádi Lászlóné 
Kertész János 
Kovácsné Vladár Edit 
Molnár János 
Németh Margit 
Zana Ferenc

Munkaviszonya megszűnt:

Cseke Ágnes 
Herke Péter 
Papp Árpádné 
Szabó Péter 
Tremmel József

Felmondott:

Ács Istvánná 
Balogh László 
Bedo Sándor 
Dérczy Péter 
Koczkás Zoltán 
Pál Ágnes
Sáros! Attila /1958.szül.

Ki lépett:

Tiszai István

Időszakivá átminősítés:

Krekács Teréz 
szakaik.IV.

betanított munkás II. 
szakmunkás II. 
műhelyvezető 
fomunkatárs I. 
szaka I ka Imázott IV. 
betanított munkás II. 
osztályvezető 
betanított munkás II. 
betanított munkás I. 
betanított munkás I. 
szakmunkás II. 
osztályvezető h.

fomunkatárs II./MTA Történettud.Int.
szaka Ik.I./Fov. Szabó Ervin Könyvtár
szakaik.III./Országgyűlési Könyvtár
szakaIk.I/Bolyal János Textilipari Szakközéplsk.
szakaIk.I./Gondolat Könyvkiadó
szakmunkás II./BM
szaka Ik.11./Szol nők megyei Verseghy Könyvtár 
szakaik.I./Akadémiai Kiadó

szaka I ka Imazott I. 
szakai ka Imazott II. 
szakmunkás 1. 
szaka I ka Imazott IV. 
műhelyvezető

szakalkalmazott IV. 
betanított munkás I. 
szakmunkás II. 
szakalkalmazott I. 
betanított munkás I. 
szakalkalmazott II.

Raktári O.-ról!/ betanított munkás I.

szaka I ka Imazott IV.

KMK álláshelyén történt alk. kérésére megszűnt, 
e helyett az OSZK-nál időszaki alk.-ra került
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Augusztus 20. alkalmából Szocialista Kultúráért kitüntetést kaptak 
OSZK KMK
dr. Balogh György dr. Bartos Éva
Tomíts Ott!I la dr. Skallczky Józsefné
Vár iné Kudelka Genovéva 
Zöldi Péter 
Zsembery Anna

Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültek 
OSZK
dr. Beck Ivánné 
Kis Elemérné 
Kiss Jenöné 
Lúgosi Andorné

Minden kedves kitüntetettnek gratulálunk és további jó munkát kívánunk.

KMK
Pál Tiborné 
Rácz Ágnes

/Szerkesztőség/

oo
Beszélgetés dr. Molnár Ferenccel

Bor Kálmán: Megkérem dr. Molnár Ferencet, az OSZK főigazgatóját, hogy mutatkozzon be 
a könyvtár dolgozóinak az OSZK Híradó lapjain.

Molnár Ferenc: Nehéz az "Ilyen" bemutatkozás. Fontosabbnak és jobbnak tartom a szemé
lyes találkozásokat, beszélgetéseket. így kezdtem az OSZK-ban Is a munkámat és így sze
retném folytatni is: a könyvtár minél több munkatársával megismerkedni, közös munkánkról 
beszélgetni; azt kérni, hogy kölcsönösen keressük egymást. Az eddigi beszélgetéseken öröm
mel hallgattam, hogy szInte mindenki szeretettel szól a könyvtárról, a munkahelyéről.

Magamról: 1928-ban születtem Budapesten, 1947-ben érettségiztem LőrIncén /a mai XVIII. 
kerületben/. Nem sokfelé dolgoztam: az Ifjúsági mozgalomban, tanultam és tanítottam az 
egyetemen, dolgoztam a pártközpontban, államtitkár voltam a Kulturális Minisztériumban, 
majd ismét a pártközpontban, s most Itt az OSZK-ban.

B.K.: Úgy tudjuk, hogy közel állsz a "filosz" tudományokhoz. Ha szólnál erről néhány 
szót.

M.F.: Magyar-történelem szakon végeztem az ELTE Bölcsészettudományi karán, majd ezután 
jó néhány évig magyar irodalomtörténetet tanítottam ugyanott.

B.K.: Melyik tanszéken volt ez?
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M.F.; A felvilágosodás és reformkori irodalomtörténeti tanszéken. Szívesen dolgoztam 
ezen a tanszéken, mert taníthattam a XVIII.-XIX. század magyar irodalomtörténetét és 
ugyanakkor tanulmányozhattam a XX. századét is. Egyetemi doktori disszertációmat Radnóti 
Miklós pályakezdéséről Írtam. Nagyon szerettem tanítani. Ismeretségem az OSZK-val akkor 
kezdődött, amikor egyetemi hallgató, majd oktató voltam. Nagyon örülök annak, hogy vala
mikor a könyvtár olvasója, "használója" voltam, most pedig egyik munkatársa lehetek.

B.K.: Tudod-e, hogy a bemutatkozások során néhányan kellemes meglepetésként ismertek 
rád azok, akik egykori hallgatóid voltak.

M.F.: Jóleső érzés volt a könyvtár munkatársai között egykori tanítványaimra találni. 
Örültem annak Is, hogy olyan emberekkel kerültem egy közösségbe, egy munkahelyre, akiket 
írásaikból vagy személyesen ismerek, akik már régen kötődnek az OSZK-hoz.

B.K.: Hivatalba lépésed után már az első napokban megkezdted a személyes ismerkedést 
a könyvtár vezetőivel, munkatársaival, dolgozóival, rögtön tájékozódtál az egyes részle
gek problémáiról, helyzetéről. Első napi látogatásod után úgy nyilatkoztál, hogy ez az 
Intézmény bonyolultabbnak tűnik, mint gondoltad.

M.F.: Az OSZK az ország szellemi-kulturális életének egyik fontos centruma, annak min
den bonyolultságával együtt, ahol voltaképpen mindenki, akár könyvtáros-kutató, akár 
másutt dolgozik, arra törekszik, hogy a kultúra és a kultúrát szerető emberek találkoz
zanak. Két hónapja vagyok a könyvtárban és ez egy ilyen nagy vagy nagy körletü könyvtár
ban vajmi kevés, sok idő kell még ahhoz, hogy a könyvtár egészét megismerjem. Azt hiszem, 
talán nem Is az úgynevezett "földrajzi" megismerés az elsődleges, hanem inkább annak fel- 
térképezése, hogy a közeljövőben milyen feladatok várnak erre a könyvtárra.

B.K.; Konkrétan mire gondolsz?
M.F.: Arra gondolok, hogy meg kell őrizni és folytatni a könyvtár hagyományos szerep

körét, ugyanakkor törekedni arra, hogy mint szellemi-kulturális központ, hogyan tölthet
né be még korszerűbben a feladatát, hogyan tudnánk még többet kívánni és várni egymástól, 
együttműködni azokkal a nagytudásu, nagytekintélyű emberekkel, akik valamikor a könyv
tárban dolgoztak vagy valamiképp kötődnek a könyvtárhoz. Egyetemi oktatókra, tudományos 
kutatókra, különböző rokonhelyeken dolgozókra gondolok, akiket szeretnénk megnyerni, 
hogy segítsék törekvésünket, segítsenek abban, hogy a könyvtár szellemi kisugárzó ereje- 
-hatása növekedjék.

B.K.: Esetleg tudományos tanácsi formára gondolsz vagy olyasmire, amit talán úgy ne
vezhetnénk: az OSZK barátainak köre?

M.F.: Sok mindenfélére gondolok: arra pl., hogy legyen a könyvtárban dolgozó és tudo
mányos tevékenységet is folytató szakemberekből egy tanács, amely beleszól a könyvtár 
tevékenységi folyamatába vagy, hogy legyen egy - nem közvetlenül a könyvtárban dolgozó, 
de a könyvtárral együttműködést, közösséget vállaló szakemberekből álló tanácsadó testü
let, amely hosszutávu terveink meghatározását segíti, alakításába, formálásába beleszól.

B.K.: Most, miután két hónapot itt töltöttél, és nyilván korábbi munkahelyeden is volt 
alkalmad az OSZK helyzetét és problémáit, ha külső szemlélőként is, megismerni: hogyan lá
tod ma a könyvtár költözködésének ügyét?

M.F.: Nem kitérő válasznak szánom, de nem a költözködéssel kezdem. Addig, ameddig nem
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költözködünk föl, Itt, ezen a helyen, Ilyen körülmények között kell eleget tennünk 
mindannak, amit a társadalom tőlünk elvár, vagyis el kell látnunk a feladatainkat 

a Várba költözésig is /Igen nehéz, sőt mostoha körülmények között/. De még ittlétünk 
alatt elő kell készíteni a fel költözködést, műszakilag-technlkallag Is, és ugyanakkor 
még itt meg kell fogalmaznunk és előkészítenünk mindazt, amit a felköltözés másnapján 
már ott folytathatunk. Ebben van a következő időszak munkájának összetettsége. Abban 
bízom, hogy közös erővel, összefogással és az eddig már megígért támogatással mielőbb 
megérjük a Várba költözést.

B.K.: Mindenütt tapasztaltad ezt a készséget?
M.F.: Igen. A könyvtárban is, és másutt is: a pártközpontban, a Művelődési Minisz

tériumban is, az ÉVM-ben is. Nem egy könyvtár dolgának, hanem országos ügynek tekintik.
B.K.: Ha egy személyzeti nyilvántartó kérdőívét tennék eléd, mit írnál be eredeti 

foglalkozásodnak?
M.F.: Pártmunkás - tanár. A kettő elválaszthatatlan egymástól.
B.K,: Pályád során, ha jól tudom, egyetemi tanulmányaid és talán egyetemi oktatói 

éveidben is, a kommunista ifjúsági mozgalomban Is működtél. Ide kerülve, mit tudsz már 
az itteni KISZ-szervezet munkájáról, általában az ifjúság közösségi életéről?

M.F.: Amikor az ifjúsági mozgalomban való munkálkodásomat kezdtem, akkor is tulajdon
képpen pártmunkás voltam, mert 1945-től vagyok párttag és 1945-től dolgoztam az ifjúsá
gi mozgalomban. Tehát erre az időre jóleső érzéssel gondolok vissza. Az OSZK-ban Is 
egyik első dolgom az volt, hogy kerestem a találkozást a KISZ titkárával: érdeklődtem, 
hogyan dolgozik a KISZ-szervezet, mennyien vannak, mit csinálnak. Sok mindenről beszél
gettünk, sok mindenben meg is állapodtunk, együtt keressük azt, hogy a KISZ még jobban 
megtalálja azt a tevékenységi körét, ami egy.ilyen intézményben, mint az OSZK, nélkülöz
hetetlen: pl. építeni azokra a fiatal kutatókra, akik bizonyítottak már sok mindent tu
dományterületükön, és talán ezt a KISZ keretei között is hasznosíthatnák.

B.K.: Reméljük, hogy az utját-módját sikerül megtalálni. Véleményem szerint is, ez 
még tartalmasabbá tenné a KISZ munkáját. Visszakanyarodva egy korábbi mondatodra, arra, 
hogy minél több emberrel szeretnél személyesen is megismerkedni: van esetleg fixen meg
állapított fogadóórád, amikor bárki megközelíthet, esetleg előzetes bejelentés alapján, 
hiszen mindenkinek drága az Ideje.

M.F.: Nem volt és nem lesz fogadóórám: minden nap itt vagyok a könyvtárban. Sok min
denkit szeretnék megkeresni, és szeretném, ha engem is sokan megkeresnének, akár előze
tes bejelentéssel, akár anélkül. Talán egy kicsit többet beszéltem a könyvtár tudományos 
tevékenységéről, szeretném azonban hozzátenni: tudom, hogy a könyvtár nem csak tudományos 
kutatóhely, másfajta, legalább olyan fontos munkaterületek Is vannak. Azt szeretném, ha 
a különböző munkaterületek között jó együttműködés, összhang, egymásra találás alakulna 
ki. Egyaránt szeretnék gondot fordítani a tudományos tevékenységre és a más Irányú, nél
külözhetetlen munkánkra. Hiszen ez a könyvtár rendeltetése és célja.

B.K.: Kérlek, mondj valamit magánéletedről, családodról, esetleges hobbidról, kedvenc 
fog I a IatosságodróI.

M.F.: Elmondtam, mikor születtem; ebből következik, hogy nem vagyok már olyan fiatal
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ember. Több, mint harminc éve vagyok nős, egy leányom van, aki szintén tanár, magyar-an
gol szakon végzett. Most várja a gyermekét, vagyis az unokámat. Lehet, hogy illetlenség 
ezt mondani, de szívesen vagyok otthon, velük. És talán, mivel könyvtárban dolgozom és 
tanár is vagyok, voltam, furcsa azt mondani, hogy a legkedvesebb időtöltésem az olvasás. 
Sokat olvasok, sokszor válogatás nélkül, gyakran csak lapozgatva, de ezzel tulajdonkép
pen elvégzem a szelektálást is. Hétvégeken szívesen vagyok kint Leányfalun és ha ez hőbb 
nak mondható, kedvvel dolgozgatom ott. Nekem ez nem divat, hanem egy olyasfajta cselek
vés, ami segít abban, hogy mindazt, amit hétközben magamba szívtam, vagy esténként elol
vastam, azt megkíséreljem valamiképpen rendezni.

B.K.: Köszönöm a beszélgetést.

MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Néhány szó a szabványosításról 
/Beszélgetés Fügédi Péterné főosztályvezetővel/

- Milyen tipusu szabványok vannak? Mit értünk szabványosításon?
- Szabványosításon - szorosabb értelemben - az állami szabványok készítését értjük. Ezek 
egy-egy termékre vagy technológiai folyamatra vonatkozó előírásokat rögzítenek. Tágabb 
értelemben azonban Ide kell sorolnunk a nem országos, csupán ágazati vagy intézményi ha
tályú szabályzatokat is. A könyvtár! munkát az jellemzi, hogy viszonylag kevés országban 
jelentetnek meg rá vonatkozó állami szabványokat. Magyarországon kívül Ilyenek a Szov
jetunió, Lengyelország vagy Franciaország. Másutt inkább országosan elfogadott szabály
zatokat dolgoznak ki, mint - mondjuk a katalogizálás területén - a német nyelvterület 
közös nagy cimleirásl szabályzata, a RAK, vagy az angol nyelvterületen az AACR, illetve 
annak most már 2. kiadása, az AACR-II. Ezeket néhol jogszabály lépteti életbe, mint pél
dául az NDK-ban a RAK-ot.
- Milyen részt vállalnak az OSZK dolgozói a magyar és a nemzetközi könyvtári szabványok 
kialakításában?
- Mint minden nemzet! könyvtár, az OSZK is alapvető feladataihoz sorolja a nemzeti szab-
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ványosltásl munkában való részvételt. Vannak nemzeti könyvtárak, mint a lengyel vagy az 
angol, ahol külön szervezeti egység foglalkozik a szabványosítás kérdéseivel. Nálunk a 
legkülönbözőbb szervezeti egységekben dolgozó szakemberek tevékenykednek a hazai szabvá
nyosítási munkákban, aminek a jelentőségét az OSZK távlatí tudományos terve Is hangsut 
lyozza. Munkatársaink kétféle minőségben vehetnek részt ebben a munkában: vagy egy-egy 
szabványjavaslat kidolgozásával, vagy mint a szabványjavaslat megvitatására és véglege
sítésére alakított bizottság tagjai. /Ez a kétféle minőség rendszerint összemosódik./
A hazai szabványok kidolgozásában az OSZK mint intézmény szakértőkkel képviselteti magát, 
ugyanakkor személyre szóló megbízatással felkérnek az OSZK-ban dolgozó szakembereket.
A nemzetközi gyakorlatban inkább a második forma, a személyre szóló megbízatás dominál.
A legfrissebb példa: az IFLA felkérte Szílvássy Zoltánnét, a KFKK osztályvezetőjét az 
ISBD/S/ revíziójára alakult bizottság elnökévé.
- Milyen kapcsolat van a különböző szintű - nemzetközi, nemzeti, regionális, intézményi 

szabványok között?
- Véleményem szerint a szabványosításban mindenképp kerülni kell a provincializmust. A 
szabványok fontos funkciója, hogy lehetővé tegyék a más országok gyakorlatával való kom
patibilitást. Az uj szabványok kialakításánál a nemzetközi trendek érvényesítésére kell 
törekedni. Ugyanakkor azonban, amikor példának tekintjük a nemzetközi szabványt, a hazai 
szabvány sohasem lehet annak szó szerinti fordítása, hanem a hazai szokásainkat figyelem
be vevő, hagyományainkat megőrző adaptációja. A legegyszerűbb példa erre a magyar név- 
használati szokások részletesebb szabályozása, sok példával való Illusztrálása egy
MSZ 3440/2-ben. Másik példa: az ISBD-k adaptációjánál figyelembe kellett vennünk a ha
zai könyvkiadói szokásokat Is, így az előzék fogalmát kiterjesztettük az eredeti kiadói 
kötéstáblára is. Ugyanakkor a bibliográfiai leírási szabványok esetében mégis nagyfokú 
hűségre törekedtünk a nemzetközi szabályzathoz, hiszen itt a nemzetközi egység a nemzet
közi adatcsere alapja. Sokkal jobban eltértünk az "eredetitől” a testületi névformák egy
ségesített névmegái lap!tására vagy a személynevekre vonatkozó szabályok esetében. Az 
ókori görög nevek esetében például az AACR-II. az angoiositott, a RAK pedig a latlnosi- 
tott névformát részesíti előnyben. Nálunk viszont olyan hagyományai vannak a görög kul
túrának, hogy a görögös névalak mellett foglalhattunk állást, s ez egybevág a nemzeti 
névalak tiszteletben tartásának elvével is. Még kevésbé kell alkalmazkodni a nemzetközi 
vagy regionális szabályzatokhoz az un. alkalmazási szabályzatok esetében. A nemzetközi 
egység szempontjából nincs jelentősége például a lehetséges besorolási adatok preferálá- 
si sorrendjének.
- Milyen szabványok készültek az elmúlt években Magyarországon? Milyen szabványok megje
lenése várható a közeljövőben? Milyen összefüggések, kapcsolatok vannak az újabb könyv
tári szabványok között?
- Az utóbbi évtizedben megjelent, egymástól látszólag független szabványok közös jellem
zője, hogy a nemzetközi bibliográfiai adatcsere megvalósítását szolgálják. Ennek jegyé
ben születtek meg a dokumentumtípusokat azonosító nemzetközi szabványszámszabványok, így 
az ISBN, az ISSN, majd ezek kiterjesztése a térképekre és térkép-jellegü dokumentumokra. 
Ugyanebből az Igényből kiindulva tüztük napirendre az ISBD-k hazai adaptációját. Első
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ként a könyvek bibliográfiai leírási szabványa készült el, s most, legújabban a periodi- 
kumoké. Ugyanebbe a sorba illeszkednek a besorolási adatok egységesített alakjának meg
választására vonatkozó szabványok: négy elkészült közülük, az utolsó, a testületi nevek
re vonatkozó is a befejezéséhez közeledik. Ugyanezt a célt szolgálják az uj transzlite
rációs szabvány, a bibliográfiai leírásban előforduló tipikus szavak rövidítéseire vonat
kozó szabvány, s az egyes adatok - országnevek, nyelvek - kóddal történő helyettesítését 
lehetővé tevő szabványok. A könyvkiadásra vonatkozó uj magyar szabvány sem kiadói szab
vány: könyvtári érdekeket szolgál, Így például lehetővé fogja tenni a CIP /Cataloguing 
in Publication/ hazai bevezetését. Úgy tűnik, hogy a jövőben is elsősorban bibliográfiai 
jellegű, a feldolgozó munkát szabályozó szabványok megjelenése várható. Ennek persze szá
mos hátránya Is van. Naponta érezzük az uj könyvtári technikára, például a mikrotéóhni- 
kára vonatkozó uj magyar szabványok hiányát, hasonlóképpen egy korszerű terminológiai 

szabványét Is.
- Úgy tudom, a szabványok hatálya tekintetében nemrég változás történt.
- Igen. A magyar állami szabványok eddig általában kötelező hatályúak voltak, ezeket min
den érintett intézmény köteles volt alkalmazni. A Szabványügyi Hivatal most elsősorban 
gazdasági okokból enyhítette a szabványok hatályát, ma már csak az életvédelemmel kapcso
latos - például érintésvédelmi - szabványok kötelező érvényűek. A könyvtári szabályzatok 
tehát csak ajánlás jellegűek, általános bevezetésüket nem jogi eszközökkel kell elérni.
Az uj szabványok bevezetése melletti nyomós érv az, hogy - minisztériumi állásfoglalás 
alapján Is - minden központi szolgáltatás már eddig is az uj szabványokra alapozott
vagy a jövőben azokra alapozandó, így ezeket csak azok az intézmények képesek közvetle
nül hasznosítani, amelyek maguk Is vállalkoznak az uj szabványok bevezetésére.
- Milyen intézkedések szükségesek egy szabvány gyakorlati alkalmazhatósága érdekében?
- Egyrészt meg kell őket tanulni, de ez önmagában nem elég, igazgatási és szervezési in
tézkedések Is szükségesek. A legtöbb szabvány un. fakultatív intézkedéseket is tartalmaz. 
Ezek lehetőséget adnak két - vagy több - szabály közötti választásra. Minden Intézmény
nek el kell döntenie azt, hogy:ilyen esetekben a lehetséges variánsok melyikét vezeti be 
saját gyakorlatában. Másrészt a szabványok - noha az újabbak lényegesen terjedelmesebbek, 
mint a 20-30 évvel ezelőtt megjelentek - szükségképpen csak keretszabályzatok. További 
szabályokkal és Intézkedési kommentárokkal kell őket kiegészíteni. Hasznos, ha egy in
tézmény az uj szabvány bevezetését a saját gyakorlatát tükröző példatár összeállításával 
is összekapcsolja. A bevezetés leglényegesebb feltétele talán az intézményi szabályozási 
munka.
- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Szente Péter
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Uj részlegünk - a Fejlesztési Csoport 
/Beszélgetés Szűcs Jenoné osztályvezetővel/

Március l-én könyvtárunkban Fejlesztési Csoport alakult. Hogyan került sor létrejöttére, 
mik a feladatai? - kérdeztük meg a csoport vezetőjétől, Szűcs Jenoné osztályvezetőtől.
- Fejlesztési csoport minden könyvtárban másként jön létre. A Széchényi Könyvtárban - 
azt hiszem - elérkezett az az idő, amikor a már meglévő és a tervezett számítógépes mun
kák összefogására nem elegendő többé a munkaidőn kívüli találkozási és megbeszélés! le
hetőség. Nálunk nagyobb számitógépes múlttal rendelkező magyarországí könyvtárakban a 
fejlesztési munkákat nagyobb létszámú, különböző képzettségű munkatársakból álló csoport 
végzi. Az OSZK - gondolom ez közismert - a számi tógépes MNB kifejlesztése után saját em
bereiből próbálta megteremteni a továbblépéshez szükséges alapot. A csoportból ketten 
Zsembery Annával az MNB szerkesztőségéből kerültünk ki, elsősorban könyvtári szakismere
tekkel rendelkeztünk, s emellé szereztük meg az alapvető számitógépes Ismereteket. Szöl- 
lősy Éva előbb az I. főosztály számi tógépesitésl munkájával foglalkozott majd a KFKK mun
katársa lett, személye aktív számi tógépes emberrel gyarapította a csoportot.
R.- A csoDort feladatait az alapító "oklevél" a következőképpen fogalmazza meg:
"Az OSZK számitógépes szolgáltatásai fejlesztésének tervezése, bonyolítása /a megfelelő 
szám itástechnikai í ntézményekkeI együttmüködve/. Szám I tógépes szó IgáI tatás I a I rendszerek 
kialakítása - a központi szolgáltatásokra alapozva - a nagy szakkönyvtárakkal, illetőleg 
a közművelődési könyvtárakkal js."
- Foglalkoznunk kell tehát egyrészt az OSZK soronkövetkező számi tógépes feladataival, 
másrészt a számitógépes szolgáltatások kiterjesztésével - elsősorban az MNB-re utalnék.
A mi feladatunk az is, hogy megteremtsük azt a nyelvet, amin a könyvtárosok és a számi
tógépesek egymással "beszélhetnek": egy kicsit a tolmács szerepét Is bétől tjük. De ter
mészetesen számos részfeladatunk is van. Anyagokat állítunk össze a számitógépes közpon
ti szolgáltatások távlati fejlesztési tervéhez. E) kell indítanunk - természetesen szoro
san együttműködve a KFKK Osztály munkatársaival - a KFKK lelőhelyjegyzék számitógépes 
munkáit, méghozzá úgy, hogy a jövő évben ennek már kézzelfogható eredménye is legyen.
Ez az utóbbi munka menetközben kibővült: a Nemzeti Periodika Adatbázis /NPA/ munkálatai
vá vált.
R.- Hallhatnánk erről valamit részletesebben is?
- Ez a fogalom az adott ország területén megjelenő illetve az adott ország területén meg

található időszaki kiadványokra vonatkozó bibliográfiai, állományi és lelőhelyadatokat 
foglalja magában. A KFKK számítógépes rendszer első tervezésekor még csak egy jobb minő
ségű, gyorsabban készülő lelőhelyjegyzék megjelentetésére irányult. A feladatok bővülé
se már egy olyan adatbázis kiépítését, működtetését kívánja meg, amely a későbbiekben 
közvetlen hozzáférésű üzemmódban is /nagyon távoli jőváben talán hálózatként/ a 
MagyarországgáI kapcsolatos időszaki kiadványok adatainak /a hagyományosnál gazdagabb 
minőségű és mennyiségű adatok/ nyiIvántartására, kezelésére alkalmas. A kiépülő adatbá
zis alapján sokkal több kiíratás, kiadvány megjelenítésére lesz lehetőség. Tervezünk 
például egy - legalább OSZK használatra - segédletként megjelentetendő listát a Magyar
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országon megjelenő és ISSN számmal rendelkező időszaki kiadványokról. Külön megrendelés 
alapján egyes könyvtárak, vagy együttműködő /hálózat, régió, stb./ könyvtárak külföldi 
perlődikumok adatainak kiíratására lesz lehetőség. Végül tájékoztató adatokat nyújt
hatunk - például előszerzeményezési jegyzékek utján - a könyvtári megrendelésekről; 
ezzel a különböző könyvtárak állománygyarapítási tevékenységét és devizagazdálkodását 

is segíthetjük.
A Fejlesztési Csoport számára kedvező, hogy olyan feladata is van, amellyel kapcsolat

ban viszonylag gyorsan eredményeket is el kell érnie. Az évek során számos előtanulmány 
készült ehhez a munkához, most ezeknek a szintetizálását, s az uj, kibővült feladatok
hoz való alkalmazását végezzük. Továbbá összeállíthatjuk az eljövendő lelőhelyjegyzék 
egy próbaszámát, amelyben szimuláljuk a programozóknak adott utasításainkat, hogy annak 
eredménye megfelel-e elgondolásainknak. /A próbaszám elkészítésében segítségünkre volt 
a Repertórium Szerkesztőség és a KFKK egy-egy munkatársa is./
R.- Tudna-e valamit mondani a jelenlegiek befejezése után sorrakerülő fejlesztési fela
datokról?
- Ezek a munkák soha nem fejezhetőek be. Az MNB üzemelő rendszerré válásakor is azonnal 
megindult a fejlesztés. Az NPA rendszerét is eleve kétlépcsősre tervezték: amikor a 
használó kezében ott lesz majd a -reméljük nagyon szép kiállítású és gazdag adattartal
mú - lelőhelyjegyzék, akkor az újabb feladatok fejlesztésekként fognak jelentkezni. Ter
mészetesen folytatni kell az MNB számitógépes fejlesztését is, úgy, hogy adatbázisát 
gazdaságosan ki tudjuk használni. Ennek egyik lehetősége a központi cédulaszolgáltatás - 
és ezzel együtt természetesen az OSZK-ban az integrált feldolgozás - bevezetése. A másik
- nagyon közeli - feladat az MNB mágnesszalagos változatának elkészítése. Úgy tűnik, hogy 
ez jelenleg csak úgynevezett rekord-formátumu változat lehet, ami azt jelenti, hogy a 
felhasználó számítógépen olvasható formátumban kapja meg a bibliográfiai adatokat, s 
ezeket saját számítógépen változtathatja, cserélheti, saját adataival kiegészítheti. így 
nagyobb, számítógépes szalag fogadására már képes magyarországi könyvtárak saját kataló
gusukat a saját igényeik alapján alakíthatják. Probléma azonban az informatikus szakembe
rek hiánya a könyvtárakban, valamint az, hogy a magyar számitógépes cégek, iI1. az eset
leg saját géppel rendelkező könyvtárak eltérő kapacitású, minőségi számítástechnikai esz
közökkel, szegényes jelkészletü kiíró berendezésekkel rendelkeznek.

A távolabbi jövőt Illetően a magyarországi könyvtárakban működő fejlesztési részlegek 
sokhelyütt üzemeltetési feladatokat is végeznek. Tapasztalatom szerint - üzemeltető rész
legből kerülvén ide - egy számi tógépes rendszer üzemeltetése olyan erőfeszítést igényel, 
ami gátolja a fejlesztési munkákat. De azt sem kívánom magunknak, amit a lengyel nemzeti 
könyvtárban láttam, ahol rendkívül bonyolult módon valósult meg a külön üzemeltetési rész
leg és a könyvtárosok összekapcsolása. De az, hogy az OSZK-ban távlatilag hogyan alakul 
a számi tógépes rendszerek üzemeltetési és fejlesztési munkáinak szervezeti megoldása, 

ma még a jövő titka...
R.- Köszönöm a beszélgetést.

/Riporter: Szente Péter/
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KIADVÁNYAINK

Külföldi magyar nyelvű könyvek : 1961-1970. I. Csehszlovákia. Szerk. 
Hoffer Rezsőné. Nyelvi szerkesztés és tartalmi csoportosítás: Orvos 
Mária. Bp. : OSZK Mikrofilmtár., 1981. - 12 mfI. (582 felv.)

Végre! - mondhatja a határon túli magyarság és általában az egyetemes magyar művelő
dés és kultúra iránt érdeklődő olvasó vagy kutató, amikor kézhez veheti az OSZK legújabb 
kiadványát, a Külföldi magyar nyelvű könyvek 1961-1970, Csehszlovákia mikrofilmlapjait. 
Erősen vártuk már ezt a bibliográfiát, hiszen Mohor Jenő a Könyvtáros 1980/6. számában 
megírta: az utolsó simításokat végzi rajta az OSZK-nak az InterínformkuItúra rendszeré
be bekapcsolódó osztálya. A csehszlovákiai magyar szellemi élet izgalmas - és ellentmon
dásoktól sem mentes - évtizedéről való teljességigényű bibliográfia alapos szakmai elem
zése és értékelése nem lehet feladata e kurtára szabott ismertetőnek. Sokkal inkább a 
jelentőségéről szükséges szólnom.

Mohor Jenő előszavában kiemeli a szlovákiai magyarság, illetve e nemzetiség kultúrá
ja hídszerepének jelentőségét - ehhez nincs mit hozzátenni. Egy fontos dolog azonban 
hangsúlytalan marad. Minden nemzeti öntudattal bíró - tehát önismeretre is törekvő - ki
sebbség természetes és elemi törekvése a saját/os/ kultúra megteremtése, ezen belül pe
dig fokozott jelentősége van a könyvnek. Ismeretes, hogy a nemzetiségi kultúrák alapve
tően irodalom- és társadalomtudomány centrikusak, s ez újból aláhúzza e bibliográfia je
lentőségét.

Hogy mennyire hiányzott már egy ilyen bibliográfia, arról maguk a szlovákiai magyar 
írástudók szóltak a legtöbbet. Zalabai Zsigmond mondotta egy Interjú alkalmával: 11... mi 
azonban eddig képtelenek voltunk az önértékelésre, s ami még nehezebb, az ön-átértékelés- 
rel Miért? Mert alapozó előtanulmányaink Is hiányoznak, mert még bibliográfiáink sincse
nek...” /Tóth László: Vita és vallomás. Bratislava, 1981. 333. old./ Ugyanerről beszél 
az interjút készítő Tóth László is: "... mindmáig nincs irodalmi lexikonunk, rendszere
zett irodalomtörténetünk, feldolgozott nemzetiségtörténetünk, nincsenek megfelelő tan
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könyveink, írókról és irodalmunkról szóló monográf iáink, nélkülözzük a legszükségesebb 
bibliográfiai munkákat...11 /Uo. II. old./

A hiány tehát fölismertetett. Annál is inkább nyomasztó ez a gond, mert a más kör
nyező országokban elő magyar nemzetiség tudományossága összeállította a maga fölszaba
dulás utáni irodalmának leltárát. Jugoszláviában Juhász Géza: Könyvek országutján 
/Újvidék, 1973/ cimü kötete veszi számba az 1945-1970 közötti vajdasági magyar könyv
termést. Az újvidéki Hungarológiai Intézet pedig évente kiadja a jugoszláviai magyar 
irodalom bibliográfiáinak karcsú füzeteit. Az erdélyi magyar literatura fölszabaduIás 
utáni teljesítményét a Kántor Lajos és Láng Gusztáv által összeállított Romániai magyar 
irodalom /Bukarest, 1973/ cimü kötet adja közre. Viszont Szlovákiában csupán a két vi
lágháború közötti húsz esztendő magyar irodalmának részleges föltérképezése kezdődött 
meg Csanda Sándor és Turczel Lajos munkássága révén. A fölszabaduIás utáni korszak /az 
un. harmadvirágzás/ azonban jószerivel érintetlen maradt a tudományos vizsgálódástól.
Ezért érzem túlzottan szerénynek Mohor Jenő mondatát az előszóban: ,fBIbliográfiánk mind
össze segédeszköz, szerény hozzájárulás kíván lenni országaink, népeink kulturális kap
csolatainak feltárásához..." Azt hiszem, az elmondottakból következik: jóval többről 
van itt szó.

Figyelemreméltónak érzem a körültekintő alaposságot a föltáró munkában az anyaggyűj
tésben, ahogy a szerkesztő a legkülönfélébb források utján kívánta valóban teljességre 
törékedve összeállítani a 60-as évek szlovákiai magyar könyvtermését.

A 13 mikrofilmlapból álló bibliográfia 6 fő részre oszlik. Az első lap: koordináta 
mutató a lapokon található 60 kocka közötti eligazodáshoz. Ezt követi az előszó magyar 
és szlovák nyelven. Dicsérendő erénye, hogy igen alapos, körültekintő tájékoztatást ad 
a mikrofiImlapok használatához. A harmadik rész az összesített képmező mutató, amely 
föltünteti a tétel számokat, a képmező kódját /pl. 3 C I/, a szakcsoport számát /pl. 341/ 
és a megnevezést /pl. Nemzetközi jog/. Ezután jön a 2244 tételből álló cimleirási rész 
7 mikrofI lm lapja. Az egyes címleírások a Magyar Nemzeti Bibliográfiában megszokott gya
korlatot követik. Mögötte található a betűrendes névmutató, amelynél megemlítendő, hogy 
igen praktikusan, szabad szemmel is jól látható kezdőbetűket ad, így elkerülhető a leol
vasón keresztüli hosszas keresgélés. Végül az ugyancsak betűrendes tárgymutatót találjuk 
az utolsó lapon. Ezen a lemezek sorszámát /pl.4/, azon belül a koordináta mutató szerin
ti kockaelhelyezést mutatja /pl. D - 3. sor; 12 = utolsó kocka a sorban/.

Itt utalni lehetett csupán e bibliográfia tartalmára, szerkezetére, módszereire.
Nem is ezt érzem most a legfontosabbnak, sokkal inkább a kiadvány jelentőségét hangsúlyoz
nám. Vagyis azt, hogy nem kis mértékben hozzájárulhat, ahhoz az égetően szükséges célhoz, 
illetve törekvéshez, hogy általa északi szomszédunk magyarságának kuItúrájáról, művelő
déséről, irodalmáról végre megközelitőén átfogó kép születhessen - szlovákiai és hazai 
érdeklődők javára egyként.

Mezey László Miklós
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Adalékok
a Széchényi Könyvtár első mikrokiadványának előállításához

A Széchényi Könyvtár által mikroformában közreadott "Külföldi magyar nyelvű könyvek.
I. Csehszlovákia" c. bibliográfiát megelőzően, 1980. végén már bábáskodhattam a KMK ki-

I 2adásában megjelenő 2 mikrokíadvány 9 előállításánál.
Vonzott a feladat újszerűsége: Magyarországon Is készíteni mikrokiadványokat! A mű

helytitkok egyre világosabbá váltak a külföldi szakirodalomból leszűrt tapasztalatok 
érlelő vitájában. Az őnódy féle "hév" engem is magával ragadott, mialatt a nyomdakész 
kéziratot mikrokíadvánnyá "hoztuk össze". Míkroméretü kiadvánnyá a szó szoros értelmében: 
több évi alkotó munka közel ezer oldalát tucatnyi mikrofI lm lapra való fényképezéssel, 
szabványméretü borítékba csomagolva! Nem ünneprontásnak szánom a mondottakat, inkább jól
eső nyugtázásaként annak, hogy - a külföldinél szerényebb adottságok ellenére - a 
Széchényi Könyvtár Is felzárkózott a mikroformában publikáló intézmények mellé: /annak 
ellenére, hogy okkal vagy ok nélkül, ma még idegenkedünk a mlkroformáktól/. Papír lapoz
gatáshoz szokottságunk nehezen Ismeri el a mikrokiadványok létjogosultságát, de még 
azok szükségességét Is. Pedig a mikroformában való megjelentetés - annak jellegéből kö
vetkezően és éppen a használat érdekében - szigorú követelményeket támaszt a kiadványok 
szerkesztésével szemben. Jóllehet az előállítás és a "többszörözés" költsége kisebb a 
nyomdainál, a bibliográfiák vagy katalógusok esetében - amelyek éppen az elsők voltak 
a mikrokiadványok sorában - a képmezőmutató-rendszerek elkészítése megnöveli a kézirat 
mikrokíadvánnyá szerkesztésének Idejét /ennek arányában emelkednek a szerkesztési költ
ségek is/.
A mikrohordozó ténye - jó szerkesztés esetén - nem lehet akadálya a bibliográfiákban 
való viszonylag gyors eligazodásnak, még akkor sem, ha egy egy tételhez csak kétlépcsős 
kereséssel juthatunk el. Világszerte egyre több mlkrokladványt adnak kí és ezek között 
szép számmal akad hagyományos szerkesztésű vagy számítógépi mikrofilmes kimenetű /COM/ 
bibiiográfia is.

A "Külföldi magyar nyelvű könyvek. I. Csehszlovákia" c. kiadvány, mint bibi iog
ráf i a joggal dicséri szerkesztőit, Hoffer Rezsőnét és Orvos Máriát. Mint mikrokiad- 
vány, minden igyekezet ellenére sem mentes a gyermekbetegségektől, főleg azért, mert 
nyomdai előállításra szánták, ami bizony kisebb-nagyobb elvégezhető vagy csak óhajtott 
korrekciót vont maga után a következő lépésnél, a bibliográfia mikrokíadvánnyá való 
szerkesztésénél. Ez a tény rávilágított arra, hogy előbb-utóbb szükség van olyan módszer
tani utmutató-féle összeállításra, amely általában, de elsősorban a Széchényi Könyvtár 
mikrokíadvány szerkesztőinek felhívhatja a figyelmét mindarra, ami eltérő a papírformá
ban és mikroformában kiadásra kerülő kiadványok metodikájában. Ezzel a kétféle szerkesz
tést első pillanattól kezdve koordinálni lehet.

Vessünk egy pillantást a műhelymunkára, hogyan Is készült a mikrokíadvány, melyek 
az említésre méltó különbségek az uj tipusu hordozón megjelentetett bibliográfiánál? Azt, 
hogy a kiadvány tartalma független annak hordozójától, főleg addig hangoztatjuk "büntet
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lenül", amíg nem a mikroformát kapjuk használatra. Ugyanis egy "hagyományos" dokumentu
mot pillanatok alatt végiglapozhatunk, képet nyerhetünk szerkezetéről, fejezeteiről stb. 
Nem úgy a mikrokladványnál, amelynél egyetlen fogódzónk a mikrofilmlapok szabad szemmel 
is olvasható cimfejmezője. Minden bővebb információért igénybe kell venni az olvasóké
szüléket, vállalva annak kényelmetlenségét.
A "Külföldi magyar irodalom bibliográfiája" I. kötetével adva volt egy tökéletes nyom
dai kézirat, amelyből azzal a szándékkal kezdtünk mikrokiadványt szerkeszteni, hogy ha 
nem is kedvelik majd azt, használni bizonyosan fogják.

Legelőször az u. n. makettot kellett elkészítenünk, egyrészt, hogy felmérjük, hány 
mikrofiImlapon fog a kézirat elférni, másrészt pedig, hogy pontos "forgatókönyvet" ké
szítsünk a mikrofilmezéshez.
A bibliográfia törzsanyagát és mutatórendszerét 12 mikrofilmlapon tudtuk elhelyezni. A
makett elkészítése után meg kellett gépelni minden egyes míkrofilmlap cimfej kártyáját 
/ először "piszkozatban", amit a bibliográfia szerkesztője a kézirattal azonos betüti- 
pusu írógépen újra gépeltetett, ami nagyban növeli a mikrofilm lapok "esztétikai" érté
két./. A cimfejmezőben állandó adatként a mikrokiadvány legfontosabb bibliográfiai ada
tait tüntettük fel, változó adatként pedig a törzsanyag leírásainak tételszámát /tóI — ig/, 
a szakcsoportszámokat, valamint a mikrofilm lapok sorszámát.

Az ETO szerint rendezett, tété I számozott leírásokat, az u.n. törzsanyagot 7 mikrofilm
lapra fényképeztük, további 3 mikrofilm lapra pedig a betűrendes mutatót. A tárgymutató 
rögzitésére elegendő volt az utolsó mikrofilm lap. /Azzal, hogy a törzsanyagot és a mu
tatókat - bár lett volna még hely a mikrofilmlapon - nem folytatólagosan, hanem újabb 
mikrofilmlapra vettük fel, függetlenítettük azokat egymástól a keresés folyamatában/.
Az első mikrofilm lapra fényképeztük a kétnyelvű bevezetőt és a mikrokiadás használatát 
megkönnyítő útmutatót, valamint annak szerkezeti áttekintését biztosító tartalomjegy
zéket, továbbá az összesített képmezőmutatót, ami az egész mikrokiadvány "lelke". Ugyanis 
a mikroformában közreadott kiadványok terjedelmének meghatározásánál nem lapszámban, 
hanem fel vétel számban kell gondolkodnunk. így a megszokott tartalomjegyzéket az u.n. kép- 
mezőmutató helyettesíti, amelyben a képmezők egymásutánja jelenti az oldalszámozást.

Mivelhogy az ORWO cég mikrofiImi apjaira gyárilag nem rögzítik a sorok /B-F/ illetve 
az oszlopok /l-IO/ koordinátáit, a Széchényi Könyvtár mi krokiadványaihoz rendszeresitet
tünk egy koordinátamutatót /ez a 13. mikrofilmlap/, amelyet ha a másik mikrofilm lapra 
helyezünk, azonosítani tudjuk a képmezőmutatóban feltüntetett képmezőkódokat /pl. BIO/. 
Ezeket a képmezőkódokat kiegészítettük a mikrofilmlapok sorszámával is /pl. 3BI0/.

Az összesített képmezőmutató 3 rovatból áll, a tétel számok növekvő sorrendje megegye
zik a képmezőkódok növekvő sorrendjével, valamint a szakcsoportszámok növekedésével.
A használat megkönnyítésére a képmezőkódokat helyeztük el a középső rovatban, gondolván, 
hogy gyorsan ráakadhat a szem, akár a tételszámot keressük, akár a szakcsoportszám felől 
közeledünk. Segítettük a mikrofilm lapokon való eligazodást azzal is, hogy az összesített 
képmezőmutató egy-egy mikrofiImlapra vonatkozó részét ráfényképeztük a törzsanyagot tar
talmazó mikrofilmlapok indító képmezőire, ezzel kiegészítve a cimfejmezőnek az egész 
mikrofIImlapra vonatkozó tétel számait és szakcsoportszámait. Külön "mutatót" készítettünk
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a betűrendes mutatót tartalmazó mikrof1 Imi apókra is.
Az áttekinthetőség érdekében, ahol csak lehetett, tagoltuk a mikrofilm lapokat. Ko

moly türelempróbávaI 3 centiméteres, öntapadós betűkkel - amelyeket szabad szemmel is 
szépen olvasni lehet - kiemeltük a törzsanyag fő szakcsoportjait, a betűrendes mutatóban 
pedig könnyebbé tettük általuk a betűrendben való eligazodást. Voltak azonban olyan tech
nikai nehézségek is, amelyeket a mikrokiadvánnyá szerkesztésnél már nem tudtunk áthidal
ni. Eredetileg a tárgymutató az oldal számra, a betűrendes mutató pedig a tétel számra hi
vatkozott. A tárgymutatót sikerült újra legépeltetni már a javított adatokkal, amelyek 
a szakcsoportszám mellett az oldalszám helyett a képmezőkódokra utaltak. Sajnos a betű
rendes mutató ujragépelése túl költséges lett volna, igy a keresés kétlépcsőssé vált, 
mivelhogy a leírás tétel számához tartozó képmezőkódot csak az I. számú mlkrofilm lapra 
fényképezett összesített képmezőmutatóban találjuk meg.

Magát a mikrokiadványt szemlélve, tetszetősnek találjuk azt. Olvasókészülékbe helyez
ve azonban kitűnik, hogy némely mikrofilm lapról - sajnos - nem tudtuk eltüntetni a mér
tani pontossággal beillesztett ragasztások kontúrjait, amelyek a nyomdai előállítás so
rán a nvomóformáról könnven "letörölhetők" lettek volna. A mikrofilmezésnél a nyomófor
ma közvetlenül maga a kézirat vo| f, igy a szépséghibákat megörökítette a felvevőfej. Egy- 
gyel több rovás a gyermekbetegségek "számlájára"! Ez a tény azonban nemhogy elkeserítené 
a Mikrofilmtár kollektíváját, hanem inkább serkenti uj feladatok során azok mielőbbi ki
javítására.

Várjuk a szerkesztőktől a Külföldi magyar irodalom bibliográfiájának következő kö
teteit, Somorjay-Leöl kés Katalintól további, hasonlóan ízléses borító-terveket, hogy 
közös munkával egyre használhatóbb és szebb mikrokiadványokat adhasson ki a Széchényi 
Könyvtár. A Sokszorosító üzemet pedig kérjük, hogy a következő kötetek "ruháját" Is sok
szorosítsák és ragasszák borítékká olyan gyorsan, mint azt legutóbb tették.

/I. Uj Könyvek betűrendes mutató. 1970.1975
/2. Külföldi könyvtártudományi könyvek központi katalógusa. 1975-1979.

Tremkó Györgyné
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TÁJÉKOZÓDÁS

Az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett
könyvtárkezelői tanfolyamról

Köztudott, hogy szakképzettség nélkül hozzánk került fiatal munkatársaink hosszú éve
ken át a KMK két és fél éves kitűnő tanfolyamain sajátították el g könyvtári munkához 
nélkülözhetetlen Ismereteket. Mesterségünk lényeges tudnivalóit alaposan megtanulták 
ugyan, de mivel ez az oktatási forma nem épült be az Iskolarendszerbe, a szervező in
tézmény állami bizonyítványt nem adhatott a hallgatók kezébe.

A kulturális miniszter 103/1980 /M.K.I2/ KM számú utasítása a könyvtárkezeIőí/1évé 1 - 
tárkezelőí/ tanfolyamok létrehozásával többek között ezt az ellentmondást kívánta felol
dani. A rendelet meghatározta a tanfolyam rendezésére jogosított intézmények körét és 
kimondta, hogy a minisztérium jóváhagyásával szervezett képzést követően tett sikeres 
vizsga alapján kiállított /állami/ bizonyítvány közkönyvtárakban könyvtárkezelői munka
kör betöltésére képesít, a dolgozót a "szakalkalmazott III." kategóriába kell átsorolni 
és fizetését ennek megfelelően kell megállapítani.

A tanfolyam célja - mint azt az 1980 végén kiadott "Irányelv" leszögezi az, "hogy a 
könyvtárakban dolgozó könyvtártechnikai feladatokat végző könyvtári alkalmazottak részé
re biztosítsa a könyvtárkezelői munkakörnek bármely közkönyvtárban való betöltéséhez 
szükséges - elsősorban gyakorlati - ismereteket, készséget és jártasságot."

Az OSZK vezetősége és Ifjúsági Bizottsága már a rendelet megjelenése előtt állást 
foglalt a tanfolyam házon belüli megszervezése mellett, de megindításának feltételeit 
csak az 1981/1982-es tanévre látta biztosítva. Erre kért engedélyt a minisztériumtól, 
és egyben kijelölte - e sorok Írójának személyében - a tanfolyam vezetőjét is. Döntött 
arról, hogy a foglalkozásokat /hetente 8 óra, összesen kb. 250 óra/ munkaidőben lehessen 
megtartani. Hogy az emiatti időkiesés ne akadályozza egyes részlegeink munkáját, továb
bá, hogy a képzésben néhány rokon profilú könyvtár érintett munkatársai Is részt vehes
senek, eleve világos volt, hogy a tanfolyamot a következő - 1983/84-es tanévben meg kell
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í sméteInI.
Az 1981. október 12-én indult képzésen 32 hallgató kezdte meg tanulmányait: 17 OSZK 

dolgozó, 6 III. 5 fo az ELTE Egyetemi Könyvtárából, az Országgyűlési Könyvtárból, ketten 
az Állami Gorkij Könyvtár munkatársai közül és két kisebb könyvtár egy-egy dolgozója.

Utaltunk már arra, hogy a tanfolyam elvégzése bármely közkönyvtárban hasznosítható 
Ismeretek elsajátítását írja elő, ezért a tanfolyam kötelezően előirt törzsanyagának ok
tatása és számonkérése akkor Is elengedhetetlen, ha a jelenleg pl. az OSZK-ban dolgozó 
fiatal úgy érzi, hogy a tanultak egy részét a gyakorlatban soha sem fogja hasznosítani. 
Ezt az alapanyagot azonban még ki kell egészíteni azokkal a speciális Ismeretekkel, ame
lyek a tanfolyamot szervező Intézmények egyedi sajátosságaiból adódnak.

A törzsanyag tagolódásának közlése csupán az anyag összetettségét érzékelteti /könyv
tárismeret; dokumentumIsmeret; állományalakltás; állománygondozás; dokumentumlelrás; 
osztályozás; az olvasók szolgálata; az olvasószolgálat adminisztrációja; a tájékoztató 
munka alapja; dokumentumok sokszorosítása; könyvtári Iratkezelés; gépírás/, de ha meg
gondoljuk, hogy egy-egy címszó mögött ml rejtőzik, akkor az elsajátítandó Ismeretek 
nagyságrendje jobban kibontakozik. Az "állományalakltás” rövid meghatározásában - a vizs
ga követelményeinek szemszögéből nézve - a könyvtári gyűjtőkör /általános elvek és sa
ját könyvtárának gyűjtőköre/ mellett az állománygyarapítás módjai, munkamenete, az ál
lományba vétel , az állományapasztás gyakorlata Is benne foglaltatik, mégpedig olyan for
mában, hogy a technikai mozzanatok alkalmazásáról az írásbelin is számot kell adni. Ter
mészetes, hogy ezen törzsanyaghoz - OSZK tanfolyamon - "A hungarlkum fogalma és kategó
riái" tétel is csatlakozik.

A tanfolyam anyaga tehát nagy és sokrétű, a rendelkezésre ál ló Idő pedig korlátozott 
/voltaképpen 200 órában meghatározott, de ez kevésnek bizonyul/. Ebből a tényből a tan
folyam vezetőjére, tanáraira és hallgatóira egyaránt sok nehézség hárul.

A ml hallgatóink - nagy könyvtárak dolgozói - csak saját, szűk munkaterületükön jára
tosak, de a könyvtári tevékenység más területeit nem Ismerik, nem Is Ismerhetik. Azok a 
munkafolyamatok, amelyeket a kisebb könyvtárak dolgozója napi tevékenysége során elsajá
tít, a ml hallgatóink számára teljesen Idegenek, semmihez sem kapcsolhatók és ezért ne
hezebben feldogozhatók.

Nehezíti a ml viszonylatunkban a törzsanyag megtanulását az Is, hogy a gyakorlati 
foglalkozásokon bemutatott segédletek, Illusztrációs rendszerek nem egyszer - de szük
ségszerűen - túlméretezettek a tanfolyami oktatás céljára. A katalógusokkal összefüggő 
tudnivalókat nyilván egyszerűbb lenne egy kisebb könyvtár katalógusai alapján, mint az 
OSZK katalógusóriásai segítségével elmondani és megtanul ni, ugyanakkor lehetetlenség len
ne a ml bonyolult katalógusrendszerünk legfontosabb tagjainak megismertetéséről lemondani.

Nem kevesebb gondot okoz a speciális tudnivalók beépítése a törzsanyagba, hiszen nagy- 
könyvtári, sőt éppen OSZK viszonylatban ezek minimuma Is jelentős.

Bonyolult feladat a tanfolyam szervezése, felépítése, a helyes arányok kialakítása 
/bár erre az "útmutató" jó támpontot ad/, az előadások, gyakorlatok, helyszíni látogatá
sok olyan "keverése", amely nem bolygatja meg a tanmenetet, de enyhíti a hallgatók le
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terheltségét. /Sajnos ez utóbbit nem Is sikerül mindig elérni./ Nehéz a tanárok felada
ta, akik a legjobb szakemberek és mindent elkövetnek tárgyuk Igényes és színvonalas meg
ismertetése érdekében, de jól meg kell gondolniuk, hogy az előirt kívánalmak körét - 
elsősorban a "speciális” tudnivalók érdekében - mikor és mennyiben léphetik át.

Most már a hallgatók oldaláról nézve a képzést, megállapítható, hogy a tanfolyam nem 
könnyű. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a kellő műveltséggel rendelkező érettségi
zett fiatalok közül azt bárki sikeresen el ne végezhetné. Csak figyelni kell az órákon, 
aktivan részt venni a gyakorlatokon, otthon átvenni a tanultakat és akkor a vizsgára va
ló felkészülés sem okoz gondot. Ezt igazolta a vizsgák eredménye is, ahol a kiválóan 
megfelelt minősítésfazok érték el, akik egész évben foglalkoztak az anyaggal.

De mielőtt erről szólnánk röviden ismertetjük az MM által meghatározott vizsgarendet 
és követelményeket Is.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. Az írásbelire négy óra áll rendel
kezésre. Ezen idő alatt 10 témacsoport 17 feladatát kell megoldani a hallgatónak /raktá
ri jelzet alkotás, állománynyilvántartás vezetése, betűrendbe sorolás, könyvek bibliog
ráfiai leírása - utóbbi kettő az uj szabvány szerint -, ETO jelek ismerete, könyvtárkö
zi kölcsönzés, kölcsönzési rendszerek ismerete, tájékoztatás, könyvtári ügyvitel/. Az 
egyes kérdésekre, kérdéscsoportokra maximálisan öt pont adható, az írásbelin tehát maxi
málisan 50 pontot érhet el egy hallgató. Aki 36 pontnál kevesebbet ér el, az megbukott 
és a szóbelin már nem vehet reszt. /Az írásbeli dolgozatokat a szaktanárok bírálják el, 
a tanfolyam vezetőjével és a vizsgabiztossal megbeszélve és velük egyetértésben./

A szóbeli vizsga kérdései a tanfolyam anyagának egészét átölelik. Az összesen 49 
kérdésből 27 elméleti, 22 pedig gyakorlati jellegű. Minden hallgató mindkét csoportból 
húz egy-egy tételt. Ezek természetesen eleve Ismertek, így a vizsgára való felkészülés
kor mindenkinek rendelkezésére állnak.

A feleletek elbírálása kollektív alapon történik, a vizsgáztatók külön-külön osztályoz
zák az egyes feleleteket, majd az Írásbeli eredményét is figyelembe véve döntenek a vég
leges minősítésről. Ennek három fokozata van: "kiválóan megfelelt", "megfelelt" és "nem 
felelt meg."

A ml írásbeli vizsgánkat junlus 23-án, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár e célra kitünő
en berendezett olvasótermében tartottuk meg. Csoportunkból 28-an vizsgáztak /volt aki 
év közben kimaradt/ és közülük 15 hallgató ért el 45-50 pontszámot, tehát "kiválóan 
megfelelt" szintet. A 16 OSZK-s munkatárs közül 8 fő, tehát a résztvevők 50 í-a. /Saj
nos a szóbelin többen lerontották jó eredményüket./

A junlus 25—1 szóbeli vizsgán Juhász Jenő elvtárs, az MM Könyvtári Osztályának veze
tője elnökölt, vizsgabiztosként jelen volt dr. Urosevics Danilo, a KMK Oktatási Osztályá
nak munkatársa, e tanfolyamok országos felelőse, a két kérdező tanár: dr. Ferenczy Endré- 
né főosztályvezető és Marót Miklós, az ELTE könyvtárának főigazgatóhelyettese, valamint 
a tanfolyam vezetője, és vendégként dr. Susánszky Zoltánná, szakszervezeti titkár.

Az írásbeli és szóbeli vizsga összesített eredménye a következő: "kiválóan megfelelt"
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minősítést tizen értek el, "megfelelt" 14 hallgató, és "nem felelt meg" három. Ha csak 
az OSZK munkatársainak teljesítményét nézzük: a 16 vizsgázóból "kiválóan megfelelt" 
hat, "megfelelt" hét, és "nem felelt meg" két munkatársunk. /Egy hallgatónk - bár Írás
belijével elérte a szükséges pontszámot - nem jelent meg a szóbeli vizsgán./

Százalékban kifejezve: az OSZK hallgatók 40 í-a "kiválóan megfelelt", 47 % "megfe
lelt" és 13 % "nem felelt meg" a vizsgán.

A kiválóan megfeleltek megérdemlik, hogy felsoroljuk nevüket:
Bácsvári Anna, Barnás Andrásné, Borsányi Zsuzsa, hfermány Csabáné, Lány íné Hajdú Lívia,
Petrovics Natália.

Az elért eredménnyel alapjában elégedettek lehetünk. Azt, hogy a tanfolyam jó volt, 
a tanárok és gyakorlatvezetők színvonalas munkát végeztek, a vizsga elnöke és a KMK kép
viselője Is elismerte. Az is megállapítható, hogy Ideális a 30 fő körüli hallgatói lét
szám, bevált a gyakorlati foglalkozások kisebb csoportokban való megtartása és még szá
mos más előzetes elképzelés Is igazolódott a gyakorlatban. Örülhettünk annak, hogy a.ml 
fiataljaink számára viszonylag nehéz írásbeli vizsga kiemelkedő eredményt hozott, ami 
a felkészítés módját és a ráfordított idő helyességét igazolja. Az viszont elgondolkoz
tató, hogy a szóbeli feleletek nemnind^ érték el az Írásbelin bizonyított magasabb szin
tet; bántó volt, hogy egyeseknél tájékozatlanság mutatkozott a hazai könyvtárügyet, a 
szaksajtót illető kérdésekben. Pedig az előadások bőségesen foglalkoztak ezzel a téma
körrel .

Nem e beszámoló feladata, hogy a tanfolyam szakmai tanulságait részleteiben elemezze. 
De a következtetések levonása természetesen kötelező, saját jövőbeli munkánk jobbá té
tele, de mások segítése érdekében is.

Mindent elkövetünk következő OSZK tanfolyamunk sikeres lebonyolítására, jó eredmények 
elérésére. De ez persze nemcsak rajtunk, hanem a hallgatókon is múlik. Ha ők szakmai 
érdeklődéssel és megfelelő szorgalommal végzik tanúImányaIkát, akkor jól munkálkodunk a 
közös cél érdekében.

dr. Németh Mária
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Vendegünk volt Gy. Szabó Béla
gráf í kusmüvész

Meghitt hangulatú, ünnepi találkozásra gyűltünk össze julius 9-én, pénteken délután 
fél háromkor az OSZK dísztermében. Miután könyvtárunk főigazgatója, dr. Molnár Ferenc 
fogadta Gy. Szabó Béla grafikusművészt, a Román Szocialista Köztársaság kiváló művészét, 
a KISZ szervezet találkozót rendezett számára az OSZK munkatársaival és számos meghívott 
vendéggel. Emlékezünk: Gy. Szabó Béla volt az, aki a Széchényi Könyvtár I75—ik évfor
dulójára - ugyancsak a KISZ szervezet felkérésére - emléklapot készített és azt ingyen 
ajánlotta fel a könyvtárnak. A Széchényi Ferencet ábrázoló portrét az évforduló alkalmá
ból annakidején az OSZK valamennyi dolgozója megkapta.

Most alkalmunk volt személyesen is találkozni a 77—ik életévében lévő mesterrel, 
aki.budapesti kiállítása alkalmából tartózkodik Magyarországon. A János Jelenések könyve 
c. fametszet-sorozat kíálIItásának megnyitóján mondotta Ruffy Péter, hogy Gy. Szabó Béla 
"nevét Mexikótól Moszkváig, Torontótól Hannoverig, New Yorktól Bécsig, Kolozsvárig job
ban Ismerik, mint népünk legnagyobb közösségének tulajdon államában. A magyar előtt is
meretes az Ilyen sors, mert az Apáczai Cserékhez, a Körösi Csornákhoz, a MIsztótfaIusi 
Kisekhez hasonlatos11. Nehéz szívvel ismerjük el Ruffy Péter igazát s mig szemben ülünk 
azzal az erdélyi magyar művésszel, akinek müvei talán legmesszebbre jutottak szülőföld
jén túlra, úgy érezzük: ha lassan is, de épülnek a hidak, amelyek a távolságok legyő
zésére hivatottak.

Gy. Szabó Béla mögött páratlanul gazdag életmű áll: a 70-ik születésnapján készült 
Interjúban azt mondotta, hogy kb. 1170 fametszetet készített saddig mintegy négyszáz 
kiállítása volt, ebből száz külföldön. Gyöngébb egészséggel ugyan, de ma Is dolgozik,
Ma munka tart életben" - mondja. A hallgatóság kérdéseire azt is elmondotta, hogy bi
zony akarták őt "kiemelni", a művészeti élet valamilyen hivatali-irányító szerepét szán
va neki, de ő ezt mindig ezzel hárította el: "a termelésben akarok maradni", vagyis a 
művészi alkotó munkát választotta. Megkérdezték, hogy vannak-e kapcsolatai a más váro
sokban élő magyar művészekkel, vannak-e s melyek az ottani magyar művészeti élet fórumai? 
Gy. Szabó Béla válaszaiból olyan kép rajzolódott ki, amiben az emberi művészi kapcsola
tok talán közvetlenebbek, barátibbak mint nálunk, jellegük kevésbé hivatalos. Több kér
dés hangzott el utazásaival kapcsolatban, amelyekről a mester hosszan és szívesen mesélt. 
Kedves történetet mondott el a moszkvai kiállítását követő fogadásról, ahol először 
nagy megdöbbenést keltett az a kijelentése, hogy művészi pályáját a két háború közötti 
kapitalista gazdaságnak köszönheti. Mindjárt feloldódott azonban a feszültség, amikor 
hozzátette: a kapitalista gazdasági válság tette őt állástalan mérnökké, s ekkor kezdett 
rajzolással, fametszéssel foglalkozni. Arra a kérdésre, hogy volt-e kapcsolata Buday 
Györggyel a jelenleg Londonban élő neves fametszőmüvesszel, elmondotta, hogy bár eltérő 
technikával dolgoznak, kölcsönösen nagyrabecsüIik egymás művészetét, levelezési kapcso
latban is álltak, sőt a harmincas években személyesen is találkoztak a római magyar aka
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démiában.
A beszélgetés után Gy. Szabó Béla müveit dedIkálta a jelenlévők részére. 
Emlékezetes, szép találkozás volt, a szervezőket - elsősorban Nagy Zoltánt - 

köszönet Illeti.

dr. Somkuti Gabriella

A cimleíró is vadász!

A cím lei ró és a vadász rokon lelkek. Mindkettőnek szenvedélye van. Vadászszenvedé
lye. Ha a cimleíró meglát egy első betűvel Jelzett keresztnevet, éppen úgy tüzbe jön, 
mint hajdanán Bársony István a fajdkakas dürgése hallatán, és akkora lelkesedéssel jár
ja a kézikönyvek polcait, mint gróf Széchenyi Zsigmond az Alpok bérceit, amikor a Két 
kecske közül az egyiket kereste.

A vadászszenvedélyhez persze hozzátartozik 8 vadászszerencse Is. így olykor előfor
dul, hogy sem a puska látcsövébe, sem a két szögletes zárójel közé nem kerül semmi. Sőt 
megtörténik, hogy nem is kerülhet, amint ez a lassan fél évszázada Angliába szakadt 
hazánkfiának, Mikes Györgynek /H. G. Mikes, mint ő írja, Wells mellett a másik H. G. az 
angol Irodalomban/ most megjelent How to be seventy c. életrajzából kiderül.

Elmeséli, hogy amikor a németek 1941-ben megszállták Norvégiát, The epic of Lofoten 
címmel könyvet irt a norvég ellenállásról. Megkapván a korrektúra-iveket, meglepetten 
látta, hogy a címlapon igy szerepel neve. Dr. G. Mikes. Nem régóta élt még Angliában, 
de az már tudta - mint egy későbbi könyvében meg is irta - hogy 11 itt tea helyett Igyál 
feketét, ha közép-európainak akarsz látszani, és ha menthetetlenül közép-európainak, ak
kor tedd a neved mellé a Dr. rövidItést". így természetesen rögtön korrigálta a címlapot, 
méghozzá "In Continental fashion", a kontinensen szokásos módon: függőleges vonallal át
húzva a D betűt, egy másikkal az r-et, s a kettőt összekötötte egy vízszintessel. "Tagad
hatatlanul H betűnek látszott - írja. - és ez a H betű azóta se múlt el rólam. Sok könyv
tár katalógusában - beleértve a British Museumét is - még mindig H. G. Mikes vagyok."

A tájékoztató könyvtáros és Dérrlek rokon lelkek. Egyik sem hisz el semmit, s 
mindegyik utána jár mindennek. Mikes fenti sorait olvasva rögtön mentem a British Museum 
nyomtatott katalógusának megfelelő kötetéhez. Ezt találtam:

MIKES (H. George) See Mikes (György)

MIKES (Kelemen)

Mivel ebben a katalógusban csak az első címleírásnál szerepel a név, a Lofoten-szigé
tekről szóló hőskölteménynél nevet már nem tüntették fel külön. Az amerikai "Mansell"-
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katalógusban azonban ott találtam:

Mikes George, 1912-
The epic of Lofoten, by H. George Mikes. London and 

Melbourne, Hutchinson & co. Itd. CI94I□
79. p. plates. I8-.
On cover: The fuli thrilling story of the Lofoten islanders' resistance 

to the Nazis and the drámátic swoop on the islands by British forces.

A Magyarországon született és angolul publikáló brit állampolgár ezek szerint Angliá
ban György, Amerikában George. A H. szerencsére egyik katalógusban sincs feloldva.

!,Dr.M Kelecsényi Gábor

msSectohe

Az ómagyar Mária-siralom Magyarországra történő
hazatérésének előtörténete

Folyóiratunk olvasóinak - mindenekelőtt az OSZK munkatársainak - nem kell magyaráznunk, 
hogy mit jelent számunkra az őmagyar Mária-siralom /nSermonesM-kódex/ hazatérése. A nyelv
emlék-költemény és a kódex jelentőségéről, megszerzéséről hitelesen számoltak be a Híradó 
hasábjain munkatársaink. De a napi és heti sajtó, a rádió, a televízió is naprakészen tu
dósított a fontos eseményről, a Korona-ékszerek hazaérkezése utáni legfontosabb művelődés
történeti eseményről.

írásunkat kezdjük ott, hogy az első világháború elején, 1914-ben a német hadsereg el
pusztította a leuvenl /louvaínl, löwení/ Egyetemi Könyvtárat, annak legnagyobb értékeit.
A versalllesi békeszerződés értelmében Németországnak kártalanítania kellett a leuveni 
Egyetemi Könyvtárat. Az erre kötelezett német jóvátétel! bizottság többek között az euró- 
paszerte híres müncheni antikváriustól, J. RosenthaI-tói megvásárolta a f,SermonesM-kódexet 
Rövidesen, már 1922 decemberében német és magyar tudósok megállapították, hogy ez a latin
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nyelvű kódex az első magyar nyelvű verset, az őmagyar Márla-síralomnak Ismert költeményt 
Is tartalmazza.

A számunkra annyira fontos kódex az 1922. év végén került a leuvenl Egyetemi Könyvtár 
tulajdonába. 1923 márciusában dr. Holub József, az OSZK Igazgatóőre /később a pécsi Egye
tem professzora/ részletes leírást adott a kódexről a Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széché
nyi könyvtára akkori Igazgatójának, dr. Hóman Bálintnak. A jelentés azzal fejeződött be, 
hogy a kódex magyar szempontból mérhetetlen becsű kincs, és ha csere utján való megszer
zése lehetséges, 'Vészünkről minden fáradtság kifejtését és minden lehető áldozat megho
zatalát jogosultnak tartom." /Előremutató, bölcs szavak voltak ezek!/.

Mivel Holub József Igazgatóőr, mint történész, 1923 áprilisában kiküldetést kapott a 
Történelmi Társulat képviseletében a brüsszeli nemzetközi kongresszusra, az OSZK Igazga
tója megbízta őt különféle könyvtári ügyek megtárgyalására, Illetve Intézésére Is. Ezek 
között természetesen legfontosabb volt a "Sermones" kódex csereként való esetleges meg
szerzése. Holub József egy 1923 április 4-én kelt jegyzék szerint a következő csereaján
latra kapott felhatalmazást:

- az OSZK két kódexe /I. Cod. lat. med. aevl 117., 2. Cod. lat. med. aevl 200./
- öt ősnyomtatvány /1478-1500/.

Hólub április 1l-én fölkereste L. Stainier-t, aki a leuvenl Egyetem helyreállításával 
volt megbízva. Stalnler Igazgató hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a kódex legjobb 
helye Magyarországon volna, de ő a magyar fél által javasolt kódexeket és ősnyomtatványo
kat nem tartja megfelelő ellenértéknek. S amit ma mi Is Igen korai, elsietett akciónak 
tartunk, Stalnler Igazgató - Holub szavaival - találóan így fogalmazott meg: "kombinálni 
... a cserét ínkunábulumokkal addig, míg a németek részéről a könyvtár részére történő 
szállítások befejezést nem nyernek, technikailag lehetetlen". így a magyar részről jó- 
szándéku próbálkozás nem járhatott sikerrel, s eddigi tudomásunk szerint a tárgyalások 
később sem újultak fel, majd az egyre feszültebb európai helyzet, végül a háborúhoz ve
zető évek lehetetlenné tették a további tárgyalásokat.

A második világháború folyamán a kódex a csodával határos módon menekült meg a pusz
tulástól. Az első bíztató hír 1947 tavaszán dr. BárczI Géza professzortól származott: a 
nevezetes kódex az eddigi hírekkel ellentétben - bár a leuvenl Egyetemi Könyvtárat Ismét 
Igen súlyos károk érték - semmiféle károsodást.nem szenvedett /szinte könyvtári "krimi" 
a megmaradása!/. Tárgyalásai során az volt a benyomása, hogy az egyetem alrektora reális
nak tartja a cserét, ha megfelelő dokumentumokat kínál fel a magyar tárgyaló fél. BárczI 
Géza szerint a cserét már régebben létre lehetett volna hozni, s szinte "csodálatos, hogy 
a múltban erre nem Is gondoltak."

Gondoltak ugyan, de ezeket a leveleket nyilván az Irattárak őrizték; az újabb tárgya
lófelek erről természetesen mit sem tudhattak.

Az OSZK vezetői és szakértői 1955-ben Ismét fölvetették a csere kérdését. Dr. Varjas 
Béla főigazgató az említett év szeptemberének végén látogatást tett a leuvenl Katolikus 
Egyetem könyvtárában, s annak Igazgatójánál, E. Van Cauwenbergh urnái. Egyben átadott 
neki egy listát /sajnos, ez nem volt föl lelhető/, mely az OSZK csereajánlatát tartalmaz
ta. 1956 január 10-én az Egyetemi Könyvtár Igazgatója válaszában jelezte, hogy nagy ér-
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deklidéssel tanulmányozta az Igen érdekes javaslatot, de a cseréhez nem tudja beleegye
zését adni.

Különféle okok miatt ismét évek múltak el, midőn az OSZK vezetősége fölvethette a cse
re kérdését. Ezúttal a "megközelítés" szélesebbkörü volt, de egyúttal az államközi admi
nisztráció is bonyolultabbá vált.

1964 júniusában dr. Jóboru Magda főigazgató az ismert ügyben a Művelődésügyi Minisz
tériumhoz fordult. Molnár János miniszterhelyettes a maga részéről is fontosnak tartot
ta a kódex megszerzését, egyben elfogadta a főigazgatónak azt a javaslatát is, hogy a 
MM hívja meg egy heti látogatásra és tárgyalásra a leuveni könyvtár igazgatóját.

A dr. Sebestyén Géza főigazgatóhelyettes és dr. Keresztury Dezső főosztályvezető jó
váhagyásával és kisebb stlláris kiigazításaival elkészült Irat művelődéstörténeti, iro
dalomtörténeti elemzésre építette fel cserejavaslatát. Most már a nemsokára /!/ átadás
ra kerülő Várépület uj, korszerű hagyomány-őrző /Mátyás király Corvíná-i/ feladatát Is 
részletesen elemzi az Irat, s határozottan - természetesen Igen udvariasan - utal arra 
Is, hogy az OSZK Könyvelosztó osztálya utján /KEO, Kostyál István osztályvezető/ Igen 
sok XVIII. századi teológla‘kiadványt küldött meg a leuveni Katolikus Egyetem könyvtára 
számára, mert az OSZK tudatában van annak, hogy az ottani Egyetemi Könyvtár a két világ
háború folyamán igen súlyos veszteségeket szenvedett.

Az OSZK javaslata hosszabb "vándorlásn /MM Könyvtári Osztály, Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztály, belgiumi Magyar Nagykövetség/ után az 1964 december 19-i keltezésű levél 1965 
február 19-én jutott el a leuveni könyvtár igazgatójához, E. Massaux úrhoz. Válasza sem
mit sem késett: rögtön, igen udvariasan, de elutasította a csere gondolatát.

Nemcsak az OSZK, de a leuven-ben járt magyar tudósok /dr. Benkő Lóránd, dr. Mezey 
László/ Is tárgyaltak a kódex hazakerüléséről. Ruffy Pétertől tudjuk / Magyar Nemzet,
1982. május I./, hogy dr. Mátraj László akadémikus - dr. Réczel László belgiumi nagy
követsége idején - szintén ajánlatot tett a cserére.

Mintha a sors üldözte volna a kódex hazakerülését. 1972-ben dr. Kovács Máté egyetemi 
tanár, az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke járt Belgiumban s W. De Hennin igazgató 
úrral tárgyalt a kódex hazakerüléséről. Kovács Máté - jelentése szerint - nem tapasztalt 
elzárkózást. Abban egyeztek meg, hogy az IFLA Budapesti, 1972 junius végén tartandó kon
ferenciáján a MM és az OSZK bevonásával folytatják a tárgyalásokat.

és Itt lépett közbe a fátum: Kovács Máté hirtelen elhunytét éppen az IFLA budapesti 
közgyűlésén jelentették be. Tehát a tárgyalások folytatására nem kerülhetett sor.

De az OSZK "diplomata11 osztályvezetői /Soltész Zoltánná dr., V. dr. WindIsch Éva, 
dr. WIx Györgyné/ - dr. Jóboru Magda főigazgató hatásos irányítása mellett - éveken át 
tárgyaltak a kódex átadásáról. Hála a jó kapcsolatoknak, a leuveni Egyetem és Könyvtár 
vezetői megértésének, az őmagyar Mária-síralom hazatért.

De erről már illetékes munkatársaink beszámoltak.

HARASZTHY GYULA
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Miről írt a Híradó 25 evvel ezelőtt?

PISZKOS FRED SEGÍTETT

A nyomdák általában elég pontosan küldik be a kötelespéldányokat, mégis előfordult, 
hogy szállítóeszköz hiányában a beszolgáltatás némi késedelmet szenved. Ilyen esetben 
ha valaki aziránt érdeklődik, hogy beérkezett-e a ”TanuImányok Budapest múltjából” vagy 
az MEszterházi vígasságok” és a válasz az, hogy még nem, az érdeklődő kissé lemondó arc
cal, de fegyelmezetten veszi ezt tudomásul.

Az utóbbi időben azonban különös nyugtalanság ütötte fel a fejét. Az egyik nyomda 
nem értékelve a könyv kultúrpolitikai jelentőségét nem küldötte be kellő időben ”A 
SZŐKE CIKLON”-t, Rejtő Jenő [f. Howard] müvét. E nemzeti közízlés kialakítása szempont
jából annyira jelentős mü hiánya dolgozóink közül egyeseket arra késztetett, hogy kezei
ket tördelve ismét és ismét érdeklődjenek. Közben riasztó híreket hoztak: az 50 200 pél
dányban megjelent müvet a könyvkereskedésekben már szétkapkodták. Voltak, akik szabadságu
kat a könyv beérkezésének idejére halasztották, mert nem akarták, hogy kedvelt szerzőjük 
hiányában szabadságuk üres és tartalmatlan legyen.

A közvélemény nyomására PISZKOS FRED keresésére Indultam. Itt csak ő segíthet. Meg
Is találtam egy Italboltban. Késével szalonnát vagdosott és fél deci két ívott. Elmondtam
neki a dolgot. Arcán felháborodás tükröződött, rőtes szakái lát idegesen gyűrte balkezé
vel, késével fülét vakargatta. Már rég nem hallottam olyasmit, ami ennyire felháborított 
volna, azonnal intézkedem, jelentette ki és kését szórakozottan a csapos hátában elhe
lyezve elrohant.

Ma már birtokunkban van ”A szőke ciklon”. A visszafojtott kulturszomj csillapítha
tó, a felkavart hullámok lecsendesedtek és valószínűleg nyugalom lesz a Csontbrigád meg
jelenéséig.

A kiadói kimutatásokból csak azt tudjuk meg, hogy a könyv melyik hónapban jelent
meg. A hónapon belüli néhány hetes késésről azonban csak akkor szerzünk tudomást, HA
PISZKOS FRED SEGÍT. [M.Z.]

164



A közelmúltban doktorált: Szabó András

R.- Kedves András! Köztudott talán, hogy te írtad a kisérőtanuImányt a Vizsoly! Biblia 
hasonmás kiadásához. Doktorid Is ezzel a témakörrel függ össze. Mi volt végül is a szo
rosabban vett témád és ml volt disszertációd címe?

- Címe: Károlyi Gáspár. Ezen belül Károlyi Gáspár életével foglalkoztam; elemeztem Két 
könyv című müvét, s a Vizsoly! Biblia keletkezésének külső körülményeit vizsgáltam meg 
alaposabban. Nem foglalkoztam azonban a fordítási kérdésekkel. Igyekeztem a Károlyi Gás
párral foglalkozó szakirodalmat alaposan áttekinteni, s kiszűrni belőle mindazt, ami ma 
már elavult vagy nem elfogadható.
R.- Ami az életrajzot illeti, sikerült uj adatokat találnod?

- Nem találtam lényegesen újakat. -
R.- Akkor talán sok olyan tévedés volt, amit korrigálni kellett?

- Nagyon sok találgatás és feltételezés volt, ami nem állta meg a helyét. Például,
egyik legutóbbi éIetrajzirója feltételezte, hogy Kopácsi István nagybányai Iskolájába
járt. Azóta pedig előkerült egy adat, ami világosan bizonyította, hogy Honterus brassói
iskolájába járt. Voltak más feltételezések, tényként közölt állítások, amiknek semmilyen
alapja nem volt, amelyeket az életrajzzal kapcsolatban szintén meg kellett cáfolnom.
R.- Sokáig a Széchényi Könyvtár katalógusában is a Káról I Gáspár néválak szerepelt 
Károlyi Gáspár helyett, a legutóbbi Időben változtattak csak ezen /a Káról! névalak az 
utaló cédulára került/.

- Igen, ez Is nagy kérdés volt, amit szintén érintenem, illetve tisztáznom kellett.
A református egyház hivatalos használatában ma is Károli van J_— lel, pedig az irodalomtu
domány már véglegesen állást foglalt Klaniczay Tibor cikke óta /Régi magyar családnevek 
helyesírása. 1966./ a Károlyi írásmód mellett! Ezt a kérdést is át kellett tekintenem 
a múlt század végétől egészen máig.
R.- Amikor a Vizsolyt Biblia hasonmás kiadása megjelent, akkor már lényegében készen vol
tál a dolgozatoddal? Tehát az ott közölt kísérő tanulmányod egyben a dolgozatodnak egy 
rövidített változata?
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- Nem voltam még készen. Tulajdonképpen vannak a kisérőtanuImányban olyan dolgok Is, 
amelyeket ma már másképpen írnék meg. Illetve van olyan is, amit ma már nem tartok he
lyesnek benne.
R.- Például miket?

- Ezek egészen apró dolgok, amik nem tartoznak a lényeghez, de helyesbítettem azóta.
Itt éppen családtörténeti dolgokról volt szó a Vlzsolyl Biblia patrónusaIval kapcsolat
ban, pontosabban Vizsoly birtokjogi helyzetéről; arról, hogy Rákóczi Zsigmond lett 
Vizsoly földesura, a Mágocsy család örökébe lépett a földesuraságban. A kisértőtanuImány
ban azt írtam, az eddigi szakirodalomra hagyatkozva, hogy Mágocsy Gáspár végrendeletében 
hagyta ezt Rákóczi Zsígmondra. Azóta azonban elolvastam a végrendelet szövegét, és ki
derült, hogy erről szó sincs! A dolgozat még csak formálódott, az anyaggyűjtés közepén 
voltam, amikor váratlanul alkalmam nyílt ezt a kisérőtanuImányt megírni. így ez egy elő
legezett összefoglalás, ami talán meg is könnyítette, hogy az egész dolgozatot megírjam, 
vagyis a dolgozat írásának ez egy hasznos mellékterméke volt.
R.- Ha már itt tartunk, mi a véleményed a hasonmás kiadásról?

- Mindenképpen nagyon hasznos dolog, hogy kiadták, a szakembereknek és a nagyközönség
nek egyaránt.
R.- Az már a sors különös szeszélye, hogy éppen e hasonmás biblia megjelenése utáni idő
ben találtál rá azokra a bizonyos kéziratlapokra, amelyekről az egyik előző OSZK Híradó
ban Is beszámoltál; gpndolom, hogy tudsz azóta még hozzáfűzni valamit.

- Hozzáfűzni már nem igen tudok, csak azt kívánom magamnak, hogy a sorsnak még sok 
ilyen szeszélye érjen az elkövetkezőkben is! -
R.- Mit szeretnél találni?

- Hát ... mindent! Tulajdonképpen mindent, ami elveszett és talán még előkerülhet.
R.- Tehát nemcsak Károlyi Gáspárról.

- Nemcsak róla. Az egész régi magyar Irodalom története tele van elveszett kéziratok
kal, úgyhogy találnívaló nagyon sok lenne! Csak kutatni kellene a kézirattárakat, levél
tára kát.
R.- Nyílván mindenkinek kell valamiféle indíttatás ahhoz, hogy egy bizonyos témával fog
lalkozzék. Utoljára mikor foglalkoztak Károlyi Gáspárral? Mikor volt ez korábban téma?

- Utoljára 1940-ben, mivel akkor volt a Vizsolyi Biblia megjelenésének 350. évfordu
lója.
R.- Azóta senki nem foglalkozott vele érdemben?

- Nem foglalkozott vele érdemben senki.
R.- Nos ehhez kapcsolódik a kérdésem. Mi az oka annak, hogy te, Szabó András története
sen éppen Károlyi Gáspárt választottad doktori disszertációd témájául? Mi áll ennek a 
hátterében?

*•*
Szabó András: Értékes szerzeményeink. A Vizsolyi Biblia nyomdai kézirata. OSZK Hiradó 

1982. 3-4. sz. : 67-68. I.
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- Furcsa módon az, hogy egyetemista koromban Tolnai Gábor egyetemi tanárnak eszébe ju
tott, hogy én a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem, és biztosra vet
te, hogy közel áll hozzám a Károlyi Gáspár-téma. Tudta, hogy ezzel nagyon régen nem fog
lalkozott senki. így nem az én belső indíttatásom volt a témaválasztás, hanem o "sózta 
rám", 5 adta nekem ezt a munkát. Amikor komolyabban kezdtem vele foglalkozni, akkor meg
tetszett. így lett belőle először szakdolgozat, majd pedig amikor jobban elmélyedtem ben
ne, megszületett belőle a doktori disszertáció.

R.- Közbevetoleg mondom, hogy emlékezetem szerint a publikációk terén Szenei Molnár 
Alberttel debütáltál.

- Igen, Szenei Molnár Albert naplóját fordítottam le, még egyetemista koromban. Nyilván 
az a szellemi környezet meghatározza az ember szakmai irányultságát is, amiben felnőtt, 
vagy amiben nevelték. így ennek tulajdonítható, hogy Károlyi Gáspár és Szenei Molnár Al
bert körül forgott az érdeklődésem. Valószinüleg ez a jövőben egy kicsit oldódni fog.
Most egy unitárius Írókkal kapcsolatos vállalkozásban veszek részt, s cikket szándékozom 
Írni a Luther-évfordulóval kapcsolatban is.
R.- A doktori dolgozatod szövegének van-e esetleg további folytatása? Esett-e arról szó 
hogy akár könyvalakban Is megjelenik valamikor? *

- Az ELTE BTK Magyar irodalom Tanszéke tervez egy füzetsorozatot, amelyben doktori 
disszertációkat, szakdolgozatokat és hasonló terjedelmű más tanulmányokat adnának ki.
Ez a sorozat ősszel indul, és a tervek szerint az én doktori dolgozatom egy kicsit átirt 
változata lesz az inditó darab. Azon kivül pedig szó van arról, hogy a Magvető Könyvkia
dó szerkesztésemben megjelentet egy Károlyi Gáspár-válogatáse, egy olyan könyvecskét, 
amely Károlyi Gáspár müveiből ad szemelvényeket, illetve a róla szóló szakirodalomból ad 
egy rövidke kis áttekintést.

Riporter: Szabó Géza
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