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A Vezetői Tanács munkájából. A VT augusztus 24-i ülésén határozatot hozott a könyv
tár rendelkezésére álló jutalomkeret egy részének decentralizálásáról. Ez az intézkedés 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jövőben egyes célfeladatok, III. terven felüli fel
adatok színvonalas teljesítésének rendkívüli jutalmazására a főosztályok, ill. igazgató
ságok külön jutalomkerettel rendelkeznek és ezt a főosztályvezető, ill. igazgató saját 
hatáskörében oszthatja ki. /Eddig az évközi rendkívüli jutalmakat minden esetben a fő
igazgató engedélyezte./ A határozat értelmében év végén, vagy a jövő év elején meg kell 
vizsgálni, hogyan vált be a decentralizált jutalmazási rendszer. A VT leszögezte azt az 
elvi állásfoglalást, hogy általában törekedni kell célfeladatok kitűzésére és jutalmazá
sára.

A VT szeptember 8-í ülésén Fábry György gazdasági igazgató előterjesztésében megtár- 
gyaIta "Az állami megbízások és a szerződéses munkák rendje és azok érdekeltségi rend- 
szere" c. előterjesztést. Az uj szabályzat kiadásához még néhány további egyeztetés 
szükséges. A VT ezután jóváhagyólag tudomásul vette Fügédi Péterné főosztályvezető elő
terjesztésében "A Tároló könyvtár működési rendje" c. anyagot. E most készült össze
állítás informatív jellegű, az elvi kérdések tisztázása már korábban megtörtént. A köl
tözés tervezett időpontja: 1983. I. negyed.

A VT szeptember 21 — i ülésén megtárgyalta dr. Wix Györgyné osztályvezető "A külföldi 
könyvtári-informatikai szakirodalom OSZK-n belüli koordinálásának lehetősége /Az OSZK- 
KMK gyűjtőköri párhuzamosságának elemzése alapján/" c. előterjesztését. A VT az előter
jesztésben foglaltakat a KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárával való együttműködés alap
jául elfogadta. - dr. Molnár Ferenc főigazgató tájékoztatta a VT tagjait az Országos 
Könyvtárügyi Tanács legutóbbi ülésén ismertetett felmérésről, melynek alapján a tőkés 
devizát igénylő folyóiratok beszerzését kívánják ésszerűsíteni az egész könyvtárügy 

területén. - óvári Sándor Igazgató tájékoztatást adott a vári Központi Restauráló Labo
ratórium folyamatban lévő műszaki átadásáról. - Október első hetében dr. Németh Mária 
tud. titkár irányításával másodízben indul meg az OSZK-ban a könyvtárkezelői tanfolyam.

A VT október 8-i ülésén együttesen tárgyalta meg dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető
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nAz OSZK vári felkészülésének és működésének szakmai /könyvtári/ feladatterve11 és Óvári 
Sándor igazgató nA vári felkészülés és fel költözés intézkedési terve" c. előterjeszté
seket.

A Vezetői Tanács úgy ítélte meg, hogy az előterjesztések szakmailag megalapozottak, 
szervesen épültek az előzményekre és számoltak a jelenleg adott realitásokkal. Határo
zatok: 1/ A VT az előterjesztéseket általánosságban elfogadta és jóváhagyta, de hang
súlyozta, hogy az elvégzendő szakmai feladatok között rangsorolni kell. Legfontosabbak 
a törzsgyüjtemény használ tatásává I kapcsolatos munkák, valamint a'különböző szabályza
tok kidolgozása, ezt követik a katalógusok felkészítésének munkálatai, majd a külön- 
gyüjteményekkel összefüggő feladatok. 2/ Az OSZK ideiglenes szervezeti és-működési sza
bályzatát - amely a várba való feIköltözésig szól - az év végéig ki kell dolgozni. A 
várban való működés szervezeti kereteinek elméleti előkészítését 1983/84-ben meg kell 
kezdeni, alternatív megoldások kidolgozásával /pl. különálló Olvasó- és tájékoztató 
szolgálat létrehozása, komplex feladatokat ellátó periodika-részleg felállítása, stb./.
3/ Tekintettel a külföldi filmellátás akadozó voltára és az állományvédelmi mikrofil
mezésnél felszabaduló munkaerő-kapacitásra, az olvasói betűrendes katalógus mikrolap- 
ra való fényképezését napirendre kell tűzni. 4/ A vári felkészüléssel kapcsolatban a 
feIsőbbszintü döntéseket igénylő problémák megoldására még ez évben az illetékesekkel 
megbeszéléseket kell kezdeményezni. 5/ A két tárgyalási anyagból készüljön egy, egysé
ges szöveg, amely a vári felkészülés alap-dokumentuma legyen. 6/ Az elkészült alap-ter
vet tárgyalja meg a pártszervezet és a szakszervezeti bizottság, majd a tervet a könyv
tár nyilvánossága elé kell tárni és széles körben megvitatni, OSZK Híradóban is közzé
tenni. 7/ A KMK szintén készítse el vári fel költözési tervét.

A VT ezután Juhász Lászlóné személyzeti osztályvezető előterjesztésében megtárgyal
ta a továbbtanuló dolgozókra vonatkozó Tanulmányi szabályzatot és azt - kisebb módosí
tásokkal - jóváhagyta. Ezután ugyancsak Juhász Lászlóné előterjesztése alapján döntött az 
1983. évi szeméIycserés külföldi kiküldetésekről, valamint az 1983. évi külföldi konfe
renciákon való részvételről.

Dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes beszámolt arról a tájékoztató megbeszélésről, 
amelyet Köpeczi Béla művelődési miniszter tartott a Kulturális és történelmi emlékeink 
feltárása, nyilvántartása és kiadása c. MM-MTA közös tárcaszintű kutatási főirányban 
résztvevő intézmények meghívott képviselői részére. - Zircz Péter főígazgatóhelyettes 
beszámolt arról, hogy a Könyvérttel való megállapodás-tervezet elkészült, a további 
tárgyalások folyamatban vannak. - Fábry György gazd. Igazgató bejelentette, hogy "Az 
állami megbízások és a szerződéses munkák rendje és azok érdekeltségi rendszere" c. 
főigazgatói utasítás tervezetét a KMK-val is egyeztették. Mivel a jövő évi költségve
tés elkészítésére vonatkozó rendelet végrehajtási utasítása csak most jelent meg a 
Pénzügyi Közlönyben, az erre vonatkozó vezetői tanácsi előterjesztést /Az uj költség- 
vetési gazdálkodási rendre való áttéréssel kapcsolatos feladatok/ két héttel elnapol
ták. - Fügédi Petemé főosztályvezető beszámolt a szocialista országok nemzeti könyv
tári együttműködése keretében a központi katalógusok és a könyvtárközi kölcsönzés szak
értőinek budapesti konferenciájával kapcsolatos előkészületekről. - Susánszky Zoltánná
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/SZB-titkár/ ismertette a Közalkalmazott szakszervezet állásfoglalását, miszerint a vá
ri étkeztetés megoldására a szakszervezet a Sándor-palota igénybevételét fogja támogat
ni .

Összeállította: Dr. Somkuti Gabriella

ooooooo

A tanulmányi SZERZŐDÉSEKRŐL

A tanulmányi szerződés átdolgozásának okai:
a/ Az Országos Széchényi Könyvtár ifjúságpolitikai intézkedési terve jelölte feladat

ként a tanulmányi szerződéskötés felülvizsgálatát és korszerűsítését, kiterjesztését 
az intenzív nyelvtanfolyamokon, illetve az OSZK hozzájárulásával folyó egyéb tovább
képzéseken való részvételre is,

b/ 1982. január 30-án megjelent a 6/I98I./XII.29./ÁBMH számú rendelkezés a továbbtanu
ló dolgozók kedvezményeiről, amely a munkáltató érdekeivel egyező továbbtanulás tá
mogatását erősíti. A rendelkezés értelmében a tanulmányi kedvezmények tartamára a 
dolgozót két esetben illeti meg az átlagkeresete, ha a munkakörére előirt szakkép
zettséget szerzi meg, vagy ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.
A fentiek figyelembevételével készült a tanulmányi szabályzat, amely rögzíti a to

vábbképzésben való részvétel feltételeit, a tanfolyami továbbképzés formáit, a tanul
mányi szerződések alapelveit, a szerződéskötés módját.

A tanulmányi szabályzat alapelveinek figyelembevételével köthető a konkrét esetre 
vonatkozó tanúImányI szerződés /felsőfokú tanulmányok megkezdése esetében; megkezdett 
tanulmányok folytatása esetében; munkaköri képesítést nyújtó tanfolyam esetében; mun
kaköri képesítéshez kapcsolódó tanfolyam esetében; nyelvtanfolyam esetében — nem csak 
intenzív nyelvtanfolyamok esetében köthető, hanem nyelvvizsga elérésére irányuló egyé
ni képzés támogatására is/.

A tanulmányi szabályzatot 1982. szeptember 24-én az Ifjúsági Bizottság megvitatta, 
a kért módosítás után a könyvtár Vezetői Tanácsa 1982. október 8-án, a Bizalmi Testü
let október 22-én vitatta meg és hagyta jóvá.

Juhász Lászlóné
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tanulmányi szabályzat

Az Országos Széchényi Könyvtár szakemberszükségletének tervszerű biztosítása érdeké
ben a lehetőségekkel összhangban támogatja a dolgozók továbbtanulását, szakmai képzett
ségének magasabb szintre emelését felsőfokú tanulmányok vagy szaktanfolyamok végzése 
által.

A továbbképzésben való részvétel
1. A szakmai továbbképzés szempontjából számításba vehető dolgozók körét a középtávú, 

illetve éves továbbképzési terv határozza meg. Uj oktatási forma bevezetése esetén 
a továbbképzési terv bővíthető, módosítható.

2. A gyermekgondozási segély igénybevétele nem akadálya a továbbképzésben való részvé
tel nek.

A szaktanfolyami továbbképzés formái
a/ munkakör? képesítést nyújtó tanfolyamok esetében a könyvtár tanulmányi szerződést 

köt a továbbtanulásra javasolt és felvételt nyert dolgozóval 
b/ a munkaköri képesítéshez kapcsolódó tanfolyamokat a könyvtár a munkaköri képesítést 

nyújtó tanfolyamokkal azonosan bírálja el
c/ a gyakorlati munka szempontjából nélkülözhetetlennek ítélt szakmai továbbképző tan

folyamokon a dolgozók kötelező kijelölés vagy önkéntes jelentkezés alapján vesznek 
részt tanulmányi szerződés kötése nélkül. A részvétel költségeinek térítését az 
érvényben levő jogszabályok határozzák meg

d/ a könyvtár a nyeIvtanfoIyamokat munkaköri képesítéshez kapcsolódó tanfolyamoknak te
kinti

e/ tanulmányi szerződés köthető tanúImányutakra küldés esetében, függetlenül attól, 
hogy belföldön, vagy külföldön realizálódnak.

TanúImányi szerződés
A könyvtár tanulmányi szerződést köt azokkal a munkatársakkal, akik felsőfokú tanul

mányaikat és szakképesítést adó tanfolyami tanulmányaikat munkahelyi javaslat alapján 
kezdik meg. A munkahelyi javaslatot az intézmény vezetősége a szakvezetők és a társadal
mi szervek javaslata, valamint az Ifjúsági Bizottság állásfoglalása alapján, azokkal 
egyetértésben adja. A szerződésben rögzítendő költségtérítésekre az Ifjúsági Bizottság, 
két ülés között az Ifjúsági Bizottság elnöke tesz javaslatot. A tanulmányi szerződés 
tervezetét a Személyzeti' Osztály készíti el a beiratkozás igazolása alapján. A tanulmá
nyi szerződést a könyvtár főigazgatója és a továbbtanuló munkavállaló írja alá.

Ha a könyvtár állományába kerülő dolgozó már tanulmányokat folytat, a szakvezető 
tesz javaslatot a tanulmányi szerződés megkötésére a társadalmi szervekkel egyetértés
ben. A szerződéses dolgozó kinevezésével egyidejűleg kell a tanulmányi szerződést meg
kötni, ha továbbtanulásra a könyvtár javasolta.
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A több szakaszban történő, de tartalmában azonos oktatásokra az összes Időre együtte
sen kell a szerződést megkötni.

A tanulmányi szerződésben
1. a könyvtár vállalja

a/ a dolgozó munkaviszonyának fenntartását a tanulmányok időtartama alatt 
b/ az érvényben levő jogszabályok szerint járó munkaidőkedvezmény, és a tanulmányi 

szabadság fizetett időként való biztosítását, ha ezt egyébként jogszabály nem 
teszi kötelezővé

c/ a szerződésben rögzített költségek megtérítését
c/ a képesítés megszerzését követően a dolgozó foglalkoztatását képzettségének meg

felelő munkakörben
2. a dolgozó válIaIja, hogy

a/ tanúImányait-eredményesen végzi, befejezi, a tanultakat a könyvtár munkájában 
hasznosítja

b/ a tanulmányok ideje alatt munkaviszonyát fenntartja
c/ tanulmányainak befejezését követően a könyvtárban a tanulmányi idő felének meg

felelő időtartamig /fél esztendőt felfelé kerekítve, egész évnek véve/ legalább 
I évig, 4 éves tanulmányi idő esetén 2 évig, 5 éves vagy ennél hosszabb tanul
mányi idő esetén 3 évig munkát végez. Ha a tanulmányi szerződést a tanulmányok 
folytatása közben kötik, a könyvtárban eltöltendő időtartam meghatározásának 
alapja a még hátralevő tanulmányi idő.

A kötelezettségek időtartamának számítása

1. A könyvtárban eltöltendő időtartamot a tanulmányok eredményes befejezését igazoló ok
irat, vagy az utol só vizsga.keltétől kell számítani.

2. Ha a dolgozó.tanúImányi szerződés birtokában újabb tanulmányi szerződést köt, a vál
lalt munkavégzés időtartamával a könyvtárban töltendő időtartam meghosszabbodik.

A tanulmányi kötelezettségek, és a tanulmányi szerződés megszegésének következményei
1. Az a dolgozó, aki tanulmányait neki felróható okból nem fejezte be eredményesen, a 

tanulmányok miatt részére kifizetett kereset, illetve támogatás részösszegét köteles 
a könyvtárnak visszatéríteni. Ilyen esetben méltányossági alapon a visszatérítés mér
tékét és módját a szakvezető, a társadalmi szervek és az Ifjúsági*Bizottság vélemé
nyének meghallgatásával a főigazgató állapítja meg.

2. Az a dolgozó, aki tanulmányainak időtartama alatt munkaviszonyát megszünteti, vagy 
fegyelmi utón kerül elbocsátásra, szerződésszegést követ el, és a részére nyújtott 
kedvezmények teljes értékét vissza kell fizetnie.

3. A munkaviszonynak a könyvtár részéről történő felmondása esetében a tanulmányi szer
ződésben vállalt kötelezettségek a dolgozó kilépésének napjával kölcsönösen megszűn
nek.

4. Ha a dolgozó a tanulmányi szerződésben meghatározott időtartamnak csak egy részét
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tölti le, megtérítési kötelezettségét időarányosan kell számítani.
5. A munkáltató szerződésszegése esetén a dolgozó a munkaügyi vitákra vonatkozó jogsza

bályok szerint érvényesítheti igényét.

Jelen tanulmányi szabályzat 1982. október 22-én lép hatályba. A hatályba lépés előtt 
megkötött tanulmányi szerződések továbbra is érvényben maradnak.

Budapest, 1982. október 22.

/dr. Susánszky Zoltánná/ s.k. 
szakszervezeti titkár

/dr. Molnár Ferenc/ s.k. 
főigazgató

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyfelől: az Országos Széchényi Könyvtár /Bp. Vili., Muzeum krt. 14/16./ 

mint munkáltató
másfelől: ..............................................................................................................................

/szül. év: ....................... anyja neve: .....................................................
mint a munkáltató .........................................................................................

munkaköri besorolású dolgozója között a vonatkozó jogszabályok 
alapján az alábbi feltételek mellett:
1. A dolgozó munkáltatói javaslat alapján felvételt nyert a

................................................................................................................ szakára
az 19.. /19.. tanévre. A tanulmányok időtartama ... év.

2. A munkáltató az alábbi kötelezettségeket vállalja
a/ a képzés ideje alatt a tanulmányok elvégzésével járó költségek közül 

megtéríti
- a beiratkozási dijat
- a tandijat
- a tanulmányok miatt kieső időre /munkaidőkedvezmény, 

tanulmányi szabadság/ járó keresetet

b/ a képesítés megszerzését bizonyító okirat bemutatását követően a dolgozót kép 

zettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatja.
3. A dolgozó kötelezi magát, hogy

a/ a tanulmányi és vizsga kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz
b/ a munkáltatóval létesített munkaviszonyát a képzés ideje alatt nem szünteti
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meg és — ezt követően — a képesítés megszerzésétől számított legalább ... évig 
dolgozik a munkáltató kötelékében, képzettségének megfelelő munkakörben.

4. Ha a dolgozó a 3. pontban foglalt kötelezettségeit megszegi, a munkáltató tőle 
az addig nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését követelheti. Ha a 
dolgozó a meghatározott időtartamnak csak egy részét nem tölti le, a felmerült 
költségek időarányos részét téríti meg.

5. Ha a munkáltató a 2. pontban válIáit* támogatást nem biztosítja, vagy egyéb lé
nyeges szerződésszegést követ el, a dolgozót a szerződésszegés időpontjáig élve
zett támogatás visszatérítési kötelezettsége nem terheli és mentesül a tanul
mányi szerződésből folyó kötelezettségei alól.

6. A szerződéssel kapcsolatosan felmerült viták esetében a munkaügyi viták eldön
tésére vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni, egyébként a szerződésben 
nem szabályozott kérdések tekintetében a Munka Törvénykönyve, valamint az annak 
végrehajtásaként kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 19........................................................... .

munkavállaló a munkáltató részéről

főigazgató

Dr. Dezsényi Béláné Dr. Szemző Piroska 
/1902-1982/

Piroska, kedves, munkatársai nevében szólok, a Széchényi Könyvtár nevében, amely
nek évtizedekig nem csupán dolgozója, hanem szellemi arculatának egyik alakítója volt; 
melynek kiadványai között dolgozatai, bibliográfiái a legjobbak közül valók - és ba
rátai, beszélgetőpartnerei nevében is, akik - most már bevallhatom - csodálták... Lel
ki erejét, ahogy semmibe vette a test esendőségét, és energiával, szellemmel, szorga
lommal, sosem csökkenő elszántsággal pótolta, kiegészítette azt, amit a természet mos
tohán mért ki...
Mert vállalta a kegyetlen és semmire sem tekintettel lévő mindennapokat, ünnepnappá 
varázsolva sajátmagának, hallgatóinak és olvasóinak azáltal, ahogy közölte, amit ku
tatott, amit látott, amibe beleélte magát... Arany János képzeletbeli naplóján keresz
tül a sebzett-szemérmes költő egyre inkább fáradtságáról és csalódottságáról árulkodó 
életébe; Vajda János titkait kutatva, Gina és Rosamunda nyomában járt, de nem holmi fil- 
léres-érzelgős regényt keresett, hanem az élményt adó hátteret, a művelődés- és visel-
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kedéstörténetiIeg egyként tanulságos és jellemző mögöttes területet, amely nélkül alig
ha érthető a Húsz év múlva és a Harminc év után éterien tiszta lírája, egy költő ver
gődése méltatlan szerelmek és elfojthatatlan vágyak hálójában... És Jókai... meg a pest
budai kiadók... Akik egykor még nem csupán az üzleti vállalkozás kedvéért foglalkoztak 
könyvekkel, hanem a művészet és a kultúra szeretetének okán... A nagy tekintélyű és üz
letembernek is sikeres Heckenast Gusztáv állt a kutatása középpontjában. Nem csekélyebb 
az érdeme, minthogy megszerezte munkatársul az akkor még ismeretlen Adalbert Stiftert, 
a szelíd törvény természetrajongó próza-lírikusát, az osztrák Irodalom azóta is alig 
felülmúlt jelesét...

Mindez azonban csak /?/ irodalomtörténet. Könyv, cikk, tanulmány, egyetemi jegyzet, 
recenzió, amely megjelenésekor még a frissesség, az újonnan feltárt anyag meglepetés
erejével hat, később része lesz az érdeklődők tudásának, vitatják és helyeslik, idézik 
és félreértik, majd később lábjegyzetté minősítik...
Persze, Piroska, kedves, Maga ezekkel a cikkekkel, könyvekkel, sajtó alá rendezésekkel, 
recenziókkal, baráti tanácsokkal sem múlik el közülünk. Nemcsak a miénk, kortársaké a 
tudás, amit müveiben oly pazarul és biztos talajon állva, felhalmozott, hanem az utánunk 
következőké is meg a még utánuk következőké... Ez sem lenne kevés, hiszen az oly köny- 
nyedén tetszetős elméleteket gyártók és el lenőr izetlen-ellenőrizhetetlen adatokra építők 
ellenében, szinte hihetetlen találékonysággal járt körül minden apró és jelentéktelennek 
látszó adatot, vizsgált meg sok oldalról ellentmondásosnak tetsző évszámokat és jelen
ségeket, poros kéziratkötegeket, kisnyomtatványokat, diszkiadványokat és naplójegyzete
ket, tüzetesen és megfontoltan elemzett minden eddig napfényre került tényt, szembesít
ve a saját nyomozási eredményeivel, miközben értet len archiváriusokkaI hadakozott, el
lentál It minden csábitó gondolatnak, amely a felületes következtetések irányába vitte 
volna... És ez már nem pusztán az irodaIomtörténet vagy a művelődéstörténet tanulsága.
Ez már nem irható kizárólag a tudósi alázat vagy a pozitivistának vagy faktografikusnak 
becsmérelt "iskola” rovatába... Ez sokkal több. Ez - majdnem minden. Ez JELLEM kérdése.
A jellemé, amely haj Iithatatlan konoksággaI, fáradtságot nem ismerő tisztességgel tör 
az igazság felé. Amely nem ismeri a megalkuvást. Amely kizárólag az igaznak tudott, az 
igaznak megismert, az igaznak bizonyult cél érdekében munkálkodik, tekintet nélkül érzé
kenységekre. Nem pusztán "iparkodik", teszi ezt a kontár is... Dolgozik, munkálkodik, 
fejleszt és fejleszti önmagát, munkáját. REMEKké, mint ahogy egykor a mesterek tették. 
és igazán MESTER is csak a konok igazságkereső lehetett, aki mit sem törődött a mellő
zéssel, bár fájt, a talán hibásan ítélkezők gunymosolyávaI, bár megsebezte. Tudta, hit
te a maga igazát, a művészet igazát, a tudomány igazát, az emberség igazát, s haladt a 
maga utján, mely sosem volt, sosem lesz lakodalmas ut.
Igen, Piroska, kedves, ez a jellem kérdése. A jellemé, amely dolgozataiból elénkvilág- 
lik; és azok elé is, akik sosem ismerték, s akik már nem ismerhetik testi valójában. A 

jellemé, amely nem hitt talmi nagyságoknak, időszerűen hangzó féligazságoknak, hanem a 
maga szerény módján, de nem szűnő akarattal és sosem kevésbé buzgó törekvéssel kereste, 
hitte, találta meg az igazat. Ez az a jellem, ami több mint a müvek számszerű összessé
ge. S ez egyben a példa is. Nemcsak müveit hagyta ránk, Piroska, nemcsak dolgozatait
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idézzük majd Iépten-nyomon, mert megkerüIhetetIenek, hanem jellemét, igazságkeresését 
is. Mi, barátai, munkatársai, beszéIgetőpartnerei. Ez a jellem süt ki minden sorából, 
ez a jellem marad meg akkor is, mikor müvei majd lábjegyzetbe szorulnak...
Magunkkal visszük ezt a jellemet, s követjük is, amennyire képesek vagyunk. A költővel 

mondjuk:
"Nem kelti föl se könny, se só, se vegyszer..."

Még i s vigaszunkra szó Igáit, mégis köszönjük, hogy a költővel mondhatjuk tovább:
"Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer..."

Isten áldja, Piroska........

Fried István

MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Egy kiadvány megjelenésének előzményei 
/Nyomdában a Könyvtári Címjegyzék/

A könyvtárak központi nyilvántartásának első írásos dokumentumaként előreláthatóan 
a jövő év első hónapjában napvilágot lát az a könyvtári címjegyzék, amely közel 3000 
magyarországi könyvtár lényeges címadatait közli. A kiadvány - szerényen felsorakozva 
az Országos Széchényi Könyvtár központi szolgáltatásai mellé - átfogó képet ad majd a 
magyar könyvtárügy gerincét képező könyvtárak legfontosabb adatairól.

A kiadvány előzményei 1979 év végére nyúlnak vissza. Az 5/I978./XII.I2./ számú kul
turális miniszteri rendelet előírása szerint nyilvántartást kellett készíteni a magyar 
országi könyvtárakról a könyvtárak bejelentése alapján az e célra rendszeresitett adat 
lapok felhasználásával. Az adatgyűjtés 1980 júniusában indult, a könyvtáraknak több 
mint 10.000 A illetve B tipusu adatlapot küldtünk szét. Az A adatlap szükebb, mig a B 
bővebb kérdéscsoportokra keresett választ. A hálózati központokon keresztül - vagy meg 
kerülésükkel, közvetlenül - a csoporthoz érkezett adatlapok mennyiségi majd minőségi
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felmérése volt az első feladatunk. A visszaérkezett kitöltött adatlapok mennyiségét te
kintve optimisták lehettünk, hiszen a naponta rendszeresen, majd a későbbiekben akadoz
va érkező csomagok számszerű felmérése erre elég indokot adott. Az adatok minőségi fel
mérése a munkánk további szakaszát képezte. Az adatlapok alaposabb vizsgálata után azon
ban mennyiségi és minőségi problémák egyaránt jelentkeztek. Először a mennyiségről: a 
visszaküldött adatlapok számszerű felbecsülése után nyilvánvalóvá vált, hogy a hálózati 
központok kétféle módon értelmezték és hajtották végre a rendelet, majd az általunk meg
fogalmazott körlevél tartalmát. Akadtak hálózati központok, amelyek igyekeztek ml né I ke
vesebb könyvtárat jelenteni, írásos vagy szóbeli indokaik arra engedtek következtetni, 
hogy különböző okok miatt / hiányos felszereltség, rossz személyi ellátottság stb./ 
nem szeretnének "nyiIvántartottak" lenni. A hálózati központok másik csoportja érthetet
lenül sok, mégcsak könyvkölcsönzőnek sem minősíthető könyvgyűjteményről küldött kitöl
tött adatlapot gondolván: a mennyiség minőséget győz. De jelentős könyvtárak maradtak 
volna ki a központi nyilvántartásból pusztán csak azért, mert hálózati központjuk "el
felejtett” adatlapot küldeni címükre, vagy kitöltött adatlapjuk a feladó és az OSZK 
közötti utón "veszett el". Ezeknek a könyvtáraknak felkutatása, nyilvántartásba vétele, 
továbbá a hálózatba nem tartozó könyvtárak megkeresése közvetlenül a csoportra hárult.
A rögzített válaszok megvizsgálása után az adatlapok egyharmadát nem tudtuk felhasznál
ni; nehezítette a további feldolgozást külalakjuk Is, számtalan kézzel irt, átjavitott 
választ egyszerűen nem tudtuk elolvasni.

Ilyen előzmények után készült el az az alapnyilvántartás, amely rögzítette, hogy kü
lönféle hálózaton belül, Illetve hálózatokon kívül 1980 januárjában 2860 könyvtár műkö
dik Magyarországon.

A nyilvántartásba került könyvtárak adatait fény1yukkártyán rögzítettük. Kártyán 
lyukasztottuk minden olyan könyvtár számát, amelyre a megadott descriptor jellemző.
Visszakereséskor ezek a descriptorok szabadon kombinálhatok, igy a tárolt adatok rend
kívül sokrétű feltárásra nyújtanak lehetőséget. Feltáró rendszerünk mintegy 500 descrip- 
tort rögzít; ezek az ismérvek jelentik tehát a bejelentett magyarországi könyvtárak fun
damentumát. A felsőoktatási és szakkönyvtárak az adatlapok mellett gyűjtőköri mellékle
tet is kitöltöttek. A mellékletben szereplő kérdésekre a könyvtárak az adott szakterü
leten folytatott gyűjtésűk mélységét, minőségét jelölték. E két könyvtártípus területén 
tehát fel tárórendszerünk még mélyebb, differenciáltabb kérdésekre is választ ad.

A szerkesztés alatt álló Könyvtári Címjegyzék a csoporthoz beérkezett adatok közül 
csak a napi munkakapcsolatokhoz nélkülözhetetlen, legfontosabbnak minősíthető adatokat 
tartalmazza. Ezek a következők: a könyvtár neve, pontos címe, irányitószáma, telefon, 
illetve telex száma és a könyvtárvezető neve. A jegyzék a könyvtárakat hálózatok szerint 
rendszerezte; a hálózat élén a hálózati központ könyvtára áll, a tagkönyvtárakat a jegy
zék topológiai elrendezésben közli. Név, illetve helységmutató segíti az eligazodást. A 
könyvtárak rendszerezett felsorolásán túl a jegyzék külön fejezetben közli a tudományos 
könyvtárak által megadott idegennyelvü névváltozatokat, továbbá a jegyzékben szereplő 
könyvtárak poligramjaInak jegyzékét /amennyiben azt a könyvtár az adatlapon feltüntette/.
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A rövidesen megjelenő Könyvtári Címjegyzék már megjelenésekor érthetően számos, azó
ta megváltozott adatot is tartalmaz. A szerkesztés ideje alatt történt változásokat - 
amennyiben azt a könyvtárak jelentették - módunkban volt korrigálni. Szeretnénk azon
ban, ha a hálózati központok, illetve a könyvtárak legalább a legfontosabb adatváltozá
sokról néhány sorban értesítenék a könyvtárak központi nyilvántartását.

A magyarországi könyvtárak legfontosabb adatainak írásos közreadása mellett az alapo
sabb tájékozódáshoz szükséges többi ismérvek visszakereshetően, hasznosithatóan az érdek
lődők rendel'kezésére állnak.

Pálinkás Réka

Híradás a KMK 1982-es központi továbbképző tanfolyamairól

Az OSZK Híradó hasábjain rendszeresen beszámolunk a KMK Oktatási Osztálya által szer
vezett központi továbbképző tanfolyamokról.

A Dokumentum leírás oktatása című /féléves/ továbbképző tanfolyam azok számára indult, 
akik a tömegesen jelentkező ilyen jellegű továbbképzési igényeket a továbbiakban vállal
ni fogják.

Az 1978-80 között rendezett Uj bibliográfiai leírás tanfolyamsorozat befejezése óta 
egyre többen érdeklődtek a továbbképzési lehetőségek iránt; megindultak a könyvtárkeze
lői tanfolyamok, melyeknek szintén anyaga az uj leírás; hatályba léptek az alapvető 
szabványok, megkezdődött az újfajta cédulák központi szolgáltatása: azaz alig lehet 
olyan könyvtárost elképzelni, akit nem érint a katalógusok e reformja. Ilyen tömeg 
továbbképzését az osztály nem vállalhatta, így - továbbképzési elveinkkel összhangban - 
úgy döntöttünk, hogy a hálózatok megfelelő szakembereit kell felkészíteni az ismeretek 
átadására, annál is inkább, mert a jól bevált régi előadók iszonyatosan túlterheltek.

Ezért vállalta az Oktatási Osztály a jövendő oktatók kiképzését. Azokat a könyvtáro
sokat hívtuk be, akik - a hálózati központ vezetője szerint - a jövőben a hálózat dol
gozóinak átképzését feladatul kapják, s akik már megbízhatóan ismerik az uj bibliográ
fiai leírást. /Feltétel volt az előző KMK tanfolyam sikeres elvégzése./

A jövendő oktatókat tehát a dokumentum leírás oktatására készítettük föl részben el
méleti síkon /előadásokat hallgattak a bibliográfiai leírás tanításának módszertani kér
déseiről/ túlnyomórészt azonban gyakorlati módszerekkel: az oktató-jelölt hallgatóknak 
foglalkozás-vázlatot kellett készíteniük, amiket értékeltünk, gyakorló csoporttal bemu
tató foglalkozást kellett tartaniuk s egymás foglalkozását értékelniük.

A tanfolyam sajátsága és különösen szervezési nehézsége az volt, hogy párhuzamosan
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két csoportot /az oktatók csoportja és a bibliográfiai ieirást most tanulók csoportja/ 
kellett összehangoltan működtetnünk, s bár figyelmünk elsősorban az oktatók jó kikép
zésére irányult, természetesen a tanulói csoportokkal is maradéktalanul el kellett sa
játíttatni azt az ismeretet, amit a korábbi csoportok értek el, hiszen a tanulók nem 
károsulhattak a foglalkozások bemutató jellege miatt.
A könyvtárpedagógiai /féléves/ továbbképző tanfolyamot azoknak az olvasószolgálatosok
nak rendeztük, akik sikeres államvizsgát tettek a 2/1976-os rendelet alapján, főisko
lai képesítést nyertek, de pedagógiai, pszichológiai ismereteik bővítésre szorultak, 
mivel a szaktanfolyamon, a népmüveIő-könyvtárszakon nem foglalkoztak kielégítően ezek
kel a témákkal. A tanfolyam a könyvtáros-olvasó kapcsolatának, párbeszédének pszicho
lógiai, pedagógiai aspektusát kívánta bemutatni. A programot ennek szellemében állítot
tuk össze: az első rész az emberi kapcsolatok formáit, ezeknek szabályszerűségeit, a 
személyiségre ható tényezők szerepét, a nevelhetőség kérdését boncolgatta. Majd a 
könyvtáros személyiségét, a könyvtárost mint értékközvetítőt, a különféle olvasótípuso
kat, a könyvtáros olvasó kapcsolatának különböző területeit, formáit vizsgálta. Ezek 
után került sorra az ezzel kapcsolatos különféle vizsgálatok megbeszélése. A záró sza
kasz az elhangzottak összefoglalásaként elsősorban a gyakorlati könyvtárpedagógiával 
fog Ia I kozott.

A MBM tipusu könyvtárak vezetőinek továbbképző tanfolyamát /féléves/ olyan városi illet
ve járási könyvtárvezetőknek szerveztük, akiket néhány éve neveztek ki könyvtárigazga
tónak. A program tervezése előtt tájékozódtunk, hogy az újonnan kinevezett könyvtár- 
igazgatók milyen szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek, hogy a friss ve
zetők közül csaknem vaIamennyiüknek van felsőfokú szakképzettsége és könyvtári gyakor
lata is. Ezért a tanfolyamon elsősorban vezetési ismeretek szerepeltek, valamint a 
könyvtárügy időszerű kérdései, amelyek fontosak lehetnek a városi-járási könyvtárak ve
zetőinek.

Az Uj költségvetési rendszerről szóló tanfolyamot /egyhetes/ a megyei könyvtárak gazda
sági vezetői részére szerveztük a költségvetési rendszerben jelentkező változásokról.

1982 szeptemberétől a következő tanfolyamokat indítottuk:
- Osztályozol továbbképző tanfolyam /ETO/ feldolgozó könyvtárosok részére /féléves/
- Gyermekkönyvtárosok továbbképző tanfolyama /egyéves/
- Módszertanos könyvtárosok továbbképző tanfolyama /egyéves/
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KIADVÁNYAINK

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979.
Bp. 1981. OSZK, 666 I.

Régi ismerősként és örömmel veszi kézbe a recenzens az OSZK legújabb, terjedelmes és 
tartalmas évkönyvét, mely magán viseli a könyvtár feladatköre bővülésének, intenzivebbé 
/s ugyanakkor mégis extenzivebbé/ válásának és a már évtizedek óta várva-várt nagy vál
tozásnak minden jelét. A kötet az 1979-es év fejlődéséről ad számot; az impresszum év
száma viszont jelzi, hogy a lemaradás örvendetesen két évre csökkent, - a nyomdai át
futási idő közismerten súlyos problémái ellenére.

Az első, beszámoló részben Somkut_i_ Gabr_i_eJ_la_ a könyvtár működéséről nyújt áttekin
tést. írásában az első mondat adja a lényeget: ”A felszabadulás óta először fordult elő, 
... hogy az évet létszámemelés, sőt ... az anyagi eszközök számottévő gyarapodása nélkül 
kezdtük el.11 Ezeknek a tényeknek a szemüvegén át kell néznünk azokat a felsorolásokat, 
bibliográfiai és statisztikai adatokat, amelyeket a beszámoló elénk tár. Az uj gyűjtő
köri utasítás, a katalógus-rekonstrukció, a reprográfiai szolgáltatások emelkedő tenden
ciája, a bibliográfiai tevékenység intenzitásának növekedése és különösen a számitógé
pes fejlesztése, a nemzetközi és hazai információs rendszerekben való egyre aktívabb 
részvétel mind arra utalnak, hogy az OSZK a minden szempontból egyre nehezebbé váló kö
rülmények közt tesz meg mindent nemzeti könyvtári feladatai teljesítésének érdekében. 
Természetesen ugyanez érvényes a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Közismerten 
széleskörű tevékenységére is, melyről Papp__l£t\/á£ ad számot, kiadványaik részletes jegy

zékével .
A tudományos jellegű tanulmányok első csoportja ismét az OSZK gyűjteményeiről, tör

ténetéről szól. Havasi_Zoltán MA nemzeti fejlődés és internacionaIizálódás" kérdését 
vizsgálja a könyvtárak, különösen az OSZK vonatkozásában, s egyéb elvi Jellegű megálla
pítások mellett arra a helyes következtetésre jut, hogy a könyvtár jelenlegi elnevezé
se mind tartalmi, mind gyakorlati szempontból megtartandó s hogy nem indokolt a felme
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rült "Magyar Nemzeti Könyvtár” név felvétele. - .Ka£l£.Hej nz__Jügejjf német nyelvű tanulmá
nyában a könyvtár alapításának a kor kiemelkedő tudománypolitikai folyóiratában, az 
MAllgemeine Líteratur-Zeitung”-ban való tükröződését tárja fel, ismertetve Engel János 
Keresztély ott megjelent ily tárgyú írásait, amelyek áttételesen a magyarországi tár
sadalmi fejlődés előmozdítását is szolgálták. - htarasztfr^ Gyula a könyvtár három tra
gikus sorsú volt munkatársának /Honti János, Hevesi András és Sárkány Oszkár/ életpá
lyáját ismerteti s mutatja be azt a pusztítást, amelyet - adott szűk körben is - a fa
sizmus és a háború végzett az akkor fiatal tudós magyar értelmiség soraiban. - Németh 
Má£i£ rendkívül fontos tanulmányában a könyvtár tudományos tevékenységének három év
tizedét tekinti át /1945-1974/. Összeállítása nem csupán könyvtártörténeti, hanem ál
talános magyar tudománytörténeti szempontból is jelentős, mivel azt mutatja be, hogy 
miként vált a kezdeti kísérletezések nyomán, minden buktató ellenére, az OSZK tudomá
nyos életünk egyik kiemelkedő műhelyévé. Az 1945-1957 közti korszakot kronologikusan, 
az ezt követőt tematikusán tekinti át s értékes adatokat nyújt /hogy csupán egy-két pél
dát említsünk/ az OSZK és a Magyar Tudományos Akadémia tudományszervezési kapcsolatai
ról, a bibliográfiai és katalogizálási munkálatok kibontakozásáról, a könyv- és könyv
tártörténeti kutatások egyre szélesedő útjáról. - Wix Györcjyné a könyvtár állományának 
"fehér foltjai"-ról irt módszertani szempontból is figyelemreméltó tanulmányt. Minden 
nagykönyvtár állománygyarapitói számára követendő példát nyújt, amikor tételesen sorol
ja fel azokat a területeket, melyek terén "aktív hiánypótlás" szükséges. Többek között 
külön is felhívja a figyelmet a "napi használatban elnyűtt könyvek" nem csupán a nem
zeti könyvtárban jelentkező foga lomkörére. - PajJ<ossy_G^örg^ tanulmánya már kifejezet
ten a jövőbe tekint: a központi gyűjtemények olvasószolgálatának az uj épületbe terve
zett rendszerét mutatja be mindenre kiterjedő alapossággal, áttekinthető alaprajz bemu
tatásával". Jelzi, hogy a megvalósulás időpontjáig számolni lehet a könyvtári ügyvitel 
és technika ... modernizálásával". Úgy véljük azonban, hogy ez a lehetséges átalakulás 
a vázolt működési formákat, azok elhelyezési és funkcionális rendjét csupán meg fogja 
könnyíteni, a használók érdekében ki fogja bontakoztatni, "lényegükben" azonban azokat 
nem fogja megváltoztatni.

Az OSZK működésétől, jövendőjétől független tiz könyvtörténeti és művelődéstörténeti 
tanulmány ismét a témák széles körét fogja át. £csedy_j£d_|t az 1615-ben Németujvárt lé
tesített református nyomda történetét vizsgálja s mutatja be annak vándorlását /Pápa- 
-Tejfalu-Somorja-Kőszeg/, tulajdonosainak /az alapitó Batthyány-csaIád mellett az Euró- 
pa-szerte ismert nyomdász Wechel-csaIád/ változását. Önként kínálkozik a ki nem mondott 
párhuzam: mennyivel biztosabb, nyugalmasabb volt az állam és egyháza támogatását élvező 
nagyszombati nyomda sorsa! - Pavercsi_k _Mon£ a lőcsei Brewer-nyomda XVII-XVI II. századi 
történetéről ir. A Wittenbergből származó családnak és műhelyének története nem csupán 

nyomdászattörténeti szempontból érdekes. Képet nyújt a szepességi városok gazdasági éle
tének egyes kérdéseiről, III. arról a folyamatról, mely a XVIII. században az erősödő 

politikai és egyházi cenzúra következtében lelassította a felvidéki szellemi erők sza
badabb mozgását. - £a_j_l£nbüchj_ ZoJ_t£n az OSZK kézirattárának egy újabb darabját, 
Alessandro Guadagninak /Gvadányi József nagyapja!/ 1696-1698 közt vezetett, elsősorban 
birtokjogi vonatkozású leveleskönyvét ismerteti. - Bo£S£ Gedeon befejezi a csízió tör
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ténetével kapcsolatos alapvető tanulmánysorozatát "A csízió ellenlábasai és utóélete1’ 
c. tanulmányával. Jelzi, hogy a csízió már a XVII. század első felében lemaradt a müveit 
rétegek ismeret igényeinek szintjéről s szerepét fokozatosan átvették a közhasznú ismere
teket is.nyújtó, különböző minőségű kalendáriumok. Utóélete során a csízió - öröknaptára 
mellett - álmoskönyvvé, jóskönyvvé vált. Ebben a formában a csiziós könyveket ”a protes
tánsok által forgatott biblia mellett szinte második, legfontosabb könyvként őrizték a 
régi időkben a magyar családok ezreinél.” Mivel ezek a Végi idők" benyúlnak a XX. szá
zadba, ennek a ténynek már közmüvelődéstörténeti jelentősége is van. - SzeIeste£ H. 
László a XVIII. századi tudósvilágról szóló tanulmánysorozatában most Weszprémi Ist
vánról és orvostörténeti müvéről ir és állítja be a már nem polihisztor-jellegü tudóst 
a felvilágosodás korának magyar tudománytörténetébe. - Frjed \stván nehéz témához nyúlt 
”11. József, a jozefinisták és a reformerek” c. tanulmányában. Megállapítja, hogy ”a 
jozefinizmus mint rendszer nem azonos a felvilágosodás egyetlen változatával sem, jól
lehet elemeinek, összetevőinek túlnyomó többsége felvilágosodott fogantatásu". Ezzel 
jelzi, hogy erről a témáról csupán vázlatot lehet írni; a vázlatnak van konkrét ered
ménye is, amikor kijelenti, hogy a felvilágosodás különböző államelképzeléseinek, böl
cseleti problémáinak nemesi-érte lm iségi körökben történt "feldolgozása" teremtette 
meg az addig csak elemeiben jelentkező magyar "közvéleményt”. - Mikjóssy_János Vajda 
János "pokoljárását" írja meg. Azokét az évekét /1864—I867/, amikor a publicista Vajda 
rájött arra, hogy Bécs csupán saját érdekei védelmében támogatja a magyar polgárosodási 
elképzeléseket, tehát csak a politikai függetlenség utján lehet ezeket megvalósítani.
- Nlemeskér_i_ Erika Cholnoky László pályájával foglalkozik s mutatja be azokat a társadal
mi, családi és egyéni adottságokat, melyek a tehetséges, lélekábrázoló író tragikus 
halálához vezettek. - Ma£kov_i_ts Györ£y_i_ a franciaországi német megszállás alatt ille
gálisan működő "Éditions de Minuit"-nek és alapítójának, a nálunk is közismert magyar 
származású Vercors-nak /a korábban grafikus Jean Brullernek/ irodalmi és ellenállási
politikai érdemeit ismerteti. - N[éme_th_S_L J<ajfaj_ijn Németh László és Kocsis István Bethlen 
Katáról irt színmüveit veti össze és mutat rá /Berkes Erzsébet szavaival/ az erős aka
ratú müveit asszony lelki válságának aktualitására: "a szabad akarat perel itt a min
dent meghatározóval, az evilági és túl világi mérték urával."

Összefoglalóan: az 1979-es Évkönyv a múltat okosan és tanulva szemlélő, a jelenben 
/mind könyvtári, mind tudományos téren/ szorgalmasan dolgozó, a jövőre előrelátóan, re
álisan tekintő OSZK megbízható, hiteles képét nyújtja.

Tóth András
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Szabó Flór Is: A Pannonhalmi Főapátság! Könyvtár 
kéz iratkatalógusa. - 1830 előtti kéziratok. - Bp. 1981.

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában immár a második kötete jelent meg a "Ma
gyarországi egyházi könyvtárak kéz Iratkatalógusai"-nak. Talán felesleges hangsúlyozni, 
hogy milyen nagy szolgálatot tesz az Országos Széchényi Könyvtár a magyar könyvtártudo
mánynak, a történettudománynak, az irodalomtörténetnek, a nyelvészetnek, az egyháztör
ténetnek, a tudománytörténetnek /és még hosszan lehetne sorolni az egyes tudományágakat/ 
azzal, hogy megjelenteti ezeket a kéziratkatalógusokat.

A Debreceni Református Nagykönyvtár 1979-ben megjelent kéziratkatalógusa után - 
terv szerint - megjelentetett pannonhalmi katalógus nemcsak igen nagy mértékben segíti 
a kutatómunkát, hanem ösztönzi is amellett - ami nem elhanyagolható szempont - hogy 
rögzíti egy-egy könyvtár kéziratállományát.

Szabó Flór Is ebben a kiadványban bevezetésként egy meghatározott időszakra vonatkozó 
kitűnő összefoglalást irt - röviden - a pannonhalmi főapátsági könyvtár történetéről, 
arról, hogy a könyvtár kézirat-állománya - a XIX. század elejétől kezdve - hogyan jött 
létre, miképp gyarapodott, rendje miként alakult, változott. Érzékletesen fejti kí, hogy 
az 1802-ben 27 kézirattal induló könyvtár ma már /1850-ig regisztrálva/ 1322 egységgel 
rendeI kéz í k.

A kéziratkatalógusnak nagyon világos a rendje. Lényegében - a kézirattár rendjének 
megfelelően - három részre tagolódik: Benedictina, Hungarica és Jesuítica. A három rész 
közül a Benedictina a legegyértelműbb: a bencésrend könyvtáráról lévén szó, nyilvánvaló, 
hogy a bencés rend tudós tagjainak a kéziratai kerültek elsősorban a gyűjteménybe. A 
magyar kuIturtörténet szempontjából igen jelentős értéket képviselnek /nemcsak tartalmi
lag, hanem menny iségi lég is/ Czinár Mór, Szeder Fábián, Kovács Márk, Guzmícs Izidor, 
Jedlik Ányos, Czuczor Gergely kéziratai.

Nagyon jelentős a Hungarica gyűjtemény is, amely ugyan mennyiségileg meg sem közelí
ti a Benedictina gyűjteményt /amaz 600 egységből áll, ez csak 91—bőI/, de kultúrtörténe
ti szempontból nem hagyható figyelmen kívül, hiszen nemcsak a XIX. századi eredeti ira
tok értékesek ebben a gyűjteményben, hanem a korábbi másolatok is.

Mennyiségileg és tartalmilag /minden szempontból/ a gyűjtemény legjelentősebb része 
a Jesuítica /63I egység/, amely, mint Szabó Floris a bevezetésben megírja, Paintner Mi
hály volt jezsuita gyűjtésének az eredménye és a magyar egyháztörténet egyik fontos for
rásanyaga.

S ez vezet a kéziratkataiógus kapcsán egy kérdésfeltevéshez. Könyvtári vagy levéltá
ri anyagról van-e szó az ilyen kiadványokban? Régi kérdés ez, a gyakorlat már válaszolt 
rá. Fontos, hogy meglegyenek, ne kallódjanak az ilyen források. Fontos a nyilvántartá
suk is, s a közzétételük. A kérdés lényege viszont az, hogy ha kéziTatokról beszélünk, 
nem kereshetünk-e kéziratokat könyvtáron - a könyvtárak kéziratain - kívül a levéltárak
ban is. Erre Pannonhalma is példa lehet, de példát a korábban megjelent debreceni kötet
tel kapcsolatosan is fel lehetett volna vetni és fel lehet vetni a jövendőben megjelenő
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kötetekkel kapcsolatban Is, akár Esztergomról, Egerről, Sárospatakról vagy a Piaristák
ról van szó /sorolni többet is lehetne/.

Nem akadékoskodás kíván ez lenni egy kitűnő és hasznos vállalkozás kapcsán, Inkább 
szándék arra, hogy a könyvtárak és levéltárak anyagának ismertetése /katalógus vagy lel
tári jegyzék formájában/ a kutatást éppúgy elősegítse, mint ahogy az anyag nyilvántar
tását /biztonságát/ is lehetővé tegye.

Dr. Nagy Lajos

TÁJÉKOZÓDÁS

Tanulmányút 1982.

1982. szeptember 4-6. között Könyvtárunk 42 dolgozója szolgálati jellegű tanulmány- 
utón vett részt, amelynek fö célja: a schallaburgi "Mátyás király és a reneszánsz Ma
gyarországon" c. kiállítás megtekintése volt.

Az oda- Ml. visszautazás a Volántól bérelt autóbusszal történt. Utunkat maradandó
vá tette a pompás idő; a kényelmes busz; a kedves buszvezető; az alaposan átgondolt, 
jól megszervezett program; a rengeteg látnivaló; a remek társaság, és a mindvégig kitű
nő hangú lat.

Most, hogy az élményekben és ismeretekben gazdag tanulmányút anyagát közreadjuk, sze
retnénk mégegyszer hálás köszönetünket kifejezni állami és gazdasági vezetőinknek, tár
sadalmi szerveinknek, és mindazoknak, akiknek közreműködésével, segítségével számunkra 

ez a szép ut lehetővé vált.

Budapesttől Sopronig

Szeptember 4-én, szombaton 8 óra körül indultunk el a Győr-Bécs országúton. Első pi
henőnk Fertődön volt, ahol az idő rövidsége miatt a kastélyban rendezett kiállításokat
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nem nézhettük meg. Időnkből a puttókkal, delfinekkel diszitett szökőkút megtekintésére 
futotta.

Következő állomásunk Fertőhöz volt. Az itt található oszlopcsarnokot József nádor 
1801. évi látogatására emelték; gyönyörű kilátás nyílik belőle a Fertő tóra és környé- 
kére.

Fertőrákoson keresztül - ahol megtekintettük a mészkőbányát - Nagycenkre, a Széchenyi- 
család egykori lakhelyére utaztunk. A község nevezetessége a Széchenyi kastély, ma múze
um. Itt néztük meg a Széchenyi István emlékére rendezett állandó kiállítást.

Utolsó hazai állomásunk és első napunk végcélja Sopron volt. Az autóbuszos városné
zéssel sikerült rövid átfogó képet kapnunk, megismerni a város hangulatát.

Első éjszakánk a Turistaszállóban diákéveinket juttatta eszünkbe.

/Bellágh Rózsa/

Eisenstadt /Kismarton/- Sankt Pölten

Vasárnap kora reggel indultunk utunk következő állomására, Eisenstadt /Kismarton/ 
felé. A gyors soproni határátkelés után hamarosan meg is érkeztünk. Az idő rövidsége 
miatt félórás szemlélődésre volt lehetőségünk. /Az idő szorítása sajnos egész ausztriai 
utunkat meghatározta!/

Kismarton, ez a hegyes-vöIgyes, rendkívül hangulatos kisváros 1924 óta Burgenland 
tartomány székhelye. A város története a XVII. sz. huszas éveitől kezdve szorosan össze
fonódik az Esterházy-család életével, történetével. Kismartoni sétánk a háromemeletes, 
barokk Esterházy-kastélynak és közvetlen környékének megtekintésére korlátozódott. Meg
csodáltuk az épületet övező, nagyon szépen gondozott angol stilusu parkot és a benne 
emelkedő gloriettet. Ezzel időnk máris lejárt, indultunk tovább végső, de még elég tá
voli célunk, Schallaburg felé.

Utunkat erdős hegyekkel kisért, festői tájakon folytattuk, számos kiránduló-, üdülő- 
és fürdőhelyet érintve. SchaIlaburgig még egyszer megszakítottuk utunkat, Alsó-Ausztria 
egyik legfontosabb csomópontjában, Sankt Pöltenben. Sétáltunk /és kirakatokat nézeget
tünk/ a dél idejét töltő, elnéptelenedett, nagyon szép város zegzugos utcáin.

/Bútor Veronika/

Schallaburg

A St. Pölterri tartózkodás után hamarosan megpillantottuk Schallaburg helyreállított 
reneszánsz kori várkastélyát, amely számunkra és valamennyi odalátogató számára sok szép 

látnivalót tartogatott.
Ez a vár adott otthont a "Mátyás király és a reneszánsz Magyarországon" c. kiállításnak, 
amely Mátyás trónralépésétől /1458/ Buda el estéig /1541/, a magyarországi reneszánsz 
két évszázadának legfontosabb és legszebb emlékeit mutatta be. A kiállítás rendezői a
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történelmi Magyarország határai által közrefogott terület hazai és külföldi gyűjtemények
ből származó emlekanyaganak megísmertetesere törekedtek.

23 teremben követhettük nyomon a korszak humanistáinak, tudósainak, művészeinek köbe, 
fába, nemesfémbe vésett, pergamenre irt alkotásait. Az eligazodást kronológiai, genealó
giai és az akkori kormányzati rendszerünket bemutató táblázatok segítették. Politikai, 
diplomáciai, kereskedelmi kapcsolatainkat, a területekkel megnövekedett ország határait 
térképek segítségével mutatták be, melyek feltüntették a reneszánsz emlékek lelőhelyeit 
is! A magyarországi reneszánsz és a humanizmus kezdetétől Szapolyai koráig terjedő idő
szak alkotásai méltán vívták ki már a kortárs külföld figyelmét és elismerését Is. Ezt 
bizonyítják a korabeli történeti forrásokból /Bonfini, Ransanus stb./ származó idézetek.

Magyar- és külország! humanisták, ismert és kevésbé ismert személyek portréi, mini- 
aturák, fametszetek, festmények, márvány reliefek, érmék hoztak személyes közelségbe 
mind a magyar, mind az osztrák történészek, muzeumbarátok számára a reneszánsz embert 
és a kort. A Budáról és Visegrádról készült fa- és rézmetszetek, tollrajzok, a cserép, 
üveg és majolika edények, az ezüst asztali készletek, a kályhacsempék, a díszes padló
téglák a királyi, főpapi és főnemesi kúriák mértéktartó és elegáns pompájáról tanúskod

tak.
A Mátyás alatti kormányzati rendszerről, küI kapcsolatainkról, a várospolitikai és 

társadalomszervezési elképzelésekről számos kiváltságlevél tájékoztatott. Mátyás tudo
mány-ápolását szemléltették a pozsonyi és budai egyetemre vonatkozó oklevelek, iratok, 
levelek, Ml. a külföldi egyetemeken a magyar diákok jelenlétét bizonyító anyakönyvek.
Az egyetemi professzorok naplóiból vett idézetek a király tanári kar iránti bőkezősé- 

gét példázták.
A magyarországi mecénások müvészetpártolását tanúsították az egyház- és ötvösművésze

ti remekek, vörösmárvány síremlékek, a kedves "Báthory Madonna" vagy Mátyás Lorenzo 
Medicihez írott levelei, amelyekben Medici pártfogását kéri különböző vásárlásokkal meg
bízott ágensei számára. Kortársak, egykori szemtanuk leírásai, levelei idézték a nagyhí
rű Corvina fényét. Budai és olasz könyvmásoló műhelyekből származó kódexeket, címeres 

leveleket tárt elénk a kiállítás.
Könyvtárunk 21 kódexet /pl. a Damascenus, Petantius, Ransanus korvinát, Thurzó János 

püspök imádságoskönyvét, Bonfini és Ciceró müveit/, egy magyar nyelvemléket /Kinizsiné 
Magyar Benigna imádságoskönyvét/ és 45 ősnyomtatványt, antikvát, röplapokat - köztük 
Bonfini magyar történetét, Werbőczy Tripartitumát - küldött el a kiállításra.

Az anyag szépsége, s az emlékcsoportok áttekinthetősége és bősége átfogó képet nyúj
tott reneszánsz kuIturánkróI.

/Fülep Katalin/

Melk

A közel háromórás schallaburgi tartózkodás után utunk következő állomása a bencés
apátságáról nevezetes Melk volt. A Duna mellett emelkedő domb tetején álló hatalmas mé-
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retü kolostorépület, a kéttornyú templom, valamint az előtte elterülő panoráma mindannyi

unk számára maradandó élmény. Legszebb részei a főkapu, a képtár, a Császár-terem - 

amelyet múzeumként használnak -, a Márvány-terem és a 80.000 kötetes könyvtár 1850 érté

kes ősnyomtatvánnyal, kézirattal. Az épületegyüttes központi része a kolostortemplom. 

Hatalmas tornyai fogják egybe a szobrokkal díszített oromfalat. Belső terében elsősor

ban a térkiképzés és a színek harmóniája ragadja meg a látogatót.

S hogy mindebből egy kis Ízelítőt is kaptunk, köszönhető a helyi idegenvezetés rugalmas

ságának .

/Bútor Veronika/

Krems

«
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Szent Ferenc prédikál az állatoknak. 

/Raymond de Pennafort 14. sz. elején

ről . Lüttich Egyetemi Könyvtár./

Ezt a kisyárost azért ejtettük útba, hogy megtekinthessük a helybeli gótikus templom

ban megrendezett MA 800 éves Assisi Ferenc. Ferencesrendi művészet és kultúra a középkor

ban” cirrjü kiállítást. A kiállítás Szent Ferencnek és kiemelkedő követőinek /Páduai Szt. 

Antal, Anjou Lajos tolouse-i püspök, Szt. Klára, Csehországi Boldog Ágnes - III. Béla 

királyunk unokája/ szerzetesi életén keresztül mutatta be a ferences életeszményt: a
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szegénység vállalását, sót szeretetét, a cselekvő vallásosságot, a tökéletes alázatossá
got. A rend neves képviselői között örömmel fedeztük föl Árpádházi Szent Erzsébetet.

Igénytelenségük, szegénységük a törökök jóindulatát is kivívta, igy komoly lelkivi
gaszt nyújthattak a hódoltsági magyarok számára. A ferencesek Európa-szerte alapítottak 
és tartottak fenn kórházakat, missziós tevékenységük a Balkántól a dél spanyol terüle
tekig, Észak-Afrlkától Kínáig terjedt. A Balkánon a török hatás ellensúlyozása, a dél
kelet-európai területeken a bizánci és római egyház közti unió megteremtése volt a cél.

Kézirattárunk egy ferences antiphonalet, az RNYT Szt. Erzsébet és Kapisztrán Szt.
János élettörténetét tartalmazó kötetkét küldött, de más magyarországi gyűjtemény anya

ga is szereoelt a kiállításon.

/FüIep Kata Iin/

Bécs /Wien/

Az esti érkezéskor csodálatos tűzijátékkal üdvözölt bennünket az osztrák főváros, 
amelyet szállodánk Práterre néző ablakaiból tekintettünk meg.

Harmadik és egyben utolsó napunk programja: az osztrák Nemzeti Könyvtár és a schön- 
brunni park megtekintése volt.

Az osztrák Nemzeti Könyvtárban az u.n. Prunksaalban Németh István, a Kézirattár munka
társa fogadott bennünket. Több adatot tudhattunk meg szives ismertetéséből a könyvtár 
múltjára III. jelenére vonatkozóan. A világ legnagyobb könyvtárai közé tartozik 6,4 
mill. feletti könyvtári egységével. Állományának alapját a későközépkori Habsburg ural
kodók könyvgyűjteményének köszönheti. A gyűjtemények a XV. sz.-tól különböző elhelyezést 
kaptak teljesen addig, míg VI. Károly császár a mostani könyvtárépület felépítését el 
nem rendelte /I722/. A neves Johann Bernhard Fischer von Erlach építész és fia által lét
rehozott könyvtár 1723-26 között épült. Központi része a Prunksaal márványoszlopaival, 
aranydiszitéseivel és mélybarnaszinü fagalériájával. A terem barokk pompája összhangban 
áll a benne őrzött állománnyal - túlsúlyban 16-17. sz.-i nyomtatványok. A terem közép
ovális részén van elhelyezve Savoyai Jenő herceg híres könyvtára, mintegy 15.000 kötet.
Az egész befogadótér mintegy 200.000 kötetet tartalmaz. Az udvari könyvtárnak tudományos 
intézetté történő folyamatos átalakulása miatt a régi épület egyedül nem tudta a gyűj
teményt befogadni: a könyvtárnak ezért ki kellett terjeszkednie a szomszédos épületekre.

Kalauzunk Németh István értékes információit és vezetését megköszönve folytattuk 
utunkat Schönbrunn felé. Az ottani gyors képeslapvásárlás után visszatértünk a város- 
központba, ki-ki még újabb múzeumokat tekinthetett meg, mások sétát tettek a Burg kör
nyékén és a belváros történelmi nevezetességekkel teli utcáin. Késő délután indultunk 

haza, Budapestre.

/Bánáti Istvánná/
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A tanulmányút sikeres megvalósulásához lényegesen hozzájárultak az intézmény uj fő
igazgatója, az állami és a társadalmi szervek vezetői, a Művelődés! Minisztérium Könyv
tári Osztálya, valamint a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek, Bácskai Tamás ügyvezető igaz
gatónak és ürge Lajos főosztályvezetőnek az Országos Széchényi Könyvtár irányában tanú
sított támogatása. Mindnyájuknak külön is köszönetét mondunk a szervezők és a résztve
vők nevében.

/Nagy Zoltán/

Híres könyvtárak, hires könyvek Magyarországon -
Könyvtáraink bemutatkozása Moszkvában

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja 1982. szeptember 20-tól október 
5-ig a fenti címmel rendezett fotó-dokumentum kiállítást Moszkvában, az Állami Lenin 
Könyvtárban. Szovjet részről Irina Vasziljevna Morozova, a Lenin Könyvtár főigazgató- 
-helyettese, magyar részről Pelejtei Tibor, a KMK osztályvezetője nyitotta meg a kiál
lítást, amelyen jelen volt Tóth Lóránd, hazánk moszkvai nagykövetségének kuIturattaséja.

Kiállításunk - címéből adódóan - nemcsak a legfontosabb és a legszebb könyvtárakat 
és a könyvtárak híres könyveit mutatta be a reprezentatívitás szándékával, hanem meg
próbált képet rajzolni a magyar könyvtárügy egész rendszeréről a szolgáltatások szín
vonaláról és a könyvtárhasználók köréről is.

A kiállított anyag négy nagy egységet foglalt magába:
I. Könyvtárak és együttműködési körök koordinációs központjai
Kiemelt helyen szerepeltettük nemzeti könyvtárunkat, amely sajátos /meghatározó/ helyet 
foglal el az ország könyvtári rendszerében. A tablókon bemutattuk a Széchényi Könyvtár 
funkcióit, az állomány nagyságát, összetételét, a gyűjtemények körét. A vári uj épület 
nagyméretű színes fotójával - kiviIágithatós diadoboz segítségével - ismerkedhettek meg 
a látogatók. Részleteket közöltünk az OSZK legszebb kódexeiből /pl. a Képes Krónikából 
és az Evangéliariumból stb./. Bemutattuk a nemzeti könyvtár egyik különgyüjteményét, a 
Zeneműtárat.

A kiállításon különös hangsúlyt kapott a Könyvtártudományi és Módszertani Központ te
vékenységi köre, valamint az OMIKK, az AGR0INF0RM, az Állami Gorkij Könyvtár, az OPKM 

és az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkája.
II. Műemlék könyvtárak
Látható volt a keszthelyi Helikon könyvtár, amely az egyetlen olyan magyarországi főúri 
magánkönyvtár, amely eredeti állapotában fennmaradt. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár 
is bemutatásra került, amely 106 ezer kötetes gyűjteménnyel rendelkezik. Az állomány
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legértékesebb része: 33 középkori kódex, 94 ősnyomtatvány és 750 régi magyar könyv. E 
könyvtár féltett kincseiből egy tablón szerepelt a következő könyvek címlapja: a Hórás- 
könyv /a 15. századból/, Mikes Kelemen törökországi leveleskönyvének eredeti kéziratos 
példánya, John of Hollywoodnak, a Sorbonne híres csillagászának Európa-szerte ismert 
könyve, a De Sphaera Mundí, valamint Dante Divina CommedJajának első latin nyelvű for
dítása a 15. század elejéről.

Több tablón mutattuk be a pannonhalmi Főapátság és az esztergomi Főszékesegyház könyv
tárait és híres könyveit /pl. részlet az esztergomi könyvtárból: a f,BibIlotheca Vetus", 
a régi könyvanyagot tartalmazó kiállítási teremről, ahol őrzik az augsburgi Fugger ban
kárcsaládtól, 1642-ben vásárolt könyvgyűjteményt, valamint Lippai György /+ 1666/ és 
Szelepchényi György /+ 1685/ könyveit/.

Bemutattuk még a gyöngyösi, a sárospataki és zirci műemlék-könyvtárakat Is.
III. Országos feladatkörű szakkönyvtárak

A kiállításon központi helyet kapott a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, s ezen be
lül a világszerte ismert keleti gyűjtemény. Itt található egy tibeti-mongoI nyelvű régi 
nyomtatvány: A buddhista pokol leírása. A könyv 13 rajza a pokol járó hőst, M0L0N szerze
test /LABAG/ mutatja be és vele a XVIII. századvégi mongol nép mindennapi életét. A könyv 
érdekessége, hogy nincs kisérőszövege, tehát a modern képregény egyik ősét testesíti meg. 
Részleteket mutattunk még be a könyvtár kódexeiből is, így pl. Antonius Florentinus: 
Chronicon /készült Augsburgban, 15. század/. A háromkötetes ősnyomtatvány mindegyikének 
címlapján látható egy-egy Szent György-ábrázolás. A fénykép a legszebbet mutatja be: a 
H-betüs Iniciáléban a vaspáncél ruházatú ifjú a legyőzött sárkányra lép.

Két önálló tablót szenteltünk az Országgyűlési Könyvtár ismertetésére.
Az ELTE Egyetemi Könyvtárát és gyűjteményében fellelhető kódexek részleteit is kiál

lítottuk, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem és a szegedi József Attila Tudomány- 
egyetem társaságában. A fentieken kívül szerepeltettük még a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, az Erdészeti és Faipari Egyetem, 
a miskolci Nehézipari Egyetem Könyvtárát is.

Kiemelt helyre került a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, amely Budapest múltjára vonat
kozó helytörténeti anyagával, továbbá mint a szociológia országos szakkönyvtára és tájé
koztató központja az ország tudományos gyűjteményei között fontos helyet foglal el.
IV. Közművelődési Könyvtárak

A miskolci, nyíregyházi, egri, szombathelyi megyei könyvtár, a sárvári, a pécsi városi, 
valamint a fővárosban a Pataky téren működő Szabó Ervin Könyvtár színes képeit mutattuk 
be. /Külső és belső/. A községi könyvtárak közül a gelsei, a battonyai, a földesi, 
a tótkomlósi könyvtárakat, a tanácsi hálózatból, a szakszervezetiből a szekszárdi SZMT 
Könyvtárat, valamint a fegyveres erők és testületek közművelődési könyvtárai közül a 

Magyar Néphadsereg Művelődési Háza Könyvtárát szerepeltettük. Külön tablón közöltünk 
részleteket a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia téziseiből.

S végül bemutattuk a szegedi uj megyei könyvtár terv-dokumentációját is.
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Öt tárlóban helyeztük el könyvtári gyűjteményeink ritkaságait fakszimile kiadásban 
és a közelmúlt ”Szép magyar könyv” pályázatán, valamint a nemzetközi könyvművészeti ki
állításokon dijat nyert könyveinket, bízva abban, hogy a kiállítás látogatói ezáltal 
jobban bepillanthatnak a magyar könyvművészet és könyvkiadás világába is.

Többek között kiállításra került: a Vizsolyi Biblia, Magyar koronázási jelvények, 
Hofer-Fél: Magyar népművészet /orosz nyelven/, Lázár Ervin: Berzsián és Dideki, Haíman 
Gy.: A Kner család és a magyar könyvművészet, Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia, 
A. Francé: A Nyársforgató Jakab meséi, Firdauszi: Királyok könyve, 'Szentsei György da
loskönyve l-ll., Magyarországi corvinák, Batsányi János poétikai munkái, Váradi énekes
könyv stb.

/Heit Gábor/

Budapesten ülésezett az IFLA két szekciója

1982. október 4-5-én Budapesten ülésezett az IFLA két szekciójának /a Közművelődési 
Könyvtári, valamint a Könyvtárelméleti és Kutatási szekciók/ közös munkacsoportja, amely 
azt a feladatot vállalta, hogy kidolgoz egy kérdőivet és egy adatfeldolgozási kategóri
arendszert a könyvtárhasználat nemzetközi összehasonlító vizsgálata számára. A kutatást 
az UNESCO is támogatja, és remélhetően több ország is vállalkozik arra, hogy országosan 
reprezentativ mintán vizsgálja a közművelődési könyvtáhasználat miértjét és hogyanját, 
a használók és nem használók társadalmi rétegzettségét. A munkacsoport tagjai Öle Harbo 
/a koppenhágai közgazdasági egyetem könyvtárának igazgatója/, Paul Kaegbein /a kölni 
egyetem könyvtáros tanszékének professzora/, R.A.C. Bruyns /az amsterdami könyvtáros 
akadémia szociológusa/, és Kamarás István /a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
munkatársa/. Mint az IFLA Journal szerkesztője és az IFLA Közművelődési Szekció vezető
ségének tagja Papp István is résztvett a munkamegbeszélésen. A Budapestre érkező nyu
gatnémet, dán és holland kollégák 5-én délután a MKE Könyvtári módszertani munkabizott
ság tagjaival beszélgettek a Pataky téri könyvtárban hazájuk könyvtárügyének legaktuá- 
Iisabb kérdéseiről.

/Kamarás István/
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Miről irt a Híradó 25 évvel ezelőtt... ?

L1PÓT SŐGORNÓJÉNEK ZÖLDSÉGEI 
- Az Olvasószolgálat emlékalbumából -

Szombaton délután negyed kettőkor jelenik meg délceg léptekkel. Sasszemekkel felméri 
a helyzetet: ki az akinek legjobban terhére lehet. Odarugtat hozzá:

- SZERVUSZ - mondja katonás rövidséggel, s átnyújt egy hosszú listát. - EZEKET KÉREM!
Az áldozat átveszi a pap irt és döbbenten olvassa: Paprika, paradicsom, zeller, hagy

ma ...
- KEDVES LIPŐT - mondja bátortalanul - NEM A CSARNOKBA AKARTÁL MENNI EZZEL A PAPÍRRAL?
- SZŐ SINCS RÓLA! A sógornőmnek vagy egy kis telke Budakeszin. Holnap kezdi a tavaszi 

munkákat. NEKI KELL KI VINNEM EZEKET A SZAKKÖNYVEKET.
- CSAK KELLENE DRÁGA BARÁTOM, de sajnos már nem adhatunk. Vége a napnak, vége a hét

nek. Kedves sógornőd szakkönyvek nélkül lesz kénytelen megkezdeni a kertészkedést.
- AZT MÁR NEM! TE CSAK KERESD MEG A SZÁMOKAT A KATALÓGUSBAN, ÉN ADDIG BESZÓLOK A RAK

TÁRBA, HOGY "ÁLLJANAK RÁ ERRE A DOLOGRA".
- ÉRTSD MEG, Lipót: csak egy óráig kölcsönzünk, az emberek már mennének haza, akik 

itten maradnak, azok az olvasókat szolgálják ki. EZT BELÁTHATOD...
Azt hiszik, belátja? Dehogy. Ilyen szerencsétlen szombatokon az egész osztály túlórá

zik, mindenkinek el van rontva a week-endje, az olvasók türelmetlensége pórlázadással 
határos, egymás kezéből kapkodják ki a panaszkönyvet...

És mikor együtt van az impozáns könyvhalmaz, a zöldségtermelés magyar szakirodalma, 
Lipótunk azt kérdezi:

- NEM HALLOTTÁTOK, mit mondott holnapra a meteorológia? Mert ha esni fog, akkor eze
ket most inkább hagyjuk, TEGYÉTEK FÉLRE, és INKÁBB VISZEK a sógornőmnek valami szépirodal
mat. KI IS IRTA AZT A REGÉNYT, HOGY "JÖN A ROZSON ÁT?" - V.B.
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Beszélgetés egy fiatal kandidátussal

Jóllehet Lichtmann Tamás is beletartozik a könyvtár fiatalon doktorált munkatársai 
sorába, vele a doktori disszertációval kapcsolatos beszélgetés elmaradt, mert vizsgáit 
még a könyvtárba kerülés előtt tette le. Ezért mostani riportunkat a doktori disszer
táció felelevenítésével kezdjük. Ez annál is inkább aktuális, mert Lichtmann Tamás Pap 
Károlyról szóló könyve az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatban meg is jelent. Milyen 
kapcsolatban áll ez a kötet az egyetemen megvédett disszertációval?
- A kötet története egyetemi éveimben kezdődött. Akkor írtam az első tanulmányt Pap Ká
rolyról, közelebbről a Messiás születik cimü müvéről. Ez volt az első tudományos publi
kációm, amely az Irodalomtörténetben jelent meg. 1974-ben védtem meg a disszertációmat, 
és ezt a 300 laposnál is hosszabb monográfiát tömörítettem könyvvé. Vagyis, hogy kérdé
sedre válaszoljak, a könyv alakban megjelent kismonográfia azonos a disszertációval, 
annak felesleges részei nélkül.
- Milyen volt a könyv fogadtatása?
- Egy irodalomtudományi könyv fogadtatása mindig nehezen megközelíthető, szinte miszti
kus jelenség. Az irodalmat szerető nagyközönség - ezzel minden irodalomtörténésznek 
szembe kell néznie - nem olvas szaktudományi munkákat, nagyon jól megérti és átéli az 
irodalmat szakmai magyarázatok nélkül is. Mi hát akkor a fogadtatás? A barátok gratulál
tak, mondván; még nem olvasták, de biztosan nagyon jókat írtam, és amint lesz egy fél
órájuk, majd elolvassák. A kritika nem kényeztetett el recenziók tömegével, mondhatni 
szakmai visszhang nélkül maradt a könyvem. Vagyis a szakmát sem érdekli, ami érthető is, 
hisz mindenki csak a saját müvével van elfoglalva. Volt azonban egy sajátos tükre a 
könyvnek: Először egy vidéki iskolai lapban láttam viszont mondataimat egy helybeli ta
nár tollából. Meglepetésemet csupán az okozta, hogy a nevemet sehol sem láttam, a leg
apróbb betűkkel sem leírva. Mégis örültem, mert ő legalább olvasta a könyvemet. Másod
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szór egy tévérendező nyilatkozott készülő filmjéről egyik országos hetilapunkban, aki 
a film alapjául szolgáié Pap Károly-regényről magvas gondolatokat fejtett ki. Csak má
sodszori olvasásra jöttem rá, honnan ismerősek nekem ezek az eszmefuttatások. Miután 
megkérdeztem tőle, megnyugtatott: annyira tetszett neki a könyvem, hogy minden szavát 
magáévá tette, és most már maga sem tudja, melyek a saját gondolatai, és melyek a tőlem 
asszimilált eszmék. Ez határozottan jólesett, és büszkeséggel töltött el. Lám, nem dol

goztam hiába.
- Vannak-e-további terveid Pap Károllyal kapcsolatban?
- Egyelőre nincsenek, bár, ha ma írnám meg, sok mindent másképp fogalmaznék.
- Beszélgetésünket azonban az teszi időszerűvé, hogy Lichfmann Tamás októberben védte 
meg kandidátusi disszertációját. Nem kívánhatjuk, hogy egy ilyen rövid beszélgetésben 
akár csak a téziseket foglald össze, mégis szeretnénk néhány mondatban többet tudni er
ről a munkáról is.
- Nehéz néhány mondatban összefoglalni azt, amit az ember 250 oldalon irt meg, és túl 
közel is van az egész téma, ahhoz, hogy láthassam az aforisztikusan megfogalmazható ta
nulságokat. De ha a disszertációm címét mondom, talán közelebb visz a tartalmához: A 
történelmi regény a két világháború között a német nyelvű és a magyar irodalomban. Ez
a korszak mindig érdekelt, egyrészt elég közel van ahhoz, hogy ezer szállal kapcsolódjék 
korunkhoz, másrészt elég távol is van, hogy bizonyos összefüggéseit, törvényszerűségeit 
világosan lássuk, és úgy érzem elérkezett az ideje, hogy a korszak értékelését is el
végezzük kényes kérdéseinek tisztázásával együtt. A kor tehát önmagában is sok izgalmas 
problémát rejt. Engem azonban nemcsak irodaIomtörténetiIeg érdekel a téma, hanem elmé
leti oldalról is. Mindig is izgatott a regény műfaja, keresem a poétikai törvényeit, mű
vészi sajátosságait, és ezen az utón - melynek végigjárásához sok emberélet időhossza 
sem elegendő - számomra fontos állomás a disszertációm, amelyben a továbblépéshez nél
külözhetetlen elméleti fogódzókat, archimédesi pontokat igyekeztem kidolgozni. És ha e 
gondolatok némelyike nemcsak a magam számára, hanem a szaktudományos kutatásoknak is ad 
impulzusokat, már nem dolgoztam hiába.
- Jelentett-e tudományos segítséget a munkában az a tény, hogy a Nemzeti Könyvtárban 
doIgozoI?
- Feltétlenül segítséget jelentett a Nemzeti Könyvtár elméletileg teljes magyar nyelvű 
könyv- és periodika-anyaga, amelyhez kétségkívül könnyebben jutottam hozzá, mint egy 
kivülálló kutató. Ez nagy időbeli nyereséget jelentett. Munkahelyem előnyének tartom 
azt is, hogy szakmai tudományos segítséget kaptam néhány kollégámtól /nevüket azért 
nem mondom meg, mert akikre gondolok, azok úgyis tudják./
- Milyen külföldi ösztöndíjat, kiküldetést kaptál annak érdekében, hogy a német nyelvű 
Irodalmat közelebbről is tanulmányozd?
- Mivel NDK-beli levelező aspiráns voltam, a Tudományos Akadémia jóvoltából négyszer egy 
hónapot töltöttem Berlinben, a Humboldt Egyetemen.
- Mivel a könyvtár több fiatal dolgozója dédelget magában hasonló tudományos terveket, 
Tőled elsősorban tanácsot, ötletet szeretnénk kérni: hogyan lehet a hivatali és az egyé
ni tudományos munkát összeegyeztetni, miben segíthetne a könyvtár a fiatal tudományos
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kutatóknak?

- Ennél nehezebbet nem is kérdezhettél volna. Hogy a hivatali és az egyéni tudományos 

munkát hogyan lehet összeegyeztetni, azt mindenkinek magának kell megszerveznie és meg

oldania, receptet erre nem tudok adni. Annyit mindenesetre tudok, hogy nagyon nehéz, 

különösen ha még családja is van az embernek. Kérdésed második felére nem érzem magam 

illetékesnek, nem is szeretnék beleszólni vezetési kérdésekbe. Annyit azért megjegyzek, 

hogy a heti kutatónap nagyon jó kedvezmény, recenziók, kisebb cikkek, filológiai mikro- 

kutatások számára alkalmas idő, de nagyobb tudományos munka elvégzésére aligha elegendő. 

Elképzelhetőnek tartom pl. a hosszabb kutatói szabadság rendszerének bevezetését, termé

szetesen gondosan mérlegelt esetekben és szigorú szakmai ellenőrzés mellett. Persze tu

dom, hogy ez anyagi kérdés is.

- Végül, mint minden hasonló interjúban, Tőled is megkérdezzük, hogyan tovább, mik a 

további tudományos terveid?

- Tervekről nem szívesen beszélek, ezen a téren babonás vagyok. A disszertációm témája 

még sokáig bőségesen ellát munkával, feladattal. Számos megbízatásom van különböző fo

lyóiratoknál, tanulmánykötetekben vagyok érdekelt, és vannak uj témáim is. Ezekről azon

ban, mivel ma még csak ötlet formájában léteznek, korai volna még beszélnem.

- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Németh S. Katalin
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KÖNYVTARUNK 
E LETÉRŐI

Az OSZK Szakszervezeti Bizottságának 
1983. évi költségvetése

Az SZB elkészítette és megvitatta a szakszervezet 
1983. évi költségvetését, s a Bizalmi Testület elé bo
csátotta, ahol a bizalmiak a költségvetést 1982. októ
ber 22-én elfogadták.

Az alapszerv a tárgyévre összesen 153.227,- Ft. be
vételt tervez. Ennek zöme /I40.227,— Ft; az össz-bevé- 
tel 91,5 a/ az augusztusi tagdijbesorol ás alapján 

számított 311.617,- Ft éves tagdíjbevétel 45 í-a; a maradék az ebédelók hozzájárulásából 
í|I. a kutatószobák üzemeltetési bevételeiből tevődik össze.

A tervezett kiadások 45,2í-át /70.750,- Ft/ segélyezésre szántuk. Az elmúlt évek tény- 
számai alapján ebből 10.000,- Ft-t szülési segélyre /25 fő, fejenként ill. gyerekenként 
400,- Ft-tal/, 12.000,- Ft-t /I5 fő fejenként 800,- Ft-tal/ temetési segélyre különítet
tünk el. Mint köztudott, ezek un. intézményes segélyek, melyre I éves szakszervezeti 
tagság után, rendszeres tagdíjfizetés esetén, minden szakszervezeti tagnak joga van /jó
váhagyás és javaslat nélkül/ a felmutatott dokumentumok alapján, az eseményektől számí
tott 180 napon belül. 48.750,- Ft-t szántunk rendkívüli szociális segélyre. Ez az igé
nyeket nyilvánvalóan nem elégíti ki, de a vállalati /munkáltatói/ segélykerettel együtte
sen /mely szintén a szakszervezet illetékes szervének, a TT-nek a döntési hatáskörébe 
tartozik/ a leginkább rászorulók segélyezésére elegendő.

17.000,- Ft-t szántunk egyéb szociális felhasználásokra, ide tartoznak az üdülőfenn
tartás kiadásai, a nyugdíjasokkal összefüggő bizonyos kiadások /ajándékozás, búcsúztatás 
stb/, a beteglátogatások térítése valamint az éttermi kiadások /ezeket az ebédelők hozzá
járulása címen regisztrált bevételek fedezik/.
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3.700,- Ft-t tervezünk ismeretterjesz+és, oktatás, agitációs propaganda céljaira. Eb
ből az összegből - szerény mértékben - előadói dijakat fedezünk a szükséges kiadványok, 
brossurák beszerzése mellett.

Nem terveztük sem bevételként, sem kiadásként az OSZK Kórus támogatását, noha remél
jük, hogy a Központi Vezetőségtől már évek óta kapott 20.000,- Ft. támogatásra 1983-ban 
is számíthatunk.

Kulturális felhasználásokra 33.500,- Ft-t terveztünk. Ebbe tartoznak a nőnapi kiadá
sok, minimális kirándulási hozzájárulás, nyugdíjas kiadások /találkozók, kulturális ren
dezvények/, a tervezett összeg zöme /I7.000,- Ft./ pedig a Télapó ünnepség kiadásait fe
dez i.

Sportfelhasználásként 4.000,- Ft-t terveztünk, azzal az elhatározással, hogy 1983-ban 
az eddiginél nagyobb arányban járulunk hozzá a tömegsport /csoportos testedzés stb/ költ
ségeihez a sportkör kiadásainak biztosítása mellett.

27.500,- Ft-t terveztünk szervezési, ügyviteli felhasználásokra; a nyomtatványköltsé- 
gek, bankköltségek, kezelési költségek mellett az értekezletek, összejövetelek költségeit 
és a társadalmi aktivisták jutalmazását fedezzük erről a rovatról.

Végezetül: A Közalkalmazott Szakszervezet Budapesti Bizottságától 8.000,- Ft támoga
tást kértünk üdüIőfenntartás-hoz, ill. üdültetéshez felszerelési tárgy vásárlására. 
Amennyiben megkapjuk a kért támogatást, ez az összeg jelentheti TV, kerékpár v. bármi 
olyan tárgy beszerzését, mely a nyári családos üdültetés kényelmét fokozza dolgozóink 
számára.

Budapest, 1982. október 29.
Szinainé László Zsuzsa 

gazdasági felelős□
A pártszervezet szeptember 27-én taggyülést tartott. 
Tagjaink sorában üdvözölhettük dr. Molnár Ferenc fő
igazgató elvtársat és Maczika Béla elvtársat /Köteles
példány Szolgálat/. A pártitkár bejelentette a taggyű
lésnek, hogy dr. Havasi Zoltán elvtársnak a kerület
ben végzett propagandista tevékenységéért elismerő 
emléklapot adtak át.

A taggyűlés napirendjén az 1980-82-es évek párt
munkájának áttekintése, a pártszervezet munkastílusa 
és hatásköri listája szerepelt, Sonnevend Péter párt
titkár elvtárs előadásában.

A vezetőség 1982-ben hét főre való bővítése sike
resnek bizonyult, bár nem tudott mindig gördülékenyen
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dolgozni. Ismertette az uj funkció-eloszlást: Somogyi Paine titkárhelyettes /a titkár 
távol létében titkár/, Óvári Sándor a szakszervezeti felelős, Kastaly Beatrix az ifjú
sági felelős, Urosevics Danilo ágit.prop.felelősi munkáját megosztja Geró Zsoltnéval, 
Vajda Gábor pedig elsősorban a pártcsoportokkaI való kapcsolattartásért felelős. Az év 
folyamán három sikeres pártnap volt /Roska István, Bácskai Tamás és Drecsin József elv
társak meghívásával/. A tagkönyvek ellenőrzését Vajda Gábor szervezte és bonyolította, 
semmi lényeges problémával nem találkozott. Jelentős esemény volt az intézmény életében 
a két uj vezető, dr. Molnár Ferenc főigazgató és Szente Ferenc KMK-igazgató belépése 
ill. kinevezése. A pártvezetőség a kádermunkát nagyon fontosnak tartja, így a káderfej- 
lesztés.i tervvel és az elkészült minősítésekkel behatóan foglalkozott. Ismertette a 
párttítkár az 1982/83-as oktatási év pártoktatási köreit. A pártcsoportok munkájáról a 
beszámoló taggyűlésen a bizalmiak fognak beszélni.

Az 1979 évi beszámoló taggyűlésen valamint az 1980-81-ben tartott taggyűléseken ho
zott határozatok végrehajtásának összegzéseként elmondható, hogy az intézmény életében 
stabilizáció és megnyugvás szükséges. A pártoktatási körök között voltak jó színvonalú
ak, de a látogatás, aktivitás nem volt kielégítő. A káderfejlesztési terv alakulóban 
van, remélhető, hogy megvalósítása is sikerülni fog, bár ehhez az eddiginél nagyobb ha
tározottságra van szükség. Az intézmény vezetőségének tervet kellene készítenie a dol
gozók tájékoztatásának javítására. A hatásköri listát ki kellene egészíteni a pártcso
portok és a 'bizalmiak hatáskörével.

A hozzászólók valamennyien érintették a hatáskör kérdéseit, elsősorban a pártvezető
ség és a pártcsoport bizalmiak tekintetében. Az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a 
pártcsoport bizalmiak már gyakorolt részvételét az "üzemi” négyszögben kodifikálni kel
lene. A pártvezetőségnek a hatásköri listában szereplő valamennyi kérdésben egyetértési 
joga van. A hatáskörrel kapcsolatos vita után olyan határozat született, hogy a párt
csoportok tegyenek javaslatot saját hatáskörükre, és ezek alapján fogja azt a vezetőség 
véglegesen kialakítani.

Bemutatkozás-jellegü hozzászólást hallottunk dr. Molnár Ferenc főigazgató elvtárstól, 
aki kedvvel és örömmel jött az OSZK-ba, mint szellemi központba. A legfontosabbnak a 
tenniakgrássaI, őszintén, demokratikusan végzett közös munkát tekinti. Véleménye sze
rint pártmunkánk stílusát a saját tapasztalataink alakítsák ki. Nagyon bízik vári épüle
tünk 1983 végére való elkészültében, és szükségesnek tartja, hogy már a várba való be
költözés utáni munkáról is gondolkodjunk. Ez a gondolkodás azonban csak úgy valósulhat 
meg, ha a dolgozókat nemcsak tájékoztatják, hanem a különböző előkészítő munkálatokba 
is bevonják.

Kastaly Beatrix



Lapzárta után érkezett:

Az 1981. évi Keresztury jutalom odaítélése

Az 1981. évi Keresztury pályázatra szóló felhívást a Kis Híradó 1981. december 8-i 
és az OSZK-Hiradó 1981. évi 11-12. számában tette közzé az intézmény vezetősége.

A pályázatra - melynek beküldési határideje 1982. junius 30. v<plt - az alábbi két 
tanulmány érkezett:
- Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a 19. század derekán 
/!!Das ist dér Lauf dér Welt" jeligével/

- Kísérlet a társadalmi berendezkedés reformjára: a katolikus hivatásrendi 
mozgalmak /szerzője: Németh László/.

Az egyes .pályamüveket szakértők lektorálták. Ezt követően a Tudományos és közművelő
dési Bizottság minden tagja áttanulmányozta a két munkát. így az együttes - a bizottság 
október 21-én tartott ülésén - felelőségteljes vita után alakította ki álláspontját. A 
főigazgatói döntésre a lektori vélemények és a bizottság javaslatának ismeretében került 
sor.

Az 1981. évben meghirdetett pályázatra beérkezett mindkét mü jutalmazásra érdemes

Spiráné Lengyel Márta: Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a 19. század derekán c. 
tanulmánya 6.000 forint

Németh László: Kísérlet a társadalmi berendezkedés reformjára: a katolikus hivatásren
di mozgalmak c. munkája pedig 4.000 forint 
díjazásban részesül.

Budapest, 1982. október 29. dr. Molnár Ferenc s.k. 
főigazgató

Több évtizedes kiváló társadalmi és szakszervezeti tevékenységéért Milhoffer Alajost, 
a Raktári Osztály osztályvezetőjét november 7. alkalmából a Munka Érdemrend ezüst foko
zatával tüntették ki.
Ez utón szeretnénk gratulálni és további munkájához jó egészséget kívánunk.

Szerkesztőség
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Ara*: 4,- Ft


