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A Vezetői Tanács május 3-án és május IO-én a kölcsönös tájékozódás, iII. tájékoztatás 
céljából összehívott, Informatív jellegű értekezletet tartott és folyó ügyeket tárgyalt.

A VT május 17-1 ülése dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető: nA könyvgyűjtemény 
katalógusrendszerére vonatkozó tervezetéit tárgyalta meg. A Vezetői Tanács egyetértett 
a javaslatokkal, s azokat - bizonyos módosításokkal - jóváhagyta. A hozott határoza
tok:

1. Az OSZK leghamarabb 1985 elején kezdheti el uj olvasói betűrendes katalógus épí
tését. 1984 végén meg kell vizsgálni, hogy az 1985-ös kezdés feltételei adottak-e, vagy 
pedig indokolt egy esetleges későbbi Időpont meghatározása. Ugyanekkor kell dönteni - az 
1984-es előkészítés eredményétől függően - a katalógus lefényképezésének 1985-ös kezdésé
ben.

2. Az uj és a régi olvasói betűrendes katalógus között a határvonal a dokumentumok 
megjelenési éve.

3. A retrospektív gyarapodás, valamint a rekatalogizálás alapján készülő címleírások 
/1984-lg megjelent müvek/ továbbra Is a régi katalógusban szerepeljenek, annak szabályai 
szerint feldolgozva és rendezve.

4. 1985-ben lehetőleg készüjjön el - a már kidolgozott tervek és munkamenet szerint 
- a régi katalógus fényképezése. Ezzel egyidejűleg azonban a régi katalógus tovább is gya
rapodik, ezért a fényképezés megkezdésétől párhuzamosan az uj cimleirásokból külön kataló
gus _[_s épül, amely meghatározott egységekben és időszakonként suppIementumként kerüljön 
mikrolapra, mindaddig, amig /feltehetőleg évtizedek múlva/ a teljes régi katalógus ujra- 
fényképezése ismét lehetővé válik.

5. A régi katalógus hagyományos cédula formában mindaddig maradjon olvasói használati
ra, amig a férőhely lehetővé teszi. A mikrolapon elkészített katalógus-sorozat ettől füg
getlenül mind a belső könyvtári munkamenetben, mind értékesítési célra hasznosítható.

6. A többi olvasói katalógus formájában és rendszerében változatlanul, folyamatosan 
épüljön tovább.

A Vezetői Tanács május 24— í ülésén Juhász Lászlóné, a Személyzeti osztály vezetőjének 
előterjesztésében megtárgyalta az 1984-es, tőkés országokba szóló tanúImányutakra beérke
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zett pályázatokat. /Beérkezett 13 pályázat, ebből 7 előző években beadott kérés megismétlé
se. A KMK-ból további 4 fő pályázott./ A VT valamennyi pályázat támogatását és továbbítá
sát jóváhagyta.

A Vezetői Tanács május 31-i ülésén Zircz Péter főigazgatóhelyettes előterjesztésében 
az 1983. első félévi munkaterv teljesítéséről és a vári felkészülésről szóló beszámolóját 
vitatta meg. A VT megállapította, hogy az éves terv végrehajtása - a növekvő mennyiségű 
terven felüli munkák ellenére - a főbb tennivalók tekintetében eredményesnek, a munkála
tok előrehaladása időarányosnak tekinthető. Problémák elsősorban a vári felkészülés olyan 
feladatainak végrehajtásával kapcsolatban jelentkeznek, amelyekhez külső /MM, ÉVM stb./ 
beavatkozást igényelnek. A hozott határozatok többek között kimondották, hogy ki kell dol
gozni az OSZK szervezetének továbbfejlesztési koncepcióját és ennek elfogadása után felül 
kell vizsgálni a vári épület szobáinak elosztását.

Ezen a tanácsülésen született döntés arról is, hogy sürgősen létre kell hozni az 
OSZK saját rendészetét /egy-két fő/.

A Vezetői Tanács junius 28-1 ülésén dr. Susánszky Zoltánné SZB titkár: nA munkahelyi 
demokrácia helyzete és fórumai az OSZK-ban" c. előterjesztését tárgyalta meg.

A Vezetői Tanács megállapította, hogy az előterjesztés helyzet-értékelése hasznos 
volt a munkahelyi demokráciának az intézményben való minél teljesebb érvényesítése, ki
bontakoztatása érdekében. Megállapítást nyert ugyanakkor, hogy a munkahelyi demokrácia 
érvényesülése terén mind országosan, mind az intézményen belül még csak a kezdeti lépések
nél tartunk, s a tennivalók és a felelősség egyként terhelik az állami és a társadalmi ve
zetőket. A szakszervezet akkor tehet legtöbbet a dolgozók és az intézmény érdekében, ha 
kellőképpen ismeri és képviseli a dolgozók érdekelt.

A VT ezután jóváhagyta a szocialista országokba szóló 1984-es ösztöndíjas kérelme
ket.

A ju1ius 3-1, informatív jellegű VT-ülésen többek között dr. Ferenczy Endréné főosz
tályvezető beszámolt arról, hogy a minisztérium jóváhagyta a vári épület megnyitására 
szóló kiállítás témáját. A kiállítás címe: "Könyv és könyvtár a középkori Magyarországon".

Összeállította: Somkuti Gabriella

W w w
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Uj dolgozóink:
Dr. Berky Rudolfné szakaik. I. /Fölöspéldány Központ/, Dsubák Lászlóné betanított munkás
II. /Műszaki és Fenntartási Osztály/, Fekete Tibor szakmunkás I. /Műszaki és Fenntartási 
Osztály/, Gero Péter műszaki-gazd. tanácsadó II. /Fejlesztési Csoport/, Gyöngy Katalin 
szakalk.il. /MNB Szerkesztősége/, Gyulai Gergely Almos müszaki-gazd. tanácsadó II. /Ili. 
Főo./, Lágler Róbert bétán.műnk.I. /Raktári Osztály/, Menczeleszné Varga Judit szakaik. II 
/Gyüjteményfejlesztési és Bibliográfiai Tanácsadó/, Molnár István szakmunkás I. /Műszaki 
és Fenntartási Osztály/, Molnár Tibor szakmunkás I. /Műszaki és Fenntartási Osztály/, 
Pappné Farkas Klára szakaik. I. /Könyvtártudományi Szakkönyvtár/, Subicz Ferenc bétán, 
munkás 1. /Raktári Osztály/. Szabó Gáborné szakaik. II. /Könyvtártudományi Szakkönyvtár/, 
Ternák Dániel szakaik. I. /MNB Szerkesztősége/, Vigh Jánosné bétán.munkás II. /Műszaki és 
Fenntartási 0./

Eltávoztak a könyvtártól

Nyugdíjazással:
Appel Károlyné /Fp. Közp./ szaka I ka Imazott III ., Bókay Béláné /Főigazgatóság/ szakalkalma
zott III., dr. Burián Ignácné /Térképtár/ főmunkatárs II., Fodor Béla /MFO/ műhelyvezető, 
Hajdú Sándorné /MFO/ betanított munkás II., Kiszely Olivér /Szakozó 0./ főmunkatárs I., 
Mészáros Pál né /GI-MFO/ osztályvezető, Varga Lajosné /MikrofIImtár/ szakalkalmazott 111., 
dr. Hegedűs Károly /Mikrofilmtár/ osztályvezetőhelyettes

Áthelyezéssel:
Heit Gábor szakaik. II. /Városépítési Tud. és Tervező Intézet/, Kalocsai László szakaik.
III. /TECHNOTRADE/, Kricsfalussy Lászlóné szakaik. II. /Építésügyi és Tájékoztatási Köz
pont/, Lévai Katalin szakaik. II. /Móra Ferenc Kiadó/, Mód Zsuzsanna szakaik. II. /Akadé
miai Kiadó/, Orbán Emőke szakaik. I. /Marx Károly Közgazd. Egy. Központi Könyvtára/,
Reuss Éva szakaik. I. /0F0TÉRT/, Sarkadi Erzsébet szakaik. IV. /Orvostovábbképző Intézet/, 
Simon Jánosné szakaik. II. /Eü. Dolgozók Szakszervezete/, Szeles Arpádné bétán.műnk. II. 
/MNHDS/, Tóth Tibor szakaik. I. /Marx Károly Közgazd. Egy. Központi Könyvtára/, Török Sa
rolta /KMK/ szakaik. I. /KSH Könyvtár/

Munkaviszony megszűnt:
dr. Berky Rudolfné szakaik. I., Brouwerné Kardos Eszter szakaik. II., Gazdag Tibor szakaik
IV. , Harazin János szakmunkás I., Nagy Tibor szakaik. III., Óvári Gézáné szakaik. 11.,

Felmondássá I
Bajnok Zsolt betanított munkás I., dr. Gróh Gáspár szakaik. I., Pintér Pál betanított mun
kás I., Szűcs Péter betanított munkás I.

Átsorolások:
Antal Edit szakalkalmazott II., dr. Csapó Edit főmunkatárs II., Fáykissné Marillái Zsuzsa 
szakalkalmazott I., Frank Ágnes szakalkalmazott Ili, dr. Kamarás István főmunkatárs 1.,
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KIgIiesne Katona Rita szakalkalmazott I., Mantfeld Ferenc műhelyvezető, Mártonffy Attila 
szakalkalmazott II., Mi kóla József szakmunkás 1., Nagy Zoltán osztályvezető, Strupka Jó
zsef ügyintéző III., Török Sára /OSZK/ szakalkalmazott I., Kovács Lászlóné osztályvezető
helyettes, dr. Nagy Attila osztályvezetőhelyettes

Szolgálati beosztás változások:
Bárdosy Éva szakaik. III. Kötelespéldányszolgálat, Bihari Tamás szakaik. II. Nemzetközi 
Csereszolgálat, Horváth Gyuláné szakaik. II. Plakát- és Kisnyomtatványtár, Kökössy Gab
riella szakaik. I. Gyarapítási Osztály, Morvái Zsuzsanna szakaik. I. Retrospektív Bibi. 
Szerkesztőség, Papp Sámuelné Ball Judit szakaik. III. Fölöspéldány Központ, Révay Rita 
szakaik. III. Nemzetközi Kapcsolatok Csoport, Strupka József ügyintéző III. Műszaki és 
Fenntartási Osztály, Zsembery Anna főmunkatárs I. MNB Szerkesztősége

Szolgálati megbízatások:
Nagy Zoltán osztályvezető - Mikrofilmtár, Zséli Lászlóné szakmunkás I., csoportvezető - 
MikrofiImtár

Könyvtártudományi és Módszertani Központ
Bereczky László osztályvezető - gyüjteményvfej Iesztési és bibliográfiai tanácsadó, Gercf 
Zsoltné osztályvezető - Könyvtártudományi Szakkönyvtár, dr. Katsányi Sándor osztályveze
tő - Módszertani, kutatási és továbbképzési osztály, Pelejtei Tibor osztályvezető - Szer
vezési és propaganda osztály, Dr. Skaliczkl József né osztályvezető - Hálózatfejlesztési, 
koordinációs és szakfelügyeleti osztály, Kovács Lászlóné osztályvezetőhelyettes - Könyv
tártudományi Szakkönyvtár, Dr. Nagy Attila osztályvezetőhelyettes - Módszertani, kutatási 
és továbbképzési osztály

Lezárva 1983. julius 31.

Összeállította: Dr. Hernády Dénes
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KITÜNTETÉSEK

Az Alkotmány napja alkalmából a művelődési miniszter kitüntette a közművelődés kiemelke
dő dolgozóit. Az OSZK és a KMK munkatársai közül az alábbiak részesültek kitüntetésben:

Szocj_aJ_i sta K ujjaráért 
kitüntető jelvény

Vekerdi József, a nyelvtudományok doktora

K i váj_ó_mu_nkáéri^ 
kitüntető jelvény

Dr. Batári Gyula Biegelbauer Pál
Kolos Márta Németh Jánosné

M in i szt_e£ i _D[cse£e£
Fal túsz Jánosné Rásy Árpád
Járvás Andrásné Vájnái Sándorné

A kitüntetéseket augusztus 17-én Dr. Molnár Ferenc főigazgató adta át Dr. Juhász Jenő, 
a MM könyvtári osztálya vezetőjének, a VT tagjainak, valamint a párt- és társadalmi szer
vezetek képviselőinek jelenlétében.

A Parlamentben, augusztus 19-én Köpeczi Béla művelődési miniszter kezéből vette át a

Szabó Ervi ni Emlékérmet 
Soltész Zoltánné Dr. Juhász Erzsébet 
a Régi Nyomtatványok Tárának vezetője

Valamennyi kitüntetettnek szeretettel gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A FÖLÖSPÉLDÁNY KÖZPONT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az osztálynak két fő feladatot kell ellátnia: I. A fölöspéldány tevékenység keretében köz
reműködik a könyvtárakkal az áIIományapasztás során selejtezésre kerülő könyvtári haszná
latra alkalmas dokumentumoknak a könyvtári rendszeren belüli hasznosításában. 2. A táro- 
1 ókönyvtári program megvalósítása.

Előzményként annyit, hogy az osztály az Országos Könyvtári Központ hatósági és szer
vezési osztályaként alakult 1949-ben, majd 1952-től a Népkönyvtári Központ könyvfeldolgo
zó osztályaként kezdte meg az 1949-1952-es években begyűjtött anyag rendezését, szétosz
tását. 1954-től a Népkönyvtár! Központ megszüntetése után az Országos Széchényi Könyvtár
ban már mint Könyvelosztó osztály működött 1973. szeptember l-ig, azóta Fölöspéldány Köz
pont néven folytatja munkáját.

Létrejöttét a történelmi események alakulása, hazánk felszabadulása utáni események: 
az állami és a társadalmi életben végbement változások tették szükségessé, eredményezték. 
Feladata a kallódó és veszélyeztetett könyvek és könyvtárak begyűjtésével, a közkönyvtá
rak feleslegessé vált könyvállományának és az állami tulajdonba vett könyvtárak anyagának 
átvételével kezdődött, majd e dokumentumok feldolgozásával, az illetékes könyvtárak közöt
ti elosztásával folytatódott.

A nemzeti tulajdonba került hatalmas könyvtömegből /4,548.298/ először a magyar és 
magyar vonatkozású müveket dolgozta fel, majd a külföldön megjelent idegen nyelvű anyag
ra és az időszaki kiadványokra került sor. Ennek eredményeképp a nemzeti könyvtárnak egy
részt sikerült pótolnia állományának egyes hiányait, másrészt használati példányainak szá
mát is növelni tudta. De nemcsak az OSZK részesült ebből az anyagból, hanem a magyar könyv
tárak igényeinek kielégítése és megfelelő tartalékalap biztosítása után fennmaradt kiadvá
nyokat - a nemzetközi együttműködés szellemében - a Nemzetközi Csereszolgálat utján cserére 
ajánlotta fel a külföldi gyűjteményeknek.

Az állami tulajdonba vett könyvanyag feldolgozása lényegében a 70-es évek végére feje
ződött be. Ami hátráltatta ezt a munkát - az osztály létszámának állandó csökkenésén túl -,
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hogy párhuzamos feladatként már az 50-es években jelentkezett a könyvtárak fölöspéldánya
inak átvétele és más könyvtárakba való irányításának munkája is. Ezeknek még a folyamato
san csökkentett mértékű fogadását is csak a feldolgozás rovására lehetett megoldani. Hi
ába próbálta az osztály a fölöspéldányok kezelését, feldolgozását és szétosztását külön 
csoportra bízni 1958. november l-től, mert a beáramló mennyiség mindig meghaladta a fel
dolgozók kapacitását. Nem vezetett eredményre az sem, hogy főhatóságunk, az MM Könyvtár
osztálya 79.048/1960. sz. hozzájárulásával időlegesen meg kellett szüntetni a fölöspéldá
nyok átvételét, melyet 100 százalékosan nem lehetett végrehajtani. Már 1961-ben 38.310, 
1962-ben 26.355 kötet átvétele elöl nem térhetett ki az osztály. Később a főhatóságunk 
1962. december 8-án, a Könyvtári Minősítő Bizottság javaslatára, 79.366/62. sz. alatt 
elrendelte a közművelődési /tanácsi és szakszervezeti/ könyvtárak fölöspéldányainak köz
ponti átvételét. Két év alatt 1,412.812 kötetet vett át osztályunk, amelyet ebben az idő
ben csak rendezett, csoportosított és megadott szempontok alapján /formai és tartalmi/ 
selejtezett, feldolgozására a későbbi években került sor.

Miért nem térhetett ki az osztály a könyvtárak fölöspéldányainak átvétele elől?
Azért, mert a vonatkozó rendelet a közkönyvtárak fölöspéldányainak rendezését /rendszeres 
kivonását és újraelosztását/ a hálózati szervezetekbe nem tartozó könyvtárak esetében az 
OSZK KEO-ra bízta. Selejtezési engedélyt a Könyvtári Minősítő Bizottság adta a könyvtárak
nak ebben az időben az osztály javaslata alapján.

Uj helyzetet teremtett az érvényben levő 3/1975. /Vili.17./ KM-PM.sz. együttes ren
delet, s a kapcsolatos irányelvek. Elegendő ha a rendeletnek csak a főbb előírásait tekint
jük át:

1. A tervszerű állományapasztás a könyvtár rendszeres feladata.
2. A könyvtár a törlésre szánt, de a könyvtári használatra alkalmas dokumentumok 

hasznosítását köteles megkísérelni. E dokumentumokat a könyvtár először köteles 
más könyvtárak számára a központi feladatkörű könyvtár /hálózati központi v. al
központ/ utján - ennek hiányában az OSZK Fölöspéldány Központ utján - felajánlani.
A központi feladatkörű könyvtár köteles más könyvtárak számára és az OSZK Fölös
példány Központjának is felajánlani ezeket a dokumentumokat. A visszamaradó, más 
könyvtárak által nem igényelt fölösleges dokumentumokat a könyvtár az állami könyv
kereskedelemnek, az illetékes antikváriumoknak köteles megvételre felajánlani. A 
belföldi könyvkereskedelem által nem igényelt dokumentumokat a Kultúra Külkereske
delmi Vállalat utján külföldi értékesítésre ajánlhatja fel. Az esetleges maradé
kot magánszemélynek is eladhatja a könyvtár - a 7/I968./II.4./ P.M. sz. rendelet 
48. paragrafusának /6/-/8/ bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, végül az 
átadásra vagy eladásra nem kerülő fölösleges dokumentumokat a könyvtár - fenntar
tója egyidejű tájékoztatása mellett - ipari hasznosításra adhatja el.

3. A különböző jogcímen törölni kívánt dokumentumokról elkülönítve kell törlési jegy
zéket készíteni.

4. A törléshez az engedélyt a könyvtár vezetője - egyszemélyes könyvtár esetében a 
fenntartó adja meg.

Az uj rendelet tehát az osztályt felmentette a selejtezésben betöltött "végállomás”
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szerepe alól, a felelősséget a könyvtárak vezetőire és fenntartóira ruházta. Feladata az 
osztálynak a könyvtárakkal való együttműködés a fölösleges állományuknak a könyvtári rend
szeren belüli hasznosításában. Ez történik jegyzékek és kisebb mértékben közvetlen átvé
tel alapján.

A könyvtárak által kivonásra, Ml. selejtezésre szánt dokumentumok hasznosításának 
egyik módja, hogy az osztály az általuk készített jegyzékeket átveszi és körözi az Ille
tékes könyvtárak között, az igényeket összesíti, a TK és a tartalékkönyvtári igényeit be
jelöli, az összesítőket a felajánló könyvtáraknak visszaküldi, az igények kielégítése és 
a maradék szabályszerű felszámolására. Előnye ennek az eljárásnak, hogy az Igényelt doku
mentumokat közvetlenül az igénylő könyvtárakhoz juttatják el, ahol ez hiányt pótol. Hátrá
nya, hogy a végrehajtása központilag ellenőrizhetetlen. Ezzel a lehetőséggel azok a könyv
tárak élnek, amelyek vállalni tudják az anyag feldolgozását, a jegyzékek kellő számú sok
szorosítását és a szétosztással járó munkát.

Körözésre a könyvtáraktól 1976-1982 között 204 db jegyzéket /65.0I4 cím, 3.456 oldal, 
22.135 példány/ vettünk át és köröztük. A felkínált anyagból 30.101 címet helyeztünk el, 
ez több mint 46 százaléka a felkínált dokumentumoknak.

A másik mód arra, hogy a kivont könyvanyag értékes része országosan hasznosításra 
kerüljön az, amikor az osztály a könyvtárak selejtezési jegyzékei alapján, amelyet nem 
köröz, kiválasztja az általa a tárolókönyvtárban vagy más könyvtárakban hasznos!thatónak 
ítélt anyagot, és azt bekéri.

A könyvtárak 1976-1982 között 686 selejtezési jegyzéket küldtek be, melyben 370.338 
címet ajánlottak fel. A felkínált anyagból 51.347 címet kértünk be, ez a felajánlott téte
lek 13,8 százaléka volt.

A harmadik lehetőség igen csekély, de ezzel Is él az osztály, ha értékes állomány 
mentéséről van szó, közvetlenül átvesz könyveket és ezeket folyamatosan - a feldolgozási 
kapacitásától függően - felveszi a saját jegyzékeire, ill. közvetlenül kiegészíti a táro- 
Iókönyvtár állományát.
A könyvtáraktól ebben az időszakban /I976—I982/ 225.510 kötetet vettünk át.

Az osztály 1976-1982 között 314.425 kötet fölöspéldányt dolgozott fel. /Ez a ré
gebben, III. folyamatosan átvett fölöspéldányokból tevődik össze./ Ez a könyvek rendezését 
címleírását, a körözéssel kapcsolatos munkákat jelenti. 661 jegyzéket készített az osztály 
11.434 oldal terjedelemben és 57.780 példányban körözte a könyvtárak között. A könyvtárak
nak 241.172 kötetet adott át, a tárolókönyvtár állománya 93.897 kötettel gyarapodott, ten 
hát a felkínált anyag 76.7 százalékát helyezte el. /Az osztály feldolgozatlan állománya 
ebben az időszakban 88.915 kötettel csökkent./

A feldolgozásról annyit, hogy a címleírásaink mindenféle segédeszköz igénybe vétele 
nélkül, csupán a könyvről készülnek, tehát semmiféle kiegészítést, feloldást nem tartalmaz 
nak. Elkészítésük egyébként Horváth Magda: A címleírás alapjai c. könyve alapján készül
nek, csekély egyszerűsítéssel. Ezeknek a címleírásoknak csupán az a szerepük, hogy biztos 
alapot adjanak a könyvtáraknak az azonosításra, hiányaik és igényeik pontos megállapításá
ra.

Külön kell szólni arról az országos akcióról, mely könyvtárunk kezdeményezésére, főha
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tőségünk jóváhagyásával 1982-ben indult. Elsőként Vas megyében kezdeményeztük a fölöspél
dányok kivonását. A szombathelyi Megyei Könyvtár vállalta, hogy megszervezi és irányítja 
a megye tanácsi, szakszervezeti és iskolai könyvtáraiban a fölöspéldányok kigyűjtését, 
megyei hasznosítását, majd a helyi igények kielégítése után csak a könyvtári használatra 
alkalmas dokumentumok átadását a Fölöspéldány Központnak. Az osztály vállalta az átvételt 
és az anyag azonnali feldolgozását, elsődlegesen a tárolókönyvtári állomány kiegészítésére 
majd országos hasznosítását. Ezt a munkát a megyei könyvtár példásan és igen jól szervezte 
meg. Eddig 37.885 kötetet vettünk át, melynek feldolgozását és a könyvtári igények kie
légítését is megkezdtük. Az anyagot három csoportban szépirodalom, szakanyag és periodi- 
kumok dolgozzuk fel. A szépirodalmi anyag jegyzékeinek körözése befejezéséhez közeledik, 
azt tapasztaltuk, hogy a felajánlott könyvek több mint 80 százalékára tartanak igényt a 
könyvtárak és a tárolókönyvtár. Várhatóan még az év folyamán kb. 25-30.000 kötet átvéte
lére kerülhet sor. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy hasznos és jó volt ez a 
kezdeményezés, melyet folyamatosan és fokozatosan kiterjesztünk más megyékre is. Tervünk, 
hogy a közeljövőben Fejér és Baranya megyéket keressük meg, és kérjük fel a megyei könyv
tárakat a munka megszervezésére, irányítására és lebonyolítására.

Szólni kell arról a pozitív kezdeményezésről, mely szintén a könyvtárunktól indult 
el, a 3/1975. /VII1.17./ KM-PM.sz. rendelet szellemét tükrözi és előírásait maximálisan 
megvalósítja. Lényege, hogy a Könyvtárellátó vállalná a könyvtári és értékesítés után 
visszamaradó selejtezésre /ipari felhasználásra/ ítélt dokumentumok átvételét és haszno
sítását bizománybán. Remélhetőleg rövidesen a tervből valóság lesz és így kb. 20 köbméter 
megsemmisítésre ítélt anyag kerülhet hasznosításra.

Uj vonás, uj módszer a könyvtárak selejtezésre minősített fölöspéldányainak haszno
sítása terén: a tárol ókönyvtár létrehozása. A tárolókönyvtár megvalósítására az OSzK ka
pott megbízást, az elfogadott program megvalósítása az osztály másik legfontosabb felada
ta.

Röviden a tárolókönyvtár céljáról általában, a teljesség igénye nélkül: az egyes 
könyvtárakban feleslegessé vált, III. a szorongató helyhiány miatt kényszerűen selejtezés
re minősített dokumentumok megmentése, a könyvtári rendszer egészében jelentkező helyhiány 
problémák enyhítése, az átvett dokumentumokból célszerű könyvtár szervezése és e gyűjte
mény használatának biztosítása a könyvtárközi kölcsönzés közvetítésével.
A modern könyvtárügy egyik alapvetően fontos, de sokat vitatott kérdése a ritkán használt, 
felesleges könyvanyag ésszerű tárolása. Egyre több országban került, III. kerül napirend
re a különböző tipusu tárolókönyvtárak létesítésének szükségessége. Hazánkban a tároló
könyvtár gondolatával az 50-es években először Csüry István, Borsa Gedeon, majd Wix György 
né és Horváth Viktor, legújabban N. Rácz Aranka foglalkoztak. A tárolókönyvtár létrehozá
sa a 60-as években már sürgető feladatként jelentkezett, ezért a III. Országos Könyvtár- 
ügyi Konferencia javaslatot fogadott el a tárolókönyvtár mielőbbi megvalósítására. A konk
rét program elkészítésére az OSZK kapott megbízást, mivel egyre világosabbá vált, hogy a 
legcélszerűbb, ha a tárolókönyvtár az OSZK keretében kezdi meg működését, figyelembe véve 
azokat a korábbi terveket, amelyek a tárolókönyvtár és a Fölöspéldány Központ összekapcso
lásából indultak ki. Különböző vélemények voltak a tárolókönyvtár alapfunkciójáról, gyüj-
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főköréről, feladatáról, míg végül e viták eredményeképpen 1979-re az OSZK Vezetői Tanácsa 
és az Országos Könyvtárügyi Tanács végleges koncepciót fogadott el. Erről röviden: A táro
lókönyvtár gyűjtőköre válogató jellegű. Az első szűrést magának az állományapasztásnak a 
szempontjai jelentik és egy második előzetes rostálást jelent az a tény, hogy az uj ren
delkezések szerint a Fölöspéldány Központ csak a hálózatokban nem hasznosított, III. a 
hálózatokba nem tartozó könyvtárak által selejtezett dokumentumokkal gazdálkodik, és a 
fölöspéldányokból a tárolókönyvtár a rangsorban a hetedik helyen igényelhet. Ezek a kö
rülmények tulajdonképp a tárolókönyvtár gyarapodásának "korlátáit” jelzik, ugyanakkor a 
tárolókönyvtár e lehetőségeken belül állományát tudatosan építi és a jóváhagyott gyűjtőkö
ri szabályai szerint igényel a fölöspéldány-jegyzékekből.
Gyűjtőkörének legfontosabb jellemzői:

- csak a társadalomtudomány, a szépirodalmi és a természettudományi dokumentumokat 
9yüj+i,

- az e szakterületekbe sorolható dokumentumok közül csak a könyveket és a periodiku- 
mokat gyűjti /egy példányban/ mind a hungarikumokat, mind az idegen nyelvű anyagot,

- e két alapvető dokumentumtípus esetében is figyelmen kívül hagyja a jelentéktelen, 
a kutatás és a tájékozódás szempontjából közömbös kiadványokat /tanfolyamok, poII — > 
tikai oktatási anyagok, tanrendek, műsorfüzetek, propaganda kiadványok stb./,

- egyes speciális szakterületek /dokumentumfajták/ esetében, az ezek archiválását 
vállaló országos feladatkörű szakkönyvtárakkal kötött megállapodásokkal csökken
tette gyűjtési kötelezettségeit /Pl. nem gyűjti a jogi, közigazgatási anyagot, 
mert ezeknek gyűjtését és megőrzését az Országgyűlési Könyvtár vállalta stb./.

A tárolókönyvtár jelenlegi állománya kb. 3000 polcfolyóméter, a következő megoszlás
ban:

1. "Régi" hungarika kiadványok /1850-ig megjelent területi és személyi hungarikumok/;
2. "Régi” külföldi anyag /1800-ig megjelent dokumentumok/;
3. "Modern" magyar könyvek és perlődikumok /1851-től napjainkig/;
4. "Modern" külföldi könyvek és perlodikumok /1801-től napjainkig/.

A modern és a régi anyag aránya kb. 3:1. Az évi átlag gyarapodás kb. 300 polcfolyóméter.
A modern anyagunkról egy szerkesztett, betűrendes katalógus áll rendelkezésünkre.

A régi anyagunkról külön a hungarikumokról és külön a régi idegen anyagról egy szerkesz
tésre váró betűrendes katalógussal rendelkezünk. Itt még nem történt meg az első példányok 
és a tartalék anyag szétválasztása. Ennek az évnek a feladata, hogy e szétválasztást, a 
címleírások javítását, egységesítését elkezdjük, valamint az állományrevíziót befejezzük. 
Az állományrevízió első üteme 1976-ban a helyszínen, a raktárakban megtörtént. Ekkor a 
polcon levő anyagot összevetettük a leltárkönyvekkel és a meglévő anyagot a leltárkönyvek
ben bejelöltük, most a leltárkönyveket kell összevetni a katalógussal és kiszűrni azokat 
a cédulákat, amelyek mögött nincs anyag. A leválasztásra kerülő tárolókönyvtári anyagról 
kötet-katalógus készítését vettük tervbe, ui.ez az állomány lényegében már nem fog gyara
podni, NI. csekély mértékben.

A tárol ókönyvtárí anyag leltározása megtörtént. A leltárnapló egyidejűleg a raktári 
katalógus funkcióját is betölti, jelenleg a raktári jelzetelésl rendszernek megfelelően
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négy külön naplónk van. A numerus kurrens jellegű raktári jelzetet két betű előzi meg, az 
első az állományrészt, a második pedig a méretkategóriát jelöli, ugyanúgy, ahogy az OSZK 
is alkalmazza, öt nagyságrendben.

A tárolókönyvtár elhelyezésére a törökbálinti DEPÓ II. raktárteiepen, az 5.sz. épü
letben kaphunkmeg egy un. szelvényt. Ennek a területnek jelenleg felét használhatjuk fel, 
másik felét átmenetileg az Operaháznak kellett átengedni. Valószínűleg rövidesen, egy-két 
hónapon belül a birtokba vehető épületrészben 652 négyzetméternyi 3 szintes raktárterüIet 
áll majd rendelkezésünkre, szokványos könyvtári polcokkal.

Legfontosabb feladata az osztálynak a költöztetés lebonyolítása. Tervek szerint a fel 
dolgozott modern anyag és a Benczur-utcai raktárban tárolt máglyázott anyag kerülne kiszál 
lltásra. A szállítást valószínűleg a könyvtárban megalakuló gmk-val végeztetjük el, ami 
nagyon előnyösnek és biztonságosnak tűnik. Naponta annyi anyagot szállítanánk ki, amelyet 
a megfelelő raktári sorrendben helyre tudunk rakni. Kiköltözés után a munka zökkenőmentes 
beindítása, az összeköttetés biztosítása, a szolgáltatás megkezdése, együttműködés kiala
kítása a DEPÓ területén működő társintézményekkel, a megoldandó feladatok.

Gyulai Árpád

ELŐSZÖR KAPTAK BIZONYÍTVÁNYT KÖNYVRESTAURÁTOROK

1983. junius 20-án kiegészítő /szakmai/ érettségi vizsgát tett a Képző- és Iparművé
szeti Szakközépiskola esti tagozatának egy 19 fős osztálya és érettségi bizonyítványukba 
a "középfokú szakképesítésű könyv- és papirrestaurátor" bejegyzés került. Közülük tizenkét 
ten könyvtárban /öten az OSZK-ban/, hárman levéltárban, négyen múzeumban dolgoznak, egy pe
dig a Párttörténeti Intézetben. Ketten vidékről jártak /Somogyi Könyvtár, Szeged, Ba
ranya megyei Levéltár, Pécs/, ők tizenkilencen az elsők, akik Magyarországon hivatalos is
kolai bizonyítványt kaptak mint könyv- és papirrestaurátörök.

Az OSZK Híradó 1981/3-4. számában hirt adtunk a képzés 1981 szeptemberére várható meg 
indulásáról és a tervezett tantárgyakról, óraszámokról. Az elmúlt két év során kaphattunk 
választ, és a tantervi kereteket csak a tanítás során tudtuk tartalommal megtölteni. Hogy 
a tartalom és a módszer megválasztása mindig a lehető leghelyesebb volt-e, azt az eredmé
nyek Ismeretében mérlegeljük, és következő évfolyam óráinál már figyelembe vettük.

Hogyan lehetett bekerülni a tanfolyamra; mire és hogyan tanítottuk a hallgatókat?
A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában minden jelentkezőnek rajzból kell felvé

teli vizsgát tennie, ez 1981-ben csendélet és álló alak rajzolását jelentette. A jelentke
zők számára előkészítő tanfolyamot szerveztünk rajzból, ennek köszönhető, hogy többségük
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nagyon jól megfelelt a felvételin. Szakmai oldalról inkább bizonyos tudásfelmérést akar
tunk végezni; az írásbeli felvételi lap öt, középiskolás kémiai és megadott szakirodalom 
alapján öt könyvtörténetí kérdést tartalmazott. Előnyös volt, ha valaki könyvkötő szakmun
kásvizsgával rendelkezett /a felvetteknek kb. kétharmad része/, de mindenkinek vállalnia 
kellett, hogy felvétele esetén az első másfél év alatt magánúton megtanul könyvet kötni 
/anélkül ugyanis nem lehet régi kötést restaurálni/.

A két év során végig négy "tantárgyat" tanítottunk; a rajzot és a művészettörténetet 
a szakközépiskola tanárai, a szakmai elméletet és gyakorlatot pedig az OSZK két restaurá
tor osztályvezetője és az általuk felkért, különböző intézményeknél dolgozó különféle 
szakemberek. A szakmai elmélet a négy félév során jól elkülönülő témákra oszlott: az 
£l ső_félév])eni írás- és könyvtörténet, könyvtári, levéltári és múzeumi alapi smeretek, álta
lános és szervetlen kémia, a másodja jhs]_évben szerves és analitikai kémia, az anyagismeret 
nagyobbik fele /papír, ragasztóanyagok, festékek, tinták, viaszpecsétek, fényképészeti 
anyagok/, mikrobiológiai- és rovar-kártevők valamint a megelőző állományvédelem módszerei, 
a harm£dj_k_félévjbeji a papíralapú dokumentumok /könyvek lapjai, levéltári iratok, térképek, 
plakátok, tervrajzok, grafikák/ és a viaszpecsétek restaurálásának folyamata, a negyedek 
féjévb^n pedig az anyagismeret második fele /bőr, pergamen, fatáblák, fém-veretek és csa
tok/, a kötésrestaurálás és a pergamenkézi rátok restaurálásának folyamata szerepelt a 
tematikában. A szakmai gyakorlati osztályzatot az első évben megadott tipusu könyvkötések 
önálló, tanításon kívüli elkészítésére, a második évben pedig könyvtári, levéltári és mú
zeumi dokumentumok tanítás alatt és azon kívül való restaurálására kapták a tanulók. Min
den hallgatónak egy darab könyvet mindenképpen kellett restauráI ni a, hogy a teljes folya
matot felügyelet mellett végigcsinálja. Ezen kívül egy-egy művelet megismerésére, gyakor
lására dolgoztak levéltári irattal, térképpel, plakáttal, tervrajzzal, újsággal, metsze
tekkel, rajzokkal. Többen végeztek kísérletet a második évben különböző színes anyagok 
/festékek, tinták/ különféle védőanyagokkal való kezelésére.

A szakmai gyakorlati órákat a Központi Muzeum Igazgatóság kémiai laboratóriumában, 
a Képzőművészeti Főiskola laboratóriumában és - a II. évben minden héten - az OSZK hirlap- 
restauráló műhelyében tartottuk. A gyakorlatokat szükség szerint 2-4 gyakorlatvezető irá
nyította, akik az adott alkalommal tanítandó téma, Ml. művelet legjobb szakemberei.

A hallgatók a két év folyamán minden témához megfelelő színvonalon elkészített jegy
zetet kaptak. Ezeket általában a téma előadója Irta, néhány esetben pedig egy-egy hallgató, 
az előadás alapján, az előadó ellenőrzése mellett. így létrejött egy gazdag jegyzetanyag, 
amely minden könyvrestaurátor számára igen hasznos ismereteket tartalmaz, először magyar 
nyelven. A későbbiekben talán lehetőség lesz arra, hogy kézikönyvet készítsünk és adjunk 
ki ebből az anyagból.

A tanulók minden félévben osztályzatot kaptak rajzból és szakmai gyakorlatból, és 
vizsgázniuk kellett /irásban'és szóban/ művészettörténetből valamint szakmai elméletből. 
Érettségi vizsgát tettek rajzból, művészettörténetből és szakmai elméletből /húsz, egyen
ként négyrészes tételből kellett felkészülniük/. Az érettségi szakmai gyakorlati jegyet 
egy vizsgamunka restaurálására és egy beadott tanulmányra kapták. Ez utóbbi az alábbi té
mákat ölelte föl: egy, a saját közgyűjteményben végzett állagfelmérés, a raktári körülmé
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nyék elemzése, raktározási és restaurálási javaslat, egy restauráló műhely berendezési 
tervének elkészítése. Néhány kimagaslóan jó dolgozat készült, amelyek közlésre is alkal
masak volnának.

Az érettségi eredményei nagyon jónak mondhatók: heten kitűnő vagy jeles, kilencen jó, 
hárman közepes átlaggal végeztek. Az érettségit értékelő tanári értekezleten elhangzott 
társelnöki vélemény szerint a szakmai képzés tartalma, színvonala és eredménye meghalad
ta az eddig szokásos középiskolai szintet. Az érettségi társelnöke azt is hangsúlyozta, 
hogy a végzettek nem mint iskolai tanulók, hanem mint felnőtt, a szakmájukat szerető és 
komolyan vevő emberek nyilvánultak meg az érettségin, és ez tükröződött vizsgamunkáikban 
is. MI, tanárok is elégedettek vagyunk olyan értelemben, hogy véleményünk szerint ennyi 
Idő alatt és ilyen körülmények között lényegesen többet nem lehet elérni, ugyanakkor tud
juk, hogy valódi restaurátorrá mindenkinek az önállóan végzett munkája során kell válnia. 
Az iskolai képzés csak az alapokat adhatta meg, azokat az ismereteket, amelyekre a jövő
ben Is lehet építeni, és talán kialakított egy olyan szemléletet, amelynek birtokában fe-f 
lelősségteljes munkát fog végezni az "első tizenkilenc".

Kastaly Beatrix
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MJÉKOZÓMS

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVTÁRAKRÓL

/A Magyar Rádió belpolitikai rovatának 143. sajtókon
ferenciája. Elhangzott a Kossuth Rádió műsorában, 
1983. julius II. Szerkesztette Holakovszky István, 
a vezetőriporter Rapcsányi László. Terjedelmi okok 
miatt csak az OSZK-ra vonatkozó részleteket adjuk 
közre./

RAPC5ÁNYI László: Témánk lényegében az, hogy amikor két esztendővel ezelőtt, 1981-ben, 
nyáron, a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencián /mintegy 300-an vettek ott részt/ ren
geteg ajánlás született arról, hogy milyen legyen a következő 10-15 évben a közkönyvtárak 
helyzete. Sok okos gondolat született ebből: növelni kell az információ hálózatot, könyv
tárak hálózatát, a gyermekkönyvtárak számát, egyáltalán modern könyvtárakat kell teremteni 
az ezredfordulóra.

Mai műsorunkban a házigazda szakemberek közreműködésével és az újságíró kollégák 
segítségével szeretnénk néhány lényeges információt adni. Szokás szerint bemutatom az új
ságírókat: Tripolszky Lászó /Népszabadság/, Mátraházi Zsuzsa /Magyar Nemzet/, Nógrádi 
Gábor /Uj Tükör/, Bernáth László /Esti Hírlap/, M. Sándor László /Magyar Hírlap/, Mátyás 
István /Népszava/. A házigazdák élén köszöntöm Juhász Jenőt, a MM Könyvtári Osztályának 
vezetőjét.
JUHÁSZ Jenő: Munkatársaim, a jelenlévő kollégák és a magam nevében szeretettel és tiszte
lettel köszöntöm a rádióhallgatókat, külön azokat is, akik értő figyelemmel várják vála
szainkat és a kérdéseket. Köszönetét szeretnék mondani a M.R. vezetőségének, hogy lehe
tővé tette, hogy a rádió nagy nyilvánossága előtt beszéljünk a magyar könyvtárügyről, 
eredményeinkről, gondjainkról, problémáinkról, elképzeléseinkről. Az eddig beérkezett kér
dések azt jelzik, hogy a könyvtárüggyel összefüggő problémák közérdeklődésre tartanak szá
mot. Valószínű, hogy a rendelkezésünkre álló egy óra kevés lesz minden kérdés kimerítő meg
válaszolására. A félreértések kockázatát is vállalva, amennyire lehetséges, rövid válaszok 
adására törekszünk, hogy minél több kérdésre adhassunk választ.
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MÁTYÁS István /Népszava/: Az említett könyvtárügyi konferencián a beszámolóban hangzott 
el, hogy minden könyvtár működésének legfontosabb feltétele a megfelelő elhelyezés, és 
hogy éppen ebben a legrosszabb a helyzetünk. A központi könyvtárak zsúfoltak, beruházások, 
bővítések, felújítások elmaradtak a legtöbb helyen. Tudjuk, hogy gazdasági helyze
tünk, mégha átmenetileg is, azóta még rosszabb lett. A könyvtár■viszont fontos, méghozzá 
a léte, az elhelyezése. Változott-e azóta a helyzet?
JUHÁSZ Jenő: Lényegében nem változott, nem is változhatott, mert hosszú idő nem telt el 
azóta. Egyetlen egy lényeges beruházás valósult meg: a Marx Károly Közgazdasági Egyetem 
Központi Könyvtára kapott megnyugtató helyet; de, sajnos, nagyon sok problémával küzdünk 
mi, különösen a központi könyvtárak elhelyezésénél. Várható bővítések az elkövetkezendő 
rövidebb távon... Nagyon lényeges beruházás valósul meg ebben az évben: az OSZK uj épülete 
lép be a szolgáltató könyvtárak sorába.
RAPCSÁNYL: Ezzel kapcsolatban majd még lesznek kérdések...
M. SÁNDOR L. /Magyar Hírlap/: Szó volt már a Széchényi Könyvtár megnyitásáról. Úgy tudjuk, 
hogy az OSZK jelenleg átmeneti állapotban van. A nagyközönséget be sem engedik, csak a ma
gunkfajta, kivételezettek, tudományos kutatók és az újságírók kapunk jogot a bemenetelre. 
Vajon be fogják-e engedi a nagyközönséget akkor, amikor majd megnyílik az OSZK, és vala
mennyire oldja-e a feszültségeket az OSZK Budapesten?
ZIRCZ Péter: Természetesen, hiszen ezért épül az OSZK uj épülete. Mindenkit be akarunk 
engedni, aki betöltötte 18. életévét. Reményeink szerint, és a könyvtár lehetőségei erre 
biztató módot adnak, mindenki be fog férni, hiszen 700 férőhely áll majd rendelkezésre. 
MÁTRAHÁZI Zsuzsa /Magyar Nemzet/: A nagy nemzeti könyvtárak világszerte módot és lehetősé
get adnak arra, hogy az állományukban őrzött lemezeket és hangszalagokat az érdeklődők a 
helyszínen meghallgathassák. Az OSZK Zeneműtára jelenleg nem kínál ilyen szolgáltatást. A 
költözés után lehetővé válik-e ez?
ZIRCZ Péter: Reméljük, hogy igen. Azért hangsúlyozom, hogy reméljük, mert a beruházásból 
egy ilyen, tisztességes hangstúdió létrehozására nem futja. ígéretünk van azonban a Mi
nisztériumtól, hogy megfelelő berendezéseket majd be tudunk szerezni.
BERNÁTH László /Esti Hírlap/: Ismereteink szerint az OSZK anyaga jelenleg a fővárosban 
rendkívül szétszórtan, különböző raktárakban van, úgy hallottam, hogy több mint 100 helyen 
raktározzák ezt az anyagot, sőt még olyan is van az anyagok között, amelyet még fel sem 
tudtak dolgozni. Van-e remény arra, hogy, ha a könyvtár az uj épületbe, a Várba költözik, 
ez a sok-sok raktár megszűnik?
ZIRCZ Péter: Első dolgunk lesz, hogy leadjuk a raktárakat. Meg kell jegyeznem, hogy a je
lenleg használt raktárak tetemes része igen rossz, egészségtelen. Nemcsak az alkalmanként 
ott dolgozók, hanem a könyvek számára is. Tehát mi lobbi célunk, hogy megszabaduljunk ezek
től a raktáraktól.
BERNÁTH László: Van-e, létezik-e valóban feldolgozatlan anyag is a raktárakban, amelyekről 
maga a könyvtár sem tudja, mi található bennük?
ZIRCZ Péter: Van, de minimális.
Telefonkérdés Kovács Lajos, 266-699: Az OSZK-ban túlságosan széles a zárolt könyvek köre. 
Nem lehet hozzáférni, őt például jógával foglalkozó könyvek érdeklik, szerette volna ezt

105



és azt kikérni. Mi az oka - kérdezi -, és azt javasolja, hogy csak a szocialista rend
szerrel nyíltan ellenséges könyvek legyenek "zártak” és a többi nem.
ZIRCZ Péter: Kovács Lajosnak igaza van. Zárt anyagként a szocialista rendszerrel nyíltan 
ellenséges, illetve a pornográf müveket kezeljük. Amit ö reklamál, A. Bessant: Bevezetés a 
jógába c. könyvét, azért nem kapta meg, mert nem a "Zárt anyagban", hanem az u.n. rezerv a- 
nyagban van. Kénytelenek vagyunk ilyen rész létkérdésekkel untatni a hallgatókat, de el kell 
mondanom, hogy azért tesszük az u.n. "rezervbe", mert nehezen beszerezhető, és - hogy fino
man fejezzem ki magam - az olvasók által igen erőteljesen használt könyvekről van szó, ame
lyek a használat után nem mindig maradnak meg épségben. Ide tartoznak a jógától kezdve a 
szakácskönyveken át a krimik és Végh Antal müvei. Még azt szeretném mondani, hogy a "rezerv- 
ben" lévő anyag természetesen hozzáférhető most is, elsősorban a kutatás számára.

RAPCSANYI László: Azt hiszem, ha ezt /a rezerv anyagot vennék fel pl. diára, sokkal cél
szerűbb lenne, mert egyrészt nem lehet csonkítani, másrészt az esetleges kuriózumok Iránt 
érdeklődőnek elmenne a kedve, amíg tekergeti a leolvasógépet.

Telefonkérdés /fülkéből/: Rendben van: a politikai szempontból ártalmas és pornográf müvek 
zároltak. De miért zároltak az 1956 előtti újságok? pL: a Szabad Nép?
ZIRCZ Péter: Kevés példányban állnak rendelkezésre az egész országban és igyekszünk védeni 
őket. Kutatási célra hozzáférhetőek.

MÁTRAHÁZI Zsuzsa /MN/: Mi módon menthetők meg Mátyás király könyvtárának hazánkban őrzött, 
erősen megrongálódott darabjai? Megái lapitották-e már a restaurátorok, hogy az Egyetemi 
Könyvtár korvináinak miért romlik olyan rohamosan az állapota? A szükgerincü török kötés, 
a korábbi gondatlan kezelés vagy a budapesti levegő szennyezettsége a bajok oka?
N. SÁNDOR László /Magyar Hírlap/: Nemcsak a korvinákról van szó, hanem egyházi ritkaságok
ról is. Közvéleményünk roppant nagy érdeklődéssel figyeli, mi a sorsa nemzeti értékeinknek, 
ügy hallottam, hogy nemzetközi összefogásra is van lehetőség ilyen könyv-értékek esetében. 
BERNATH László /Esti Hírlap/: Én azt hallottam, hogy a "sima" folyóirat-újság anyag is 
rendkívül romlékony állapotban van. Lassacskán alig szabad kikölcsönözni, mert törnek és - 
néhány olvasó jóvoltából - kitépődnek a lapok, és katasztrofális hiányok keletkeznek a ma
gyar sajtótörténetben; ez legkevésbbé a sajtótörténet, mint inkább a történettudomány szá
mára katasztrofális, amelynek /a sajtó/, mint ez köztudott, alapvetően fontos forrásanyaga. 
ZIRCZ Péter: Világszerte a könyvtárak egyik legnagyobb problémája az állományuknak meg
őrzése, átörökítése az utókorra. A környezetszennyeződés nemcsak az emberekre ártalmas, 
hanem a papirosra is, különféle módokon. Igen ártalmas a múlt század közepétől máig elter
jedt savtartalmu papirosra, amelynek egyik sajátossága, hogy önmagától elbomlik, szétbomlik, 
amit a környezetszennyeződés meggyorsíthat. Hogy mennyire napirenden van az állományvédelem 
problémája világszerte, arra csak egy példát engedjenek meg. A British Library, az angol 
nemzeti könyvtár költségvetésének 6C$-át fordítja állományvédelemre és csak 40^-át uj be
szerzésekre. Ez egy intő példa, hogy ezzel mennyire kell törődni. Ugyanez vonatkozik a 
Library of Congress-re, amely a világ, egyik legnagyobb könyvtára és a moszkvai Lenin 
könyvtárra is. Az utóbbi időben nálunk is előtérbe került ez a probléma, kissé későn, ez 
igaz. De meg kell mondanom, hogy ha valami történt a könyvtárügy területén, akkor ezen a
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területen igen sok minden. Tulajdonképpen a semmiből kellett elkezdenünk a munkát. Papír- 
restaurálás Magyarországon gyakorlatilag nem volt. Ami történt, arról most már csak rövi
den: adaptáltunk technológiákat, kifejlesztettünk saját technológiát, megalapoztuk a kép
zést, mert nem volt. Most már van felsőfokú és középfokú restaurátorképzés, és nem utol
só sorban a minisztérium valóban nagyvonalú támogatásával lehetőség nyílt restaurátoraink- 
nak arra, hogy utazzanak szerte Európában és felvegyék a kapcsolatot, személyesen vehes
senek át tapasztalatokat a nagymultu restaurátor-műhelyektől. Ennek alapján két irányba 
indul el a munka. Az egyik tulajdonképpen már megkezdődött, a korvinák ügye. A gyűjtött 
tapasztalatok, a szerzett technológiák, a szakirodalmi adatok felhasználása nyomán a 
korvina-restaurálás megindult, éspedig - ez sem utolsó eredmény - vári épületünkben nyílt 
meg az uj restauráló laboratórium, amelynek megnyitását sikerült előbbre hozni. A másik 
ága a dolognak a2 un. megelőző védelem. Itt még egy kicsit le vagyunk maradva, és meg
lehetősen sok pénz kellene ahhoz, hogy korszerű technológiákat alkalmazzunk. Ami viszont 
rendelkezésünkre áll, a nagymennyiségű mikrofilmezés, pl. a folyóiratok, a hírlapok ese
tében. Ezzel élünk is, évente egy-két millió felvétel készül nálunk, hirIapáilományunkról. 
M. SÁNDOR László /Magyar Hírlap/: Várható-e nemzetközi összefogás a könyvritkaságok meg
mentésére? Erre már volt precedens.
ZIRCZ Péter: A nemzetközi összefogás tulajdonképpen már megtörtént, mégpedig olyan érte
lemben, hogy módot kaptak UNESCO és egyéb ösztöndíjak keretében munkatársaink arra, hogy 
kiutazhassanak és a helyszínen tájékozódhassanak az uj technológiák felől. Amire a kérde
ző gondol, az azért nem történt meg, mert nem olyan nagy készség mutatkozott arra, hogy a 
korvinák restaurálását elvállalják; ez, tudvalévő, rendkívül kényes, felelősségteljes fela
dat. Segítséget mindenütt ígértek, de olyan felajánlás, hogy ezt a feladatot átveszik tő
lünk, konkrétan nem történt. Most már nem is erőltetnénk, mert úgy érezzük, hogy már kez
dünk felnőni hozzá.
M. SÁNDOR László: A kérdés másik része: az egyházi könyvritkaságok ügye.
ZIRCZ Péter: Már évek óta jelentős munka folyik az egyházi tulajdonban lévő könyvritkasá
gok karbantartására, felújítására, restaurálására. Csak egy eredményt hadd említsek: az 
egyházi tulajdonban lévő kódexek nagyon-nagy részét, a zömét már restauráltuk. A munka 
még nem fejeződött be: ezt a munkát jórészt a nemzeti könyvtár, részben más könyvtárak, 
köztük az MTA Könyvtára végezte. Úgy érezzük, konkrét segítséget tudunk nyújtani az egy
házaknak, és nem kis mértékben az ott őrzött magyar kulturális kincseknek.
Telefonkérdések: Dévai Zoltán, ny. muzeum-igazgató, az Öntödei Muzeum volt igazgatója ja
vasolja, hogy az állományvédelmet facsimile-kiadással kellene biztosítani. - KATA1 Géza 
/Bp. Molnár Erik u. I./ a xerox másolatról beszél a telefonban, amely a világ legnagysze
rűbb dolga: az ember kikéri a könyvtárból vagy ott a szomszédban - a telefonáló azt mondja, 
hogy nyujgdijas fénymásoló, tehát arra is gondol, hogy ezt megtudná oldani - 
ZIRCZ Péter: Úgy vélem, Dévai Zoltán sem arra gondol, hogy az OSZK állományában lévő 2 
millió kötetnyi könyvet facsimile kiadásban adjuk ki újra. Ez a megoldás nálunk is, másutt 
is előkészületben van. Arról van szó, hogy az olvasók által leginkább használt és kere
sett, különösen régebbi könyveket valóban kiadjuk hasonmás kiadásban. Ez a megoldás tehát 
folyamatban van.
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RAPCSÁNYI László: Ezt úgyis csinálja a MKKE/Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü
lése./
ZIRCZ Péter: És a Könyvértékesitő Vállalat és az OSZK is, tehát terjedőben van... Nyitott 
kaput döngetnek, mert xerox másolatot adunk. Meg kell azonban mondanom, hogy maga a xeroxo 
zási művelet is éppúgy rongálja a könyvet, mint a használat. A könyv persze azért van, 
hogy használják, de ez is rongálja.
RAPCSANYI László: Nyilván itt is valamiféle rugaImasságról van szó. Nyilván arra gondol 
a telefonáló, hogy ő mint fénymásoló-kisiparos, ilyesmire vállalkozna. Hogy ez hogy s 
mint történik, ez már, mondjuk, túlmegy a mi beszélgetésünkön.

Lejegyezte: Bor Kálmán

OSZK-sok Ázsiában

DELHI SZIKRÁZÓ FÉNYÉBEN I.

/Wojtilla Gyuláné Salgó Ágnes, a Régi Nyomtatványok 
Tárának munkatársa indológus férjével három évet töl 
tött Indiában. Szerkesztőségünk a Híradó elküldésé
vel tájékoztatta őt ez idő alatt a könyvtár életéről 
most hazatérése után viszonzásul ő osztja meg olva
sóinkkal e három év alatt szerzett tapasztalatait, 
élményeit./

Az éjszaka egyre rövidebb lett, a kezdetben bársonyos fekete ég lassan lilává, kékes
sé változott, kelet felől pedig bibőrszínűén ragyogni kezdett. A színek sávjai pillanaton
ként változtak, míg végre egyszer csak, vörösen, izzóan kibuggyant a Nap. A sáfrányszin 
egyre halványabb lett, a Nap szikrázóbb, s lassan eloszlott a homály a II ezer méteres 
mélységben is, kirajzolódtak az alattunk levő táj körvonalai. Először azt hittem, tenger 
felett repülünk, szürkés—kékes valami terült el alattunk, de ahogy nőtt a fény, a szürke
ség barnába ment át. Sivatagos sziklás táj fölött szálltunk, valahol Irán légterében. Tel
jes félelmetességében tárult fel alattunk az Anatóliától húzódó sivatagos, hegyes kopár, 
sziklás vidék, amely akár holdbéli táj is lehetett volna. Több órás utat tettünk meg e 
különös vidék felett, míg lassan szelídült a táj, s lefelé ereszkedve művelt földek, pál

mák tárultak szemünk elé.
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A repülőben mindössze 24 fok volt, kiszállva perzselő szél fogadott s 41 C°. A le
vegő szinte szikrázott, az erős napfényben izzott minden, mint egy katlan belseje.
A város déli csücskébe érkeztünk, a Delhi University, férjem leendő munkahelye viszont 
az északi peremén van. így tehát rögtön megérkezésünk után végigszaladhattunk autóval a 
hatalmas kiterjedésű fővároson.

Dél-Delhi, az uj negyed, igen előkelőnek számit. Hatalmas villák, véget nem érő ker
tek, viszonylag kevés, most induló növényzettel, a modern építőművészek ügyességét dicsérő 
középületek. De az igazán érdekes városrész: Ő-Delhi. Haladni nehezen lehet, állandóan 
elakadunk a rozzant autóbuszok, motorosok, biciklis riksák és ökrös fogatok masszájában.
A kényszerű várakozások viszont jók arra, hogy szemügyre vehessük a körülöttünk nyüzsgő 
világot. A gyümölcsárus 4 bicíkiikerékkel ellátott, asztalszerü kocsiján kínálja a banánt, 
a mangót, az almát, a szilvát. Különböző iskolák egyenruháit viselő gyerekek próbálnak 
átkelni az úttest mozgó barrikádjain. A járdán, indiai ágyon, a fonott csárpájon, kövér 
muszlim ül, fején fehér kerek sapka, szájában vízi pipa. A közeli zöldségüzlet tulajdonosa 
ő, s békés pipázgatását, szundikálását csak az üzletében dolgozó alkalmazottja zavarja 
meg néha, ha pénzt akar váltani. Arrébb erős olajszagot hoz a szél: alkalmi étkezdéből 
száll a füst, a rongyos vászontetejü kalyibában mosolygós indus kavargatja hatalmas edé
nyeiben, sárból tapasztott tűzhelyen az ételt, amelynek szaga el felejthetetIen. Minden 
kormos, minden ragacsos. Társa a mi fogalmaink szerint pultnak nevezhető valamin kupo
rog, előtte kis kerek deszka, s azon nyújtja az apró vagy nagyobb, korpából s egyéb liszt
féleségekből gyúrt lepényeket, az indiai mindennapos eledelt, a csapátit, amit tüzes lapon, 
mindenféle zsiradék nélkül sütnek meg, s ize leginkább a pászkához hasonlít, csak puha. 
Hirtelen rézcsengő hallatszik, s mindenki Igyekszik az utszélek felé -újabb közlekedési 
alkalmatosság közelit - egy hatalmas elefánt. Tulajdonosa a hátán ül, alacsony korláttal 
ellátott kis ülőkén. Az elefánt 2 oldalán emberfejnyi rézharangok lógnak, ezek figyelmez
tetik a közlekedőket a feltartóztathatatlan "járműre". Az elefánt szépen ki van csinosít
va: homlokát és fülét növénymintás festés díszíti. A szélesebb utakról, helyenként egy 
méter széles sikátorok nyílnak, mindkét oldalukon 2-3 emeletes házak - ez az egykori musz
lim negyed. Pakisztán létrejöttekor a lakosság egy része kicserélődött, ma már igen sok 
hindu is lakik ebben az ódon, labirintusszerü negyedben.

A sűrűn lakott óváros után erdős dombocska tűnik fel, jelezvén, hogy már közeledünk 
célunkhoz, az egyetemhez. Delhi egyetlen magasabb pontja az u.n. Ridge, a hajdani őserdő
maradvány, helyenként hatalmas sziklákkal, csodálatos fákkal, pávákkal, és sok-sok kedves, 
de olykor mérges és veszélyes majommal, no meg persze kígyókkal. Az erdő nagy része szépen 
gondozott, rendszeresen locsolják, csinosítják. Az egyetem közvetlen közelében van, mind
össze 5 percre tölünk, s 3 éves indiai életünk során mindennapos sétáink soha meg nem un
ható színhelye lett. Az erdőben több mogulkori /XV1—XVII. sz./ építmény is van, félig ro
mos állapotban. Egyikük állítólag vadászkastély volt. Az erdőség déli részén, az óváros
hoz közel, karcsú templomtoronyhoz hasonló építmény emelkedik a fák fölé: a Mutiny Memory 
- vagyis a szipojIázadás leverésében elesett angol katonák ill. szövetségeseik emlékműve. 
Kissé északabbra fényesre polírozott, törött tetejű oszlop áll Asóka király feliratával 
az i.e.3. sz.-ból, s prákrit nyelven tartalmazza a bölcs királynak a népéhez intézett er
kölcsi Intelmeit. Az oszlop nem eredeti helyén áll, későbbi uralkodók hozatták Delhibe.
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Lassan elérünk az egyetem egyik kapujához. A kapuoszlopon eleven szoborként kövér ma
jom csücsül, s unott arccal, ügyes "kézzel” banánt hámoz. A gyümölcsöt a közeli árustól 
csente egy óvatlan pillanatban. Az egyetemnek ez a kapuja éppen szemben van a Rídge egyik 
bejáratával, s az erdőbe vezető ut tetején, kora lakú, tornyos építmény, égre meredő üres 
zászlóruddal. Hajdan ennek csúcsán lengett az angol zászló, hirdetvén a brit birodalom 
nagyságát. Az épületben jelenleg egy hosszú fehér szakáilu, fehérruhás öreg ember él, aki 
visszavonult a világtól, s életének hátralevő részét csendes meditációban tölti a termé
szet csendjében. Az ut egyenesen vezet innen lefele az egykori alkirályi palotához, amely 
jelenleg az egyetem legfőbb adminisztratív vezetőjének, a regIstrar-nak a hivatala, a hoz
zá kapcsolódó, egyéb hivatalos helyiségekkel együtt. Az elnyúló, földszintes épület tipi
kusan angol gyarmati építmény, sok belső négyszögletes udvarral, kerengőszerü árkádokkal.
A belső szobák mennyezete magasabb, s ablakuk igy a környező szobák teteje fölött nyílik, 
így még az épület középső részein is van valamennyi természetes fény, s ami még fontosabb, 
ezek a szobák kissé hűvösebbek. Az alkirályi palota sok mindenről nevezetes, de hadd emlé
kezzem itt meg egyról. Az egyik belső szobában - hajdan szalon lehetett, - jelenleg a re-i 
gistrar irodája - márványtábla hirdeti, hogy ott kérte meg Lord Mountbatten, az utolsó al- 
király, későbbi felesége kezét, s a kandalló párkányán ott sorakoznak a "családi fotók" is. 
Az indiaiak hagyománytisztelök. Mountbatten meggyilkolásakor, néhány évvel ezelőtt, több 
napos nemzeti gyász volt egész Indiában.

Az egykori palota környéke, ez a csodálatosan szép, pálmás, tágas negyed az egyetem
hez tartozó épületekkel nem különül el teljesen a környező polgári nyegyedtől. Néhány na
gyon gazdag család is lakik itt, akik szívesen éltek az angol "udvar" közelében. A környe
ző villák némelyikében magasrangu angol tisztek laktak, főleg lovasságiak, hiszen lovasez
red állomásozott a palota körül. A mi házunkban is egykor egy angol lovassági ezredes la
kott, s jelenleg 2 lakásra osztva a lengyel, illetve a magyar tanár otthonául szolgál. Ut
cánk neve: CavaIry lanes is ezt tükrözi. Közelben álltak a téglából épült lóistállók, 
amelyeket később lakásokká alakítottak át.

A hőség szinte elviselhetetlen volt, s mindenki csüggedten kémlelte a szikrázó eget, 
hátha jönnek a hatalmas felhők, meghozván a várva-várt monszunt, amikor a hőmérséklet egy 
kicsit csökken csak, de legalább eltűnik a levegőből az iszonyú por.

Egyik délután az ég sárgulni, bámulni kezdett. Egyre sötétebb lett. A sárgás poron 
át a Nap fehéren izzott. Hirtelen iszonyú forgószél támadt, s a magasból Delhire zudult 
a homokvihar. Pillanatok alatt szemünk, szánk tele lett finom, puderszerü homokkal, jól
lehet, csukott ablakok, ajtók mögött kémleltük a külvilágot. A hatalmas homokfelhő meg
érkezett a rádzsasztáni sivatagból, s még a napot is elhomályosította. Miután mindent te- 
lefujt, elült a szél, s legnagyobb boldogságunkra hatalmas esőcseppek hullottak, igaz csak 
egy rövid ideig, jelezvén, hogy Böngál felől egyszer a monszun is ideér. A fák, bokrok 
megtisztultak, s mi is végre szívhattunk egy kis frissebb levegőt; a hőmérséklet is csök
kent egy kicsit, már csak 38 fok volt. A rövidéletü tócsákat megrohanták a kisebb-nagyobb 
madarak, hogy szomjúságukat oltsák. De a Nap ismét megmutatta erejét, egy-két óra múlva 
már nyoma sem volt az esőnek, és szikrázott megint minden. /Folytatása következik/

NO
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BESZÉLGETÉS LAOSZRÓL

Szilvássy Zoltánná osztályvezető az idén tavasszal egy hónapot töltött egy olyan országban, 
ahol OSZK munkatárs még nem járt. Vele beszélgetett Laoszról Bor Kálmán.

B.K.: Hogyan Is került sor erre az utazásra?
Sz.Z.: Ez év áprilisában a párizsi UNESCO Központ megbízásából és az OSZK vezetőségének 
hozzájárulásával a Laoszi Szocialista Köztársaságban voltam hivatalos kiküldetésben, un. 
konzultánsi megbízottként.
B.K.: Hogy esett éppen Önre a választás?
Sz.Z.: Évekkel ezelőtt a párizsi UNESCO Központ felkérte a magyar UNESCO Bizottságot, hogy 
állítsa össze azoknak a kulturális területen dolgozó szakembereknek a névsorát, akik mind 
nyelvtudásuk, mind szakmai felkészültségük révén alkalmasak lennének az UNESCO programok 
megvalósitására, főleg a fejlődő országokban. Annak idején az OSZK az én nevemet is megad
ta ehhez a névsorhoz. Amikor a laoszi kormány azzal a kéréssel fordult az UNESCO Központ
hoz, hogy egy nemzeti dokumentációs és információs központot kívánnak megszervezni, a 
Központ olyan könyvtáros szakembert keresett, aki francia és angol nyelvismerettel rendel
kezik. Hozzám a Magyar UNESCO Bizottság /a továbbiakban MUB/ közvetítette még 1982 tava
szán a felkérést, ezt azonban akkor visszautasítottam, majd többszöri rákérdezés után no
vemberben mégis úgy határoztam, hogy elvállalom a konzultánsi megbízatást.
B.K.: Hogyan készítik fel a konzultánsi feladatokat vállaló szakembereket a fejlődő orszá
gokban végzendő munkára?
Sz.Z.: Minthogy utazásom megszervezését a MUB vállalta, rendelkezésemre bocsátották a ha
sonló megbízások végén készített beszámolók egyikét-másikát, hogy belőlük tájékozódhassak, 
melyek azok a tipikusan előforduló problémák, amelyekkel a fejlődő országokba kiutazó kon
zultáns szembe találja magát. Hazai előkészületem másik része: igyekeztem nyomtatott és 
szóbeli forrásokból tájékozódni a laoszi életkörülményekről, az ország életéről, történel
méről, a helyi szokásokról, hogy ne érjenek nagyobb meglepetések. A szakmai felkészülés 
másik része már a párizsi Központban történt, Bangkokba ill. Vientianéba való elutazásom 
előtt. Az UNESCO-ban másfél napig tartott a felkészítés az un. briefing, amelynek kereté
ben a kiküldetésekért felelős Általános Információs Program Főosztály /General Information 
Programme/ megismerteti a konzultánst az illetékes országoknak a Központban dolgozó képvi
selőivel, akik személyesen, egy beszélgetés formájában, tájékoztatják a kiutazót, egyrészt 
a lehetőségekről, másrészt a kívánalmakról, amelyek kiterjednek nemcsak a szakmai igények
re, hanem a helyszíni tárgyalási módszerekre is. A GIP illetékes osztálya ezenkívül a 
konzultáns rendelkezésére bocsát egy olyan útmutatót /Guideiines/, amely az UNESCO-nak 
idevágó tevékenységét ismerteti és egy nagyon részletes bibliográfiát is tartalmaz mind
azokról a kiadványokról, amelyekre a konzultáns hivatkozhat, vagy esetleg amelyeket igény
be vehet a helyszínen.
B.K.! Párizsban, az eligazítás után, egyenesen a repülőtérre vezetett az útja?
Sz.Z.: Igen, második nap délután indult a repülőgép Bangkokba, egy Jumbo Jet-tel repültünk 
16 óra hosszat. Az eligazítás harmadik részére Bangkokban került sor, az UNESCO regionális



központjában, ahol a helyi különlegességekről és a vientianei igényekről és problémákról 
tájékoztattak. Ez a Központ az UNESCO hosszú évek óta működő kirendeltsége, amely Délke
let Ázsia kulturális problémáival foglalkozik.
B.K.: Tehát Bangkokban találkozott először Délkelet Ázsiával. Milyen volt a repülő ut? 
Látott-e valamit a szárazföldből, a nagy szubkontinensből, vagy csak a felhők felett úsz
tak?
Sz.Z.: Csak felhőket láttunk, és a 16 óra alatt alkalmam volt filmet nézni, reggelizni 
/többször is, mert hiszen keletnek repültünk!/ és nagyon keveset aludni.
B.K.: Hogyan viselte el az időeltolódást?
Sz.Z.: Rosszul, de különösen rosszul viseltem el az első órákban, a hihetetlen nagy hőmér
sékletkülönbséget. Amikor kiszálltunk a légkondicionált Jumbó-ból, Bangkokban 34 Celsius 
volt, déli I230-kor, de ez csak "bevezetés” volt a későbbiekhez: Vientianéban 40-44 C fok 

volt árnyékban, a páratartalom pedig 80%-os.

B.K.: Közel egy hónapos ctMartóz kodása alatt képes volt valamiképpen akiimatizálódni ehhez 
az éghajlathoz?
Sz.Z.: Igen, hihetetlenül gyorsan és meglepően jól. Megérkezésem első pillanatától kezdve 
naplót vezettem és a napló első oldalára felírtam, hogy a meleggel - a lehetőségek szerint 
- nem fogok foglalkozni. Nem mondom, hogy a nagy hőség nem volt zavaró, de fegyelmezett
séggel elég jól "segítettem” rajta.
B.K.: Kik és hogyan fogadták Vientianéban?
Sz.Z.: Az ENSZ Fejlesztési Alapja /UNDP/ Kirendeltségének illetékesei és a laoszi kormány- 
szervek képviselői vártak.
B.K.: Azonnal el is kezdődött a munka, vagy előbb egy kicsit megmutatták legalább a fővá
rost?
Sz.Z.: Már az első nap délutánján bemutatkozó megbeszélést tartottunk az Alap kirendeltsé
gén, ahol - immár harmadizben megtudtam, mit várnak tőlem. A következő napokban tárgyal
tunk a laoszi kormány illetékeseivel, akiknek a feladata a dokumentációs és információs 
központnak a megszervezése, ill. majd a további üzemeltetése lesz. Ellátogattam hazánk 
nagykövetségére is, ahol igen szívélyesen fogadtak.
B.K.: Úgy emlékszem, kiküldetése ideje alatt gyakran olvashattunk a hazai sajtóban Laosz- 
ból érkezett magyar vonatkozású híreket.
Sz.Z.: Éppen megérkezésem idején avatták fel, az ország déli részében magyar mérnökök ál
tal tervezett és magyar vállalatok által kivitelezett hidat; a hidavatás alkalmából részt- 
vettem a kormány, majd a magyar nagykövetség által adott fogadásokon.
B.K.: A társadalmi élet kellemes eseményei tehát összefonódtak a munkával. Elég gyakori 
volt ez később is, vagy a továbbiak folyamán keményen kellett dolgozni? Abban a melegben, 
hány órát képes dolgozni egy európai?
Sz.Z.: Ezek a fogadások csak az első napokra voltak jellemzőek. Ami a munkateljesítményt 
illeti: csak ott értettem meg igazán, hogy olyan melegben csak szakasosan és kisebb telje
sítménnyel lehet dolgozni, mint nálunk Európában. A munkaidő 8-12 és 2-J/2 6 tartott.
Sajnos abban az épületben, ahol az 1982 decemberében létrehozott központot ideiglenesen
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elhelyezték, nem működött a légkondicionálás, ezért egész idő alatt 38-40 C fokos meleg
ben kellett dolgozni. A ventillátorok sem sokat segítettek.
B.K.: Hogyan volt ellátva Laosz könyvtárakkal?
Sz.Z.: Könyvtár csak Vientianéban és közvetlen környékén van. Bármilyen furcsán hangzik: 
két nemzeti könyvtár is működik a fővárosban: az egyik - ma már beleolvadt az un. Peda
gógiai Könyvtárba - ez a régi alapítású nemzeti könyvtár; majd 1975-ben a szocialista köz
társaság megalakulásakor, egy uj nemzeti könyvtárat hoztak létre és jelenleg ezt tekintik 
a nemzeti könyvtárnak. A régi, rendkívül értékes anyaggal rendelkező könyvtár állománya 
mintegy 70 ezer kötet, /köztük kb. 30 ezer buddhista kéziratos papirusz-tekercs/, az uj 
könyvtár állománya pillanatnyilag mindössze 40 ezer kötet, amelynek nagyobb része vietnami 
nyelvű és csak kisebbik része laoszi, mivel a hazai publikációs lehetőség jelenleg igen 
korlátozott. A viI ágnyel vek közű I a francia a legelterjedtebb. Úgy tűnik, hogy a nyelvek 
problémája nincs megoldva. A hosszú ideig tartó gyarmatosítás keserű emlékei miatt nagyon 
sok rossz érzés fűződik a francia nyelvhez, ezért erőfeszítéseket tesznek annak felszámo
lására, hogy a francia legyen az egyetlen kommunikációs nyelv a külvilág felé. A közel
múltban kezdték meg az angol nyelv oktatását az iskolákban. Nagyon nagy problémát jelent, 
hogy a szocialista országokba tanulni küldött ifjúság a legkülönbözőbb nyelveket tudva 
tér haza, és ma már a laoszin kívül nincs egyetlen olyan közös nyelv, amelyen egymás kö
zött és a külföldiekkel kommunikálni tudnának.
B.K.: Említette, hogy a nemzeti dokumentációs és információs központot már 1982 végén lét
rehozták. Az Ön konzultánsi feladata lényegében mire irányult?
Sz.Z.: Mivel a kiküldetés a Project LAO 81/015 keretében mindössze I hónapos időtartamra 
szólt, nem annyira a gyakorlati munkák végzése volt a feladatom, mint inkább a helyzetfel
mérés, tehát annak a megállapítása, milyen körülmények között működhetne a Központ. Azt 
vizsgáltam, milyen az elhelyezése, a berendezése, az információellátottsága, a személyzet 
felkészültsége, képzettségi foka, az állománygyarapitás lehetőségei stb., hogyan illeszked
hetne be - a későbbiek során - a jelenlegi Központ egy nemzetközi információs rendszer
be. Úgy vélem, hogy a Project, amelynek időtartama két év, a gyakorlatban majd akkor fog 
beindulni, ha mindazokat az ajánlásokat, amelyeket hazatértem után készült jelentésemben 
belefoglaltam, megvizsgálja mind a laoszi kormány, mind a Fejlesztési Alap ottani kiren--: 
deltsége, és biztosítja azokat a körülményeket, amelyek között az ottani könyvtárosok és 
az ott olvasni, kutatni vágyó laosziak dolgozni tudnak.
B.K.: Megérkezésekor hány alkalmazottal működött az uj nemzeti Központ?
Sz.Z.: Mindössze 2 alkalmazottal, de ott tartózkodásom alatt már felvettek egy harmadik 
munkatársat is. Olvasót még egyáltalán nem tudnak fogadni.
B.K.: Alkalmam volt betekinteni a konzultánsi jelentésébe. Úgy látom két feladatot külön 
is kiemelt benne:
Sz.Z.: Legfontosabbnak azt éreztem, hogy az elméleti képzéssel kezdjem munkámat: beszél
jünk erről. A Központhoz kinevezett két egyetemi végzettségű munkatárs nem rendelkezett 
könyvtárosi képzettséggel /pl. legnagyobb meglepetésemre már az első napokban kiderült, 
hogy nem tudnak különbséget tenni a monografikus és a periodikus müvek között/. A legele



jéről kellett kezdeni, az alapfokú ismeretekbe kellett őket bevezetnem. A továbbiakban 
megkíséreltük kiterjeszteni ezt a képzést abba az irányba, hogy mit jelent az információ, 
mi a dokumentáció fogalma, mi egy dokumentációs és információs központ feladata, melyek 
az alapvető könyvtári munkafolyamatok stb. Végül úgy láttam, szükség van egy bibliográfi
ai leírási tanfolyam tartására. Megszervezésében nagy segítségemre volt a laoszi kormány
zat egyik illetékes megbízottja, aki elintézte, hogy ezen nemcsak a Központ dolgozói, 
hanem más fővárosi könyvtárak munkatársai is részt vegyenek. Így 10 hallgatóval tartot
tam egy ISBD alapú bibliográfiai leírási tanfolyamot, amely eredetileg franciául indult, 
de mivel voltak olyan hallgatók is, akik csak angolul tudtak, megkértek, hogy párhuzamo
san ismételjem el a mondottakat angolul is. Nem volt könnyű feladat. Fárasztó és sok időt 
vett igénybe: ezért a második nap közepétől csak franciául folytattuk, és a franciául 
nem tudóknak a Központ laoszi munkatársai tolmácsoltak.
B.K.: A két nemzeti könyvtáron kívül, milyen könyvtárak vannak még?
Sz.Z.: Az említett Pedagógiai Könyvtáron kívül vannak még kisebb könyvtárak pl. a város- 
fejlesztési és építészeti intézet könyvtára, a Domgdok-i Pedagógiai Egyetem könyvtára.
B.K.: Hogyan folyt le egy munkanapja a kiküldetés tartama alatt?
Sz.Z.: A Fejlesztési Alap rendelkezésemre bocsátott egy gépkocsit, minden reggel értem 
jött a gépkocsivezető és elvitt a Központba, majd 12 órakor az ebédszünet idejére haza
vitt, és 2 órakor újból értem jött. A munkaidő 1/2 6-ig tartott, mint mindenütt, a többi 
munkahelyen, mert dél időben rettenetes a hőség, másrészt a munkahelyeken még nincsenek 
kantinok, büfék, igy a dolgozók általában otthon ebédelnek. A napot elmélettel kezdtük, 
/mondandómra vagy pl. az előadásomra előző nap este készültem fel/, majd a hallottakat 
a gyakorlatban, a raktárban, példákon illusztrálva próbáltam elsajátíttatni, a legkülön
bözőbb dokumentum-típusok és jellemzőik szemléltető bemutatásával.
B.K.: Milyen nyelvű anyagon folyt a bemutatás?
Sz.Z.: A Központ birtokában jelenleg 6 ezer könyvtári egység van, periodikumok és könyvek 
vegyesen, amelyeknek nagy részét különböző nemzetközi szervezetektől kapták, ezért ezek 
leginkább francia és angol nyelvűek, de vannak köztük szocialista országokból érkezett 
kiadványok is, és kis számban lao nyelvűek.
B.K.: A hőség és a megerőltető munka mellett talán jutott ideje arra is, hogy megismerje a 
lao nép életét, a főváros nevezetességeit, esetleg az országot, a vidéket. Mi az, ami leg
inkább megmaradt az emlékezetében?
Sz.Z.: Sajnos a fővároson kívül másutt nem jártam. Terveztek az ENSZ konzultánsok részé
re egy repülő-kirándulást Luan Prabangba, a régi fővárosba, de ez, sajnos, elmaradt a 
rossz légköri viszonyok miatt. Az utak, még a főváros környékén is, olyan állapotban van
nak, hogy csak terepjáróval lehet rajtuk közlekedni. Megismerhettem viszont a főváros 
három legszebb régi buddhista kolostor-együttesét, /lao nevük: Wat/, továbbá a Sisakét 
nevű múzeumot. Meghívtak az uj év /pi may/ alkalmából rendezett családi ünnepségre /lao 
neve: baci/, ahol az ősK hagyományoknak megfelelően én is mezítláb, térdelve vettem részt 
a ceremónián. Rendkívül kedves, családias volt a hangulat: ebből az alkalomból megismerked
hettem az ottani nagycsaládok belső életével, az ilyenkor szokásos ünnepi ételekkel, a



virágarangement-okkaI. Én voltam az egyetlen no, aki az asztalnál ült, a férfiak társasá
gában, nők és gyerekek ugyanis külön, a konyhában étkezhetnek.
B.K.: És hol lakott? Szállodában?

Sz.Z.: Nagy szerencsém volt. Néhány napos szállodai tartózkodás után az Alap egyik munka
társa több hetes szabadságra külföldre utazott, és felajánlotta nekem a házát. Ott rend
kívül kellemes körülmények között élhettem, egy szépen ápolt buja kertben. "Természete
sen" személyzetem is volt: egy nagyon kedves, csodálatosan főző házvezetőnő, aki a kínai, 
a vietnami és lao konyha megannyi remekét is kipróbálta rajtam.
B.K.: és mi volt a kígyókkal? Úgy tudom, nagyon sok van ott belőlük. Nem félt tőlük?
Sz.Z.: Valóban, bőven és sok fajta van belőlük. Vannak az un. kétpercesek, amelyeknek 
mérge két perc alatt halált okoz. A kert gondozója azonban megnyugtatott, hogy a kígyók 
csak az elhanyagolt helyeket kedvelik és főleg a monszumos évszakban bújnak elő. A magyar 
nagykövetségen láttam egy szép gyűjteményt a kétpercesekből, spirituszban, üveg alatt.
B.K.: Visszatérve a szakmai kérdésekre: hogy van felszerelve, gépesítve a tavaly alapí
tott Központ?
Sz.Z.: Sok uj és régi reprográfiai és egyéb gépi berendezése is van. Ezeket mind, egyen
ként meg kellett vizsgálni, a rosszakat selejtezés céljából összeírni. A küldetésem befe
jezése után készült beszámolóm egyik mellékletében felsoroltam azokat a gépeket, amelyek
re egy leendő, üzemképes központnak szüksége lehet, másrészt a selejtezendő, üzemképtelen 
gépeket. Igen érdekes tapasztalat pl. az, hogy az ilyen kiimáju fejlődő országokban csak 
a normál papírral működő másológépek felelnek meg.
B.K.: Ha most a jelentés elkészülte után visszatekint erre az egy hónapra, hogyan látja: 
sikerült el képzeléseit megvalósítani, javaslatai, tervei a jövőbeli megvalósulással kecseg
tetnek-e?
Sz.Z.: Talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy annyit sikerült elérni, hogy távozásom 
után az alapvető könyvtári munkafolyamatok beindulhattak, a tanfolyamon szerzett elméleti 
és gyakorlati tudás alapján és segítségével, a közösen elkészített további tervek alapján. 
Nagyon sok évi munka kell azonban még ahhoz, hogy üzem- és információképes központ szüles
sék. A fejlesztésre két évet irányoztak elő, de nincs kizárva, hogy az Alap további segít
séget nyújt, ha arra érdemesnek és alkalmasnak találja a Központ működését. Eljövetelem 
előtt be kellett számolnom a végzett munkáról a UNDP helyi kirendeltségén, majd bangkoki 
és párizsi központnak és velük egyetértésben írtam meg a beszámolómat. Ajánlásaimba tehát 
már olyanokat foglalhattam bele, amelyeknek megvalósítására, úgy tűnik van lehetőség és 
pénz.
B.K.: Ha újra felkérnék, visszatérne-e Vientlánéba folytatni ezt a munkát?
Sz.Z.: Azt hiszem visszatérnék. A Központ munkatársai rendkívül kedves levélben számoltak 
be hazaérkezésem után, eddigi munkájukról, tanácsomat kérve a továbbiakra nézve. Annyira 
azonosulni tudtam a problémáikkal, és annyira lelkesített az a tudat, hogy egy ilyen fel
adatot szinte zérusról lehetett elindítanom, hogy úgy érzem, el tudom szánni magam arra, 
hogy visszatérjek.
B.K.: Szép volt a feladat, és reméljük, az erőfeszítésekhez méltó lesz az eredmény is.
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Csapó Edittel beszélgetett Orbán Éva

1. 'Mt a dolgozatod témája?
Dolgozatom pontos címe: Könyvtárosképző intézmények tanterveinek nemzetközi összehasonlí
tása. A nemzetközi szakirodalom egyre több olyan cikket közöl, amelynek tárgya a tanterv
elemzés, különféle intézmények tanterveinek összevetése. Az ilyen vizsgálódásoknak az ok
tatási reformok adnak különös aktualitást. Az uj tantervek bevezetése idején a téma irán
ti érdeklődés hazánkban is megnövekedett. Tanulmányom mintegy 22 /elsősorban szocialista 
valamint néhány nyugat-európai, skandináv, angolszász/ felsőoktatási könyvtárosképző intéz
mény tanterveinek elemzésére épül. Ezek összehasonlító vizsgálata alapján kívántam bemutat
ni a képzésben megnyilvánuló, fejlődési, fejlesztési tendenciákat, hangsúlyozva az integ
rált képzésben mutatkozó hármas irányultságot: az általános könyvtárosképzést, a specifi
kus informatikai, valamint a levél tári-történeti stúdiumokat.

2. Hogyan született meg a disszertáció alapötlete?
1976 októbere óta dolgozom a Könyvtártudományi és Módszertani Központ akkor még Oktatási
nak nevezett osztályán. A közművelődési könyvtárosok szakmai továbbképzését tervezem, szer
vezem. Mivel a továbbképzés mindenütt az alapképzésre épül, úgy gondoltam az utóbbi nemzet
közi szintű áttekintése hathatós segítséget nyújthat munkámhoz.

3. Mikor kezdted meg az anyaggyűjtést, és mikor védted meg az értekezést?
Az anyaggyűjtést körülbelül 1980-ban kezdtem, 1983 tavaszán doktoráltam.

4. Milyen nehézségekkel találtad szembe magad az anyaggyűjtés, iIIetve rendszerezés során? 
Komoly gondot okozott a tantervek megszerzése, összegyűjtése. Szerencsémre óriási segítsé
get kaptam Dr. Szentmiháiyi János professzortól, aki személyes kapcsolatai révén sok min
denhez hozzásegített. Jónéhány országban magam is jártam, és ott tanulmányozhattam az or
szág könyvtárosképzési rendszerét, helyzetét.
A nemzetközi mezőnyben a könyvtáros stúdiumok keretében oktatott tantárgyak tartalmilag 
igen sokfélék. Ha az elnevezésekből adódó különbségeket sikerül is kiküszöbölni, a tantár
gyak kategorizálása rendkívül nehéz, nagy körültekintést igénylő feladat. Egy tévesen, rósz-



szül besorolt tárgy a vizsgálatot hamis mederbe terelheti. Vizsgálódásom igen sok statisz
tikai adatra és táblázatra épült. Ezek összegyűjtése és rendszerezése nagyobb erőfeszítést 
követelt, mint a dolgozat értekező részeinek megírása.

5. Hogyan hasznosíthatók a vizsgálatod eredményei?
Az 1970-es évek második felétől számos szocialista ország és néhány tőkés ország is felül
vizsgálta könyvtárosképző rendszerét és reformintézkedéseket vezetett be a könyvtároskép
ző intézményekben. Nálunk a Művelődési Minisztérium mellett működő Könyvtáros Oktatási és 
Továbbképzési Állandó Bizottság foglalkozik a könyvtárosképzés átfogó rendszerének, szer
vezetének, tartalmának korszerűsítésével, megreformálásával. Mindamellett hazánkban még 
nem került sor könyvtárosképző tantervek nemzetközi összehasonlító vizsgálatára. Az emlí
tett szakbizottságnak azonban egyik feladata, hogy tájékozódjék a különböző országok tan
tervei, az oktatott tananyag, a tantárgyak, a tantervi arányok felől, összehasonlító átte
kintésem ezt kívánta elősegíteni, jóllehet a kizárólag tantervek alapján történő összeha
sonlítás a képzési rendszerek komplex értékelését nem teszi lehetővé. Ehhez alaposabban 
ismerni kellene az oktatás tartalmát, céljait, módszereit, azokat a specifikus társadal
mi-művelődési különbségeket, szükségleteket, problémákat és prioritásokat, amelyekre a 
képzés a különböző országokban reagál vagy megpróbál reagálni. E bonyolult összefüggések 
miatt a képzési rendszerek pusztán tantervek alapján történő összevetése során tartózkodóan 
kell kezelnünk mindennemű értékelő következtetést. Mégis azt hiszem, hogy a magyar könyv
tárosképzés korszerűsítésével foglalkozó szakemberek a dolgozatomban rendszerezett tanterv- 
modelleket és a statisztikusan rendezett empirikus anyag számos más részét is felhasznál
hatják, egyszerűen tájékozódásukhoz, saját koncepciójuk ellenőrzéséhez és gyakorlati rea- 
Iizálásához.

6. Milyen további terveid vannak a témával kapcsolatban?
A teljesebb nemzetközi áttekintés megkívánná több nyugat-európai ország /NSZK, Francia- 
ország, Olaszország, Svájc stb./ továbbá Japán és néhány fejlődő ország bevonását Is a 
vizsgálatba. Azonkívül a statisztikai összehasonlítást ki kellene egészíteni a tantárgyak 
tartalmi elemzésével. Remélem, a jövőben mód nyílik rá, hogy a megkezdett munkát ebben a 
két irányban folytassam.
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AZ ÉNEKKARÁNAK LISZT-KODÁLY HANGVERSENYE

A Liszt-Bar+ók-kapcsolatok értő zeneközönségünk körében ma már köztudottak. Ismere
tes, hogy azok a maguk korában merésznek ítélt kompoziciós mozzanatok, amelyek különösen 
az Idős Liszt aIkotómüvészetét jellemezték és amelyek nyomán méltán tekintették őt "a 
jövő zenészének", főként Bartók zenéjében leltek huszadik századi folytatásra.

A Liszt-Kodály kapcsolatok szerényebbek, nem is igen beszéltek róla szakmai analízi
sek, habár ez a kapcsolat is megérdemelne korszerű összefoglalást. Hiszen mindkét mester 
kiemelkedő, nemzetközi rangú muzsikus-egyéniség; mindkettőjük pályája az egykori Nyugat- 
magyarországról indult; egy ideig Kodály is ott állt - akárcsak az alapító-elnök Liszt Fe
renc - Zeneakadémiánk élén, s míg Liszt Inkább nemzetközi, addig Kodály elsősorban nemzeti 
téren hagyott maga után maradandó pedagógiai életművet. De Kodály közvetlenül is fordult 
Liszt Ferenchez, ilyen cimü ünnepi vegyeskarával, amit Vörösmarty "Hirhedett zenésze a 
világnak" kezdetű ódájára komponált. Nem minden rokonság nélküli zenéjének nyelvezete sem: 
itt - ellentétben a Liszt-Bartók viszonnyal - főként konzervatív elemek kínálnak összeve
tést. Uj keletű elemzések konkrét párhuzamokra is figyelmeztetnek.

Nos, az OSZK Énekkarának 1983. junius 20-án a Közalkalmazottak Szakszervezetének 
Székházában tartott évadzáró Líszt-Kodály hangversenye ezt a kapcsolatot akarva-akaratlan 
refIektorfénybe állította. Nem az előadott müvek valamely konkrét stíl ár is hasonlósága ré
vén, hanem egyszerűen azáltal, hogy a műsor első felét kizárólag Liszt, a másodikat kizáró
lag Kodály kompozícióinak szentelte. Igaz Párka iné Eckhardt Mária már eddig Is bemutatott 
Liszt- és Kodály-müveket kórusa élén, művészi munkájának emlékezetes súlypontja azonban 
ismeretlen kompozíciók előadása volt, amelyeket őmaga ásott ki megszólaltatás /és olykor 
nyomtatott közreadás/ céljából nemzeti könyvtárunk kotta-archívumából. Ezt a munkát egyik 
fő feladatává tette a ma immár több mint egy évtizede fennálló énekkarának és ezzel nem ke
vesebbet tett, mint "szóra bírta" a zeneszerzők saját kéziratában évtizedek, sőt többnyire 
évszázadok óta papírra vetett és a kórus szomszédságában zárt szekrényekben őrzött néma 
hangjegyeket.

A legutóbbi évadzáró hangverseny az OSZK Énekkarának egy másik arcát mutatta meg. 
Ezúttal két korszakalkotó magyar zeneszerző, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán stílusából kel- 
Iett "vizsgáznia" ennek az immár jónéhány hazai és nemzetközi próbát sikerrel kiállt kó
rusnak. A műsorra vett javarészt egyházzenei müvek a stiláris egység irányában hatottak s



ugyanakkor ritkán hallható kompozíciókat tártak a hallgatóság elé. De a két nagy mestertől 
elhangzott többi mü is koncertjeink ritkaságai közé tartozik. Ez utóbbiakban - főként 
Kodály müvei esetében - az énekszövegek klasszikus irodalmi értékét Is ki kell emelni.

A műsort, s egyben a Liszt-müvek sorát megnyitó Weimars Volkslied cimü nőikar kortárs- 
költő, Peter Cornellus versére készült és nem sokkal azután került évekkel ezelőtt az 
énekkar repertoárjára, hogy könyvtárunk az eredeti szerzői kéziratot a Zeneműtár állomá
nya számára megszerezte. A további Liszt-müveket ebben az énekkari műsorban egy nőikar, 
az 0 salutarls hőst la /Gupcsó Ágnes vezényletével/, három vegyeskar /0 Roma nobiIis,
Ave maris stel la és a CeciIla-ünnepre készült antifóna, a Cantatibus organis, Gupcsó Ágnes 
zongoraklséretével/, valamint a kíséret nélküli Sál ve Regina veqyeskar képviselte. - Az 
előadott Kodály-kórusokból kettő szólalt meg zongoraki sérette I /ismét Gupcsó Ágnes közre
működésével/: a Pange llngua című tekintélyes ciklus és a műsort záró s egyben megkoronázó 
114, genfi zsoltár. A Szenei Molnár Albert magyar zsoltárszövegére komponált remek vegyes
kar méltó előadásban csendült fel; a zongoraki séret révén nemcsak technikailag, de zenei
leg Is rendkívül igényessé tett mü tolmácsolása újra meggyőzhette a hallgatót, hogy ezen 
a koncerten a legjobb magyarországi amatőr kórusok egyikét hallhatta.

A klasszikus irodalmi igény mércéjének magasra állítása is megmutatkozott az évadzáró 
műsor összeállításában. Hiszen a kórus nemcsak Szenei Molnár Albertét énekelt, hanem Hora- 
tiust is - a Gupcsó A^nes vezényelte Horatli Carmen cimü vegyeskart -, a magyar klassziku
sok közül pedig Virág Benedeket /Békesség-óhajtás - 1801. esztendő/, Verseghy Ferencet 
/Az igaz bölcs/, Kazinczy Ferencet /Misoxenia / Idegen-gyűlölet/ és Kisfaludy Sándor is 
/Leányszépség/ Mondani se kell, ez a müsorválasztás éppúgy illik a kórusnak otthont adó 
nemzeti könyvtárhoz, mint a régi állomány egy-egy értékes darabját fölfedező és fölidéző 
,!Musica rinatan-hangversenyek szemléje. Ha nem is Ismeretlen, de igen ritkán hallható mü
vek szólaltak meg itt Is, - ezúttal többek közt tanulmányi sorozatba rejtett gyöngyszemek, 
a Blclnia hungarica első füzetének darabjai. Kodály zenei-irodalmi ,!hungarIkumai,! énekka
runk ajkán is ékes bizonyságai annak, hogy a magyar nyelv és zene mennyire kivételesen al
kalmas az antik időmértékes - s természetesen a hangsúlyos-magyaros - verselés átvételére, 
közvetítésére. Mindemellett - bármennyire is jól érthető, de tökéletesre talán sohasem for
málható szövegejtés esetén is - kívánatos lenne a jövőben az énekelt szöveget /idegen nyel
vű szöveg esetében szükség szerint annak magyar fordítását/ minden egyes énekkari műsorszám 
előtt jó előadásban elmondatni.

Fontos instrumentuma volt ennek a koncertnek a zongora. Egyrészt az orgonát kellett 
volna helyettesítenie karmüvek kisérő hangszereként, másrészt szólista-feladatokat is jut
tattak számára. A zongoraki sérő is, a szólista is hősiesen látta el szerepét az enyhén 
szólva gyenge minőségű hangszeren. Eckhardt Gábor kitünően zongorázott: a technikai virtu
ozitás és az átélés ereje egyaránt sugárzott játékából. Külön érdeme, hogy ugyancsak ritkán 
hallható remekműveket hozott közel közönségéhez: Liszttől az Impromptu-t és az "Harmonies 
poétiques et religieusesv sorozatból való Cantique d*amour-t, Kodálytól a f,Hét zongorada
rab" -ból vett Székely keservest és a "Kilenc zongoradarab" Allegro giocoso-ját játszotta 
el példás tolmácsolásban.

Kecs kémét í István
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