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1986. julius-augusztus

A nyári hónapokban a Vezetői Tanács nem ülésezett.
1986. augusztus 1-től nevezte ki a főigazgató az uj gazdasági igazgatót dr. Várkonyi Júliát.

Augusztus 29-én volt a Vezetői Tanács következő ülése. Két témája volt: Az I.-II.-III. fő
osztály, a Nemzetközi és Közművelődési Osztály és a Kutatásszervezési Osztály első félévi 
beszámolójának megvitatása és a könyvtár létszám- és bérhelyzete. Ez utóbbi téma azért ke
rült VT elé, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a könyvtár túllépte az időarányos bérkeretét és 
a további túllépés mérséklésére sürgős intézkedéseket kell tenni. Ezen a Vezetői Tanácson 
jelentette be a főigazgató, hogy szeptember 15—tői a I1I — IV. osztályos gimnazisták is be
iratkozhatnak a könyvtárba és október l-től a gyorslift használata olvasójegy ellenében in
gyenes lesz az olvasók számára is.

ÖsszeálIitóttá: Illyés Katalin
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Július-augusztus
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hely vez. Sokszorosító üzem, Pongóné Füzes Ilona ügyviteli II. Kötelespéldány Szóig., Povázai 
László bm. I. Raktári oszti, Dr. Várkonyi Julianna gazd. ig., Zádoczky Irén szakaik. ÍV.
MNB Szerk.
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özv. Bíró Mihályné szakaik. IV. IV. kér. Tanács Művelődési Oszt.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

ÚJABB RITKASÁGOK A TÉRKÉPTÁRBAN

Két éve annak, hogy az OSZK Híradó hasábjain beszámoltam a Térképtár két nem minden
napos uj szerzeményéről /Patay Pálné, Újabb ritkaságok a Térképtárban. OSZK Híradó XXVII, 
1984, 26-28./. Azóta a Tár elfoglalta az uj helyét a budai várpalotában. Úgy tűnik, hogy 
a felköltözés nemcsak azt jelentette, hogy az egész Könyvtárral egyetemben immár a Térkép
tár is méltó helyen nyert végleges elhelyezést, hanem azt is, hogy a látogatók, olvasók, 
kutatók érdeklődése is igen nagy mértékben megnövekedett a Tár és az általa őrzött anyag 
iránt. De az érdeklődés nemcsak abban nyilvánult meg, hogy a Térképtár anyagát igénybe 
vevő olvasók száma a két évvel ezelőttinek mintegy nyolcszorosára emelkedett, hanem abban 
is, hogy a vételre felajánlott térképek száma, amellyel a Tár a gyűjteményét általa eddig 
nem rendelkezett értékes anyaggal tudta növelni, és ezzel a tudományos jelentőségét öreg
bíteni, soha nem tapasztalt mértékben megugrott. A Könyvtár vezetősége a felajánlott 
anyag jelentőségét felismerve a korábbi évekéhez képest igen magas anyagi áldozatot bizto
sított a gyűjteménygyarapítás céljára, amit mind a Tár, mind a kutatók csakis hálás kö
szönettel nyugtázhatnak. Ennek révén 1985-ben 36, 1986 első felében pedig már 25 müvet si
került megszereznünk. Ebből 33 müvet antikváriumokból, Il-t magánszemélyektől történő,
17-t pedig külföldi vásárlás utján. Minden szerzeményünket nem lenne célszerű itt felso
rolni; néhány jelentősebbről azonban úgy véljük, érdemes a Híradó olvasói előtt megemlé
kezni .

Az uj szerzeményeink között vannak valódi remekműveknek tekinthetők. Talán a legszebb, 
de egyben a legjelentősebb- is Willius Raetus "Danubius Fluminum Europaeorum Princeps"
/A Duna,az európai folyók fejedelme/ című 144x48 cm méretű, 1686 évben Ulmban nyomtatott 
térképe, amely a Dunát ábrázolja az eredetétől a torkolatáig, valamint a folyó vízhálóza
tába tartozó és környező területeket, országokat. Magyarország területét akárcsak vala
mennyi XVII. századi kartográfus, minthogy a török megszállás és a folytonos háborúskodá
sok újabb felméréseket nem tettek lehetővé, a korábbi térképek alapján rajzolta meg. Ter
mészetesen azok számos hibája ugyancsak fellelhető Raetus lapján. így például a Siót a Ba
latonból észak felé vezeti ki egészen Székesfehérvár alá, vagy a Tiszát a Berettyóval
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Kisvárda, Nagykál16 mellett egy mocsaras vízfolyással köti össze. Ugyanakkor a Nyírségben 
a Kárpátokkal szinte azonos méretű halmokat ábrázol. A térkép díszesebbé tétele végett a 
lapra eső országok címerét is felrajzolta. Erdély esetében három címert is találunk: a 
7 várat /f,Siebenbürgen,f/ ábrázoló címert, a Báthory család farkasfogas címerét, valamint 
külön még a Barcaságét /Wurtzenland/ is. Amíg német területen igen sok helység van kiraj
zolva, kelet felé ezek mindinkább ritkulnak. Az üres felületeket azonban itt figurális 
jelenetek töltik ki, amellyel a szerző a térképét színesebbé tette. így Székesfehérvár és 
Buda között csatajelenet látható, a Duna-Tisza közén lovak, a Bánátban viaskodó bikák, 
ami egyébként elárulja, hogy előképei között Wolfgang Lazlus és Johannes Sambucus /Zsám- 
boky János/ XVI. századi Magyarország-térképei Is szolgáltak, amelyeken hasonlóképpen 
állatok töltik ki ezeket a területeket. A Havasalföld és Szerbia területét emberek, kato
nák alakja népesíti be, utóbbin lovas katonák által kisért hintó, emberek vontatta ágyú 
is látható, Moldva területén pedig a tatárok egész serege /MTartarorum exercitus"/. Az 
önmagában is barokkos hatású térkép bal alsó sarkában egy viszonylag nagyméretű, a kor 
szellemére igen jellemző allegorikus kép foglal helyet: a mellékfolyókat megszemélyesítő 
férfi, női és gyermek alakok korsókból vizet öntenek a Dunába /ezt a forrásánál egy na
gyobb férfialak személyesíti meg/, a Tisza és Száva esetében, minthogy azoknak jelentős 
mellékfolyói vannak, többszáju korsóból.

Nem kevésbé becses a számunkra az általános kartográfiatörténetben ugyancsak jelentős 
helyet elfoglaló angol szerzőknek, az idősebb és ifjabb John Sellernek közös munkája: 
f,A new map of the Kingdom of Hungary...11, amit magánszemélytől vásároltunk meg. Annál is 
inkább, mert tőlük a Térképtárban eddig csak Wales térképe volt található. A Londonban, 
1685-ben készült, valószínűleg "A new system of geography..." című atlaszban megjelent la
pon ábrázolt terület keleten a Búgig és Konstantinápolylg terjed. Akárcsak a Raetus féle 
Duna-térkép, ez is korábbiak kompilációja révén készült, talán még több hibával, mint 
amaz. így például - sok más korabeli térképhez hasonlóan - az Ipolyt a Garamba torkol tat
ja, vagy a Tisza és Körös közötti területen is hegyeket tüntet fel, de különösen torz raj
ta Erdély vízrajza. A szolgai átmásolásra jellemző az is, hogy számos, a török uralom 
alatt rég elpusztult helység még mindig szerepel a térképen, például, hogy csak egyet em
lítsek, Versec helyén az egykori Érsomló, természetesen elferdített névírással: Ersamello. 
Az ország területe egyébként - Erdély kivételével - megyékre van felosztva, de ez is igen 
hibásan. így Arad megyét /Comitatus Orodiensis/ Nagyváradot is magábafoglalóan messze é- 
szak felé kiterjeszti, Zólyomot meg délre egészen a Dunáig /Vác is abba esik bele/. Hont 
megyét Eger környékére rajzolja. De ő is feltüntet - sok elődjéhez hasonlóan - egy 
"Comitatus Tarantaliensisff-t a Tísza-Körös zugában. Nem vitás, hogy Selleréket a térkép 
kiadására a Bécs felmentésével megindult felszabadító háború ösztökélte, amely Európa fi
gyelmét egyszerre a hadszíntér, azaz Magyarország felé terelte. Észlelhető ez abban is, 
hogy a jelmagyarázatban külön utal arra, hogy a törökök által birtokolt várakat, városokat 
félholddal jelölte meg. Érdekes módon azonban Magyarország területén csak Karánsebesnél ta
lálunk ilyent, pedig 1685-ben a legtöbb hazai vár, így Buda is, még török kézen volt.

A török felszabadító háború egy epizódjáról, Érsekújvár 1685 julius 14-e és augusztus 
I9-e közötti sikeres ostromáról szereztünk be külföldi vásárlás utján egy Giacomo de Rossi
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nyomdájából származó térképét: "Situatione e prospetto dél la reál fortezza di Naihaísel 
Az anonim lap ugyancsak jellegzetes barokk munka; nem is igazi térkép, a terepet 

madártáviatosan ábrázolja. Az előtérben, a lap bal alsó sarkában, a cimkeret fölött a 
győztes vezér, Caprara tábornok alakja tűnik elő a kíséretéből. Ugyanakkor magát a rajzot 
akár képes hadi jelentésnek is tekinthetjük, ugyanis az egy hónapig tartó ostrom különbö
ző időkben bekövetkezett eseményeit, így a vár bombázását, a törökök több ízbeni kitöré
seit, a bécsi kapu melletti híd felgyujtását stb., mind együtt mutatja be. Természetesen 
szemlélteti az ostromló hadállásokat, a megközelítő árkokat, a várat körülvevő vizesárok 
lecsapólása végett ásott csatornát, táborokat.

Sokkal térképszerűbb egy másik szerzeményünk, amely Péterváradnak Savoyai Jenő által 
1716 augusztus 5-én történt felmentését ábrázolja és amely Dumont-Rousset "Oorlogskundige 
..." cimü müvében jelent meg. Ezen fel van tüntetve a vár pontos alaprajzán kívül az ost
romló török sereg szekértábora, az ütegállások a lőirányaikkal, a császári csapatok had
állásai és támadó, a törökök menekülő mozdulatai.

Felsorolhatnánk még több, most birtokunkba jutott Magyarország-térképet, amelyeket 
a XVI—XVMI. század neves kartográfusai, mint Wolfgang Lazius, Gerardus Mercator, Johannes 
Janssonius, Giacomo Cantelli da Vignola, Nicolaus Visscher, Joannes de Ram rajzolt és 
amelyek különböző atlaszok különböző kiadásaiból származnak, de a Tár gyűjteményében eddig 
nem szerepeltek. Közülük talán mégis érdemes külön megemlíteni a Rauw: "Weltbeschreibung 
..." cimü atlaszából származó, 1592-ből való, mindössze 29x12,5 cm méretű térképet, amely 
Sambucus "Hungária loca praecipua..." cimü lapjának Matthias Quad által lekicsinyített 
mása.

Egyébként Sambucusnak egy 1566-ban készült, Ortelius "Theatrum Orbis Terrarum" cimü 
atlaszában 1592-ben megjelent Erdély térképe, "TransiIvania" is birtokunkba jutott, amely 
sok későbbi XVI—XVII. századi térkép előképéül szolgált, többek között a Guiljelmus és 
loannes Blaeu "Theatrum Orbis Terrarum sive Novus Atlas" cimü munkájában lévő "Transyl- 
vania-Sibenburgen" cimü lapjának is, amely ugyancsak az uj szerzeményeink sorában van.

Mind ezek a térképek ékes tanúbizonyságai annak, hogy a XV1—XV111. század "fejlett" 
Európája mit ismert az akkori Magyarországról. Művelődéstörténeti jelentőségükből kifolyó
lag nagymértékben egészítik ki a Tár hungarica-térképeinek sorát, egyben Magyarország tér
képi ábrázolása fejlődésének vizsgálatához nyújtanak újabb adatokat.

Dr. Patay Pál né
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KIÁLLÍTÁSAINK KÖZELEBBRŐL

/Építés, nyItvatartás, bontás/

Kiállításaink "életében11 három meghatározó pont van. Az egyik a nyitás, amikor már 
minden a helyén van, minden szép és tiszta, egyszóval, olyan amilyennek lennie kell. Ez 
a csúcspont. A másik a zárás, amikor még minden a helyén van, de már nem minden tiszta és 
szép. Ez a végpont. A harmadik a bontás befejezése, ekkor már semmi sincs a helyén, semmi 
sem szép és tiszta, azaz már nincs is kiállítás. Ez a mélypont. E pontok között zajlik a 
nyitvatartás, a bontás és az építés. Látogatóink általában nem sokat tudnak arról, hogy 
mi is történik ilyenkor a kiáIIitótermek környékén. Pedig ahogy mondani szokás "az élet 
nem áll meg". Valami mindig történik, ha nem is látványosan, de történik.

Tulajdonképen már az előző kiállítás, sót kiállítások alatt elkezdődik az előkészí
tés, a tervezés és szervezés. Kialakul a tematika, meghatározásra kerül, hogy mi hol és 
hogyan álljon a tárlókban és hogy mihez mi szükséges. Az előzetesen ismert igények alap
ján megrendelésre kerülnek az installációs és dekorációs anyagok és eszközök. Később 
persze gyakran kell még beszerezni, megrendelni valamit, ami nem volt előre látható, ter
vezhető. De hát egy kiállítást nem is lehet száz százalékosan előkészíteni, ez a dolog 
természetéből adódik. Gyakran kell improvizálni, áttervezni, változtatni.

Az igazi munka a mélyponton kezdődik. Az üres termekben először alapos üvegtisztításá
ra kerül sor. A kiszedhető vitrinüvegek és pólcok kiemelve és sorbarakva várják visszatér
őket. Amennyiben a polctartó konzolok is kiszedésre kerültek, egyenként kell beállítani 
őket a visszarakáskor, mert ha nem állnak megfelelően, lecsúszhat a rájuk helyezett kb. 
fél négyzetméteres üveglap és komoly bajt okozhat. Ha nem sikerül a beállítás lakatos köz
reműködése kell a dologhoz. Eztán következik az asztalosmunka. A korábban műhelyben el
készített elemekből hol karnis kerül fel szerelésre a bejárati ajtók függönyeihez, hol vé
kony léc az oldal tárlókba képek fel akasztásához, hol tabló a vitrinekbe szintén képek szá
mára.

Közben sor kerül a berendezésre is. A már előkészített könyvek bekerülnek a vitrinek
be. Először csak nagyjából, hogy lássuk, mint férnek el. A kiegészítő tárgyakat, melyeket 
a kiállítás jellegének megfelelően más intézményektől kérünk kölcsön szintén besoroljuk kö
zéjük, majd elhelyezzük a feliratokat. Kisebb cserék, módosítások történnek mire kialakul 
a végleges állapot. Általában minden alkalommal használunk dekorációs célból virágokat, 
szalagokat, köveket és apró tárgyakat is. Mikor minden a végleges helyén van mégegyszer 
átnézzük sorban az egész anyagot, mindent beállítunk pontosan, azaz befejezzük a rende
zést. A vitrinzárásra azonban csak a legvégén kerül sor, mivel általában az utolsó napon 
jönnek a biztonsági berendezések szerelői és addig nem zárhatók le véglegesen a tárlók.

Most hogy már "áll" a kiállított anyag, jöhet a világítás, a kiégett izzók pótlása és 
a lámpák beállítása. Minden kiállításnál több-kevesebb változtatás szükséges a megvilágí
tásban. Egyes helyekre, ahol eddig nem volt szükség fényre most kiderül, hogy kell, míg 
máshonnan "le kell venni" a fényerőből. Azonban az árnyékokat igy nem lehet teljesen ki
iktatni, de a lehetőségek határáig próbálkozunk. Ezzel is el lehet "játszani" egy darabig, 
mire elkészülünk.
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A biztonsági berendezések szerelésével és ellenőrzésével együtt sor kerül a leges
legutolsó ellenőrzésre, majd helyükre tesszük az üvegeket. A tolóüvegeket különösen ne
héz beilleszteni abba a vájatba, amelyben csúsznak. Igen sok helyen egyszerűen nem mennek 
be, máshol pedig billegnek. Addig kell próbálgatni, amíg mindnek sikerül megtalálni a he
lyét. A vitrinek egyik része vitrinzárral, másik része csavaros megoldással zárható.
Mindkét esetben az üveglapok kerülnek rögzítésre. Az üveggel való munka, amellett, hogy 
a kb. 1 négyzetmétesres és 4-5 milliméteres lapok nehezek, igen veszélyes is. Nagyon kell 
ügyelni lehetőleg nehogy lepattanjon, eltörjön az üveg. Ráadásul arra is vigyázni kell, 
hogy a már tiszta lapokat ne fogdossuk össze újra. Fehér cérnakesztyűvel emeljük okét 
helyre. Persze így is vannak foltok, amiket nem lehet eltüntetni. Ujjlenyomatot is lehet 
azért találni itt-ott és a repedések mellett egy-egy tábla üveg időnként csak eltörik.

Legvégére marad a szükségtelen anyagok, eszközök kirámolása és egy alapos nagytaka
rítás. Erre már rendszerint a nyitás, reggelén kerül sor. Ekkor tesszük helyükre a virágo
kat, a vendégkönyvet, ekkor szerelik fel a mikrofont és a hangfalakat. Az utolsó percekben 
szokott megérkezni a katalógus is. Szóval bőven van munka az utolsó pillanatig. Sőt olyan 
is volt már, hogy utána, azaz a megnyitó alatt is szerelték a biztonsági berendezést a 
középső teremben, de mire a nagy bronzkapűk kitárultak minden rendben volt.

A megnyitóval tehát feljutottunk a csúcspontra. Eztán jönnek a nyitvatartás szürke 
napjaif melyek alatt azonban állandóan ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Égnek-e 
a lámpák, működik^e a biztonsági berendezés, nem mozdult-e el valamelyik tárlóban egy 
könyv vagy felirat és még sok hasonló dolog. Amennyiben hibát találunk intézkedni kell, 
hogy mielőbb kijavítsák, de sok esetben magunk is megoldjuk az ügyet. Múlnak a napok, he
tek és haladunk a végpont felé. Bezár a kiállítás.

Ekkor a bontás során gyorsított ütemben játszódik le visszafelé nagyjából mindaz, 
ami az építéskor. Az esetenként hetek alatt felépített kiállítást napok, sőt van úgy, hogy 
egyetlen nap alatt lebontjuk. Kiürülnek a tárlók, minden visszakerül a raktárakba, illet
ve a kölcsönző intézményekhez. Mi pedig megint ott állunk a poros, piszkos üvegü, üres 
termekben, a mélyponton. De ez csak átmeneti állapot, mert a körforgás nem áll meg, már 
kezdjük is a következő "menetet”, az újabb munkát. A lezárult kiállítás pedig emlékként 
él bennünk, általában szép emfékként.

x

így röviden felsorolva talán nem tűnik soknak az eaész, de itt csak a szokványos, ál
talában minden kiállításon előforduló dolgokról esett szó. Vannak naayobb előkészítést és 
bonyolultabb kivitelezést igénylő kiállítások is. Ilyen volt a kódexki ál Iitás például, 
ahol külső kivitelezők is közreműködtek.

Nem került szóba a kiállításokhoz csatlakozó egyéb tevékenység se: a nyomdai munkák 
/katalógus, plakát, meghívó készítés/, a reklám /sajtóval kapcsolatos tennivalók, plakát 
kiragaszttatás, meghívók kiküldése stb./ Általában sok-sok figyelmet és gondot Jefent 
ezek megoldása is. Külön lehetne beszélni az anyagiakról, mivel a kiállítás nem olcsó do-

90



lóg. Bár igyekszünk minél kevesebb költséggel megúszni amit lehet, s ez sikerrel is szo
kott járni. Ezekről majd egy másik alkalommal esik szó. Amiről, illetve akikről viszont 
feltétlenül most kell szólni: a sok "névtelen” közreműködő. A Műszaki és fenntartási ősz-' 
tály valamennyi munkatársa, akik tényleg társaink a munkában. Mindig és mindent elintéznek 
- a lehetőségek határán belül - amit kérünk. Gyorsan, mert általában minden gyorsan kell, 
pontosan és szívélyesen. A Biztonsági osztály dolgozói, a polgári fegyveres őrök és te
remőrök, szintén nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak. Főleg az építés időszakában vesz- 
szük igénybe őket. Egy-egy kiállítás megtekintésekor és értékelésekor - az általában is
mert és elismert rendezőkön kívül - róluk sem szabad megfeledkezni. Hiszen a kiál Iitásren- 
dezés csapatmunka, s csak akkor sikerülhet jól, ha a csapat is jó.

Förster Miklós
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KÖNYVTÁROS PÁLYÁK

EMLÉKEZÉS HALÁSZ GÁBORRA, SZÜLETÉSÉNEK 
85. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Halász Gábor neve az OSZK csaknem valamennyi dolgozója számára ismert, de azt már 
lényegesen kevesebben tudják, hogy 1926-tól 1944-ig az Országos Széchényi Könyvtár munka
társa volt. Igaz, hogy neve elsősorban mint kiváló esztétáé, kritikusé és irodalomtörténé
szé maradt fenn, de könyvtárosi tevékenysége is figyelemre méltó. Most, születésének 85. 
évfordulója alkalmából erről emlékezünk meg.

Tolnai Gábor, - az OSZK egykori igazgatója -, Halász Gábor munkatársa írja róla, hogy 
a könyvtárosságot nem tekintette ugródeszkának és várakozási időnek, a könyvtári munka ke
vésbé mutatós feladatait is példamutató lelkiismeretességgel végezte, és ha könyvtári vo
natkozású irodalmi tevékenysége nem is különösebben bőséges, mégis szükségesnek látszik, 
hogy röviden e minőségben is bemutassuk.

Halász Gábor 1901. julius 4-én született Budapesten. Kitüntetéssel szerzett tanári 
oklevelet az egyetem bölcsészkarán /esztétika, filozófia és magyar irodalomtörténet sza
kon/, 1925-ben doktorált, majd ösztöndíjjal Párizsban és Olaszországban folytatta tanul
mányait.

Visszaérkezése után előbb egy újságnál, majd az Egyetemi Könyvtárban helyezkedett el. 
1927-ben került az Országos Széchényi Könyvtárba. Itt önkéntes gyakornokként vették fel, 
azzal a megszorítással, hogy pdíjazásra Í9enyt nem tarthat11. Alacsony kutatói ösztöndíjból 
élt mintegy három éven át. Csak ezután véglegesítették. Munkatársai - kissé zárkózott 
természete ellenére - hamar megkedvelték. Értékelve kivételes szaktudását, a kézirattárba 
helyezték, itt kamatoztathatta ifjú kora ellenére is kiforrott filológiai ismereteit. Fő-' 
lég a hagyatékok feldolgozásával foglalkozott. Számos becses kéziratot fedezett fel és 
tett közzé, többek között Csokonai, Vörösmarty és Justh Zsigmond írásait. Több szakcikket, 
könyvismertetést publikált a Magyar Könyvszemlében. Az OSZK-ban még ma is idézi emlékét az 
általa rendezett anyag és a sok, jellegzetes betűivel irt katalóguscédula.

Legkimagaslóbb szakirodalmi müve az 1937-ben közzétett Kéziratmeghatározás című kiad
vány. Ezt az akkor szervezett könyvtáros-tanfolyamon is felolvasta, tehát e tanfolyamnak

92



előadója volt. Ez a tény is bizonyítja, hogy Halász Gábort kora egyik tekintélyes könyv
tári szakemberének tartották. Később a Kézirattárbói a Nyomtatványtárba helyezték át, 
itt az osztály helyettes vezetőjeként működött. A könyv-olvasóterem kézikönyvtárát nagy 
szakértelemmel állította össze. 1943-ban nevezték ki könyvtárnokká.

Időközben kibontakozott széles körű esszéista, tanulmányiról és kritikusi tevékenysé
ge. Számos magyar és külföldi íróról alkotott portrét. A korabeli magyar írók és költők 
köteteiről is színvonalas bírálatokat közölt előbb a Napkeletben, később a Nyugatban.
Több kiadványhoz irt bevezető tanulmányt. Életében csupán egy tanulmánykötete jelent meg: 
Az értelem keresése 1938-ban. Erre Is csak barátai buzdítására szánta el magát. Legfon
tosabb írásai az Illyés Gyula által szerkesztett Magyar Csillag-ban kerültek közlésre. Ke
vésbé ismert tény, hogy Halász Gábor angliclsztikai tanulmányokat is folytatott, és az 
ö szerkesztésében jelent meg az Angol irodalom kincsesháza cimü antológia. 1942-ben Madách 
Imre müveit rendezte két vaskos kötetben sajtó alá, és irt hozzájuk előszót.

1943-ban behívták munkaszolgálatra, de később, barátai közbenjárására leszerelték. 
Közben óbudai Selmeczy utcai szoba-konyhás lakásán irta az Egy század élete című munkáját, 
melyet be is fejezett, de kiadására nem került sor, mert a háború folyamán a kézirat el
pusztult.

1944 márciusában eltávolították állásából, majd júniusban újra be kellett vonulnia 
munkaszolgálatra, novemberben barátai meg akarták szöktetni, de ö nem fogadta el a segít
séget. Nem akarta cserbenhagyni társait. Szerb Antallal és Sárközi Györggyel együtt Balfra 
hurcolták. Halála előtt egyetlen vigasza a kis Shakespeare kötet volt, amelyet mindvégig 
magánál rejtegetett. Szervezetét teljesen megtörte az éhezés, a hajszolt munka. 1945 
márciusában pusztult el, holtteste jeltelen tömegsírba került.

Budapesten maradt kéziratai, levelei az ostrom idején semmisültek meg. Fennmaradt 
müveinek legteljesebb kiadása 1959-ben jelent meg.

Nem érdektelen megemlékezni Halász Gábor közismerten nagy és válogatott müvekből 
álló könyvtáráról, amely több mint 4000 kötetből állott. A könyvtár egy része - mintegy 
949 kötet - 1947-ben az Eötvös Kollégium könyvtárába került, ahol emlékszobát rendeztek be 
tiszteletére. Később Halász Gábor könyveit beolvasztották a könyvtár anyagába, csupán a 
neki dedikált könyveket őrzik ma is külön.

Batári Gyula
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MUNKATÁRSAINKRÓL

BESZÉLGETÉS W. SALGÓ ÁGNESSEL

W. Salgó Ágnesnek először is gratulálunk abból az alkalomból, hogy elnyerte az 1986. évi 
Keresztury-jutalom első fokozatát.

Kedves Ágnes, bár elég régen az OSZK munkatársa, most mégis azt kérdezem mióta dolgozik itt 
és milyen munkakörökben tevékenykedett?

- Érettségi után, 1965-ben, léptem be először a Széchényi Könyvtárba, ugyanis előfel- 
vételle! jutottam be az egyetemre. Akkor a Hirlaptárban, A Külföldi Folyóiratok Központi 
Katalógusában dolgoztam, mintegy kilenc hónapig. Az egyetem elvégzése után - latin-görög- 
könyvtár szakos diplomával - ismét visszajöttem, a Feldolgozó osztályra. Először a külföl
di futószalagon dolgoztam, majd a régi anyagot feldolgozó un. 3. futószalagon.

Mi a jelenlegi könyvtári munkája?
- 1977-ben kerültem a Régi ,Nyomtatványok Tárába, ahol az antiqua katalógus munkála

taiban veszek részt, ill. a mindennapos osztálymunkát is végzem.

Megkérem beszéljen díjnyertes munkájáról.
- Disszertációmat görög filológiából írtam, Istenfogalom és gondviseléshit Plutarkhosz 

gondolkodásában címmel. Ehhez a témához át kellett tanulmányoznom munkásságát, s így for
rásként használtam a később fordításomban megjelent és dijat nyert 3 munkát is. Plutark- 
hosztól általában csak a Párhuzamos életrajzokat ismerik, müveinek másik nagy csoportjából, 
az un. Morál iából, amely számos egyéb, változatos tartalmú munkát foglal magába, szinte 
alig olvasható valami magyar fordításban. A Helikon Kiadó felkérésére összeállítottam egy 
kis kötetet Szókratész daímónja címmel, amely három igen érdekes Plutarkhosz munkát tar
talmaz; a cimadó művön kívül A Hold arca című munkából a témához kapcsolódó részt, illetve 
az isteni büntetés késlekedéséről irt dialógust. Mindhárom mü az isteni gondviselés, a 
földi és tulvilági bünhődés problémakörében mozog: nagy bűnök miért maradnak büntetlenül, 
miért élnek boldogan gonosztevők, mig az erényes embereket számtalan csapás éri? Van-e ér
telme a becsületes életnek? A szerző válasza sokban egyezik a keresztény tanítással. A 
cimadó mü különösen érdekes, mert ez a kérdést egy izgalmas történelmi novella keretében
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tárgyalja. A fordításon kívül én készítettem a jegyzeteket, a kísérő tanulmányt, és az 
illusztrációkat is én adtam.

Élvezettel olvastuk az OSZK Híradóban beszámolóit Indiáról és érdekes cikkét Körösi Csorna 
Sándorról, erre való tekintettel megkérdezem volt e alkalma indiai tartózkodása alatt ku
tatói tevékenységre, különös tekintettel arra a körülményre, hogy foglalkozott az ókori 
görögök keleti utazásaival is?

- 1980-83 között Indiában éltünk, férjem, aki indológus, a delhi egyetemen magyar 
lektorként működött. Esténként, amikor elcsendesedett a ház, visszavonultam kicsi, cella- 
szerű szobámba, a könyveim közé. Áz említett fordítások egy részét is ott végeztem el, 
néha gyertyák fényénél, s ha megakadtam egy-egy nehezebb résznél, fel üdítő látványul szol
gáltak a falon futkosó kedves gyíkocskák, illetve egy felderítetlen repedésen bebújó és 
iszonyú sebességgel röpködő 5-6 cm nagyságú denevérek.

A görögök keleti utazásai már korábban is érdekeltek, és azóta is foglalkoztatnak. 
Gazdag irodalma van. Az viszont nem elhanyagolható tényező, hogy Indiában, sajnos, gyakor
latilag sehol sem oktatják se a latin, se a görög nyelvet, egyetemi szinten sem. Ezért 
aztán eredeti nyelvű kiadásokat szinte csak az igen jó könyvesboltokban, pl. Oxford 
University Press, lehet olykor-olykor találni vagy külföldről megrendelni. A nagy könyv
tárakban jó esetben is csak az angol fordítások vannak meg, illetve valamennyi másodlagos 
irodalom. Mivel ismertük ezt a problémát, rengeteg könyvet vittünk ki magunkkal, illetve 
sokat vásároltunk.
A Szókratész daimónja cimü köteten kívül foglalkoztam még egy korábban már megjelent, de 
újra kiadásra kerülő, negyedik plutarkhoszi müvei is, az Iszisz és Oszirisszel. Ez, mint 
cime is jelzi, az egyiptomi vallás körébe tartozik, de problematikáját tekintve kapcsoló
dik az előbbi munkákhoz is.
A görög-indiai kapcsolatok témaköréhez pedig sok anyagot gyűjtöttem. S hogy a magyar kul
túráért is tegyek valamit, a tanévek végén részt vettem a magyar szakos hallgatók vizs
gáztatásában, az első évesek írásbelijét nekem kellett javítanom, illetve a szóbeliken is 
jelen voltam. Ez persze csak 1-2 napos elfoglaltság volt.

Milyen jelentősebb könyvtárakat, levéltárakat vagy egyéb gyűjteményeket volt alkalma meg
tekinteni indiai tartózkodása alatt?

- Delhiben az egyetemi negyedben, vagyis a hajdani alkirályi rezidencia közelében 
laktunk, így közel volt az Egyetemi Könyvtár is, amely 1922-től, az egyetem megalapítása 
óta működik, és állománya 1981-ben közel I millió egység volt. 32 kollégiumi könyvtár is 
tartozik a szervezetéhez, több különgyüjteménye van. A könyvraktárakban a könyvek szakcso
portok szerint vannak felállítva, be lehet menni keresgélni, ami igen jó dolog. Csupán 
egyetlen probléma van, az ember alig kap bent levegőt, mert az ablakok nyitva vannak 
ugyan, de nincsenek ventillátorok, s így tombol a trópusi meleg. Mint már említettem, ere
deti nyelvű kiadásokat magamnak ott nem találtam, de rábukkantam számos fontos angol nyel
vű és kiadású másodlagos irodalomra: olyan müveket tudtam kijegyzetelni, amelyek nincse
nek meg Magyarországon.
Lakásunkhoz légvonalban közel, egy hajdani vadaspark, tehét egy erdős terület túloldalán,
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volt még egy másik jó könyvtár is, a jezsuita rendházé. itt számos fontos kézikönyvet, 
németet is, lehetett találni, sót klasszikusok szövegkiadásait Is. Az egyetlen probléma az 
odajutás volt, mégpedig a közlekedés nehézsége miatt, autónk ugyanis nem volt, közjármüve
ken utaztunk, s ez bizony elég keserves volt. A leggyorsabban gyalog lehetett volna át
jutni, s bár a majmoktól nem féltem, és a kígyók se mentek nagyon ki az utakra, az erdős 
terepen való mászkál ás egy nőnek azért valahogy mégsem ajánlatos arrafelé.
Ha már könyvtáraknál tartunk, megemlítem az egyik nagy mogul császár, Humayun /uraik. 
1530-1556./ könyvtárát is. Romos épülete Delhiben található. A császár sokoldalúan mü
veit volt, halálát is könyvtárában lelte, a hagyomány szerint leesett a lépcsőn.

Sok csodálatos múzeumot láttunk. Rendszeresen látogattuk a Delhi Nemzeti Múzeumot, 
amelynek igen gazdag gyűjteményei vannak. A kelet-turkesztáni ásatások szép anyagát nézve 
egy magyar szivét melegség tölti el, hiszen ezeket a leleteket a magyar Stein Aurél talál
ta meg és ásta ki. Ottlétünkkor emléktábláját is elhelyezték az egyik teremben.
A National Gallery of Modern Art ugyancsak különös élményt jelentett, mert itt külön ter
mekben mutatják be a félig magyar származású, XX. sz.-i indiai festőmüvésznő, Amrita 
Sher-GiI munkáit. Amikor a látogató belép az első terembe, a kiskunhalasi piacot látja 
rögtön a szemben levő képen. Mivel férjem egy kis könyvet is irt a művésznőről, alkalmunk 
volt megnézni a raktárban levő egyél) képeit is. Nagyrészt a földön ülve gyönyörködhettünk 
a magyar és indiai tárgyú festményekben.
Vidéken is, amerre csak jártunk, Igyekeztünk minden érdemleges gyűjteményt megtekinteni: 
így Benáreszben is, ahol férjem a Szanszkrlt Világkonferencián tartott előadást. Lehetősé
geink szerint megnéztünk és meghallgattunk mindent, ami csak arra érdemes volt, legyen az 
klasszikus indiai zenei koncert, tánc, régészeti előadás, vagy éppen egy antik görög 
dráma videó felvételének a megtekintése, amelyet a görög követség tett lehetővé. A gyűj
teményeken kívül tehát akadt még számos egyéb látni- és hallani való is.

Jelenleg milyen kutatási témán dolgozik?
- Két téma foglalkoztat, két teljesen különböző időszak, az i.sz. 1-2.sz., - mert 

egy görög útleírás fordításán dolgozom ebből a korból, ez egyébként Indiát is tárgyalja -, 
a másik pedig a XVI. sz.-, a görög nyeiv utóélete, pontosabban magyarok külföldi tudóskap
csolatai a különböző alkalmakra irt latin és görög nyelvű versek, ajánlások tükrében.

Mik a további tervei?
- Kiadóktól is kaptam néhány ajánlatot, illetve nekem is számos elképzelésem van 

újabb forditásokról, már amennyire időm engedi. Ezenkívül izgat a másik téma is, a Levél
tárban kellene még néhány hiányzó láncszemet megtalálnom, és akkor ebből is megjelenhetne 
valami•

Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula
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NYUGDÍJBA MENT...

Kassai Lajos munkatársunk - a Zeneműtár régi dolgozója - nyugállományba vonulása alkalmá
ból az alábbi, könyvtárunk uj épületét köszöntő versét küldte szerkesztőségünknek. Szíve
sen adunk helyt derűs optimizmust sugárzó költeményének, o magának pedig jó pihenést és jó 
egészséget kívánunk.

ígéretek földjén

A remény évei 
tűntek mögénk, 

s munkával telt el a 
tűrő várakozás.

ALMA MATERÜNK végül 
elbocsátott 

Minket s ŐS BUDAVÁR 
ión az uj lakás: 

otthonunk uj vára, 
ígéretek földje, 

hol tovább világit 
az égő mécses.

Világolj! eszmét 
szolgáló HAZUNK.

Szavad / betűd légyen 
fel zengő, érces.

1986 Bp. Kassai Lajos
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Az OSZK Híradó megindulása 30. évfordulójának közeledtével számonként közreadunk a régi 
évfolyamokból olyan érdekes írásokat, amelyeknek ma is van még némi aktualitása.

Szerk.

■KÖNYVTÁRI KIS ILLEMTAN

Könyvtárunknak örvendetesen sok uj olvasója van. Ezek az "újoncok" természetesen még 
nem Ismerik eléggé a kulturált könyvtárhasználat alapelveit, az olvasók jogait és köteles
ségeit. Jó volna számukra KÖNYVTÁRI KIS ILLEMTANT, esetleg KASSOVITZ KÉPEIVEL K0SZ0RUZ0TT 
KÖNYVTÁRI KIS ILLEMTANT kiadni. A kiadandó illemtan szövegrészéhez szeretnék hozzájárulni 
az alábbi pontokkal.

1/ EGYÉNI ÉS CSOPORTOS LÁTOGATÁS

A könyvtárat LEHETŐLEG EGYENKÉNT látogassuk Házaspárok, jegyesek, komoly kutatási szán
dékkal rendelkező szerelmespárok együttes látogatása megengedhető. Vizsgára készülő barát
nők ne jöjjenek háromnál többen, s a vizsga kilátásait, a professzorok kedélyállapotát, és 
az anyag nehézségeit lehetőleg ne az olvasóteremben vitassák meg. GALERIK KÍMÉLJENEK!

2/ A GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA

AZ OSZK GYŰJTŐKÖRE ERŐSEN KORLÁTOZOTT. Nem tudjuk állományunkba besorolni a könyvek 
lapjai közé helyezett zsebkendőket, ceruzákat, préselt virágokat, cigarettákat, kalucsni- 
kat. Nem vállalhatjuk a könyvtár falain elhelyezett freskók és inscriptiók megőrzését sem.

3/ A BERENDEZÉSI TÁRGYAK VÉDELME

GYUJTŐST, TŰZIFÁT a lakásához legközelebb eső Tüker-telepen szerezzen be. Katalógusfi
ókot ne vigyen haza begyújtás céljából.

98



4/ AZ OLVASOK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME

NE UGORJON RA két lábbal a tárlók üvegére, mert kificamíthatja a bokáját!
NE ÜLJÖN huzamos ideig a hideg folyosó ablakpárkányán, mert fel fázhat!
De NE ÜLJÖN huzamos Ideig az olvasóteremben sem, mert az oxigénhiány súlyos tünetek

kel jár! /fejfájás, émelygés, álmosság./
VEGYE IGÉNYBE kényelmesen berendezett, fütött, tiszta levegőjű társalgóhelyiségein

ket — majd odafönt a Várban.

5/ KÜZDELEM A ZSÚFOLTSÁG ELLEN

SZERETNÉ, ha nem kellene a ruhatárnál negyedórákat várni?
SZERETNE az olvasóteremben kényelmesebb helyet, jobb kiszolgálást?
SZIDJA BARÁTAINAK ÉS ISMERŐSEINEK A SZÉCHÉNYI KÖNYVTARAT! V.B. "

OSZK Híradó 4, 1961. I. sz. Vargha Balázs
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KIÁLLÍTÁS

BUDA VISSZAVÍVÁSÁNAK HÁROMSZÁZADIK ÉVFORDULÓJA 
TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS A BUDAVÁRI PALOTA E ÉPÜLETÉBEN

Az évforduló méltó történeti és muzeológiai jellegű megemlékezésének gondolata már 
az 1983. évi vajai tudományos emlékülésen felmerült. Bizottság alakult azzal a feladattal, 
hogy megszervezze a történelmi eseménnyel kapcsolatos kiállítás megrendezését, továbbá, 
hogy szorgalmazza forráskiadványok, monográfiák és egy díszes kiállítási katalógus megje
lentetését. Örömmel üdvözölhettük az elhatározást, mert a második világháború utáni magyar 
történetírás a hetvenes évekig általában méltánytalanul szűkszavúan, sót sokszor szinte 
ellenséges hangnemben tárgyalta ezt az országos, sót európai jelentőségű eseményt.

Háromszáz évvel ezelőtt az utolsó keresztes hadjárat kihirdetését követően Buda falai 
alá gyűlt össze az a százezer főnyi sereg, amelyben Skandináviától Szicíliáig és Portugá
liától Lengyelország keleti határáig Európa csaknem minden nemzete képviselte magát. Az eu 
rópai keresztény országok, amelyek századok ófa leginkább csak védekeztek, ezuttaI támadásba 
mentek át. Megkezdték az élet-hal ál harcot a törökkel, tudván, hogy amikor Buda és a magyar 
föld felszabadításáért harcolnak, a keresztény szolidaritás ügyének tesznek szolgálatot. 
Buda visszafoglalását nem tekintették hódításnak, hanem egy korábbi, igazságosabb és er
kölcsösebb állapot helyreállításának. Találóan hangsúlyozzák korábbi emlékbeszédekben en
nek az európai összefogásnak szellemiségét: a XVII. századi Európa lerótta Buda falai 
alatt az önfeláldozó hősiesség azon háláját, mellyel a tizenötödik század Magyarországának 
tartozott. Buda visszafoglalása kiinduló pontja volt az egységes Magyarország létrejötté
nek, hogy ezáltal majd újra szorosan hozzákapcsolódjon az összeurópai fejlődéshez.

Forráskiadványok, tanulmányok és megemlékező cikkek sora jelzi az évfordulóra való 
emlékezést. Nagy mulasztást pótolva, reprezentatív kiállításban jelentették meg a nyár 
folyamán Lotharingiai Károly hadinaplóját Buda visszafoglalásáról magyar és német nyelven. 
Iránta ugyanis az utókor hazánkban csupán az esztergomi várfalnál elhelyezett emléktáblá
val fejezte ki háláját./ Péter Katalin válogatásában az ostrom idején irt magyarországi le 
ve lek gyűjteménye, Bel Mátyás Buda visszavivásárol irt müve magyar nyelven, valamint R. 
Várkonyi Ágnes, Barta János, Nagy László, Hegyi Klára és Zimányi Vera tanulmánykötetei je
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lentek meg a közelmúltban. Az évforduló tiszteletére a Budapest és a História című folyói
ratok egy-egy száma teljes terjedelemben a kor eseményeivel foglalkozik. Figyelemre méltó 
cikkek jelentek meg az Ethnographia, Magyarország és a Magyar Nemzet haságjain is.

A kiállítás a Budapesti Történeti Muzeum rendezésében már májusban megnyílt - bizo
nyára gondolva a nyári turistaforgalomra is. Az anyag összegyűjtésében számos fővárosi és 
vidéki levéltár, muzeum, illetve magánszemély nyújtott segítséget.

A kiállítás első részében "Törökvllág Magyarországon és Budán” címmel a török lakta 
területeken kialakított közigazgatási, gazdasági, politikai és vallási élet tárgyi emlékei 
tekinthetők meg: a budai pasák arcképeit bemutató metszetek, továbbá kéziratok, fegyverek, 
szövetek, ötvös és kerámia munkák.

A következő rész "Zrínyitől Thökölyig” címmel a kiállítás a török és osztrák-ellenes 
harcok, események emlékét idézi. A kor politikai és szellemi életében jelentős szerepet 
játszó gróf Forgách Ádámról, Zrínyiről, Thökölyrol, Esterházy I. Miklósról, Pázmányról, 
gróf Königsegg-Rothenfels Lipót Vilmosról, 1. Lipót diplomatájáról és Kapisztrán Jánosról 
készült festményeken kívül fegyvereket hadfelszerelési tárgyakat, térképeket, metszeteket, 
miseruhákat kelyheket stb. láthatunk.

A kiállítási terem legterjedelmesebb része az 1684., majd az ezt követő 1686. évi 
budai hadjárat előzményeit és az ostrom történetét ismerteti.

Az itt kiállított portrék sorát egy XVII. század végén készült festmény nyitja meg, 
amely a boldoggá avatott XI. Ince pápát ábrázolja. XI. Ince pápa a hadjáratot kiemelkedő 
diplomáciai tevékenységgel készítette elő és anyagiakkal igen jelentős mértékben /kb. 10 
millió forinttal/ támogatta, ő rendelte el közvetlenül a budai hadjárat előtt a keresz
tes bulla kihirdetését. Szeptember másodikét, a 77 napos véres ostrom utolsó, győzelmes 
napját Szent István magyar király tiszteletének szentelte az egész Egyház számára. Itt 
látható I. Lipót császár és magyar király portréja is. Az ő uralkodási idejére esik a 
török kiűzése Magyarországról és egyben az erőszakos központosítási kísérlet.

Tizenkét korabeli metszet mutatja be az 1686. évi ostromot megelőző magyarországi 
eseményeket. Tárlóban látható korabeli kiadványok mellett Thököly 1684. évi pátense az or
szág lakóihoz, a pápai bulla a kereszténység egyetemes közösségéhez a török elleni ál
talános keresztes hadjáratra és Pest-PiIis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyve, mely az 
első fegyveres nemesi közgyűlés emléke. Ez a tárló mutatja be kézirattárunkból kölcsön
zött Marsigli gróf 1684. évi jelentését I. Lipót császárhoz, melyben a török elleni hábo
rú és Buda ostromának lehetőségéről ir.

A magyarországi harcokkal kapcsolatos nevezetes személyeket ábrázoló 27 metszet közt 
láthatók a tábornokok arcképei. Az egyik Pálffy János Károly gróf császári altábornagyot 
ábrázolja, aki a lovassági csapatparancsnok volt. Az olajképek közt látható a harcokban 
részt vevő Esterházy Pál herceg, a 15 ezer főnyi magyar haderő szervezőjének, valamint 
Koháry II. István és Esterházy János grófok portréi.

Központi helyen látható a hadvezér Lotharingiai Károly hercegről készült nagyméretű 
olajkép, amely korábban is a királyi palota e szárnyában volt elhelyezve. A herceg szemé
lyes befolyásával nagy mértékben járult hozzá, hogy Buda felszabadítása végre napirendre 
kerüljön. Azok közé tartozott, akik hittel vallották, hogy a magyarságot minden utógondo
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lat nélkül ki kell engesztelni. 1684-1687 között o volt a törökellenes hadjáratok fővezé
re. Személyes bátorságával és kiemelkedő hadvezéri képességeivel segítette győzelemre a 
hadsereget.

A hadi jelentések fontos kiegészítő forrásai, a hadmérnökök által készített hiteles 
ostromtérképek és helyszinrajzok közül négy került bemutatásra. Magyarországot ábrázoló és 
Buda ostromát bemutató 19 metszet és térkép közt látható az OSZK Térképtárából átkerült 
Giacomo Cantelli da Mignola geográfus metszete Magyarországról, mely az ostrom évében ké
szült.

Az ostromló sereg által használt fegyvereken és hadi öltözékeken kívül a tábori sebé
szetnél használt orvosi műszerek is bemutatásra kerültek. A gondos sebesül tel látás eredmé
nye az volt, hogy hatezer ember gyógyultan távozhatott a kórházakból.

A győzelem hazai és nyugat-európai visszhangját is tükrözi a kiállítás. Számos met
szet és röplap számol be azokról az örömünnepéiyekrol, amelyeket Európa különböző városai
ban tartottak. Kéziratos és nyomtatásban megjelent alkalmi irodalmi alkotásokon kívül az 
éremmüvészet emlékeiből is láthatunk néhányat a tárlókban. Témájuk csatakép, mellkép, vár
ábrázolás vagy allegorikus jelenet felirattal. A harcok során érdemeket szerző katonák ré
szére készült egy-egy nemesi címet adományozó, vagy birtokmegerősitő oklevelet Is helyez
tek el a tárlókba.

A további felszabadító hadműveletek emlékét idézik Nagyharsánynál, Belgrádnál, Zentá- 
nál stb. vívott harcokról készült metszetek, érmék, Bádeni Lajos hadműveleti naplója, 
Savoyai Eugen és Frigyes württembergi hercegről készült portrék.

Buda és Pest újjászületését és fővárossá fejlődését a régi telekkönyvek, polgárköny
vek, céhes emlékek stb. idézik. Kéziratos emlékek közt látható Széchényi György herceg
prímás pesti hadikórház-menhely alapitó levele és végrendelete. Széchényi György szinte 
a teljes vagyonát Buda és Pest újjáépítésére, fejlődésére áldozta.

A kiállítás befejező része festmények, szobrok, kiadványok és fotók segítségével 
igyekszik bemutatni, miként őrizte meg az utókor az emlékezetében ezt a jelentős dátumot.
A látogató már az eddig megtekintett tárgyak szemlélésénél is megállapíthatta, hogy az 
1686. évi fényes katonai siker milyen ösztönző hatással volt a korabeli Európára az iroda
lom, zene és más művészetek terén. Csataképek, látképek, allegorikus győzelmi ábrázolások, 
gúnyképek tömege készült a rajzmüvészek, festők, rézmetszők és szobrászok műhelyeiben és 
a szövőszékeken. A történelmi eseményeket megörökítő művészeti alkotások XIX. és XX. szá
zadi emlékei harmonikusan egészítik ki a XVII. század végi és XVIII. század eleji alkotá
sok sorát - utalva egyszersmind a tisztelet és hála megnyilvánulásának időn túli értékeire

Habár a katolikus egyház és az iskolák Buda visszavivását évről-évre megünnepelték, 
jelentősebb megemlékezés csak a kétszázadik évfordulón történt. Kiadásra került Károlyi 
Árpád gazdag levéltári anyagra támaszkodó, máig is nélkülözhetetlen fontosságú monográfi
ája. A fényes ünnepségeken a király, Ferenc József is megjelent. Sor került egy nagyszabá
sú kiállítás megrendezésére is, amelyről egy f,KalauztTI is kiadtak. Ebből kiderül, hogy a 
kiállítások 2208 tárgyat mutattak be, melyet 119 féle gyűjteményből /ebből 20 külföldi/ 
kaptak a kiállítás idejére. A 250. évforduló megrendezésére is sor került 1936-ban. Kiad
ványok jelentek meg, művészi alkotások születtek. A budai várban részben ma is látható
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1686-ra emlékeztető művészi alkotások legtöbbjét ekkor állították fel. Az ünnepségek so
rán először csendült fel a történelmi eseményt ünneplő egyetlen magyar zenemű, Kodály 
Zoltán Budavári Te Deum-a. A történelmi emlékkiállítás megrendezésére ezúttal az Iparmű
vészeti Múzeumban került sor, 38 féle gyűjtemény / ezek közül már csak 10 külföldi/ anya
gából. A kiállításról készült leíró lajstrom 217 tárlóban és táblán elhelyezett tárgyi em
léket regisztrál.

A 300. évfordulóra rendezett kiállítás, - amelyhez megjelent egy szép kiállítású kata
lógus -, minden Igyekezet ellenére sem lett gazdagabb, mint a korábbiak. A látogató sokat 
és sokfélét vár. Ez az igény éppen úgy gondot okozott az eddigiek során legtöbb tárgyi 
emléket bemutató 1886. évi, mint az 1936. évi kiállításoknál Is, 1886-ban Majláth Béla, a 
"Kalauz" szerkesztője arról panaszkodik, hogy habár a kiállítás "... megállotta azon hex. 
lyet, amelyen a más külföldi hasonló természetű kiállítások állnak, ... részlegesen messze 
elmaradt attól, amit a történeti mozzanatokban gazdag eseményre vonatkozóan kiállítani 
lehetett volna." Felszólítás ellenére sem kapták meg a legtöbb helyről a kiállítási tár
gyakat /hazai és külföldi múzeumok, képtárak és az árisztokrácla/. Az osztrák múzeumok, 
könyvtárak és levéltárak azonban készségesen rendelkezésre bocsátották a kívánt tárgyakat 
mindaz 1886. évi, mind az 1936. évi kiállításhoz - s gondolom - adták volna most is. Bi
zonyára más külföldi gyűjteményekből is kaphattunk volna a kiállításhoz olyan tárgyakat, 
amelyek egyik kiállításon sem szerepeltek. Kár, hogy a szállítási és biztosítási díjtól 
visszariadva már a tervezésnél lemondott minden külföldi anyag szerepeltetéséről a rende
zőség. Ha a hivatalos szervek a ml nagysikerű kódex kiállításunk esetében az azonos ter
mészetű kiadásokhoz hozzájárultak, minden bizonnyal most sem zárkóztak volna el a kérés 
elől. Sajnálatos, hogy a fegyvertényt előkészítő fontos diplomáciai iratok külföldi anya
ga hiányzik a kiállításról. Nem látható a korábban kiállított négy művészi "lotharingiai 
gobelin" sem, amely La Malgrangeban készült. A felsorolást folytathatnánk.

A jelen kiállításhoz segítséget nyújtó közintézmények /34/ közt szerepel a Széchényi 
Könyvtár is. Meglepő, hogy csupán öt kézirat, illetve nyomtatvány képviseli gyüjteményünu 
két a Térképtárból két térkép került át a kiállításra. Ezek egyike a fent említett Giaco- 
mo Cantelli da Vignola féle metszet. A Kézirattár Luigi Ferdinando Marsigli 1684. évi 
jelentését I. Lipót császárhoz, továbbá a ráckevei Szabadszállosi Mihály deák által irt 
"Siralomvers a Dunáméi lék pusztulásáról Buda ostromai miatt, 1687-ből..." c. müvet adta át. 
Ez utóbbi a korábbi kiállításokon nem szerepelt. A hirlaptári gyűjteményből a Vasárnapi 
Újság 1886. évi számait kérték át.

Az 1886. évi kiállításra a bemutatott 360 nyomtatványból a Magyar Nemzeti Muzeum Könyv
tára és Kézirattára 82 nyomtatványt és 23 kéziratot adott át. A magánkölcsönzők közül gróf 
Apponyi Sándor, akinek gyűjteményében több, mint 150 magyar vonatkozású külföldi nyomtat
vány volt az 1686. évről, szelektálások után 42 nyomtatványt érdemesnek tarthatott arra, 
hoqy bemutatásra kerüljön. Gyűjteményéből átadott eqy üveqfestményt, metszet- és kézirat- 
qyüjteményéből ötöt. Ezek az alábbiak: 1/ Marco d'Avianoról készült fametszet, ő a nagy 
viadal Kapisztránja volt. Lotharlngiai Károlyt kisérte el a hadjáratra. Haditerveket ké
szített és gyors támadásokra sarkallta a katonákat. Arcképe csak az 1886. évi kiállításon
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szerepelt. 2/ Maximi lián Emanuel bajor választófejedelem és hadvezér térképe. Rézmetszet. 
3/ az 1687— ík mohácsi csatakép. 4/ Rézmetszetes kép Budáról. 5/ Buda visszavételére ren
dezett első és második ünnepély tervrajza.

Az 1936. évi kiállításon az Országos Széchényi Könyvtár már csak 38 nyomtatvánnyal 
szerepelt. Hasonló a helyzet a hazai művészeti alkotások bemutatásánál is. Jobban hangsú
lyozhatták volna a kiállítás rendezői az esemény nemzetközi jellegét is - mint 1886-ban: 
a harcban résztvevők nemzeti hovatartozásának megfelelő zászlók és clmerképek elhelyezésé
vel. A kiállítás előcsarnokában ez megoldható lett volna.

A kiállítás október ötödikéig tekinthető meg.

Szegleti Ildikó

** *
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

AZ OSZK SZAKSZERVEZETÉNEK SEGÉLYEZÉSI MUNKÁJÁRÓL

A növekvő gazdasági terhek minden embernek egyaránt nehezebb életfeltételeket terem
tenek, de főleg a többgyermekes családoknak és a nyugdíjasoknak. A szakszervezet segélyezé
si kerete szinte évek óta ugyanaz, a csekély emelkedés az OSZK dolgozói létszámának emel
kedésével is alig arányos.

Az őszi beiskolázási segélyek szétosztása után feltehetően többen akadtak olyanok, 
akiknek a korábbi években megszokott segély elmaradása csalódást okozott. Kénytelen volt 
a TT a rendelkezésére álló keretet szigorúbb szempontok szerint szétosztani, a 3.500.- 
forintőn felüli egy főre jutó jövedelmet felső határnak venni, és azon alul is differen

ciálni. így a végül is kiosztott, iskolás gyerekenkénti 400.-, ill. 500.- forintos /ese
tenként még kisebb/ összeg alig jelenthetett komoly segítséget a növekvő iskolai kiadá
sokban.

Hasonló a helyzet az egyéb segélykérelmek elbírálásakor is. Sokszor vagyunk kénytele
nek elutasítani kérelmeket, bár megértjük, hogy a kérelmező szorult anyagi helyzetében 
fordul bizalommal a szakszervezethez, de a mi jószándéku kozzáállésünkön felül elegendő 
pénz is kellene ahhoz, hogy minden rászorulón segíthessünk.

A kollégák szives megértését kéri 
Kovács Lászlóné 

TT elnök

*
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Az OSZK által évről-évre biztosított üdülésről Vámos Petemé és Maczlka Béla beszámolóját 
közöljük.

NyARALÁS LEÁNyFALIIN

A könyvtár ezen a nyáron házat bérelt Leányfalun, ahol tiz gyönyörű napot töltöttem 
fiaimmaI.

Három család üdülhetett itt egyidejűleg. Minden kényelmünk megvolt, nagy kert, TV, 
hűtőszekrény, főzési lehetőség, amit alaposan ki is használtunk. Az utcánk és a főút ke
reszteződésében volt egy kis élelmiszerbolt, ahol tulajdonképpen minden kapható így
nem voltak beszerzési nehézségeink. Többnyire közösen tőztünk, megosztottuk a munkát. A 
jó idő és kedves házigazdánk segítségével egyik este bográcsban főztük a paprikáskrumpIit, 
a gyereksereg nagy örömére.

Napjaink legnagyobb részét a kirándulás és a fürdés töltötte ki. A környék csodálatos. 
A főút végig a Duna mellett kanyarog, a keresztutcák mindegyike a hegy felé - fölfelé in
dul. Az utcák végétől rövid kaptató után felejthetetlen kilátás tárult a szemünk ele. A 
nagy meleg ellenére is kellemes sétákat tettünk az erdei utakon. Legnagyobb vállalkozásunk 
a zebegényi kirándulás volt. Csodálatos hajóút után érkeztünk Zebegénybe. A falu neveze
tességeinek megnézése után nekivágtunk a Nagymaros felé vezető túristautnak, keresztül a Bör
zsönyön. Délután értünk Nagymarosra, ahonnan komppal keltünk át Visegrádra és onnan 
visszabuszoztunk Leányfalura.

A másik nagy élvezet a strandolás volt. Bérletet váltottunk a leányfalui strandra 
/amit a könyvtár utólag megtérít/, amely négy medencéjével és tiszta, rendezett területé
vel minden igényt kielégít. A Pap-szigeti strand sincs sokkal messzebb onnan, ugyanúgy 2-3 
buszmegálló, csak az ellenkező irányba. Ennek a strandnak talán még nagyobb a területe és 
több a régi, nagy fákkal árnyékolt terület.

De aki valóban pihenni vágyott, az is megtehette. A főúttól kissé feljebb fekvő ház 
csöndes kertjében hintaágy és kempingbutorok adtak lehetőséget napozásra, olvasásra. A 
néhány percre lévő Duna parton pedig nagyszerű lehetőség nyílik a horgászásra.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, élveztük a nyugalmat és a jó levegőt. A 
házigazdáink barátságos és készséges emberek, akikkel remekül megértettük egymást. A tiz 
nap teljes kikapcsolódást nyújtott és kellemes élményeket szereztünk. Remélem a jövő nyá
ron is üdülhetünk Leányfalun.

Vámos Péterné
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LEÁNyFALUSI ÜDÜLÉS

Nincs viszonyítási alapom, mert életemben először üdültem un. szervezett formában.
Jó lévegóre, csendre, f!passziv kikapcsolódásra” vágytam, lehetőleg Budapest közelében. 
Ahogy mondani szokták: ez mind bejött!

A gazda, Pencz Ferenc háza, a Kilátók útja 25-ben, Leányfalu déli részén van, az Aká
cos ut /nem "akácos uuut...", de itt a buszmegálló/ választja el Szentendre északi csücs
kétől. A busz 8 Ft-ba, a taxi 64-be kerül a Hévtol. Az enyhe lejtésű utcán kb. 200 métert 
kell felfelé kapaszkodni a ll-es müuttól, amelyet itt természetesen Móricz Zsigmond útnak 
neveznek. A sarkon élelmiszerbolt, változó árukészlettel, zöldség, gyümölcs, és mélyhűtött 
húsféle is kapható.

A ház eredetileg is üdülőfélének épült. A földszinten társalgó /TV/, konyha, kamra 
van, de ezeket a szezonban a háziak nem használják, ok egy melléképületben főznek, ta
nyáznak. Nincs belső lépcsőház, az emelet kívülről érhető el. Az első emeleten van egy 
kétágyas üdülőszoba, és a háziak hálószobája. A második emeleten /Itt már van belső lép
cső/ két háromágyas üdülőszoba található. Mindkét emeleten fürdőszoba, WC. A telek egy 
része gyepes, tollaslabdázni, napozni, hintázni lehet. A kert vége egy patakmederre 
nyílik, ide teraszosan szalonnasütő helyet csináltak. Jövőre állítólag újabb terasz ké
szül, ahol elfér egy pingpongasztal is.

Akinek van autója, lehetőleg azzal menjen, mert a bolton, a Határcsárdán és a Duna- 
parton kívül minden /fagylaltozó, posta, ABC, strand/ 2-3 buszmegáilónyi távolságra van.

A háziakról nem nyilatkozom, mert elfogult vagyok velük szemben. Barátaink lettek.
A nyaralótársak - kollégáink: egyik jobb mint a másik.

Maczika Béla
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