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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A kutatási tevékenység az Országos Széchényi Könyvtárban

A kutatómunka a Széchenyi Könyvtár hagyományos tevékenysége. A könyvtár lehetőségei 
koronként változtak. 1980-ban a hazai kutatóintézmények sorában számontartott intézménnyé 
vált, kutatóhellyé minősült. Uj helyzetében nőttek az intézmény lehetőségei és megnöve
kedtek a vele szemben támasztott elvárások. Az 1980-as években uj tudománypolitikai kon
cepció és rendszere alakult ki, amely az országos kutatási programba beilleszti a közgyűj
teményekben, igy az Országos Széchényi Könyvtárban folyó kutatásokat és központi forrá
sokból támogatást tud ezekhez a munkálatokhoz biztosítani. A kutatói igények feltérképe
zése a pályázati rendszer koordinálása érdekében a hazai kutatóintézmények rendszerében 
kutatásszervezési egységeket hoztak létre.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kutatásszervezési csoportja 1983-ban alakult. A kuta
tásszervezés célul tűzte ki az OSZK hagyományainak megőrzését továbbvitelét és az uj 
feltételeknek megfelelően az uj kutatási szervezetben az OSZK igényeinek és érdekeinek 
képviseletében a reáháruló feladatok elvégzését.

I985-I986-ban a hazai kutatásirányitás és tervezés területén is, mint az ország éle
tének egészében az OSZK életében is az előző 5 éves ciklus eredményeinek összegezését és 

az uj 1990-ig terjedő kutatási periódus programjának kialakítását kellett elvégezni.
A könyvtárban folyó kutatások köre két nagy csoportra osztható:

- az intézményi kutatásokra és
- az egyéni kutatásokra.

v.ö. Németh Mária: Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkája és kiadványi 
tevékenysége 1919-1935. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1981. Bp. 1983. 
p. 135-183.

Kovács Ilona: Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkája és kiadói tevékenysége 

1936-1944. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1968/69. Bp. 1971. p. 171-184.
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Az intézményi kutatások keretében az OSZK alapfeladatait kiegészítő számos kiemelke
dően fontos szakmai feladat került be az országos kutatási feladat rendszerbe és kapott 
támogatást az országos kutatási pénzforrásokból a pályázati rendszeren keresztül. .A könyv
tár kutatásai a következő csatornákon keresztül részesülnek támogatásban:

- az Országos Tudományos Kutatási Alap /OTKA/
- az Országos kutatási programok közül a társadalomtudományi kutatási 

programok, az un. Ts 4/3, Ts 4/4 és Ts 4/5
- a Tudományszervezési és Informatikai Intézet.

Az 1986-1990-es tervidőszakra ezekhez a forrásokhoz a Széchényi Könyvtár és a KMK 

29 pályázatot nyújtott be, amelyből 15 téma kapott támogatást, összesen 7.670.000,- Ft'ér
tékben.
A támogatott témák a következők:
OTKA

Hungarika kéziratkataszter 2.400.000,- Ft /5 évre/
/Témafelelős: dr. Windisch Éva/
Uj kutatás.

Ts 4/3
A közművelődés helyzete és perspektívái

Az 5-10 éves korosztályok olvasási kultúrája
/Témafelelős: dr. Nagy Attila/
Folyamatos kutatás
A finn-magyar irodalom betogadás vizsgálata
/Témafelelős: dr. Nagy Attila, Lőrincz Judit/ 
Uj kutatás
Az olvasási értékrend kutatása 

/Témafelelős: Gereben Ferenc/
Folyamatos kutatás
Könyvtár és társadalom /1988-tól/
/Témafelelős: Szabó Ferenc/
Folyamatos kutatás

Ts 4/4
Kulturális és történelmi hagyományaink kutatása

Régi magyarországi nyomtatványok és
külföldi szerzők publikációi 
/Témafelelős: dr. Borsa Gedeon/
Folyamatos kutatás

250.000,- Ft

400.000,- Ft

400.000,- Ft

100.000,- Ft

I.150.000,- Ft /5 évre/

670.000,- Ft

Magyarországi hírlapok és folyóiratok
bibiiográfiája 1921-1944 550.000,- Ft
/Témafelelős: dr. Ferenczy Endréné/
Folyamatos kutatás
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Magyarországi gyűjtemények a 16. századi antikva
nyomtatványok katalógusa 

/Témafelelős: dr. Borsa Gedeon/
Uj kutatás
Magyar Nemzeti Színház 1837-1937 
/Témafelelős: Belitska-Scholtz Hedvig/

Ts 4/5 Magyarságkutatás
Hungarika regisztráció 
/Témafelelős: dr. Kovács Ilona/
Folyamatos kutatás 

Hungarika információ 
/Témafelelős: dr. Kovács Ilona/
Folyamatos kutatás
Határon túli magyarság sajtójának repertórium
programja
/Témafelelős: dr. Csapody Miklós/
Uj kutatás

590.000,- Ft

610.000,- Ft

2.420.00,- Ft /5 évre/

450.000,- Ft

150.000,- Ft

150.000,- Ft

750.000,- Ft /3 évre/

TI I Tudományszervezési és Informatikai Intézet
Az I. világháború alatt 1920-ig elkészült egy pél
dányban meglévő fénykép- és filmgyűjtemény
megmentése 100.000,- Ft
/Témafelelős: Nagy Zoltán/
Uj kutatás
Könyvtári állományok védelme, károsodásuk
megelőzésére és helyreállításukra szolgáló
módszerek és eljárások kidolgozása 600.000,- Ft
/Témafelelős: Kastaly Beatrix/
Folyamatos kutatás
A 18-19. századi értelmiség rekonstrukciója 250.000,- Ft
/Témafelelős: dr. Kovács Ilona/ _____________ 950.000,- Ft

Mindösszesen: 7.670.000,- Ft

A Széchényi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére a gépesítés elindítására 

további csatornákból jelentős támogatásban részesült

21.800.000,- Ft

x
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Egyéni kutatások /a Széchényi Könyvtár kutatónappal támogatja/

Az OSZK munkatársai közül átlag 70-80 fő részesül kutató idő kedvezményben. Közülük 

általában 10-15-en dolgoznak egyetemi doktori disszertáción.
Az egyéni kutatások három olyan nagy témakörbe sorolhatók, amelyek az intézmény öt

éves középtávú kutatási tervében is helyet kaptak. E témakörök
- könyv- és könyvtártörténeti kutatások

/OSZK történeti kutatások, a magyarországi nyomdászat, könyv, sajtó és 

könyvtártörténet egyes korszakainak és területeinek feldolgozása, 
könyvészeti munkák/

‘ - A nemzeti könyvtár gyűjteményére alapozott szaktudományi kutatások
/történettudományi, zene-, színház-, művelődéstörténeti kutatások, nyelv- 
és irodalomtudományi kutatások, textológiai munkák/

- A könyvtári munka fejlesztésére vonatkozó kutatások /gépesítés, szabványosí
tás, informatika, restaurálás stb./

A kutatóink fele a szaktudományi kutatások, egynegyede a könyvtártörténeti, illetőleg a 
fejlesztési témák területén dolgozik.

A kutatási eredmények közzététele igen fontos feladat.
Az egyéni kutatási eredmények egyéni publikációk formájában látnak napvilágot. Munka

társaink évente kb. 90-100 könyvet, tanulmányt, közleményt jelentetnek meg. Évente álta
lában 15-20 konferencián tartanak előadást.

Az egyéni közlemények jó része nem OSZK kiadványként, hanem a hazai és a nemzetközi 
tudományos élet kiadványaiban jelen ik meg.
Az egyéni kutatások eredményeinek megjelentetésére kitűnő lehetőség az OSZK Évkönyve és 

esetenként az OSZK sorozat /Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Uj sorozat. I- 

Budapest 1984-/ kötetei.

Az intézményi kutatások eredményeinek többsége a Széchényi Könyvtár saját kiadványá
ban látnak napvilágot. Ezek egy része saját sokszorosítóban, más része külső nyomdában 
készüI:

- a saját sokszorosító kapacitása a létrehozott kéziratok mennyiségéhez képest 
szűknek bizonyul, ezen a területen a könyvtár fejlesztési tervei hoznak megoldást.

- a külső nyomdát igénylő kéziratok esetén a rendelkezésre álló költségfedezet na
gyon kevés, a Kulturális Alap és más pénzforrások teszik lehetővé az elkészült 
kéziratok megjelentetését.

Az OSZK kutatási műhely lehetőségeinek, fórumainak, propagandájának továbbfejlesz

tését tervezi az intézmény. Ennek lehetőségeit növeli a Magyarságkutató csoport tevékeny
sége. A tervek végrehajtása a jövő feladata.

Kovács Ilona
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A Restauráló Laboratórium munkájáról

1983-ban költöztünk fel a Budavári Palotába, a könyvtár osztályai közül elsőként. 
Akkor kaptuk ugyanis azt a feladatot, hogy restauráljuk a Budapesti Egyetemi Könyvtár 
35 kódexét. Ezek a kódexek - amelyek között 12 Korvina is van - 1877-ben kerültek vissza 
Törökországból, igen rossz állapotban. Az első károsodások valószínűleg akkor érhették a 
kéziratokat, amikor a törökök elhurcolták azokat a királyi várból, azután valószínűleg 

nedves környezetben tárolták őket. így következett be az a súlyos penészgomba, baktérium 

és rovarok okozta károsodás, amely némelyik kódexet szinte teljesen elpusztította.
A feladat izgalmasnak ígérkezett, de némi félelmet is keltett bennünk: hogyan fogunk 

megbirkózni a nem mindennapi szakmai problémákkal, hogyan tudunk eleget tenni a várakozás
nak, nem vallunk-e majd kudarcot?

Mintegy három éves előkészületi és kísérleti munka kezdődött. Először meg kellett 
állapítani mi okozta a kódexek pusztulását, a károsodási folyamat kémiai vagy biológiai 
jellegire, vagy esetleg mindkettő? A pusztító folyamatok vajon jelenleg is folytatódnak-e? 
A vizsgálati munkában részt vettek saját vegyészeink /ragasztók vizsgálata, pH mérés/ 
és külső intézmények szakemberei: vegyészek, mikrobiológusok, bakteriológusok,végezték el 
a festékanaIizist és a kódexeken lévő penészgomba és baktérium fajták azonosítását. /Ez 
a munka - szünetekkel és zökkenőkkel ugyan - még mindig folyik./ Kelet- és Nyugat-Európa 
legnevesebb restauráló műhelyeit látogattuk meg, hogy az ott alkalmazott pergamen restau
rálási módszereket megismerjük. Ezután restaurálási terveket készítettünk, és mivel több 
uj eljárást szerettünk volna alkalmazni szükségessé vált kísérletek és vizsgálatok elvég
zése. EIŐ kellett teremteni az ezekhez szükséges pénzt is. A Művelődési Minisztériumtól 
e célra 600.000,- Ft-ot kapott intézetünk. Az Egyetemi Könyvtár is hozzájárult a külső 
szakértők megbízási dijaihoz. Több évre szóló szerződést kötöttünk a Bőripari Kutató és 

Fejlesztő Vállalattal, ahol elvégezték számunkra az uj eljárások bevezetéséhez szükséges 

kísérleteket és vizsgálatokat. Felvettük a kapcsolatot a Papíripari és a Textilipari 
Kutató Intézetekkel is. A Papíripari Kutató Intézet a cellulóz rostanyagot biztosítja 

számunkra, a Textilipari Kutató Intézetben pedig összehasonlító sztereomikroszkópos felvé
teleket készíttettünk munkánk kísérleti szakaszaiban. A Fővárosi KÖJÁL-ban is folytattunk 

kísérleteket a kódexek fertőtlenítésével kapcsolatban. Minden eltervezett módszert - kü
lönösen ha az uj volt - megvizsgáltunk, nincs-e valamilyen hátrányos vagy károsító hatása 

a kódexek anyagaira. Mindez igen hosszadalmas volt és nem is ment mindig simán.
Közben azonban már folyt a munka: a restaurátorok dolgoztak a kevésbé rossz állapot

ban lévő papír alapanyagú kódexeken. Ezekkel kevesebb probléma adódott, mint a pergamen 

kéziratokkal.
Kézirattárosok, paIeográfusok, Korvina szakértők, művészettörténész, kötéskutató és 

restaurátorok szakértői bizottsága hozott döntést a kódexek kötéseivel kapcsolatban. A 

törökök ugyanis, mielőtt visszaadták a köteteket, török stilusu egészbőr kötéssel látták 

el azokat, a kézbevehetetlen lapokat papír és pergamen darabkákkal ragasztgatták meg, 
sok könyvtestet körülvágtak, igy a marginális glosszák, lapszéli díszítések, festett met
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szések megcsonkultak vagy eltűntek. Egyetlen kódexnek sem maradt meg az eredeti kötése.
A bizottság úgy döntött, hogy - ha egy mód van rá - tartsuk meg a török bőrbori tokát, 
mert azok már hozzá tartoznak a kódexek történetéhez. Ki kell cserélni azonban a silány 

minőségű papír táblákat és előzékeket jó minőségű anyagokkal.
Legtöbb fejtörést az okozta számunkra, hogyan oldjuk meg a penészgombák, baktériumok 

és rovarok által megcsonkított és meggyengült pergamen levelek kiegészítését, illetve meg
erősítését, valamint a károsodott festékek és aranyozások rögzítését. A kiegészítésre tel
jesen uj eljárást dolgoztunk ki, amelyhez hasonlóval még csak egy-két igen fejlett nyuga
ti restauráló laboratóriumban kísérleteznek. Ez a pergamenöntés. Lényege: egy házilag csi
náltatott vákuumasztalon folyékony péppel egészítjük ki a csonka lapokat. A pép pergamen
rostot, japánpapirból feltárt többféle célulózrostot és más adalékokat tartalmaz. A legel
ső kísérletek 1984-ben rendre nem sikerültek: a kiegészített rész levált a kísérleti per
gamen töredékről. Elkeserítő volt, de tovább gondolkodtunk és próbálkoztunk. Szlabey 
Györgyi - az Egyetemi Könyvtár Iaboratíriumunkban dolgozó munkatársa - rengeteg próbadarabot 
készített, mig rájöttünk, mi a hiba. Változtattunk a pép összetételén és megváltoztattuk 
az öntési módszert is. Az eredmény javult, végül már 800-1500 hajtogatást is kibírt a pró
badarab. Végül elszakadt az eredeti pergamen töredék, de nem vált el a hozzá öntött pót
lás. A szakitó szilárdsági próbák is igen jó eredményt mutattak. A miniaturák sérült fes
ték rétegeit és a tintát egy bécsi tanulmányút során látott uj anyaggal, egy cellulóz 
származékkal rögzítettük. De mivel a kódexek tintájának összetétele változó, egyes esetek
ben más megoldást kellett találni, mert a vegyszer oldószere oldotta volna a tintát. A sé
rült aranyozások rögzítésére is uj módszert alkalmaztunk: egy emulziót készítettünk, 
amelynek fő alkotórésze az aranyfüst lemezek rögzítéséhez eredetileg is használt tojás 
fehérje.

A légidőigényesebb kísérleti szakaszon túljutottunk, és eddig 18 papír és pergamen 

kódex restaurálásával elkészültünk. Azonban szükség volna még néhány vizsgálat elvégzésé
re a Bőripari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál. /Pl.: néhány öregitési próba, a Dániából 
mintaként behozatott pergamenpor vizsgálata stb./ és folytatni kellene a még restaurálás
ra váró kódexek analízisét. Miután a 600.000 Ft-unk elfogyott - hogy ezeket a munkákat el
végeztethessük - a Kulturális Alaphoz folyamodtunk pénzért. Reméljük, meg fogjuk kapni a 
szükséges összeget.

Hátra van még néhány olyan rendkívül rossz állapotú kódex restaurálása, amelyeket 
szinte nem lehet érinteni, lapozni a további károsodás veszélye nélkül.

Az OSZK Kézirattárában is vannak Törökországot megjárt kódexek. Egyikük, az Egyetemi 
Könyvtár kódexeihez hasonlóan, erősen sérült Korvina. Ebben az évben hozzákezdenek a res
taurátorok rendbehozatalához. Munkaideje előre láthatóan 8-900 óra lesz.

A kódexrestaurálás területén eddig elért eredményeinkről a Központi Múzeumi Igazga
tóság 6. Nemzetközi Restaurátor Szemináriumán /Veszprém, 1987. julius 13-23./ diaképekkel 
illusztrált előadásban számoltam be, amelyet a külföldi szakemberek nagy érdeklődéssel és 

elismeréssel fogadtak. A konferencián Kastaly Beatrix a restaurátorok oktatásában elért 

szép eredményeket mutatta be posztereken. A konferencia után a külföldi kollegák közül
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mintegy 35-en jöttek el a Restauráló Laboratóriumba, hogy ismerkedjenek munkánkkal és 

megtekintsék röqtönzöttkiáIIitásunkat. Az Egyetemi Könyvtár restaurált kódexein kivül 
bemutattuk az OSZK küIöngyüjteményeinek és az egyházi könyvtáraknak készülő vagy már 
restaurált könyveket, kéziratokat, térképeket is. A konferencia mintegy száz külföldi 
résztvevője megtekintette a könyvtár kiállítását és olvasótermeit is.

Beöthyné Kozocsa Ildikó

könyvtárközi kölcsönzés

Szerződés az MTA-Soros Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár között

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés valutaköltségeinek a fedezetére 1987-ben sikerült a 
Soros Alapítványtól támogatást kapnunk. Az egyezmény létrejöttében Vályi Gábor és Poprády 
Géza voltak segítségünkre, az Alapítvány részéről Quittner János titkárságvezető és Kardos 
László a Bizottság titkára írták al.á, az OSZK részéről Szente Ferenc főigazgatóhelyettes.
A feltételekről részletes tájékoztatást nyújt, maga a Szerződés:

SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

egyrészről MTA-Soros Alapítvány Bizottság Titkársága - I525 Budapest, Pf. 34., /Továbbiak
ban: Titkárság/,

másrészről Országos Széchényi Könyvtár - Budapest, I827 székhelyű kedvezményezett /további
akban: Kedvezményezett/

az alábbi szerződést kötik:

1. Kedvezményezett a könyvtárközi kölcsönzés keretében külföldi könyvtáraktól bekéri a 

hazai kutató munkához igényelt külföldi szakirodalmat eredetiben vagy másolatban. A 

könyvtárközi kölcsönzés jelentősége és mértéke különösen megnőtt azt követően, hogy 
csökkent a kutatóknak a tőkés országokból származó szakirodalom beszerzésére fordít
ható devizakerete. Kedvezményezettnek a könyvtárközi kölcsönzésben legfontosabb part
nere a The British Library Document Supply Centre, amely a legszélesebb körben és a 
leggyorsabban küldi a kért irodalmat.

2. A könyvtárközi kölcsönzés díjtételei fokozatosan növekedtek. Erre is figyelemmel a Mű
velődési Mi ni sztérium áItaI Kedvezményezettnek biztosított I987. évi mintegy 30.000.- 
USD összeg - Kedvezményezettnek a viszontkölcsönzésekből eredő devizabevétele mellett - 
nem fedezi az évi szükségletet. Kedvezményezett erre figyelemmel támogatást kért pá
lyázatában a Titkárságtól.
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3. Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság - a New-York-i Soros Alapítvány álláspontjának meg
felelően odaítélt Kedvezményezettnek egyszeri támogatásként 10.000.-, azaz Tízezer USD 

összeget.

4. A New-York-i Soros Alapítvány a szerződés aláírását követően az odaítélt 10.000.-, 
azaz Tízezer USD összeget átutalja Kedvezményezett javára a The British Library 

Document Supply Centre számlájára. Az átutalás megtörténtét a Soros Alapítvány közli 
a Titkársággal, ill. Kedvezményezettel. Az átutalásról szóló értesítés kézhezvételét 
követő további 30 napon belül Kedvezményezett befizeti a 10.000.- USD Ft- ellenértékét 
a Titkárság számlájára. A Ft-eIIenérték meghatározásánál a devizaösszegnek a The 
British Library Document Supply Centre számlájára történő átutalása időpontjában érvé
nyes MNB középárfolyam az irányadó.

5. Kedvezményezett az átutalt devizaösszeget a könyvtárközi kölcsönzés dijaira számol
hatja el. Az összeg felhasználásával bonyolított kölcsönzések eseteiben Kedvezményezett 
köteles a kölcscnkérőkkeI közölni, hogy a kölcsönzés deviza költségeit az MTA-Soros 
Alapítvány fedezi. A Titkárság az összeg felhasználási ideje alatt jogosult ennek a 
feltételnek a teljesítését ellenőrizni.

6. Az odaítélt devizaösszeg kizárólag a könyvtárközi kölcsönzés költségeinek fedezésére 
fordítható. Kedvezményezett tudomásul veszi azt az általános pályázati feltételt, hogy 

pályázati összeg csak a pályázati célra használható. Az eltérő cél re felhasznált összeg 
visszafizetendő a Titkárságnak, ill. a Soros Alapítványnak.

Kelt Budapesten, 1987. julius

Fejes Józsefné
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KIADVÁNYAINK

Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849.

Sajtóbibliográfia jelent meg az 1705-1849. evekben, a történelmi Magyarország és 
Erdély területén bármely nyelven kiadott hírlapokról és folyóiratokról. Régen nélkülözött 
kézikönyvet használhatnak a kutatók, akik Rákóczitól a szabadságharc befejezéséig foglal
koznak sajtótörténettel, irodalomtörténettel, művészettörténettel és általában kultúrtör
ténettel. Fontos kiadvány ez, mert Magyarországnak nincs a mai kutatás igényeit kielégítő 

sajtóbibliográfiája. Szalády Antal: A magyar hirlapirodalom statisztikája 1780-1880 cím
mel 1884-ben jelent meg, csak magyar nyelvű periodikumok adataival. Kereszty István csak 

címjegyzéket sorolt fel az 1705-1867. évek sajtójáról, A magyarországi időszaki sajtó idő
rendi áttekintése címmel. Dezsényi Béla munkája 1941-ben jelent meg A magyar hírlapiroda
lom első századának 1705-1805. évi kiadványairól. Megjelent az 1825-1867. közötti korszak 

sajtójának négy kötetes összeállítása 1950-ben és 1959-ben. Szerkesztette I. Tóth Zoltán, 
Kemény G. Gábor, Katus László, cime: Magyar történeti bibliográfia, a sajtórészt össze
állította V. Busa Margit. Az ő adatgyűjtésével jelent meg A szabadságharc sajtójának bib
liográfiája 1957-ben. Lakatos Éva 1972-től Magyar irodalmi folyóiratok címmel állít össze 
bibliográfiát az I786-I944-ben kiadott magyar nyelvű folyóiratokról. - Ezek az előzmények.

A most megjelent, immár minden adatra kiterjedő sajtóbibliográfia egyedül végzett, 
több évtizedes munkám. Külföldi kutatók érdeklődésére számítva német és francia fordítás
ban is megvan az Előszó, a Tartalomjegyzék, a Bevezetés, minden fejezeteim és minden több
ször ismétlődő szó és rövidítés. A két kötet összesen I 214 lap. A Tartalomjegyzéke a kö
vetkező:

I. kötet 
Előszó 

Bevezetés
A feldolgozott könyvtárak betüröviditése, kódjele, név- és címjegyzéke 

Ismétlődő adatok rövidítése
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Sajtóbibliográfia az 1705-1849. évben megjelent hírlapokról és folyóiratokról 
Táblázat a szabadságharc 1848-1849. évi sajtójáról
Sajtótörténeti szakirodalom; egy-egy címre és több címre hosszabb időszakra vonatkozó 

irodalom

I I. kötet
A hírlapok és folyóiratok megjelenési éve 

A hírlapok és folyóiratok megjelenési helye 
A hírlapok és folyóiratok nyelvek szerinti csoportosítása 

Szerkesztők és kiadók mutatója 
Kiadók, nyomdászok és nyomdák mutatója 
A mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke 
A mellékletek illusztrátorainak névmutatója 

A mellékletek zeneszerzőinek névmutatója 

Szemé Iynévmutató

A sajtónak ebben a legkorábbi, induló időszakában a hírlapokon és folyóiratokon nem 

tüntettek fel minden impresszum-adatot, ezért a most érvényes sajtóbibliográfiai szabvány 
nem hozható párhuzamba a korai időszak sokszor hiányos impresszum-adataival. Feldolgozá
som eltér a mai szabványtól azzal, hogy címváltozás esetén nem kezdtem uj címfelvételt a 

legtöbbször azonos szerkesztő, kiadó, nyomdász és nyomda adataival. A címváltozást egyet
len sorral oldottam meg, visszautaltam az induló, legelső címre. A szabadságharc éveiben 
több folyóiratot más-más címmel adtak ki a cenzúra betiltása, illetve kijátszása miatt.
/Ha a mai szabvány szerint széttördeltem volna a gyakori címváltozással megjelent perio- 
dikumokat, ez a munkám két kötet helyett legalább három kötetes lenne./ Nemcsak anyagtaka
rékosság vezetett a feldolgozásnál, hanem takarékosság a kutatók idejével is. Nem kell 
azonos impresszum-adatokkal kiadott periodikumok címváltozásait összekeresgélni ahhoz, hogy 

minden adatot együtt lássanak. Egyetlen tekintettel együtt látják a periodikum egész éle
tét.

A címfelvétel csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a kiadványról olvastam 

le. A kiegészítő adatokat - ha voltak - a Megjegyzés c. rovatban találjuk. A meglévő imp
resszum-adatok a mai szabvány adatfelsorolását követik; cím, alcím, indulás és megszűnés 

keltezése, a megjelenés időszakossága, szerkesztő/k/, kiadó/k/, nyomdász/ok/, nyomdá/k/. 
Méretet nem centiztem, mert ez csak attól függ, hogy a könyvkötő mennyit vágott le a 

lapok széléből. Előfordult, hogy azonos periodikum első és másodpéldányának mérete eltér 

egymástól. Csak 2r., 4r., 8r. méreteket határoztam meg. Jelöltem a nyomda sorszámozásának 

tévedéseit.

Csaknem száz könyvtár, múzeum és levéltár állományának minden kézbevett évfolyamát, 
illetve minden egyes számát nyilvántartottam. Táblázatot készítettem a szabadságharc 

sajtójáról; melyik hónapban jelent meg, meddig létezett és mikor szűnt meg egy-egy perio- 
dikum.

ÖsszeálIitottam külön-külön egy-egy címre és több címre, hosszabb időszakra terjedő 
szakirodaI mát.
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All. kötet Mutatókkal kezdődik, a hírlap és folyóirat megjelenési éve, helye, nyelve 

szerint. A szerkesztő sokszor a személyében kiadó, vagy a kiadó nyomdász is. Van szerkesz
tő kiadó és kiadó nyomdász, ill. nyomda feltüntetését kimutató nyilvántartásunk arról, 
hogy ki, mikortól meddig dolgozott valamelyik hírlapnál vagy folyóiratnál. Egyetlen 

tekintettel látjuk egy-egy személy egész munkásságát.

Külön egység a mellékletek cimleirása és lelőhelyjegyzéke. Ilyen feltárást külföldi 
sajtóbibliográfiákban sem találtunk. Elkellene ismertetni, hogy a hírlapok és folyóiratok 

nem szövegközi képei, mellékletei úgy tartoznak ezekhez a kiadványokhoz, ahogyan a köny
vekhez a mellékleteik. Ezek nyilvántartása természetes, bevett szokás nagyon régóta. 
Valamennyi periodikum-melléklet unikum, nem találhatunk olyan évfolyamot, amely minden 

mellékletet tartalmaz, ezért lelőhelynyilvántartást is adtam. Melléklet minden látkép, 
arckép, térkép, felhívás, zenemű stb. amely nem szövegközi kép. A megtalált mellékletek 
cimleÍrását közöltem, de amelyet a periodikum csak hirdetett arról nem vettem tudomást, 
mert a címleírását a hirdetésből nem ismerhetjük pontosan. Közöltem, hogy az illusztráto
rok és zeneszerzők mikortól meddig dolgoztak egy-egy hírlapnál és folyóiratnál.

Mint minden bibliográfia, ez a sajtóbibliográfia sem lehet teljes. Egyszemélyes mun
ka, sokáig készült és a kiadásra nagyon sokáig várt. Időközben a könyvtárak állománya 

gyarapodott, vagy veszteséget szenvedett - ez utóbbit többször tapasztaltam. Ez a felte
vés különösen a lelőhelyjegyzékre vonatkozik. Kérem a magyarországi és külföldi kollégá
kat, csatlakozzanak a munkámhoz, közösen egészítsük ki az 1705-1849. év hírlap és folyó
irat bibliográfiáját. Ez az összeállításom elég kiinduló alapot adhat, erre felépíthetjük 
az 1705-1849. év "teljes" magyar sajtóbibliográfiáját. - A l-ll. kötet ára 250,- Ft. Ter
jeszti az OSZK Kiadványtár.

V. Busa Margit
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MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés Somkuti Gabriellával 

az OSZK uj Szabó Ervin emlékérmesével

Úgy gondolom dr. Somkuti Gabriellát, könyvtárunk ny. osztályvezetőjét - az OSZK Híradó 
szerkesztőségének tevékeny tagját - nem kell bemutatni, hiszen ma is körünkben van, te
vékenységéről pedig egy a MKönyvtáros" 1986. 5. számában megje lent interju keretében szá
molt be. Kitüntetéséhez a szerkesztő bizottság és a magam nevében gratulálok, egyben sze
retném megkérni, hogy válaszoljon néhány kérdésemre.

Engedtessék meg nekem, hogy előbb néhány sort írjak az emlékéremről, Mtetve főleg an 
nak előzményeiről, ugyanis még létrehozása előtt egyike voltam a javaslóinak - noha lehet
séges, hogy tőlem függetlenül indították el -. Búvárkodásaim során a hatvanas évek végén 

bukkantam olyan adatokra, a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének lapjában, a Korvinában, 
hogy az egyesület elnökének Lantos Adolfnak kezdeményezésére 1918 októberében Szabó Ervin 
emlékalapot hoztak létre. Az alap kamataiból a Szabó Ervin szellemében dolgozó könyvtáro
sokat, bibliográfusokat kívánták jutalmazni. Az alap létrehozása alkalmat adott volna ar
ra is, hogy évenként méltó formában emlékezzenek meg Szabó Ervinről. Az alaphoz nagyobb 

összegekkel járult hozzá a Budapesti Kereskedelmi Kamara, Lantos Adolf, Hatvány Lajos, 
Madzsar József, Dienes László, Kőhalmi Béla és Pikler Blanka. Sajnos a később bekövetke
zett események miatt a dij kiosztására már nem kerülhetett sor. Javasoltam annak idején 

a Könyvtáros hasábjain egy hasonló alap létrehozását /Könyvtáros. 1969. I.sz./ Talán ezen 

cikk is lökést adhatott a kezdeményezésnek, amely a hetvenes évek elején Szabó Ervin emlék 

érem formájában valósult meg.
Itt jegyzem meg, hogy szerintem az emlékéremmel elsősorban azokat kellene kitüntetni, akik 

napi munkájuk mellett kiemelkedő szervezői, könyvtárirodaImi /történeti/, bibliográfiai 
és könyvtáros egyesületi tevékenységet fejtenek ki. Úgy gondolom dr. Somkuti Gabriella 

személyében mindezek szerencsésen egyesülnek.
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- Kedves Gabi, régóta ismerjük egymást, valamikor együtt tevékenykedtünk a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete /MKE/ szervezésében, hogyan emlékszel ezekre az időkre, hiszen magad is 

részt vettél az egyesület történetének megírásában?

- A könyvtáros egyesület - akkori nevén: Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre - tevékeny
ségébe 1957 őszén, tehát éppen 30 évvel ezelőtt kapcsolódtam be. A Kör titkára akkor Kéki 
3Ha volt, aki hallatlan energiával és lelkesedéssel szervezte a Kör életét. Ma, amikor az 
egyesületi rendezvények száma országosan az évi másfél százat közeli ti, nehéz elképzelni, 
mit jelentett az a kezdeti, évi 8-10 rendezvény, ahol először jöhettek össze a különböző 

tipusu könyvtárakban dolgozók, hogy hivatali kötöttségek nélkül beszéljék meg a szakma 
legfontosabb kérdéseit. Nekünk, fiatal könyvtárosoknak különösen nagy élmény volt, hogy a 

könyvtáros szakma akkori vezető képviselőivel emberközelbe kerülhettünk, előadásaikat meg
hallgathattuk. Illusztrálásul hadd idézzem fel az 1957-1959 közötti időszak ismertebb elő
adóit, szereplésük időrendi sorrendjében: Mátrai László, V. Waldapfel Eszter, Jánszky La
jos, Szekeres Pál, Fitz József, Kovács Máté, Révész Ferenc, Kőhalmi Béla, Veredy Gyula, 
Balázs Sándor, Pajkossy György, Lázár Péter, Borsa Gedeon, Gombocz István, Tombor Tibor, 
Sebestyén Géza. /Közülük sajnos már sokan nincsenek az élők sorában./ A szervező munkába 
volt tanárom, Kéki Béla vont be. Először a Könyvtáros Klub megszervezésében, berendezésé
ben vettem részt. Akkoriban került uj székházába az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen
tációs Központ /a Múzeum u. 17-be, ahol ma is, némileg megváltozott névvel, működik./ A 
földszinten lévő egyik helyiséget Jánszky Lajos főigazgató Könyvtáros Klub céljaira aján
lotta fel. A Kör keretén belül Klub-tanács alakult, amelynek én is tagja voltam s 1959 már 
cius 26-án felavatásra is került a Könyvtáros Klub. Ezután itt tartottuk az előadásokat s 
minden csütörtökön este szabad klubest volt. Kényelmes fotelek, kis asztalok, szép szőnye
gek, függönyök tették otthonossá a klubot. Később televízió is volt, ami akkor még ritka
ságszámba ment - sokan itt találkoztak először a képernyővel. A klub iránt kezdetben élénk 

volt az érdeklődés, még bridzsversenyt is rendeztek. A klubélet később fokozatosan elhalt 
s az egyesületen belül más közösségi formák erősödtek meg: az előadások, a könyvtár-Iáto- 
gatások és a csoportos tanúImány-utak. Legnépszerűbbek mégis a vándorgyűlések lettek, 
amelyek az évek során a könyvtáros társadalom legfontosabb szakmai fórumává, társadalmi 
eseményévé váltak. Ma tanúi vagyunk a szabad és öntevékeny kisközösségek újjáéledésének - 
lehet, hogy egy szépen berendezett könyvtáros-klubnak, ahová a hét egy bizonyos napján 
/vagy napjain/ csak úgy be lehetne ugrani, egymástól távol eső könyvtárakban dolgozó kollé 

gákkal találkozni és beszélgetni, esetleg egy kávét is meginni és egy-két külföldi folyó
iratba belelapozni - egyszóval lehet, hogy erre volna igény. Az OSZK Vili. szinti, vala
mikor büfének szánt helyisége és annak galériája e célra ideális lett volna - kár, hogy a 

vár nehézkes megközelítése /különösen este és télen/ ezt már eleve lehetetlenné teszi.

- Milyen tisztségeket töltöttél be a MKE^ben az idők folyamán?

- Az említett klub-tanácsi tagság után összekötőként működtem /igy nevezték az egyesület
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nek az egyes nagyobb könyvtárakban működő megbízottait/, majd 1964-ben beválasztottak az 

egyesület elnökségébe. Rövid megszakítással 1978-ig voltam elnökségi tag. Ez az önként 
vállalt társadalmi munka számtalan emberi és szakmai tapasztalattal járt, értékes emberi 
és szakmai kapcsolatokat eredményezett. 1976 novemberében a Könyv- és Könyvtártörténeti 
Bizottság elnökévé választottak s most már harmadizben - legutóbb 1986-ban - vállaltam el 
újra ezt a tisztséget.

- Gondolom a legkedvesebbek közé tartozik az ebben a bizottságban végzett munkád, beszél
nél talán erről valamit.

- Valóban ez a legkedvesebb, hiszen itt alkalmam van a saját kutatási területem és a tár
sadalmi munka összekapcsolására. Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a könyvtárosi 
munka mindennapjainak történelmi távlatot adjon, hogy a könyv, könyvtár és olvasó összekap
csolódásának fejlődésvonalait érzékelhetővé tegye azok számára is, akik nem, vagy csak 
alig foglalkoznak szakmánk történeti kérdéseivel. Egy régi, szépen illusztrált könyv akkor 
is kell érdekelje a könyvtárost, ha ő maga munkája során már csak modern könyvekkel és 
számítógéppel foglalkozik. A könyvtárak története az információk mindenkori hasznosításá
nak és átörökítésének is története s i gy fontos része a művelődéstörténetnek. Nagyon szép 
feladat ezt a civilizáció és kultúra szempontjából oly fontos folyamatot a maga történeti
ségében felmérni és láthatóvá tenni. Az egyetemes fejlődés vonalában ugyanakkor a nemzeti 
keretekre is nagyon kell figyelnünk: a hazai könyv- és könyvtártörténet minél pontosabb 
megismerése azt hiszem minden könyvtáros számára kötelező. A szakmai hivatástudat erősíté
sét szolgálják azok az ünnepi rendezvények, amikor egy-egy évforduló kapcsán a magyar 
könyvtárügy kiemelkedő képviselőiről emlékezünk meg, felmutatva életmüvüket, példaként és 
tanulságul. Ilyen volt legutóbb az 1986 áprilisában rendezett Sallai István - Sebestyén 
Géza emlékülés.

- Milyennek látod a hazai könyvtártörténeti kutatás helyzetét napjainkban?

- Ezen a téren örvendetes fejlődésnek lehetünk tanúi, hiszen sorra jelentek és jelennek 
meg az egyes könyvtárak történetét feltáró müvek és napvilágot lát számos értékes rész- 
publikáció is. Elégedettek azonban mégsem lehetünk. Elsősorban azért nem, mert hódit az a 
szemlélet, mely gyorsan akar látványos eredményeket elérni, felszínes, krónikaszerü össze
foglalásokkal egyes intézmények, vagy akár egyes korszakok történeti feltárását "letudni”. 
Félreértés ne essék: ezekre i s szükség van, sőt néha, amikor úgyszólván lelet-mentésről
van szó, pl. az elmúlt néhány évtized vonatkozásában, ezek a müvek a fejlődés kikerülhe
tetlen lépcsőfokai. De csak lépcsőfokok, az elkövetkező müvek nélkülözhetetlen építőkövei. 
Ilyen volt például a könyvtáros egyesület elmúlt ötven évéről kiadott kronológia, amikor 
alapvető adatokat csak a még élő személyektől sikerült beszerezni. Nem lehetünk elégedettek 

azért sem, mert bár fontosak az egyes könyvtári intézmények történetei, még nem kapott 
elég hangsúlyt a könyvtárügy történetének kutatása. A könyvtárügy története ugyanis nem 

egyenlő az egyes könyvtárak történetének összegezésével. Belejátszik ebbe az adott korszak 

művelődéstörténete és művelődéspolitikája, valamint az a gazdasági-társadaImi közeg, ame
lyen keresztül ez a politika megvalósul vagy kudarcbafuIIad. Amíg mindezt az elmúlt száz-
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százhúsz év hazai valóságáról elemző módon feltárjuk, igen sok alapkutatást, elsősorban 

forráskutatást és -kiadást kell elvégezni. Örvendetes, hogy azért az ilyenfajta kutatások 

is elkezdődtek már, sőt eredményeik is vannak.

- Milyen jelentősebb publikációid voltak a könyvtártörténet területén?

- Nem szeretnék itt felsorolást adni, /hiszen a Könyvtáros említett cikkében erre bőven 

kitértem/. Talán csak annyit röviden, hogy elsősorban a felvilágosodás korának hazai ma
gánkönyvtáraival foglal koztam /Széchényi Ferenc, Teleki Sámuel, Teleki László, Ráday Gede
on, Ujfalvy Krisztina./. A közelmúltban jelent meg egy tanulmányom a 18. századi magyar- 
országi női könyvgyüjtésről az NDK-ban megjelenő MarginaIien c. folyóiratban. Jelenleg
a Széchényi Könyvtár dualizmuskori történetével foglalkozom.

- Hogyan állnak jelenleg az OSZK történetével kapcsolatos kutatásaid?

- 1983 tavaszán kaptam a könyvtár vezetőségétől a megbízást az OSZK 1867-1918 közötti 
korszakának kutatására és feldolgozására. Ez akkor még csak azt jelentette, hogy a heti 
egy kutatónapon elkezdtem a témával foglalkozni. A könyvtárnak a várba való költözése,
i II . az ezzel kapcsolatos szervezési-igazgatási feladatok azonban az Igazgatási osztály 
vezetőjeként minden időmet lefoglalták s a kutatásra bizony alig maradt időm. Tisztában 
voltam azzal is, hogy a feladat nem heti egy kutatónapra méretezett s a munka lehetőleg 
egész embert kivan. Példának álltak előttem Berlász Jenő és Haraszthy Gyula, akik az elő
ző, 1802-1867 közötti és a következő, az 1919-1946-os időszakkal évtizednél is több időt 
foglalkoztak. A könyvtártörténésznek ugyanis mélyen bele kell dolgoznia magát az adott 
korszak történetébe, fel kell tárnia a vonatkozó irattári és levéltári forrásokat, ami ira
tok, levelek tízezreinek átnézését jelenti. Ezért határoztam úgy, hogy nyugdíjba megyek 
s minden erőmet ennek a feladatnak szentelem. Bár ebben az 1987-es évben - a könyvtár ér
dekeinek és lehetőségeinek megfelelően - a kutatásszervezésben tevékenykedtem és kiadványi 
ügyekkel foglalkoztam, nagyon remélem, hogy 1988-tól már kizárólag az OSZK történeti ku
tatásokkal foglalkozhatom.^^

- Van-e elégséges forrás a vizsgált korszak kutatására?

- Bizonyos szempontból igen sok, hiszen rendelkezésre áll a könyvtár teljes irattára,
de fájdalmasan hiányzik a főhatóság, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium iratanyaga 

amely az Országos Levéltárban nagyrészt megsemmisült. Egyelőre nem ismeretes a Magyar Nem
zeti Muzeum régi irattárának sorsa sem. Forrásként kell majd használni pl. a régi gyarapo
dási- és olvasó-naplókat. Hatalmas az átnézendő nyomtatott forrás-anyag is, hogy csak a 

Magyar Könyvszemlére és a többi szakmai folyóiratra utaljak.

- Milyen módszert követsz a kutatásokban?

- Ma már nem lehet úgy könyvtártörténetet irni, hogy egy intézmény történetét írjuk meg, 
elszigetelten annak gazdasági-társadaImi környezetétől. Különösen nemegy olyan intézmé-

^^Azóta már köztudottá vált, hogy Somkuti Gabriella 1988. januárjától a MTA-Soros Alapít

ványtól másfél éves ösztöndíjat kapott az OSZK-történeti kutatásokra.
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nyét, amely alapításától kezdve a hazai művelődés egyik alapintézménye volt, s amelynek fő 

feladata - a magyarországi és magyar vonatkozású dokumentumok gyűjtése, őrzése és feltá
rása - mindenkor szorosan kapcsolódott a nemzeti tudathoz. Amint a könyvtár létrejöttét is 

a nemzettudat erősödésének köszönhette, ez a későbbiekben is meghatározó tényező maradt: 
változásai hol elősegítették, hol pedig fékezték a könyvtár fejlődését. Ezért látok én 

igen szoros összefüggést az alapvető nemzeti intézmények története és a nemzettudat vál
tozásai, erősödése és gyengülése között. Ami pedig most már a konkrét módszertant illeti, 
erre csak néhány illusztratív példát. Kutatás közben ilyen kérdésekre is választ kell 
majd keresnem: mi, mikor és hogyan került a könyvtár állományába? Ebből eredő további kér
dések: mit vásároltak pénzért /hazai és külföldi könyvkereskedelem, antikvár-piac, magán
eladók, hagyatékok átvétele stb./, mit kaptak ajándékba és kik voltak az ajándékozók 

/magánszemélyek, testületek stb./, mi és mennyi került be a kötélespéldányszoIgái tatás 

utján /hazai nyomdák helyzete, kötelespéldány-törvény, beszolgáltatás ellenőrzése, ennek 
hiányosságai/, mi került be a nemzetközi kiadványcsere utján /nemzetközi kapcsolatok fel- 
térképezése/. és ekkor még mindig csak az állománynál tartunk, de tudnunk kell azt is, ho
gyan volt ez az állomány feltárva, rendszerezve /a feltárás választott módszere hogyan 
viszonyult a kor tudományrendszeréhez, korszerű volt-e vagy túlhaladott/. A könyvtár szol
gáltató tevékenységével kapcsolatban: hogyan közvetítette a könyvtár az ismereteket, kik 
és mit olvastak, mi volt a könyvtár és a társadalom kölcsönhatása? Kik voltak a könyvtáro
sok, napi könyvtári munkájuk hogyan viszonyult a tőlük elvárt tudományos teljesítményhez, 
milyen volt a társadalmi presztízsük? A könyvtár működési feltételei milyenek voltak: pénz 

épület, felszerelés? Ez az igen vázlatos felsorolás éppen csak érinteni akarta a problémák 
nak azt a sokaságát, ami ma egy korszerű könyvtártörténetet jellemez. Mindennek maradékta
lan megvalósítása persze más kérdés: idő, energia, pénz, töretlen munkaerő és munkakedv 
kel I hozzá.

- Ezek szerint könyvtártörténetet írni meglehetősen időigényes feladat?

- Valóban az, s itt engedd meg, hogy olyan valakit idézzek, aki már e témában letette 

müvét az asztalra. Remete László, a FSZEK történetének megirója mondotta "Könyvtártörté
neti rási tapasztalatok" c. előadásában 1973-ban: "Egy ilyen nagy könyvgyűjtemény históriá
jának feldolgozásához roppant sok idő, aprómunka, energia kell. Ezt a tényt a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban is csak fokozatosan ismertük fel. A jelzett eredményeket több 
kudarcba fulladt próbálkozás, időleges eI kedvet Ienedés, a kutatások átmeneti felfüggesz
tése, majd újabb nekirugaszkodások után tudtuk csak elérni. Az összefoglaló jellegű munká
kat részlettanulmányok sokasága előzte meg. Saját kárunkon megtanultuk, hogy ilyen feladat 
teljesítéséhez nem elegendő a történetírói hév, az egyéni áldozatkészség, hanem áldozatot 
kell hoznia magának az intézménynek is. Ha a vezetőség rátalál a vállalkozóra, és az első 

részeredmények alapján meggyőződik annak alkalmasságáról, akkor is csak úgy remélhet ered
ményt, ha növekvő, esetenként a legnagyobb bőkezűséggel biztosítja az anyaggyűjtéshez, a 

feldolgozáshoz szükséges időt. Évtizedek meddő és haszontalan kísérletezései után jutott 

erre a felismerésre a könyvtár." /Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1973. Bp. 
NÉpmüv.Prop.Iroda CI975D 39-40.p./ A FSZEK története 1967-ben jelent meg, ehhez képest
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nagy a Széchényi Könyvtár lemaradása, hiszen a könyvtár történetének eddig még csak az el
ső kötete jelent meg. /Bériász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. 

Bp. OSZK, 1981./

- Végül szívesen hallanánk arról, hogy milyen kapcsolatod volt az OSZK Híradóval az idők 

folyamán?

- Az OSZK Híradó szerkesztőbizottságának 1963 júliusától vagyok tagja, tehát egyfolytában 

most már 24 éve. Ilyen hosszú ideig senki sem volt a szerkesztőbizottság tagja. Nagyon 

megtisztelő volt számomra Juhász LászIóné .főszerkesztő felkérése, hogy nyugdíjba mene
telem után is vegyek részt a szerkesztőbizottság munkájában. A Híradónak hosszú fennállá
sa alatt voltak nagyszerű korszakai, amikor komoly szakmai orgánumként tartották számon s 

híranyagában, riportjaiban valóban tükrözte a könyvtár életét, sőt egyes írásaiban szakmai 
kitekintést is tudott adni. Sajnos voltak hanyatló, sőt halódó időszakok is. Ma úgy látom, 
hogy a szerkesztés kézirathiánnyal, sőt információ-hiánnyal küszködik: mintha kevesebben 
lennének az olyan munkatársak, akik íráskészségen túl a könyvtár iránti érdeklődéssel és 
elkötelezett felelősséggel is rendelkeznek. Hadd tegyek itt hozzá egy talán eretnek gondo
latot: az OSZK Híradó - s ez köztudott - közel három évtizedes fennállása óta soha, sen
kinek egyetlen fillér szerzői honoráriumot sem fizetett. Nem lehetetlen, hogy a mai, meg
változott gazdasági szemléletű világban ezért is ragadnak oly kevesen - és nehezen - tol
lat azért, hogy az OSZK Híradó valóban a nemzeti könyvtár életének hü tükre legyen.

- Köszönöm a beszélgetést.

Batári Gyula
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KÖNYVTÁRUNK 
ÉLETÉRŐ L

A PÁRTSZERVEZET HÍREI

Az OSZK MSZMP alapszervezetének vezetősége 1987. I. 
félévében hat alkalommal ülésezett. A vezetőség a 
következő témákkal fog I a I kozott^ illetve foglalt ál
lást.
Február-március
- A nyugdíjas párttagok hovatartozása; az OSZK alap

szervezet életében való részvételük áttekintése. 
Megállapította a vezetőség, kiknek javasolja, 
hogy jelentkezzenek át a területi alapszervezet
hez. A vezetőség határozatot hozott arról, hogy 

a szervező titkár vezessen nyilvántartást a párttagok taggyűlési részvételéről ill. 
hiányzásáról.

- A beszámoló taggyűlés előkészítésével kapcsolatos teendők; a pártcsoport bizalmiaknak 

szempontok megfogalmazása az egyéni beszélgetések lefolytatásához.
- Az 1987. évi alapszervezeti munkaterv összeállítása.
- A Gazdasági Igazgatóságon belüli átszervezési elképzelések, a gazdasági igazgató előter-
''jesztésében.
- Párttagok jutalmazása a beszámoló taggyűlésen. A pártvezetőség javaslata alapján Csúcs 

Dalma, Juhász Lászlóné és Milhoffer Alajos kapott jutalmul könyvutalványt.
- A KISZ alapszervezet munkája és problémái az elmúlt évben; elképzelések az uj KlSZ-veze- 

tőség összetételéről. Az Ifjúsági Bizottság ujjáaI akitásának szükségessége.
- Az április 4-i ünnepély előkészítése; a kiemelkedő társadalmi munkáért adott jutalmak 

odaítélése. A pártvezetőség a párttagok közül Juhász Lászlóné, Kertész Gyula és - a KISZ 

vezetőséggel közösen - Szelesi Rózsa jutalmazását javasolta ápr.4. alkalmából.
- Gazdaságpolitikai témájú szabad pártnap és intézményi fórum szervezése.

Április - május - junius

- Az inaktív, külföldön lévő vagy nyugdíjas tagok párttagságának rendezése /javaslatok tör
lésre, kilépésre, átigazolásra/. A vezetőségi ülésen részt vettek az érintett pártcsopor
tok bizalmijai is.
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- Taggyűlések előkészítése: a tervezett témák megbeszélése, előadók felkérése.
- Az 1987/88-as tanévre a marxista-leninista esti egyetemi beiskolázás és az alapszerve

zeti pártoktatás terve.
- Az OSZK ifjúságpolitikai feladattervének megvalósulása /vizsgálat/.
- A Biztonsági Osztály uj osztályvezetőjének kinevezésével kapcsolatos állásfoglalás ki

alakítása.
- Beszélgetés az uj KISZ vezetőséggel az 1987. évi tervekről és az eddigi tevékenység ta

pasztalatairól /egyre kevesebb a KISZ-tag; a főigazgatóhelyettes által vezetett info
klubba fiatalok alig járnak, igy kérdéseik nem kapnak hangot; filmvetítésekhez igénye
sebb filmeket szeretnének kölcsönözni, esetleg video-vetitéseket is tartanának; a ki
rándulások jól sikerülnek, bár a részvevők száma csökken/.

1987 első félévében három alkalommal - márc. 9-én, máj. II-én és jun. 22-én - tar
tott a párt alapszervezet taggyűlést.

A nerc. 9-i beszámoló taggyűlésen Somogyi Pál né titkár ismertette a vezetőség beszá
molóját, Arató Antal a határozati javaslatot és Kastaly Beatrix az 1987. évi munkaterv 
tervezetét. A hozzászólások elsősorban a jobb és gyorsabb tájékoztatást kérték mind az 

intézmény vezetői mind a pártvezetőség részéről az intézményben történt és várható válto
zásokról és a szakmai fejlesztési elképzelésekről.

A máj. II -i taggyűlésen Szente Ferenc főigazgatóhelyettes számolt be az OSZK és az 
OSZK-KMK 1986. évi munkájáról és az 1987. évi munkatervekről, valamint röviden ismertette 
az OSZK minisztériumi felülvizsgálatának fő megállapításait és várható következményeit.
A Magyarságkutató Csoport munkájával Romsics Ignác igazgatóhelyettes ismertette meg a 

párttagságot. Borsányi Zsuzsa KISZ titkár az újonnan megválasztott KISZ vezetőség által 
készített 1987-es akcióprogramot tárta a taggyűlés elé. Somogyi Pál né tájékoztatta a tag
ságot az MSZMP KB április 28-i üléséről, az előző taggyűlés óta tartott vezetőségi ülések 

témáiról, és kérte a taggyűlés hozzájárulását két hosszú ideje külföldön tartózkodó párt
tag tagságának törléséhez^valamint egy nyugdíjas kilépéséhez.

A junius 22-i taggyűlés napirendje a következő volt:
- A párt káderpolitikai határozatának megvalósulása az OSZK-ban /Somogyi Pálné/.
- Az MSZMP KB ifjúságpolitikai állásfoglalásából adódó feladatok végrehajtására az OSZK- 

ban készült feladatterv megvalósulásának helyzete /Kastaly Beatrix/.
- Bejelentések, aktuális kérdések.

Somogy Pálné áttekintette az OSZK személyi összetételét, a bérhelyzetet és a vezetői után
pótlás kérdéseit. A régi szabályozás szerinti minősítésekben elmaradások vannak, de a mi- 
nősitendők körének várható szűkülése /uj szabályozás/ javít a helyzeten. Az elfogadott 
határozati javaslatokban a következők szerepeltek: készüljön káderfejlesztési terv; foly
tatódjék a minősítés; a munkatársakat készítsék föl a számítógépesítésre; válasszák ki az 
alkalmasnak látszó fiatalokat vezetői utánpótlásként, hogy ennek megfelelően foglalkozhas
sanak velük a későbbiekben.
Az ifjúságpolitikai feladattervből - Kastaly Beatrix értékelése alapján - a nyelvtanfolya
mok, az egyetemi előkészítő és a számitógépes tanfolyamok beindultak, ill. folynak; a
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személycserés szocialista tanúImányutakra utazók 60-70 JÉ-a a fiatalok közül kerül ki. A 

KISZ szervezet társadalmi munkái a Nyúl kert rendbetételével indultak el. Az Ifjúság] Bi 
zottság újraalakítása és tevékenységének beindítása sürgős állami feladat; a munkaidőn 

túli munkavégzés lehetőségeit a könyvtár nagy részében nem teremtették meg; szakmai fó
rumok nem működtek, az info-klub alacsony látogatottságu, és elsősorban nem a fiatalok 

vesznek részt benne. Az egyetemet, főiskolát végzett fiatalokkal kell a közeljövőben be 

szélgetéseket folytatnia a pártvezetőségnek.

Összeállította: Kastaly Beatrix

A könyvtár KISZ szervezete és a szakszervezet ifjúsági tagozata, október 29-én névadó 

ünnepséget rendezett.
Az ünnepség főszereplői voltak:

Bartókné Mészáros Karola kislánya, Karola Erzsébet,
Kovács Józsefné kisfia, Tamás,
Kemenesné Farkas Judit kisfia, Adám,
Nagy Zoltán kisfia, Zoltán,
Menczeleszné Varga Judit kisfia, Dániel,
Bánfi Szilvia kislánya, Veronika,
Pusztai Istvánná kislánya, Ágnes és 
Román Marianne kislánya, Ágnes.

A Família családi és társadalmi ünnepeket rendező iroda kis műsor keretében üdvözölte a 

vendégeket, akiket a könyvtár nevében Juhász Gyula főigazgató köszöntött.

/Borsányi Zsuzsa/
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

A HÍRADÓ késedelmes megjelenéséről

Nemrég még arról számolhattunk be örömmel olvasóinknak, hogy az OSZK Híradó fokozatosan 

behozza lemaradását. Sajnos azonban külső körülmények miatt ismét késéssel jelenhetnek 
meg a Híradó számai, mert az OSZK nyomdája költözködés miatt több hónapra beszüntette 
tevékenységét, igy természetesen lapunk kiadására sem kerülhet sor a megfelelő időben.
Már az előző számot is az ÁCSI Sokszorosító üzemében nyomtatták ki.

Itt jelentjük be, hogy I987-es utolsó két számunkat összevontan vagyunk kénytelenek 
megjelentetni. Reméljük, hogy az összevonással időt tudunk nyerni. Bízunk abban, hogy a 

jövő esztendő probIémamentesebb lesz, legalábbis a Híradó kiadása szempontjából és kiad
ványunk számai nagyjából végre szinkronba kerülhetnek az eseményekkel.

Ismételten kérjük olvasóinkat, hogy írjanak beszámolókat munkahelyük eseményeiről, 
ismertessék kiadványaikat, több cikket szeretnénk kapni az OSZK fiatalabb dolgozóitól és 

a nyugdíjasoktól is, továbbá emlékezéseket a Híradó régi munkatársaitól az OSZK Híradó meg
jelenésének harmincadik évfordulója alkalmából.

B. Gy.
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