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Megváltozott lriils6vel.de azonos célkitűzéssel köszöntjük könyvtárunk 
dolgozóit,olvasóinkat.Lapunk második évfolyamának kezdetén úgy véljük, 
hogy tájékoztatónk valóban meglevő igényt elégit ki és *az elmúlt év fo
lyamán polgárjogot nyert a könyvtáron bélül,Szeretnénk ha minden’dolgo
zónk ezután is és még Jobban mint eddig.magáénak órezne lapunkat,

Feladataink azonosak a könyvtár' egészének feladataival.Lapunk uj ci
nével is ezt kívánjuk kihangsúlyozni .Ezért a szakszervezeti élet és mun
ka ismertetése mellett döntő feladatunknak tekintjük könyvtárunkban a kö
zösségi szellem ápolását,agy egységes.a szooializmus építésének szolgálatában álló kollektíva megteremtését,

-‘Könyvtárunk hazánk szocialista építésében fontos kulturális nevelá 
és kultúrpolitikai feladatokat lát el. Szükségesnek tartjuk,hogy minden
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FŐIGAZGATÓI KOLLÉGIUM ALAKULT

1987. november 4-én tartotta alakuló ülését a főigazgató mellett működő döntéselőké

szítő tanácsadói testület, a Főigazgatói Kollégium. Az új testület állandó tagjai a fő

igazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgatók, a főosztályvezetők, valamint a társa

dalmi és tömegszervezetek titkárai. Amennyiben az ülések témája indokolttá teszi, 

esetenként meghívottak is részt vehetnek a tanácskozáson.

A kollégiumi ülések napirendjén elsősorban átfogó koncepcionális és szervezeti té

mák szerepelnek a tervek szerint, de az általában kéthetente megrendezésre kerülő ta

nácskozások alkalmat adnak aktuális szervezési, gazdálkodási stb. kérdések megtárgya

lására is. A Főigazgatói Kollégium egyben fontos tájékoztatási fórum, fő feladata 

azonban a főigazgató támogatása a döntéshozatalban.

1987 folyamán a testület négy alkalommal ült össze. Az alakuló ülésen jelentette 

be a főigazgaó a Szervezési Főosztály létrehozását, valamint a Gyűjteményfejlesztési 

igazgató kinevezését. Az előbbit az OSZK előtt álló, jelentős számítástechnikai fej

lesztési program, ill. az ezzel kapcsolatos szervezeti változások, az utóbbit pedig a 

nemzeti könyvtárnak a hazai könyvtári rendszerben betöltött speciális szerepe indokol

ja. (A gyűjteményfejlesztési igazgató a főigazgató tanácsadója gyarapítási, állományfej

lesztési kérdésekben.) Megvitatta a testület az OSZK szervezetének módosítására vo

natkozó tervezetet is, amely a minisztériumi komplex felülvizsgálat kapcsán készült in

tézkedési tervvel összhangban az átszervezési folyamat "első lépcsőjében" végbemenő 

változásokat foglalta össze. Ugyancsak ezen az ülésen jelentette be a főigazgató új 

vezetők kinevezését is: Gyűjteményfejlesztési igazgatóvá dr. Ferenczy Endrénét (1988. 

január 1-től), főosztályvezetővé Hegedűs Pétert (1987. november 1-től) a Szervezési 

Főosztályra, Ottovay Lászlót (1987. november 15-től) az Olvasószolgálati és Tájékozta

tási Főosztályra, és Somogy? Pálnét (1987. november 15-től) a Különgyűjtemények Fő

osztályára, illetve főosztályvezető-helyettessé pedig Jeszenszky Gézánét (1987. decem

ber 1-től) a Szervezési Főosztályra nevezte ki.
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A következő ülés - november 18-án - a nyelvpótlékok egységesítésére vonatkozó 

javaslatot, valamint az OSZK által vállalt nem kutatási jellegű, alaptevékenységen kí

vüli feladatok elvégzésének és díjazásának szabályzatát tűzte napirendre. A harmadik 

tanácskozáson, december 2-án az I. Főosztályból kiváló Különgyűjteményi Főosztály 

anyaga került megtárgyalásra a műszakpótlékra vonatkozó szóbeli előterjesztés mellett. 

Végül az év utolsó kollégiumi tanácskozása (december 16.) megvitatta az újonnan ala

kuló Olvasószolgálati és Tájékoztató Főoszályra vonatkozó előterjesztést és az ezzel 

kapcsolatos személyi kérdéseket. Ugyancsak ekkor került napirendre az 1988-as•"sze

mélycsere" kiküldetésekre vonatkozó javaslat, valamint az OSZK előzetes kiállítási ter

ve is. Megtárgyalta a testület a Magyar Nemzeti Bibliográfia forrásellátásával kapcso

latos kérdéseket Sonnevend Péter előterjesztése alapján. Az új testület feladata lesz 

az egyes főosztályok munkájáról szóló beszámolók rendszeres megvitatása, az éves be

számolók és tervek kapcsolódási pontjainak meghatározása is.

Hegedűs Péter

BESZÁMOLÓ AZ OSZK TUDOMÁNyOS BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL!

Az OSZK Tudományos Bizottsága 1987. szeptember 4-én Juhász Gyula akadémikus, fő

igazgató elnökletével ülést tartott. Első napirendi pontként a Bizottság kijelölte az 

1987. évi Kér esz tury-pá ly ázat ra beérkezett pályaművek lektorait. Második napirendi 

pontként az OSZK 1988. évi kiadványi tervét tárgyalták meg (előterjesztő: Kovács Ilo

na), majd Poprády Gézának az OSZK nyomdai-kiadói tevékenységének fejlesztésére vo

natkozó javaslataival foglalkoztak.

A Tudományos Bizottság a tervezetet egyértelműen igen jónak, távlatokban gon

dolkodó, a tevékenységet szervezettebbé és szakszerűbbé tevő koncepcióként értékelte. 

Pozitívumként emelték ki, hogy a javaslat nagyobb súlyt helyez a gazdasági-pénzügyi 

megalapozottságra. Bár a fejlesztés gépi- és létszámigénye a mai viszonyok között 

nem tekinthető reálisnak, a fejlesztést meg kell kezdeni, különös tekintettel a Váci úti 

kedvezőbb helyi adottságokra. Végül a bizottság állást foglalt amellett, hogy meg kell 

kezdeni az előterjesztésben lefektetett távlati célok megvalósítása érdekében az első 

lépések megtételét, konkrét és reális javaslatok formájában.

Ezután "A hungarika bibliográfia és hungarika információ jelenlegi helyzete és 

szervezeti kérdései" c. előterjesztés szerepelt harmadik napirendi pontként. (Előterjesz

tők: Dippold Péter, Kovács Ilona, Sonnevend Péter.)

A Tudományos Bizottság az előterjesztést nagyon jónak és előremutatónak ítélte. 

Egyetértett az intézményen belül folyó hungarika bibliográfiái es információs munkála
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tok összehangolásával, a párhuzamosságok kiküszöbölésével és ennek érdekében a szer

vezeti keretek korszerűsítéséveI. Hasznos volt a vita az OSZK és a Magyarságkutató 

Csoport képviselőinek kölcsönös informálódása szempontjából is (gyűjtési profilok és a 

tevékenységi körök tisztázása). Az elhangzott vita világossá tette, hogy az OSZK hun- 

garika szakdokumentációs tevékenysége és szolgáltatásai (hungarika bibliográfia és in

formáció) egyik elsődleges felhasználója a Magyarságkutató Csoport, s az itt jelentkező 

információs igények visszahatnak a tevékenység egészére. A részletek kimunkálása és 

egységes szervezeti keretbe foglalása a soron következő feladat.

Utolsó napirendi pontként az 1990-re tervezett Corvina-kiállításra vonatkozó ja

vaslat került megvitatásra. (Előterjesztők: Szentmihály Andrea, Förster Miklós.)

Juhász Gyula elnök, főigazgató köszönetét fejezte ki Szentmihályl Andreának és 

munkatársainak, hogy időben gondoltak arra: 1990-ben, Mátyás király halálának 500. 

évfordulójáról az OSZK-nak egy méltó kiállítással kell megemlékeznie. A vitában el

hangzott érvek hatására a bizottság úgy foglalt állást, hogy a kiállítás tudományos 

koncepciójának kialakításához, a tematika pontosításához még további belső tárgyalások 

szükségesek.

Összeállította: Somkuti Gabriella

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1987. szeptember 1.-december 31.

Új dolgozóink

Dr. Arday Lajos tud. fm. Magyarságkutató Csoport, Csömöri Józsefné bm. II. Gazd. 

lg. FFM, Domonkos Miklós ügyint. IV. Gazd. lg. FFM, Erdélyi Klára szakaik. IV. 

IV. MNB Könyvek szerk., Fábry Eszter szakaik. IV. Szakozó oszt., Forró Barnabás 

bm. I. Raktári oszt., György Béla szakaik. IV. Olvasószolgálat, Habos László bm. I. 

KFKK, Hegedűs Péter főov. Szervezési Főosztály, Jeszenszky Edit főovh. Szervezési 

Főosztály, Jillyné Mássik Mária szakaik. IV. Kötelespéldány Szolgálat, Kiss Tamás 

szakaik. IV. Olvasószolgálat, Kocsis Éva ügyint. II. Szervezési Főosztály, Kránitz 

Lászlóné szakaik. IV. Főigazgatóság, Kunos Edit ügyint. IV. Gazd. lg. BMO, Magyar 

Józsefné bm. II. Gazd. lg. FFM, Mezey László szakaik. IV. KMK Gyűjteményfejlesz

tési oszt., Nagy Béla ügyint. IV. Gazd. lg. FFM, Ottovay László főov. Olvasószolgá

lati és Tájékoztató Főosztály, Pál Ilona szakaik. IV. KMK Szakkönyvtár, Pálfalvy An

namária szakaik. IV. MNB Időszaki Kiadványok Szerk., Rigó Márta szakaik. IV. Sza

kozó oszt., Dr. Rostás Jenőné fm. Könyvek Kp. Katalógusa, Szilágyi Zsuzsanna 

szakm. I. M ikrof i I mtár , Tászler József szakm. I. Nyomdaüzem, Váci János ügy int. 

IV. Gazd. lg. FFM.
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Eltávoztak a könyvtártól

Nyugdíjazással

Miké Lajosné fm. , Sajtos Endre szakaik. IV., Sárosi Sándor ügyint. II., Vizsolyi Gyu- 

láné szakaik. IV.

Áthelyezéssel

Dr. Bolgár Marianna szakaik. IV. Közlekedési Múzeum. Horváth Marianna szakaik. IV. 

Comporgan Rendszerház, Kovács b. Istvánná ügyint. III. ELTE Gazd. lg., Mohor Jenő 

ov. MSZMP Politikai Főiskola, Szilágyi Ágnes szakaik. IV. Néprajzi Múzeum, Zathu- 

reczky Viola szakaik. IV. Magyar Média Reklám és Prop. Leányváll.

Munkaviszony megszűnt

Gadő Éva ügyviteli II., Lancsák Zsuzsanna szakaik. IV., Mihalicz Csilla szakaik. IV. 

Nagy Marcell ügyviteli 11., Pálfalvay Gellért bm. I., Rákóczy Csabáné ügyint. III., 

Szűcs Péterné bm. II., Zibrányi József szakaik. IV.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

OSZK KIÁLLÍTÁSI ADATTÁR

Az Országos Széchényi Könyvtár új épületének megnyitásától, 1985. április elejétől 

1987. végéig a VI. emeleti kiállítótermekben 12 kiállítás megrendezésére került sor. 

Az utolsó már jócskán áthúzódva 1988-ra. A 12-es szám (12 az egy tucat!) alkalmat 

ad egy kisebb összeállítás készítésére, amely a legfontosabb adatokat tartalmazza a ki

állításokról. Azokat, amelyek meghatározók és meghatározhatók. Elöljáróban rövid ma

gyarázat az egyes rovatok értelmezéséhez.

Cím - a kiállítás hivatalos címe, alcím csak ott szerepel, ahol szükséges volt, hogy a 

cím egyértelmű legyen.

Időpont - a nagyközönség számára történő nyitás és zárás napja, a tényleges megnyi

tóra általában egy nappal korábban került sor.

Időtartam - a nyitva tartási idő hetekben kifejezve, kerekítve.

Kezdeményező - a kiállítást javasló intézmény, szervezet, vagy magánszemély.

Kölcsönző - az OSZK-n kívül könyvet, kéziratot, folyóiratot, térképet, képet stb.

szolgáltató gyűjtemények ország szerinti száma, valamint magánszemélyek. 

Támogató - anyagi támogatást nyújtó intézmény, vagy szervezet.

Rendező - a kiállítási anyag tudományos, művészi stb. szempontok szerinti válogatója, 

összeállítója és munkahelye. Természetesen még nagyon sokan működtek közre 

különböző területeken és mértékben, de mindenkit felsorolni nem lehetséges » 

Kiállított anyag - könyvek, kéziratok, képek, folyóiratok, térképek stb. száma ke - 

rek ítve.

Katalógus, mappa - általában árusításra került, ritkán volt ingyenes.

Plakát - nagyobb részben közterületi kihelyezésre került, kisebb részben árusításra. 

Megnyitotta - a megnyitó beszédet mondó személy, és címei közül az, amilyen minő

ségben jelen volt.

Látogató - kezdetben csak becslésen, később már tényleges számoláson alapuló szám, 

de a megnyitók közönsége sehol sincs beleszámolva.

Heti átlag - a látogatószám osztva a hetek számával.

Sorrend - a heti átlag alapján számolva.

Nincs adat a kiállítási költségekről, mert a legtöbb munka OSZK-n belül készült, 

számlázás nélkül, és így nem mutatható ki.
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Idő-
Sor
szám

Cím Időpont tar
tam

1. Gyűjtők és mecénások
Gyűjtők és mecénások

1985.
1985.

ápr. 2. - 
jűl. 15.

jún. 4 
- szept . 14.

9 18
9

2. Az illusztrált olasz tudományos
1985. jűn. 17. - jűl. 1.könyv a 15-19. században 2

3. Kódexek a középkori Magyarországon 1985. nov. 13. - 1986. márc. 1. 16

4. Színháztörténeti emlékek
- iskolai, főűri és német színjátszás 1986. 
Magyarországon

ápr. 6. - máj. 31. 8

5. Tisztelet a magyar tipográfiának
1986. jűn. 25. 30. 10- ötszáz év szép könyvei - aug.

6. Borsos Miklós könyvillusztrációi 1986. szept. 9. - nov. 15. 10

7. Művészi könyvkötések régen és ma
- kiállítás elmúlt korok

szép kötéseiből és Szirmai János 
könyvkötőművész (Hollandia) 
modern alkotásaiból

1906. dec. 16. - 1987. febr. 14,. 9

8. Az eszperantó könyv Magyarországon 1987. márc. 17. - ápr. 11. 4

9. Közgyűjteményeink űj szerzeményei
1987. ápr. 28. 23.és kiadványai - máj. ; 4

10. "Éj-bástyák sora omlott...11
A felvilágosodás korának 
szellemi kincsei és ritkaságai

1987. jűl. 2. - szept. 30. 13

11. Kner Erzsébet - Könyvkötések 1987. 0 <r
r

00 I 31. 4

1?. Holland könyvművészet 1987. dec. 19. - 1988. márc. 12., 2
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Sor
szám Kezdeményező Kölcsönző Támogató Rendező

1.

2.

3.

4.

7.

5.

6.

8.

y.

10.

11.

12.

OSZK

Művelődési
Minisztérium

OSZK

OSZK

OSZK

Kelecsényi Gábor 
Wix Györgyné 
OSZK

Római Központi 
Nemzeti Könyvfc.

magyar 18 
osztrák 11 
NSZK 4

Művelődési 
Minisztérium 
Olasz Köztárs. 
bp.-i nagyköv. 
Művelődési 
Minisztérium

lengyel 3 
cseh 2

Paolo Veneziani 
Római Közp.
Nemzeti Kvt.

Vizkelety András, MTA 
Nagy László 
Maurer Zsuzsa 
Pajorin Klára 
OSZK

magyar 4 - Belitska-Scholtz Hedvig és a
Színháztörténeti Tár
munkatársai
OSZK

magyar 9 
NDK 1 
holland 4

Papír- és 
Nyomdaipari 
Műszaki Egyes.

magánszemély 13 Prins Bernhard 
Fonds

Rozsondai Marianne 
MTA Könyvtár 
Szirmai János

Magyar Bibliofil - Magyar Bibliofil Kelecsényi Gábor
Társaság Társaság Wix Györgyné

OSZK
Szántó Tibor
Magyar Bibliofil Társaság

OSZK Förster Miklós 
Illy Lászlóné 
Szentmihályi Andrea 
OSZK

Fajszí Károly Fajszí Károly Magy. Eszperantó Fajszi Károly
gyűjteménye Szövetség

Művelődési M. magyar 21
Közgyűjteményi
Főosztály

Közp. Múzeumi Bándi Gábor
Igazgatóság Közp. Múzeumi Igazgatóság

Arató Antal 
OSZK-KMK

VII. Nemzetközi 
Felvilágosodás 
Kongresszus 
szerv, bizottsága

Haiman György magyar 4 Kner Nyomda
USA 1
magánszemély 6

OSZK G.W. de Vos van
Steenwijk holland 
nagykövet gyűjt.

Wix Györgyné 
Kelecsényi Gábor 
OSZK

Haiman György 
Magyar Iparművészeti 
Főiskola
Wix Györgyné 
Patay Pálné 
OSZK



Sor Kiáll. Katalógus Mappa Plakát Megnyitotta 
szám anyag

1. 330 1000 — — Csehák Judit
+500 - miniszterelnökhelyettes

2. 125 500 - - Paolo Veneziani igazgatóhelyettes
+500 olasz Római Központi Nemzeti Könyvtár

3. 190 5000 - 2000 Keresztury Dezső
+1000 - +500 akadémikus

4. 400 200 - - nem volt megnyitó

5. 300 5100 - 1000 Szentágothai János akadémikus 
a M. Bibliofil Társaság elnöke

6. 270 — 500 1500 Juhász Ferenc
- +200 költő

7. 190 1000 - 1900 Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes

8. 310 500 - 1500 Sági Vilmos ny. miniszter 
a Magyar Eszperantó Szövetség elnöke

9. 240 - - - nem volt megnyitó

10. 320 1200 - 1500 Kosáry Domokos akadémikus 
a VII. N.F.K. szervező bizottság elnöke

11. 110 500 - 1300 Rényi Péter újságíró

12. 330 _ 1000 1500 Janine Catherine Ferringa holland nagykövet
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So^_ Látogató Heti átlag Sorrend 
szám Megjegyzés

1. 7.500 417 5 + az előtérben 12 tárlóban kiállított anyag

2. 500 250 9 -

3. 41.992 2.625 1 + az előtérben 2 tablósor diaképekkel

4. 1.200 150 12 -

5. 6.500 650 2 + az előtérben 10 tárlóban kiállított anyag

6. 3.411 341 7 -

7. 3-945 438 4 -

8. 718 180 11 -

9. 811 203 10 + az előtérben 2 tablósor képekkel

10. 7.197 554 3 + az előtérben 10 tárlóban kiállított anyag

11. 1.382 346 6 csak a középső teremben került megrendezésre

12. 520 260 8 -

És még egy összeállítás az eddigi adatokból, évenkénti bontásban:

Év Kiállítás Időtartam Látogató Heti átlag

1985 3 db 27 hét 25.111 930
1986 4 db 39 hét 36.992 949
1987 5 db 34 hét 13.573 399

Összesen 12 db 100 hét 75.676 757
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Amennyiben a kedves olvasó átböngészte az előző oldalakat, jó pár következte

tést maga is levonhat az ott szereplő adatokból. Egyre azonban külön is felhívjuk a fi

gyelmét. Első pillanatban feltűnik a "Kódexek a középkori Magyarországon" kiállítás 

óriási látogatottsága. Az eddigi összes látogató (75.676) több, mint fele (41.992) ezt a 

kiállítást tekintette meg. Egyedül az utolsó hónapjában, 1986. februárban 16.529 láto

gató volt kíváncsi rá. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a többi kiállítás nem 

hasznos és fontos a lényegesen kisebb érdeklődés ellenére. Azt azonban mindenképpen 

meg kell látni, hogy nemzeti kultúránk, történelmünk kiemelkedő értékű kincsei meg

különböztetett figyelmet és érdeklődést váltanak ki. Az ilyen kiállítások igen komoly 

anyagi, szellemi és fizikai ráfordítást igényelnek, de sikerük (ügyes szervezés esetén 

még anyagi sikerük is) biztosra vehető.

Befejezésül egy kérdés. Sok, vagy kevés kiállításainkon a látogató? Figyelembe 
véve, hogy viszonylag kis területű kiállítótermeinkben (218 m^) eléggé speciális jellegű 

kiállításokat rendezünk, azt válaszolhatjuk, hogy ha nem is tartjuk soknak a látogatók 

számát, de kevésnek sem. Azt, hogy elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, 

azért nem mondjuk, mert van még mit tenni a látogatószám emelése terén. Ez már a 

következő kiállítások egyik feladata lesz. Majd a 25. után talán elégedettebben 

szólhatunk erről is.

Förster Miklós

A RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA JELENTŐSEBB ÚJ SZERZEMÉNYEI

Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nemzeti könyvtári funkciójából adódóan, alapí

tásától kezdve a magyar nyelvű, a Magyarországon megjelent, vagy a magyar szerzők 

külföldön kiadott műveinek gyűjtését tartotta legfontosabb feladatának. Ennek a terv

szerű gyarapítási munkának eredményeként régi magyar könyvekből és hungarika-nyom- 

tatványokból ma már ritkán bukkan fel a könyvpiacon olyan kiadvány, amely valóban 

hiányt pótolna állományunkban. Ezért örvendetes, hogy 1987-ben is Könyvtárunk tulaj

donába került néhány, valóban jelentős RMK-mű és hungarika-nyomtatvány.

Fontos magyarországi nyomdatörténeti dokumentumként érdemel említést az a két 

töredék, amely eddig ismeretlen hazai nyomtatványok meglétét bizonyítja. Az egyik 

egy szebeni Kalendáriumból (Szeben, 1665. RMK. 1.1027/a) való, a másik egy ugyan

csak ismeretlen debreceni Hoffhalter-kiadvány része (Debrecen, 1585. RMK . II. 186/a). 

Ez utóbbi irodalomtörténeti szempontból is figyelmet érdemel. A mű szerzőjének, Be
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regszászi Péternek "Ventilatio scripitClaudiopoli in Transsylvania11 című munkáját ugyan

is eddig csak későbbi kiadásból ismertük. Töredékünk tehát azt bizonyítja, hogy a vita

irat már korábban is forgalomba került.

Tudománytörténeti szempontból értékes műveket egyesít az a korabeli hártyakö

tésben fennmaradt, negyedrét alakú kötet, amely neves lengyelországi egyetemi taná

rok - Abraham Calov, Benricus Nicolai és Michael Eifler - filozófiai és teológiai érte

kezéseit foglalja magában. Ezekkel a munkákkal egybekötve maradt fenn a kötetben 

két ritka hungarika-nyomtatvány, pontosabban RMK Jll-mű. Szerzőjük Parschitius Illés, 

zsolnai származású, evangélikus lelkész. A "Fundamenta chronologica" címkezdetű, 

1648-ban, Gdanskban megjelent teológiai értekezéséből eddig magyarországi példányról 

nem volt tudomásunk. Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című, kitűnő bibliográfiája 

is csupán egy krakkói és egy wroclawi példányt említ belőle (RMK.Ili. 1697). Hasonló 

ritkaság Parschitius "De climacericis vitae humanae annis disputatio"-ja (Gdansk, 1647. 

RMK.II1.1683), amelyből eddig csak két variáns kiadású példány volt Magyarországon.

Témájánál és ritkaságánál fogva is említést érdemel az az 1678-ban hely és 

nyomdász megnevezése nélkül kiadott, egyleveles nyomtatvány (Röpl. 739a), amely a 

Magyarországon felbukkanó hamisított pénzekről tájékoztat.

A 16. századi külföldi nyomtatványaink együttese, az ún. antikva-gyűjtemény há

rom jelentősebb kötettel gyarapodott. Közülük Johann Wigand, neves német teológus 

"Corpusculum doctrinae sanctae" című művét (H.é.ny.n., Ant. 7921) eddig csak iro

dalmi említésből ismertük. A másik kötet nem ritkasága miatt értékes, hiszen Dante 

"La divina comedia"-ját a 16. században sokszor kinyomtatták. Az Isteni színjátéknak 

ez a szép metszetekkel illusztrált, 1555. évi velencei kiadása azonban nem volt meg 

könyvtárunkban.

Martin Ruland "Medicina practica recens et nova" (Strasbourg, 1564. Ant. 8603) 

című kötete a neves lauigneni orvos két művét foglalja magában. 16. századi orvosi 

mű önmagában is jelentős tudománytörténeti dokumentum; ez a kötet azonban más 

szempontokból is említést érdemel. Teljes és jó állapotban fennmaradt példány, kora

beli bőrkötésben, egykori csatokkal. Fontosabb azonban, hogy ez a kötet a szerző egy

kori példánya, amelyet az orvos számos kézírásos bejegyzéssel és újabb receptekkel 

egészített ki.

Bár a Régi Nyomtatványok Tára 1987-ben is rendszeresen áttanulmányozta a kül

földi antikváriumok aukcióit és egyéb katalógusait, vételre ritkán kerülhetett sor. 

Többnyire azért, mert az igazán fontos, magyar vonatkozású nyomtatványokat már sa

ját vásárlás, vagy hagyatékok révén sikerült megszereznie a nemzeti könyvtárnak. 

1987-ben egyetlen művet vásároltunk külföldi forrásból, a hágai Rosenthal-cégtől: Zim- 

mermann Mátyás, eperjesi születésű szuperintendens 1662-ben Lipcsében kiadott disz- 

szertációját (RMK. Ili .2163). Szabó Károly bibliográfiája ismerteti e kiadványt, de mi

vel Magyarországon nem volt példány belőle, csak négy külföldi lelőhelyet említ. Nem

zeti Könyvtárunk csak most - csaknem száz év múlva - tudta állományába iktatni a 

ritka nyomtatványt. Az ilyen új szerzemények igazolják, hogy bármilyen sok időt és 

gondos munkát igényel is a számtalan külföldi aukciós- és antikvár katalógus rendszeres 

tanulmányozása, érdemes továbbra is módszeresen kutatni a csupán külföldön fenn

maradt hungarika-nyomtatványok után.

Soltész Zoltánné
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ÚJ SZERZEMÉNyi RITKASÁGOK A TÉRKÉPTÁRBAN 1987-BEN

A Térképtár gyarapodása az elmúlt 1987. évben mind az új szerzemények száma, mind 

a szakmai értéke tekintetében meghaladta az előző évit, nem is említve az anyagi rá

fordítást. A kötelespéldányok beszolgáltatásából adódó állománynövekedésen túlmenően 

magánszemélyektől, antikváriumoktól, bel- és külföldi aukciókon történt vásárlások 

útján 44 mű képezte a gyarapodást, amelyek vásárlási értéke összesen 304.841 Ft-ot 

tett ki.

Szokásunkhoz híven a legjelentősebbeket ismertetjük is a Híradó olvasótáborával.

Elsőnek említhetünk meg egy igen szép kidolgozású, kéziratos térképet, amely 

Baranya megye délkeleti sarkát, vagyis a Duna-Dráva-szögét ábrázolja. Ez a vidék a 

török uralom alól az 1680-as évek második felében szabadult fel. A gazdátlan területet 

I. Lipót király a felszabadító háború győztes hadvezérei, valamint a pécsi püspök kö

zött osztotta fel. így a fővezér, Savoyai Jenő herceg a bellyei, Caprara tábornok a 

siklósi, Veterani tábornok pedig a dárdai uradalom birtokába jutott. Ezt a felosztást 

tünteti fel a térkép, amelyre ugyan utólag az 1700-as évszámot jegyezték fel, de csak 

1719 után készülhetett, minthogy Eszék vára a térképen megrajzolt alakjában csak 

1712-1719 között épült ki. Ennek ellenére egyike a legkorábbi, az ország egy kisebb 

területét részletesen bemutató térképeknek. Jelentőségét növeli, hogy számos elpusz

tult település helyét is feltünteti. Különösen becsessé teszi azonban az, hogy a váro

sok - Pécs, Siklós, Eszék, Zombor, Mohács, Baja - látképesen vannak ábrázolva, 

amelyek - Pécs és Siklós rajzából következtetve - méghozzá valósághűek. (Pécs eseté

ben ezt a négytornyú székesegyház, a püspöki palota melletti barbakán, a város köze

pén lévő egykori mecset helyes ábrázolása igazolja.) A térkép szerzője nincs megne

vezve, de a magyar nyelvet és írásmódot ismerő ember volt. Bár néhány esetben né

met megnevezéseket használt (pl. Maierhof, Gros Harsán), mégis feltűnő, hogy a leg

több helységnevet hibátlan magyarsággal jegyezte fel. Igen kár, hogy ennek a különö

sen az úthálózatot (a hidakkal) részletesen feltüntető térképnek bal szélén egy kb. 17 

cm széles csík hiányzik.

További értékes szerzeménye a Térképtárnak a Trencsén váráról 1808-ban készült, 

színezett látkép. Csák Máté egykori sasfészke (a hegy csúcsán kiemelkedő, szögletes 

öregtorony) az ország egyik legnagyobb kiterjedésű középkori sziklavárává nőtte ki ma

gát. Több birtokos - köztük Mátyás király - kezén ment át, míg 1600-ban lllésházy 

István (1608-1609-ben nádor) szerezte meg. A család utolsó tagja - ugyancsak István - 

szinte minden egyéb vagyonával együtt a XIX. század elején Sina György báró, bécsi 

bankárnak adta el. A kép, amely egy 1670-ben készült rajz másolata, a várat már 

erősen romlásnak indult állapotában mutatja be (számos épület tető nélkül áll). A lap 

alsó felében a vár alaprajza látható, amely azonban nincs a látképpel teljesen azonos 

tájolásban, és nem is fedik teljesen egymást, ezért a kettő azonosítása kissé nehéz

kes. Az alaprajzon a várhegy aljában elterülő város nincs kidolgozva.

Mindkét darab, sajnos azonnali restaurálást igénylő állapotban került a birtokunk

ba, de szakértő ügyes kezek (Lente Zsuzsanna és Turi-Turgonyi Emese) szinte eredeti
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szépségükbe állították vissza e két, a maga nemében is egyedülálló, kéziratos ritkasá

got. Erről mindenki meggyőződhet, aki a március 7-én megnyílt és májusig fennálló kis 

kiállításunkat megtekinti.

Megszereztük Erdély első térképének egy 1569. évi példányát, amely Sebastianus 

Münster Baselban kiadott "Cosmographia Beschreibung aller Lender" c. művében látott 

napvilágot. Az eredeti térképet az erdélyi szászok reformátora, Johann Honter készí

tette, és 1532-ben lett először kinyomtatva. Honter azonban csak a szászok lakta vi

dékeket ismerhette közelebbről; csak ezek vannak a térképen részletesebben kidolgoz

va, sőt - a valóságot eltorzítva - ezek is töltik ki annak szinte a felét. A Székely

földről már kevés ismerettel rendelkezhetett; Csíkszék pl. nem is szerepel a térké

pen. Erdély többi részéről is csak néhány jelentősebb helység van feltüntetve.

A XVI-XVII. században az európai officinák általában olyankor adtak ki Magyaror

szágról térképeket, amikor ott harcok dúltak a törökkel. Egyik új szerzeményünk is a 

címe alapján "a Magyarországon folyó háború színterét" ábrázolja, de mint több hason

ló, kiterjed a szomszédos területekre, így a Balkán legnagyobb részére is, egészen 

Konstantinápolyig. Gerrit van Schagen officinájában készült Amsterdamban, a török 

felszabadító háború idején, az 1680-as évek második felében. A rajza azonban - mint

hogy a XVII. században Magyarországon nem folyt térképezés - még a XVI. századi,, 

meglehetősen torz térképek másolata. Készítésének idejére jellemzően a címét magába 

foglaló kartus egyik oldalán a diadalmas német-római császárt tünteti fel, míg a mási

kon rabláncra fűzött török foglyok görnyednek.

Mint érdekességet említhetjük meg még Magyarországnak egy, a szabadságharc 

után készült és egy 1851-ben Londonban kiadott atlaszban napvilágot látott térképét. 

Kiterjed ugyan az ország egész területére, de a Bach-korszak közigazgatási beosztásá

nak megfelelően Horvátországot, Szlavóniát, nem kevésbé Erdélyt és a Bánátot elkülö

níti az anyaországtól (az osztrák önkényuralom ugyanis nemcsak nem ismerte el Erdély

nek az 1848-as törvényekkel kimondott unióját, hanem még a Maros-Tisza-Duna közét 

is kiszakította az ország testéből, visszaállítva a Mária Terézia által 177&-ban meg

szüntetett Temesi Bánságot). A gondos kidolgozású, kőnyomatos térkép külön érdekes

sége a sarkaiban látható 4 színes kép: magyar parasztok, magyar nemesek, Buda és 

Pest (a Lánchíd építését megelőző időben), végül dunaparti részlet (utóbbi feltehetőleg 

az Aldunát ábrázolhatja, minthogy a parton határőrtornyok sorakoznak, az ekkor még 

fennállott szigorú egészségügyi határzárból kifolyólag).

Patay Pálné
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A PLAKÁT- ÉS KISNyOMTATVÁNyTÁR 1987. ÉVI ÚJ SZERZEMÉNyEI

A Plakát- és Kisnyomtatványtár 1987-ben 67 db régi metszettel és litográfiával gyara

podott. A legszebbek egyike Katzler Vinzenz munkája. Katzler Vinzenz (1832-1882) 

osztrák illusztrátor és korajzoló. Számos magyar vonatkozású litográfiát készített. El

múlt évi vételünk I. Ferenc József koronázás? esküje 1867. jún. 8-án. Másik figyelem

re méltó szerzeményünk Gurk Eduárd (1801-1841) osztrák festő és grafikus munkája. 

Magyar vonatkozású művei közül kiemelkedik két nagyméretű műlap, melyek egyike, 

"Buda várának diadalmas ostrommal visszavétele Sept. 2-án 1686.” című gazdagítja 

gyűjteményünket.

Wittek Lászlóné
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KIÁLLÍTÁS

KNER ERZSÉBET KIÁLLÍTÁSA
Országos Széchényi Könyvtár 1987. október 7. - 31.

A művészi könyvkötés mestere, a Chicagóban élő Kner Erzsébet az idén töltötte be 

kilencvenedik életévét. Születésnapján nyitotta meg az Országos Széchényi Könyvtár a 

tiszteletére rendezett kiállítást.

A bemutató novemberben, ill. decemberben látható volt Gyomaendrodön a Kner 

Nyomdaipari Múzeumban, majd Békéscsabán a Kner Nyomdában is.

A Kner Nyomda társrendezőként vállalta e további sikeres bemutatók megrendezé

sét, valamint a katalógus és a kiállítás plakátjának elkészítését.

Kner Erzsébet a híres gyomai könyvnyomtató mester, Kner Izidor ötödik gyerme

keként 1897-ben született. Itthoni tanulmányai után a lipcsei grafikai és könyvművésze

ti akadémián tanult, majd 1925-ben könyvkötöműhelyt nyitott Budapesten. Folytatta és 

a könyvkötés területén gazdagította azt a hagyomány-megújító munkát, amit bátyja, 

Kner Imre kezdett el az 1920-as évek elején. Rényi Péter a kiállítás megnyitójában 

ezt az újfajta kézműves-művészi magatartást mint "Kner Erzsébet életművének etiká

ját" méltatta, "etikán értve először is a mesterség iránti alázatot, azt a fajta kézmű

ves hivatástudatot, amely a munka minőségét erkölcsi törvénnyé emeli, a társadalom

mal szembeni felelős magatartás normájává... Az iparművészet és kézművesség, 

amelynek élvonalában Knerék haladtak, az a század eleji művészgeneráció, amely fel

ismerte, hogy vissza kell találni az iparosság magas értékrendjéhez, a történelmi stílu

sok tisztaságához, a múlt formavilágának olyan megértéséhez, amely lehetővé teszi 

annak továbbfejlesztését".

A kiállításon nyomon követhettük Kner Erzsébet pályájának állomásait. A hagyo

mányokat újjáteremtő kezdetek után a Bauhaus hatására geometrikus díszítéssel is kí

sérletezik, majd az 1930-as években a klasszicisztikus egyszerűség felé fordul. 1949 

óta Chicagóban él, ahol kezdetben nagy könyvtárak értékes régi könyveinek újrakötésé- 

vel bízták meg. Ez alkalmat adott számára, hogy a régi korokat nem utánzó, de utaló 

puritán jelképrendszer kialakításával kísérletezzen.
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A kiállításon Kner Erzsébet 65 művészi kötését tekinthették meg a látogatok az 

1924-1980 közötti évekből, valamint 15 olyan kötés fényképét, ami eredetiben nem 

volt megszerezhető. Szerepelt még a látnivalók között Kner Erzsébet történeti aranyo- 

zó-szerszám gyűjteményének néhány darabja. Az aranyozott bőrkötések mellett egysze

rű, de nemes anyagokból és nagy gonddal, sorozatban készített félvászon- és papírkö

tések is láthatók voltak.

A kiállított könyveket a Kner család tagjain kívül az Iparművészeti Múzeum, a 

Magyar Iparművészeti Főiskola, a Kner Nyomdaipari Múzeum és mások bocsátották 

rendelkezésre. A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette Haiman György. 

A bevezetőt írta Rényi Péter. A technikai rendezésben közreműködtek az Országos 

Széchényi Könyvtár Nemzetközi és Közművelődési osztálya, P. Szentmihály Andrea,

111y Lászlóné és Förster Miklós; a Kner Nyomdaipari Múzeum részéről Hudák Júlia; az 

OSZK Állományvédelmi Főosztálya részéről Lente Zsuzsa restaurátor; Pálmai József és 

Schertlin Péter fényképészek. A restaurátori munkákat Chicagóban Mr. William Minter 

végezte. A chicagói kötéseket fotózásra válogatta Mr. John Aubrey, a The Newberry 

Library osztályvezetője.

A kiállítás megnyitása előtt bensőséges ünnepség színhelye volt az Országos 

Széchényi Könyvtár, ugyanis az Elnöki Tanács Kner Erzsébetet születésnapja alkalmából 

a Magyar Népköztársaság Csillagrendjével tüntette ki. A kitüntetést Vajda György mű

velődési miniszterhelyettes adta át.

Haiman György

KIÁLLÍTÁSOK AZ V. SZINTI "FOLYOSÓGALÉRIÁN" - 1987 -

1986. szeptember 29-től 1987. áprilisáig a Tóth Árpád emlékkiállítás volt megtekinthe

tő. A miskolci József Attila Városi Könyvtár e kiállítással emlékezett a költőre szüle

tésének 100. évfordulóján. A fotókból, levelek, versek kéziratainak, bizonyítványoknak 

másolataiból összeállított érdekes anyag a miskolci könyvtár munkáját dicséri. A kiállí

tást Kabdebó Lóránt irodalomtörténész nyitotta meg. "Szemükben: a nagy nemzedék 

tagja. Szemünkben: inkább tanítványa. A fővárosiaknak vidéki, a debrecenieknek pesti. 

Bétegen élni és a megérdemelt, nehezen megdolgozott jövedelmet is kegyelemkenyér

ként átvenni. 'Örök virágok' közt álmodni és mecénások kegyéből tengődni. Súlyos be

tegként a Tátrát járni, és közben a család napi betevő falatáért aggódni. Számontart- 

va a magyar líra egyik legszebb csillagképében, mégis igazi elismertetését csak a jövő

től várni. Rövid életében ez adatott neki... Költői rangját, már a halál távlatából
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Szabó Lőrinc, az ifjabb pályatárs által felidézett anekdota jellemezheti leginkább: ba

ráti beszélgetés idézte az emlékezetembe a minap Babits Mihály tréfás nyilatkozatát 

arra a társaságban feltett kérdésre, hogy melyik a legszebb magyar vers. Melyik? 
Hát - Shelley Nyugati szele Tóth Árpád fordításában! " A megnyitón megtisztelt ben

nünket jelenlétével a költő leánya, Tóth Eszter.

Következő kiállításunk anyagát is a miskolci József Attila Városi Könyvtártól kap

tuk. Ebben az írók Gazdasági Egyesületének (IGE) munkáját dolgozza fel. Az 1932- 

1947-ig működő egyesület Pakots József kezdeményezésének és szervező munkájának 

köszönhetően alakult meg. Tagjai voltak többek között Kosztolányi Dezső, Tersánszky 

J. Jenő, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond, Kodolányi János, Hunyadi Sándor, Veres Pé

ter stb. Érdekesek az Országgyűlés egyes jegyzőkönyvrészletei, pl. Pakots József fel

szólalásai: 1932. júniusában a zenei-színházi kultúráról, 1937-ben a készülő sajtóre

formról. Továbbá Vázsonyi Jánosnak az IGE jogtanácsosának felszólalása az Országgyű

lés 304 . ülésén a sajtótörvényről. Végül a Budapesi Főpolgármester szomorú dokumen

tuma 1947. júniusában, a Belügyminisztérium rendelete az IGE feloszlatásáról.

Az irodalomtörténeti anyagot M. Pásztor József állította össze.

Utolsó kiállítási anyagunkat az elmúlt öt évben átadott könyvtárak fotóiból válo

gattuk. Ezek között szerepelnek közművelődési (tanácsi és szakszervezeti), iskolai és 

egyetemi könyvtárak. Részben új épületben (pl. Békéscsabai Megyei Könyvtár), részben 

könyvtári célokra átalakított, eredetileg más funkciójú épületekben (pl. Baja, Városi 

Könyvtár). A bemutatott könyvtárak közel felének berendezési terveit Urbán László 

(KMK) készítette, illetve az általa tervezett könyvtári bútorokkal (TÉKA) rendezték be.

A fotókat Pálmai József, Urbán László készítette, illetve az MTI fotóanyagából 

válogattuk.

(h-s)
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KÖNYVTARUNK
ÉLETÉRŐL

A PÁRT ALAPSZERVEZETI MUNKÁJÁRÓL

1987. II. félévében az MSZMP alapszervezet vezetősége hat alkalommal (aug. 31., 

okt. 7. , okt. 12. , nov. 20. , nov. 27. , dec. 18.) tartott ülést. A vezetőségi ülése

ken

- a párt alapszervezet szervezési és tagdíjfizetési helyzetével;

- a nyugdíjba menő párttagok hovatartozásával;

- az októberi taggyűlés és a tagfelvétel előkészítésével;

- az OSZK átszervezésének aktuális kérdéseivel;

- vezetői kinevezések és megbízások véleményezésével;

- az OSZK szakszervezeti alapszervezetének munkájával;

- a tagkönyvcserével kapcsolatos egyéni beszélgetések szempontjaival és a beszélge

tések lefolytatásának módjaival,

- valamint az 1988. évi kitüntetési javaslatok véleményezésével foglalkoztak a veze

tőségi tagok és az ülésekre meghívottak.

Az 1987. október 12-én tartott taggyűlés napirendjén az OSZK szakszervezeti 

alapszervezetének munkája, dr. Szénási Péterné tagfelvétele és a párttagkönyvcsere in

tézkedési terve szerepelt. A szakszervezeti munkáról dr. Illyés Katalin SZB-titkár szá

molt be. A szakszervezeti munka legnagyobb problémájaként az információk elégtelen 

voltát és a nem kellő időben való hozzájutást említette; ez sok esetben nehezíti a leg

főbb szakszervezeti fórum, a bizalmi testület felelős döntéshozatalát.

A Ili. Főosztály pártcsoportjának rendezésében október 29-én szabad pártnap volt. 

Az előadó Tonhauser László őrnagy volt, aki a közrend és a közbiztonság aktuális kér

déseiről beszélt, és a témáról élénk eszmecserét folytatott a hallgatósággal.

1987. november - 1988. január folyamán a pártvezetőség és a pártcsoport bizal- 

mik az alapszervezet minden tagjával egyéni beszélgetést folytattak a tagkönyvcsere 

előkészítéseképpen. A beszélgetések során a párttagok véleményét kérdezték saját te

vékenységéről, a pártvezetőség, a pártcsoport és az alap(szervezet munkájáról, vala

mint az ország és az MSZMP helyzetéről, tevékenységéről.

Összeállította: Kastaly Beatrix
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KISZ-ÉLET

1987. október 2-4. között értelmiségi és ifjúmunkás tábor volt Tatán.

Fő témája természetesen a kormány kibontakozási programja, ill. a KISZ helye és sze

repe a kibontakozási programban. Magas szintű előadók vettek részt a tábor munkájá

ban (pl. Jakab Péter, a KISZ Budapesti Bizottsága osztályvezetője, Pál Tamás, a KISZ 

KB Ifjúság- és Közvéleménykutató csoport m-unkatársa, Jendrolovics Pál a KISZ KB 

osztályvezetője).

Mint minden táborban, itt is nagyon feszített program várt bennünket. Az elő

adásokat mindig vitafórum követte. Ezek a viták is segítették azt a munkát, melyben 

javaslatokat kellett tenni a KISZ BB feladataira a gazdasági-társadalmi és kibontakozási 

program megvalósításában.

A tábor után hamarosan minden KISZ-titkár megkapta a BB által elfogadott fel

adattervet, melyből néhány gondolatot szeretnék idézni.

"Nehéz, átmenetileg a fiatalokat is erőteljesen sújtó körülmények között kell vég

rehajtanunk terveinket, de saját jövőnk érdekében szükséges vállalnunk a változásokkal 

együttjáró feszültségeket. A KISZ szervek és szervezetek, KISZ-vezetők és tagok mun

kájukkal csatlakozzanak a párt és a kormány programjához. Ez ne a célkitűzések ismé

telgetését, hanem a tennivalók megfogalmazását, a konkrét cselekvést jelentse.

A fővárosi KISZ-es gyakorlatban alakítsuk ki azokat a demokratikus, párbeszéden 

alapuló kapcsolatokat, amelyek lehetőséget adnak a formális rend helyett az értelmi és 

érzelmi azonosuláson nyugvó tartalmi rend megteremtésére.

A kádermunkában legyen elsődleges szempont a vezetésre alkalmas, a kiállása és 

tettei alapján népszerű fiatalok kiválasztása. Az a KISZ-vezető, aki nem tud megfelel

ni a követelményeknek, az ne maradjon tovább megbízatásában.

A politikai képzés fő hangsúlya a szervezetekre, tartalma pedig az önálló cselek

vést támogató ismeretek átadására kerüljön.

Tájékoztató- és propagandamunkánkban használjuk ki, hogy fővárosi szinten széles 

körű és alapos információkkal rendelkezünk országos döntésekről, ill. azok hátteréről, 

ismerjük a központi szándékokat, terveket. Tájékoztató rendszerünket jelentősen fej

lesszük, főleg a gyors és népszerű hírközlő eszközöket vonjuk be politikai munkánkba.

A növekvő társadalmi feszültségek Bp.-en is nehezítik KISZ-tag építő és párttag- 

ajánló munkánkat. Ebben a helyzetben szervezetünknek politikai hitelt ad, ha taglét

számunk csak a Kongresszusi elhatározásoknak megfelelően csökken, és párttagnak is 

jelentős számban ajánlunk felkészült, belépni szándékozó fiatalt.

A KISZ Budapesti Bizottsága a következő feladatokat határozza meg:

- Kiadványokkal, füzetekkel és egyéb szolgáltatásokkal segítjük a fővárosi KlSZ-veze- 

tok tájékozódását.
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- A nagyobb nyilvánosság és a hatékony propagandaeszközök bővítése érdekében kezde

ményezzük a budapesti ifjúsági rádió létrehozását.

- Kidolgozzuk az 1987-88-as ifjúsági parlamentek fővárosi KISZ-es feladatait."

Ez a néhány gondolat is érzékelteti talán, hogy nem elpocsékolt idő a "táborozás"

Alanakjan Zsuzsanna 
KISZ-titkár

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉNEKKARÁNAK BESZÁMOLÓJA
AZ 1987. NAPTÁRI ÉVRŐL

Próbáinkat a téli szünet után január 26-án kezdtük újra. (Próbanapok: hétfő, csütörtök 

19-21 óráig, az OSZK Zeneműtárának zenetermében.)

Febr. 8. Edzőtábor Budakeszin a Művelődési Központban.

Márc. 29. Hangverseny a Petőfi Irodalmi Múzeumban a reneszánsz-barokk kiállítás 

műsorához kapcsolódva, együtt a Kassai Csermely Kórussal, együttesünk régi 

cserepartnerével.
Ápr. 2. Éneklés az OSZK ápr. 4-i ünnepélyén.

Ápr. 25. A Budapesti Kamarakórus Nap alkalmából fellépés a Budai Várban szabadté

ren, és koncert az MTA Kongresszusi Termében.

Máj. 9. Bárdos Lajos Zenei Napok - nyitóhangverseny a Liszt Ferenc Kamarateremben

Máj. 16. A közalkalmazottak vers- és prózamondó versenyének gálaműsorában fellé

pés a Bartók Kórussal közösen a BM székházban.

Jún. 17. Rádiófelvétel a Kóruspódium c. műsor számára.

Jún. 21. Liszt "Missa choralis"-ának előadása Kispesten.

Jún. 28.-júl. 4. a Jénai Madrigálkórus fogadása (az 1986-os látogatásunk viszonzása

ként). Teljes programjukat, ellátásukat mi szerveztük.

A program keretében 2 közös hangversenyünk volt.:

Jún. 30. a Budavári Palota Oroszlános Udvarában.

Júl. 1. a Mátyás-templomban.

Ezután nyári szünet következett.

Aug. 17-én átvettük a Kiváló Együttes kitüntetést a Néphadsereg Székházában.

Próbáinkat a nyári szünet után (változatlan próbanapokkal) szept. 7-én kezdtük 

meg újra.
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Szept. 19-20. Edzőtáborozás Várgesztesen.

Nov. 5. Éneklés az OSZK nov. 7-i ünnepélyén.

Nov. 12. Fellépés a közalkalmazott brigádok számára szervezett ünnepi műsoron a 

BM klubban.

Nov. 22. Hangverseny Békásmegyeren.

Dec. 21. Zártkörű karácsonyi klubest.

Párkainé Eckhardt, Mária 
kórusvezető

NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ

A múlt év végén különösen kedves, megtisztelő megbízást kaptam: a nyugdíjas-találko

zó megrendezését.

A találkozóra december 10-én délután került sor. Megrendezésében többen is ér

tékes segítséget nyújtottak, ezek közül a következőket említem meg: Milhoffer Alajos, 

llly Lászlóné, Sefcsik Gyuláné, Sinkó Pálné, Boros Lajosné, Kiss Gábor.

220 meghívót küldtünk szét, ezeknek mintegy felére érkezett írásbeli válasz. A talál

kozóra végül is 81 nyugdíjas dolgozónk tudott eljönni, így is kétszer annyian, mint a 

legutóbbi, két év előtti találkozóra.

A kísérő családtagokkal és a meghívott vendégekkel, a Könyvtár vezetőivel és a 

társadalmi szervezetek képviselőivel együtt összesen 130 résztvevője volt a találkozó

nak .

Juhász Gyula akadémikus, a Könyvtár főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. 

Szeretettel, megbecsüléssel szólt a Könyvtárban végzett munkájukról, a Könyvtárral 

való összetartozásukról, amelynek ez a találkozó is jele.

Nyugdíjasaink a Kötészet által szépen, gondosan csomagolt ajándékot (kávét) kap

tak, és 105 db ajándék könyv közül is válogathattak.

Családias, meghitt hangulatú beszélgetésben elevenítettek fel sok érdekes emlé

ket, élményt. Nagy érdeklődéssel tekintették meg a Könyvtár vári épületének megnyi

tásáról készült videót is.

Nyugdíjasaink - saját szavaik szerint - nagyon jól érezték magukat. Ezt mutatja 

az is, hogy a találkozó csak a késő esti órákban ért véget.

Szilágyi József
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Horváth Eszter: 1987. december 10.

TÉLAPÓ ÜNNEPÉLY A KÖNYVTÁRBAN
Az itt közölt cikket Horváth Gyuláné (Plakáttár) 9 éves kislánya írta

Végre megjött a Télapó! Már nagyon vártam ezt a napot, mert amúgyis nagyon szere

tek a könyvtárba járni, különösen amióta a Várban van. (A palota nagyon szép, és ha 

itt vagyok, eszembe jut Mátyás király, meg a szegények, amikor felmentek az igaz

ságért a Budai Várba.)

Az ünnepélyen nagyon sokan voltunk. Szépen feldíszített, furcsa karácsonyfa állt 

a terem végén, mellette egy nagy asztalon könyvek. Ennek nagyon megörültem, mert 

még sohasem kaptam a könyvtári Télapótól könyvet, csak a nagy testvéreimtől tudom, 

hogy ok régen mindig kaptak. A műsorban két bácsi és egy néni szerepelt, ők a Rá

diótól jöttek. Énekeltek, gitároztak. Eljátszottuk az Arany Lacinak c. verset, a Volt 

egy török Mehemedet, ebben a barátnőmmel én is szerepeltem, mi voltunk a fekete 

tehenek. Utána egy utánozós játék volt. A műsor azért tetszett, mert a gyerekek is 
szerepelhettek benne. Énekeltünk, erre megjött a Télapó. A Samu bácsi olvasta a gye

rekek nevét, a Télapó osztotta a csomagokat és a könyveket. Mindenki nagyon örült 

az ajándékoknak. Azért is jó ez az ünnepély, mert találkozhatok azokkal, akikről ott
hon csak mesél a Mama, ott volt a Rita, az Ádám , a Flórián, a Müller Andrea és a 

Mártyán Kati néni unokája, a Lunci. ő egy picike kislány, olyan, mint egy játékbaba. 

Majdnem nagyobb volt a könyv, amit kapott, mint ő.

Kár, hogy csak egyszer jön egy évben a Télapó!
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

ÉVFORDULÓ ELŐTT

E rovatban többször említettük már, hogy közeledik az OSZK Híradó alapításának 

harmincadik évfordulója. Szerettünk volna erről a jeles alkalomról méltó módon meg

emlékezni - többek között - különszám kiadásával, emlékezések közlésével. Azonban a 

közbejött - "objektív" akadályok miatt, sajnos mindez csak igen szerény mértékben lesz 

kivitelezhető. Ugyanis - amint már közöltük - nyomdánk tevékenysége 1987. augusztu

sa óta szünetel, ezért kiadványunk füzetei csak nagy késéssel jelenhetnek meg, ezzel 

egyidoben a cikkírók lelkesedése is csökkent, mert leadott írásaikat csak igen sokára 

láthatják viszont nyomtatásban.
Egyébként akiket közelebbről érdekel Híradónk és könyvtárunk múltja, azoknak fi

gyelmébe ajánljuk a Horváth Viktor összeállításában 1977-ben megjelent "Az Országos 

Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma 1958-1974" című kiadványt, 

amelyben részletes tanulmány foglalkozik a Híradó létrejöttének körülményeivel és az 

első tizenhét évének történetével, továbbá szakcsoportosításban megtalálhatjuk benne 

az időközben megjelent cikkeket. A tájékozódást még szerzői névmutató és betűrendes 

tárgymutató is segíti.

Ha a fentebb említett nehézségeken túlleszünk, valamelyest behozzuk lemaradá

sunkat, mi is szeretnénk elkészíteni az utóbbi években elmaradt éves mutatókat. To

vábbá erősíteni, illetve visszaállítani kívánjuk a Híradó gyorsabb tájékoztató, informá

ciós jellegét, és mindehhez az illetékes vezetők és munkatársak segítségét ismételten 

kérjük.

Végül az alábbiakban egy kedves nyugdíjas, volt munkatársunk lapunkat köszöntő 

versét közöljük.

B. Gy.

A XXX ÉVES OSZK HÍRADÓNAK

Pályád, életsorod mindünket érdekel.

A legszebb férfikor hegycsúcsát érted el.

Bízd ránk s közöld velünk, mi juss és feladat, 

szellemed rakhasson egy MÚLT-JÖVŐ hidat!

Kassai Lajos
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