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A FŐIGAZGATÓI KOLLÉGIUM 1988. SZEPTEMBER 14-1 ÜLÉSE

Jelen vannak: Juhász Gyula főigazgató, Ferenczy Endréné igazgató, Ottovay László, Sonnevend 
Péter, Berke Barnabásné, Poprády Géza főosztályvezetők, Szilvássy Zoltánná főosztályvezető-he
lyettes, Juhász Lászlóné osztályvezető, Somogyi Pálné főosztályvezető, párttitkár, Alanakjan 
Zsuzsanna KISZ titkár, Illyés Katalin SZB titkár.
Később érkeztek: Várkonyi Júlia gazdasági igazgató, Jeszenszky Edit főosztályvezető-helyettes. 
Távol vannak: Szente Ferenc főigazgató-helyettes, Hegedűs Péter főosztályvezető.

I. A Gyarapító és Feldolgozó Főosztály szervezete és feladatai.
(Berke Barnabásné - Ferenczy Endréné)

Hozzászólások
- a gyarapítási munka feltételei jelenleg még nem biztosítottak (létszám, számítógép);

- nincs munkaerő, aki a hatósági feladatokat végezné;

- az "átmeneti feldolgozói raktár" kérdése még nem tisztázott;
- a Hungarika Dokumentációs osztály és a Magyarságkutató Intézet együttműködéséről kollégiumi 

előterjesztést készített Kovács Ilona osztályvezető;

- a Szervezési és Koordinációs Munkabizottság szeptember végén tárgyalni fogja a kérdést;

- az anyagot ki kell egészíteni azzal, hogy a külföldi beszerzések csak a főosztályvezető jóvá
hagyását követően kerüljenek a gyűjteményfejlesztési igazgató elé;

- a Feldolgozó osztály készítse elő a régi katalógus mikrofilmezését;
- a beszerzésekről érdemben a tárak döntsenek, a Gyarapítási osztály a beszerzési hitelkereteket 

tartsa nyilván.

Határozatok:
- a multimédiák felhasználásának módjáról tervezetet kell készíteni.

Felelős: Ferenczy Endréné igazgató.

- negyedévenként, vagy alkalmanként tájékoztatni kell a főigazgatót a külföldi beszerzésekről.

Felelős: Ferenczy Endréné igazgató

Berke Barnabásné főosztályvezető.

A Kollégium a szükséges változtatásokkal elfogadta az előterjesztést.

II. A Dokumentumforgalmi Főosztály működési szabályzata, ügyrendje.
(Sonnevend Péter)
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Hozzászólások:
- nagyon jól használható segédlet a könyvtárak központi címjegyzéke;

- az NPA a sok változás miatt nem képes a könyvtárak terén történt változásokat nyilvántartani

Határozatok:

- a Kollégium az előterjesztést a szükséges változtatásokkal elfogadta, és a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzat elkészítése szempontjából modell értékűnek tekintette.

A főigazgató utasításai:

- a főosztályok igyekezzenek a munkaköri leírásokat szeptember 30-ig elkészíteni, az erről szóló 

körlevélről konzultációt kell szervezni;

- a káderutánpótlás kérdése még ebben az évben kerüljön a kollégium elé.

Felelős: Juhász Lászlóné osztályvezető.

Bejelentések:
- a könyvtár átalakulását tárgyaló, új koncepció novemberben a kollégium elé kerül;

- szeptember 1-jével Hungarológiai Tanácsot állított fel az MM, elnöke Köpeczi Béla akadémikus 
(528. szoba);

- a Tudományos Bizottság ülése szeptember 23-án lesz;
- a kollégium legközelebb október elején fog ülésezni.

A párttitkár beszámol az alapszervezet szeptember 12-i üléséről.

Budapest, 1988. szeptember 26-án

Juhász Gyula s.k. 
főigazgató
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ÖSSZEFOGLALÓ AZ OSZK TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA 
1988. SZEPTEMBER 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Első napirendi pontként a bizottsági tagok kijelölték a Keresztury-pályázatra beküldött pályamű

vek lektorait.

Négy dolgozat érkezett:

- "Eszméink közt az űrt" - Széchenyi István, Eötvös József, Szekfű Gyula politikai rend
szerének vázlata. Lektor: Glatz Ferenc.

- Huszár Gál a nyomdász, és nyomdakészlete (1558-1574). Lektor: Borsa Gedeon.

- Mágia-perek Antiochiában és Kisázsiában a 370-es években. Legenda és valóság. Lektor: 

Karsay Orsolya.
- Magyarok és magyarországiak levelei Johann Jákob Grynaeushoz (1579-1600). Lektor: Ba

lázs Mihály.
Ezen a bizottsági ülésen terjesztettük elő az OSZK új kutatási szabályzatának tervezetét, 

mely az 1988. június 20-án megtartott, ifjúsági parlament ülésén megfogalmazott javaslat alap
ján került napirendre, annak érdekében, hogy az OSZK-ban dolgozó fiatal kutatók munkáját mi
nél hatékonyabban tudjuk támogatni. A kutatási tervezet végső megfogalmazására hamarosan sor 

kerül.
Annak érdekében, hogy a kutatók nyilvánosságra hozhassák kutatómunkájuk eredményeit, a 

Tudományos Bizottság elfogadta az évenként megrendezendő 1-2 napos, tudományos ülésről szóló 

javaslatot. Ennek kidolgozása folyamatban van.
Ezen a bizottsági ülésen született döntés az OSZK évkönyv jövőjéről, a következőképpen:

- Továbbra is lesz évkönyv, de
- a nagyobb lélegzetű munkák sorozatban jelennek meg,

- az előállítás az OSZK házi nyomdájában történik,
- bővül az évkönyv az intézményben folyó, tudományos élet híreivel és a tudományos dolgozók 

publikációs jegyzékével.
A Tudományos Bizottság elfogadta az OSZK 1989. évi kiadványi tervének előzetes javasla

tát, melyet a Művelődési Minisztériumba, a Kiadói Főigazgatósághoz küldtünk el. Azóta onnan 

is megjött a jóváhagyó válasz.
Az utolsó napirendi pontban az 1990-re tervezett bibliográfiai konferenciához kapcsolódó el

képzelésekről, javaslatokról, feladatokról esett szó.
Lévay Edit
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Személyi hírek és változások 
1988. július 1. - december 31.

Új dolgozóink:

Aczél Zoltán szakm. II. Kötészet; Ambrózy Zoltán bm. I. Mikrofilmtár; Barsin József ügyviteli 

II. Raktári oszt.; Batáriné Dömötör Judit ügyint. II. KMK Titkárság; Bátonyi Béláné szakaik. 
IV. Kult. és Marketing Iroda; Belcsákné Cseke Márta szakaik. IV. MNB Könyvek Szerk.; Büki 

Balázs ügyviteli II. Raktári oszt.; Detre Ildikó szakaik. II. Főig. Titkárság; Gáspár Istvánná 

szakm. I. Nyomdaüzem; Gerley Imre bm. I. Raktári oszt.; Hanczik András ügyviteli I. Raktári 

oszt.; Dr. Havasy Györgyné fm. Gl; Homor Ferencné ügyviteli II. Kötelespéldány Szóig.; Bankó 

Andrásné szakaik. II. Kult. és Marketing Iroda; Jakucs Gábor ügyviteli II. Raktári oszt.; Kecs

kés István ügyviteli I. Raktári oszt.; Kiefner Ferenc fm. Fejlesztési Csop. Kocsisné Szakács 

Marianna szakaik. IV. KFKK NPA; Dr. Kovácsné dr. György Eszter fm. Színháztörténeti Tár; 
Krempl Mónika ügyviteli II. Különgyűjteményi Főoszt. Titkárság; Lenhardt Katalin ügyviteli II. 

Könyvtárközi Köles.; Mészáros Ilona ügyviteli II. Szervezési Főoszt. Titkárság; Papp Szilvia ügy
viteli I. Raktári oszt.; Parragi Márta szakaik. IV. Tájékoztató oszt.; Rékási Katalin szakaik. 

IV. Szakozó oszt.; Ritterné László Mária szakaik. IV. MNB Időszaki Kiadványszerk.; Rohács 
Iván szakaik. IV. Irodalomtud. Bibliogr.; Rozványi Dávid ügyviteli II. Raktári oszt.; Sasvári 

Géza műhelyvez. Nyomdaüzem; Dr. Sebők László tud. munkatárs MKI; Skrobár Ildikó szakm. II. 
Kötészet; Szaniszlóné Kardos Dorottya szakaik. II. KFKK NPA; Dr. Szép Ivánné ügyviteli II. 

Kult. és Marketing Iroda; Sziebert Tamás ügyviteli II. Nemzetközi Csere; Szilassy Bertalanná 
szakaik. IV. MNB Könyvek Szerk.; Tóth Elek szakaik. III. Raktári oszt.; Vezekényi György 

szakaik. II. Raktári oszt.

Eltávoztak a könyvtártól 
Nyugdíjazással:
Bikich Györgyné ov.; Gyulai Árpád ov.; Jónás Lászlóné ügyint. I.; Dr. Kondor Imréné ov.; Már- 
tyán Gyuláné ovh.; Mencsik Pál ügyint. II.; Rásy Árpád ügyviteli I.; Tágonyi Ilona csv. fm. 

Áthelyezéssel:

Bárdosi Mária fm. MKKE Kp. Kvt.; Bihari Tamás szakaik. IV. Móricz Zsigmond Középisk. 

Leánykoll.; Bíró Zoltán fm. Juhász Gy. Tanárképző Főisk.; Gróh Gáspárné szakaik. IV. MTA 
Filozófiai Int.; Heilauf Éva bm. II. ELZETT Zár-és Lakatgyár; Kabdebó Ferenc ügyint. IV. I. 

István Közgazd. Szakközépisk.; Lehoczky Viktória szakaik. IV. Pallas Lap- és Könyvkiadó; Luká- 
csy Tibor szakm. I. ÉTK; Novák Józsefné szakaik. II. MÉM; Nagy Adrienné szakaik. IV. Magy. 

Színházi Int.; Rajnai Edit szakaik. IV. Magy. Színházi Int.; Rankó Ágnes ügyviteli II. Heim Pál 

Gyermekkórház; Szőnyi Éva szakaik. IV. MKKE Kp. Kvt.; Wolf Magda ovh. Mozgássérültek Pető 

A. Nevelő és Nevelőképző Int.; Zsigmond Jánosné szakaik. IV. MEDICOR.

Munkaviszonyuk megszűnt:
Bognár Judit szakaik. IV.; Böszörményiné Szulyovszky Márta szakaik. IV.; Csornai Katalin szak

aik. II.; Dózsáné Vörösvári Hajnalka szakm. I.; Erdei Zoltán bm. I.; Fekete Attila ügyviteli II., 
Fröhlich Péterné szakaik. II.; Kocsis Éva ügyint. II.; Kovács Imréné szakaik. II.; Lábár Gáborné 

ügyint. II.; Lőrincz B. Csaba szakaik. IV.; Mészáros Gábor szakm. II.; Mirki Erzsébet szakm. 

I.; Nádor István ügyviteli II.; Ottinger Vera Szergejevna szakaik. IV.; Pálinkás Krisztina ügy

viteli II.; Povázai László bm.; Samariay-Leölkes Katalin szakaik. IV.; Tóth Erzsébet szakaik. 

IV. Varasdi Károly ügyviteli II.

Kilépett:
Gál Sándor csv. ügyintéző II. Szilágyi Zsuzsanna szakm. I.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI KATALÓGUSÁBAN

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa osztály három független egységre vált szét, nincs 
már közös vezetés. - A régi három csoport közül a kurrens külföldi periodikák hazai lelőhelyeit 
nyilvántartó, számítógépes adatbázis KFKK Nemzeti Periodika Adatbázis Szerkesztőség elneve

zéssel osztállyá lépett elő, jelenlegi létszáma és jövőbeni feladatai egyaránt ezt a státust indo
kolják. - A volt Retrospektív csoport KKFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztőség néven, 
önálló csoportként működik tovább a főosztályvezető közvetlen irányításával. - A harmadik cso

port Magyar Nemzeti ISDS-IKARR Központ néven az új Gyarapító és Feldolgozó Főosztályhoz 
tartozik szervezetileg, de eszmei irányítója továbbra is Szilvássy Zoltánná, mert ő a Magyar 
Nemzeti ISDS Központ igazgatója és az IKARR Rendszertanács tagja.

Az alábbiakban bemutatkozik és működése leglényegesebb-jegyeit foglalja össze a Dokumen

tumforgalmi Főosztályhoz tartozó két KFKK Szerkesztőség és a Magyar Nemzeti ISDS-IKARR 
Központ vezetője.

Szerk.

A Nemzeti Periodika Adatbázisról

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának kurrens csoportja 1988. július 1-jétől önálló osz

tályként látja el feladatát KFKK Nemzeti Periodika Adatbázis Szerkesztőség néven. A KFKK 

kettéválását több szempont is indokolta Ezek közül a legfontosabbak: a retrospektív és a kurrens 
feldolgozás mind módszerében, mind tárgyában egyre jobban elkülönült; a gyűjtőkör határát je
lentő, 1971-es év előtti állomány fokról fokra egységesebbé, az ez utáni egyre összetettebbé 

vált (tehát egyre kevesebb "közös" cím mutatkozott); a tájékoztatáson túl a retrospektív csoport 

fő feladata a megkezdett alapokra építve, a kötetkatalógus további megjelentetése lett, míg a 

kurrens csoport 1984-ben számítógépes adatbázis építésébe kezdett.

Az átszervezés a Nemzeti Periodika Adatbázis Szerkesztőség (a továbbiakban: NPA) alapte

vékenységét nem érintette - ez továbbra is a magyarországi közkönyvtárakba rendszeresen beér

kező, külföldi tudományos ós műszaki szakfolyóiratok adatainak összegyűjtése, feldolgozása és 

rendelkezésre bocsátása. (A gyűjtőkör tematikai és dokumentumtipológiai körülhatárolása szá
munkra igen jelentős: rendszeresen keresnek nálunk magyar időszaki kiadványokat, vagy napilapo

kat, stb. - mindezt, sajnos, hiába: ezekről nem tudunk tájékoztatni!)
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Az NPA számítógépes rendszere 1981-ig visszamenőleg dolgozza fel az állományt. Az 1971- 

1980 közötti évtized gyarapodása, illetve az ebben az időszakban megszűnt kiadványok adatai 
csak kardexlapokon (illetve a nyomtatott lelőhelyjegyzékekben) találhatók. Az 1981 utáni új cí

mek közül a gyűjtőkör-idegen, illetve a hiányosan föllelhető időszaki kiadványokról szóló infor
mációk szintén a kardex-nyilvántartásban szerepelnek.

A számítógépes Nemzeti Periodika Adatbázis három nagy részre tagolódik:

- bibliográfia fiié,
- állományi fiié,

- könyvtár fiié.
A bibliográfia fiié az MSZ 3424/2-82. sz. szabvány előírásai alapján készül, elsősorban az 

időszaki kiadványok nemzetközi azonosító rendszerére (az ISDS-re) épülve. Az állományi adatok a 

könyvtárakba ténylegesen beérkezett állományi részegységek (évfolyamok, kötetek stb.) számo

zási és megnevezési adatait tartalmazzák. A könyvtár file-ban tartjuk nyilván az NPA-nak rend

szeresen jelentő könyvtárak legfontosabb jellemzőit (címadatok, szolgáltatási jellemzők stb.). 
A számítógépes adatbázisban tárolt információk nagyságrendjének érzékeltetésére néhány adat: a 
mintegy 23.000 bibliográfiai rekordhoz kb. 600.000 állományi és lelőhelyadat tartozik - ez utób
bi 850 könyvtár gyarapodását tükrözi. A számítógépes feldolgozás egyelőre külső gépen, ún. kö
tegelt (batch) üzemmódban folyik.

Az MTA OMFB OTKA pályázatának támogatásával 1988. végén átadtuk az MTA SZTAKI 
részére az NPA on-line adatbázisát, amelynek kísérleti üzeme 1989. januárjától kezdődik meg. 

A jövő évben jelentetjük meg először a számítógépes rendszerben tárolt információkból teljesen 

automatiusan előállított lelőhelyjegyzéket az 1985/86-os évi gyarapodásokról.

Tószegi Zsuzsa

KFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztőségéről

A Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztőség a külföldi időszaki kiadványok központi katalógusá

nak a 17. századtól 1970-ig terjedő korszakát kezeli. E katalógusból részint lelőhelytájékoztatást 
ad a kutatóknak, olvasóknak, részint ezekből az adatokból készíti a retrospektív lelőhelyjegyzé

ket, ami a felhasználók részére nagyon hasznos és sokak által várt segédeszköz. A szerkesztés 

stádiumában azonban maga a szerkesztő munka - Fügedi Péterné, volt főosztályvezető szavait 

idézve - "enormis vállalkozás".
OSZK kiadványok történetében nem egyedi eset, hogy a feladatok csak hősies kitartással, 

mély szakmai hittel és elkötelezettséggel valósíthatók meg. Ha ez bennünk megvan, akkor a 
megszokott gátló körülményeken kívül (eszközhiány, pénzhiány stb.) mi növeli még a feladat 

megoldásának nehézségét?
A KFKK retrospektív katalógusában mintegy 57 ezer periodika címe található, körülbelül 

1000 könyvtár anyagából összegyűjtve. Munkánk nehézsége abban rejlik, hogy - ha időtálló érté

kű segédeszközt akarunk a könyvtári tájékoztatásügynek adni, akkor - ebből a címmennyiségből 
és ennyi könyvtár közül ki kell választanunk, hogy melyik könyvtárral és milyen anyaggal foglal

kozzunk. Ezért nyolc kötetre tervezett, nyomtatott lelőhelykatalógusunk szerkesztése két foko

zatban történik: szerkesztőségünk először előzetes kiadványt, ún. preprintet szerkeszt, melynek 

adatait ellenőrizteti, verifikáltatja azokkal a könyvtárakkal, amelyeknek az állományára tartal
milag vonatkozik a leírás; a végleges lelőhelyjegyzéket pedig felfrissített, verifikált adatokból ál

lítjuk össze. Miért is kell ellenőriztetni a katalógus adatait?
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A katalógus adatainak gyűjtése majd 30 évvel ezelőtt indult meg egy több célú minisztériu
mi utasítás nyomán. A könyvtári tájékoztatást szolgáló, központi katalógus létrehozásán kívül az 

utasítás célja az is volt, hogy áttekinthető nyilvántartás jöjjön létre a devizás és nem devizás, 

külföldi folyóirat-beszerzésekről. Ez a szempont a központi katalógus bejelentői közé behozta 

azokat a dokumentumokat vásárló intézményeket is, melyeknek nem feladata, hogy könyvtári 

anyagaikat archiválják és nyilvános könyvtári szolgáltatást is végezzenek. Ezenkívül az elmúlt 30 

évben rendkívül nagy változások történtek még a "szolgáltató" könyvtárak körében is: egyfelől új 
kutatóműhelyek alakultak, másfelől intézmények szűntek meg (köztük több évtizedes gyűjtemé
nyek is). A szervezeti változásoknál - egyesülésnél, szétválásnál, megszűnésnél - a főhatóságok 

nem gondoskodtak arról (vagy nem hagytak kellő időt arra), hogy a megszűnő intézmény könyv
tári dokumentum vagyona nyilvántartási szempontból is tisztázottan váltson gazdát. Ennek követ

kezményeként a KFKK 1970-ig terjedő sorozataiban sok a ma már nem helytálló adat. Mindezek 
szükségessé tették a nyomtatott lelőhelyjegyzék kiadása előtti állományellenőriztetést, és az eb
ben a munkában részt vevő partnerek, ún. együttműködő könyvtárak körének kiválasztását (jelen
leg kb. 300 könyvtárral, i 11. könyvtárat fenntartó intézménnyel tartjuk a kapcsolatot).

A fenti célok valóra váltására 1975. decembere óta már 60 előzetes kiadványt jelentettünk 
meg és ellenőriztettünk az együttműködő könyvtárakkal. Ez a 60 preprint mintegy 12 ezer szer
kesztett tételt tartalmazott; nem 12 ezer egyedi címet, hanem ennyi történetet. Ti. szerkeszté
si szabályaink szerint lelőhelyjegyzékünk történeti tárgyalásmódot követ: az indulási címükön sze
repeltetjük a kiadványokat, és azután utóbb - utóbb kifejezéssel jelezve a változásokat, egy 
tömbben adjuk meg a periodikum teljes élettörténetét és a hozzá tartozó könyvtári lelőhelyada

tokat, továbbá vele együtt megszerkesztjük azokat a periodikumokat is, amelyekkel élete során 
kapcsolatba került. Ez azt jelenti, hogy a preprintekben eddig közölt 12 ezer tétel a címválto
zásokkal, vonzott címekkel és negatív döntésekkel együtt legalább 25 ezer katalógusbeli cím fel
dolgozását jelenti. Továbbá preprintekben való közlésre felkészítve vár még mintegy 6 ezer szer
kesztett tétel, így végeredményképpen teljes katalógusunknak már több mint 50 százalékát érin

tették a szerkesztési munkák.
Mindez azt is jelenti, hogy a KFKK Retrospektív katalógusa - noha a III. szinti folyosón 

mindenki számára hozzáférhető - nem olvasói katalógus. "Avatott kezeket" igényel a benne való 

keresés, hisz rendkívül sok cím hiányzik belőle, és csak a Szerkesztőség munkatársai tudják, 

hogy az adott cím a munkafolyamat melyik szakaszában található.
Bárki kérdezheti, hogy van-e már látható, kézbe vehető eredménye ennek az alapos mun

kának? Nos, végleges formában csak az L - N betűs kötet jelent meg 1983-ban: 3895 tételt tar
talmaz, 597 lapon. Sokszorosításra vár (pénzhiány miatt már egy éve) a H - K kötet kézirata: 
4274 tétellel, 622 lapon. A két végleges kötethez járul még egy kiegészítő kötet az abc egyéb 
betűihez tartozó 2361 tétellel, melyet a kötetekben közöltek használhatósága érdekében kell 
ideiglenes jelleggel közreadni. (Ez a kiegészítő kötet csak addig létezik, míg a benne szereplő 

címek betűrendileg megfelelő kötetei meg nem jelennek!) E számokat összeadva kitűnik, hogy 
teljes kiadványunknak - melynek becsült mennyisége 37-38 ezer tétel lesz - már több mint 25 

százalékát megjelentettük.
Csillag Lászlóné
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A Magyar Nemzeti ISDS+-IKARR+ Központról

A Magyar Nemzeti ISDS-IKARR Központ (továbbiakban NK) 1988. júl. 1-jével önálló egységként 

az újonnan alakult Gyarapító és Feldolgozó Főosztályra került, amelyen a közelmúltban már be

indult a "gépesített feldolgozó-lánc". Ez az átszervezés az NK alaptevékenységét nem érintette, 

ugyanis a 2 nemzetközi regisztrációs rendszerrel kapcsolatban lévő csoport feladatai beleilleszt- 
hetőek voltak a "feldolgozó-láncba". Habár 1988. júniusától a Külföldi Folyóiratok Központi Ka

talógusa (KFKK) osztályvezetője, Szilvássy Zoltánná főovh. más szervezeti egység vezetését vet

te át, az NK-t változatlanul mind igazgatói tisztségben (ISDS), mind IKARR Rendszertanács 

tagként képviseli, így továbbra is munkakapcsolatban van a csoporttal.
Az NK fő feladatát, a hazai időszaki kiadványoknak feldolgozását az ISDS és az IKARR 

előírásai szerint, valamint a regisztrációs adatoknak továbbítását a 2 nemzetközi adatbázisba, az 
eddigi gyakorlat szerint végzi. Az ISDS adatbázisba 1973 óta közel 8000 magyar periodika ada
tait küldte meg (1983 óta mágnesszalagon). Az IKARR adatbázis mintegy 3000 időszaki kiadvány 

adatait kapta meg.
Nemzeti központi funkciójából eredően, az NK felelős a Magyarországnak kiutalt ISSN- 

számblokkok gondozásáért. A hazai időszaki kiadványok ISSN-nel való ellátását ezért megosztva 

végzi a Magyar ISSN Irodával. Ugyancsak nemzeti központi feladatai közé tartozik, hogy tájé
koztatást nyújtson az ISDS és az IKARR hálózatba tartozó, más nemzeti központnak, vagy az 

adatbázist használó, központi katalógusoknak a magyar időszaki kiadványokról. "Rákérdezés" ese

tén köteles azonosító számot kiutalni az eddig még ISSN-nel nem rendelkező, vagy eddig "szint 

alattinak" minősített címeknek.
Mint nemzeti központ, évente mágnesszalagon megkapja a teljes adatbázist az ISDS Nem

zetközi Központtól, amely adatbázisból számítógépes szolgáltatásokat nyújt - az NPA-val (Nem
zeti Periodika Adatbázis) együttműködésben - a hazai könyvtáraknak és dokumentációs intézmé

nyeknek .
Az NK 1986-ban megjelentette az ISSN azonosítószámmal ellátott és az ISDS nemzetközi 

együttműködésben feldolgozott, magyar időszaki kiadványok számítógépes összeállítását "Magyar- 

országi időszaki kiadványok kulcscím-ISSN jegyzéke" címen. A következő kötet megjelentetését 

1990-re tervezzük.
Tremkó Györgyné

+ ISDS = International Serials Data System
++ IKARR = Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere
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A "SOROS" KÖNWRESTAURÁTOR MŰHELY

Az alapítvány: 1986-ban az OSZK megpályázta és elnyerte az MTA-Soros Alapítvány támogatását 

egy 20 fős restaurátor műhely létesítésére. Az alapító okiratban megfogalmazott célja könyvres

taurátorok képzése és foglalkoztatása, elsősorban nemzeti becsű, egyházi könyvgyűjtemények 

pusztuló állományának megóvása érdekében, a műhely felfejlesztése önnfenntartó vállalkozássá.

Az épület: Az alapítványban foglaltak szerint a műhely számára a helyiséget az OSZK-nak 

kellett biztosítani. Ezt, miután a Plakát- és Kisnyomtatványtár felköltözött a Várba, annak he

lyén, Rákospalotán, a zsinagóga épületében tudta megtenni. Felújítás után, 1987. szeptemberé

től megteremtette a Soros műhely működési feltételeit.

A berendezés: Az alapítvány a maga hozzájárulását forintban és részben konvertibilis valu
tában bocsátotta rendelkezésre, s így a műhelyt sikerült felszerelni a korszerű (és mennyiségre 
is orientált) könyvrestaurálás berendezéseivel: papíröntő géppel, mechanikus és hidraulikus prések

kel, láminátorral, dokumentáló mikroszkóppal, valamint papírmosó és -fertőtlenítő medencesor

ral, szárítóállvánnyal, fotófelszereléssel, kéziszerszámokkal.
A leendő restaurátorok: felvételi vizsgával kiválogatott ügyes kezű és rátermett fiatalok, 

akik a meglévő középfokú képzésben tanulják meg az elméleti tudnivalókat, de már az első nap

tól kezdve a gyakorlatban alkalmazzák. S hogy jóvátehetetlen károkat ne okozzanak, a műhely 
irányítására felkért, gyakorlott könyvrestaurátorok ellenőrzik minden mozdulatukat.

A régi mesterek is valahogyan így képezték az újabbakat: dolgoztatták és velük együtt dol
goztak, megmutatták a fogásokat és megmagyarázták, hogy mit miért.

Oktatóik: Simon Imola főrestaurátor, a hagyományos restaurálás híve, de a papírhasítás 

egyik első hazai alkalmazója, a középfokú képzés egyik oktatója, saját szavai szerint a XVI- 
XVII. századi - a korabeli viszonyokhoz képest - "tömegkötések" szerelmese; Waigand Orsolya a 
levéltári anyag restaurálásának és az OSZK Hírlaprestauráló műhelyében szerzett gyakorlata ré
vén az ellenpólusnak, a sok gondot okozó, modern papírok restaurálásának szakértője; Barkó 
Gábor főrestaurátor, korábban a Fővárosi Levéltár műhelyvezetője, a restaurálás technikai esz
köztárának megteremtésében, modern restaurálási eljárások (gépi papíröntés) meghonosításában 

ért el jelentős eredményeket.
Mit restaurálni? A hagyományos szervezésben egy-egy nagykönyvtár hoz létre magának egy 

restauráló műhelyt - ezek perifériáján pótolhatatlan kulturális értékek pusztulnak. A hagyomá

nyos hozzáállásban az egy példányban fennmaradt, vagy kötéstörténeti értéket képviselő, vagy 

kiállításra, facsimile kiadásra váró könyvek restaurálására futotta az erőből, s közben pusztultak 

a XVI-XVIII. századi kulturális értékek, az anyakönyvek, jegyzőkönyvek és egyéb kéziratos, nem 
levéltári anyag, az egyetemes emberi kultúrát képviselő, nagy egyházi gyűjtemények tartalmilag 

nem magyar vonatkozású kötetei, egy-egy község, intézmény, réteg életét dokumentáló egyéb 
források. Ezek megmentéséhez már nem elegendő a meglévő, kisszámú könyvrestaurátor gárda.

Hogyan restaurálni? A legszigorúbb restaurátori elvektől (eredeti és pótlás egyértelmű meg

különböztetése, az eredetit maximálisan megközelítő állapot helyreállítása, a visszafordíthatatlan 

beavatkozás kerülése) a könyvtest puszta védelmét szolgáló, könyvkötői eljárások közötti, tág 

spektrumban mindig az éppen kézben lévő könyv határozza meg a restaurálási eljárást, ez vált a 

csoport növendékeinek vérévé (például egy XVII. századi, szétesett bőrkötésben fennmaradt, a 

századok során többször átkötött és a szövegtükörig körülvágott könyv lapjait nem kell kiegészí

teni az eredeti nyomdai méretre, de ha erre adottak a technikai lehetőségek, ezt is megtehet

jük). Kirázólag hagyományos technikát alkalmazva.
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A vállalkozás: Nemcsak mert divat, kell ennek a születő műhelynek vállalkoznia', üzletbe 
fognia is. Rákényszerült, mert a Soros Alapítvány a megállapodásnak megfelelően csak egyszeri, 
a létrehozást, a beindítást szolgálja. A fennmaradás érdekében a 20 fős gárdának meg kell dol

goznia. Hogyan tud önfenntartó lenni? - ehhez még sok számítást el kell végezni, sok jövőbeli 
változást (árak, bérek) prognosztizálni kellene, az egész önnfenntartás tehát még sokismeretlenes 

egyenlet. De az eddigi vállalkozási próbálkozások (a Művelődési Minisztérium által finanszíro
zott, gimnáziumi könyvrestaurálási program) jelzi, hogy a kilátások nem reménytelenek.

Simon Imola

A KÖZÉPFOKÚ KÖNYV- ÉS PAPÍRRESTAURÁTOR-KÉPZÉS

1981 óta a negyedik osztály kezdte meg tanulmányait 1988. februárjában a Képző- és Iparművé
szeti Szakközépiskola esti tagozatán, a könyvrestaurátor szakon. Ennek az osztálynak 32 hallga

tója van; tizenheten a Soros Könyvrestauráló Műhelyből, tizenöten több könyvtárból, levéltárból 
és múzeumból (az OSZK Hírlap-állományvédelmi osztályáról hárman, Kötészetéből ketten). A So
ros műhelybeliek már az iskolai képzés előtt, és az alatt is, folyamatosan, egyre elmélyültebben 

végzik a könyvkötési és restaurálási gyakorlatot; az iskolai - elméleti - képzésük 1990. januárban 
befejeződik, februárban fognak szakmai érettségit tenni. A másik csoportnak - mivel lényegesen 
kevesebb, a tanmenetet követő gyakorlatra van lehetőségük a tanítási órák alatt - a tanulmányi 
idő két és fél év; ők 1990. júniusában fognak érettségizni (természetesen valamennyi hallgató 

már rendelkezik érettségivel, a szakközépiskolában rajzból, művészettörténetből, szakmai elmé

letből és szakmai gyakorlatból érettségiznek). Számukra az utolsó félévi tanulás majdnem kizáró

lag gyakorlati restaurálást fog jelenteni.
Az elméleti ismeretek felépítése a könyvkötés és restaurálás gyakorlatának egyre nehezedő 

lépéseit követi, kapcsolódva az egyes közgyűjtemény-típusok megismeréséhez. Az első félév írás- 

és könyvtörténeti alapozást, könyvtári alapismereteket, a könyvkötés technikájának történetét és 

gyakorlatát, valamint sérült papír- és vászonkötések javítását foglalja magában. A második fél

évben a könyvtári dokumentumokat alkotó, legtöbb anyagféleséggel (papír, nyomdafesték, ragasz
tók, bőr, pergamen) ismerkednek meg, és a papírrestaurálási technikákat (tisztítás, javítás, kü

lönféle erősítési módszerek) gyakorolják, valamint levéltári alapismereteket szereznek. A harma
dik félév elméleti tananyaga múzeumi alapismereteket, a könyvtári, levéltári és múzeumi doku

mentumok addig még nem tárgyalt elemeit (régi és modern tinták és festékek; a pecsétek anya

gai; fatáblák; a fényképészeti dokumentumok és grafikák anyagai), az összes anyag fizikai, ké

miai és biológiai károsodásának okait és a károsodások természetét, valamint a könyvkötés díszí

tési stílusok történetét tartalmazza. Gyakorlatban pergamen kéziratok elemi restaurálási techni

káit és a pergamenkötések különböző változatait tanulják a hallgatók. A negyedik és az ötödik 

félévben a megelőző állományvédelem módszereit, valamint a papírrestaurálás nehezebb, kémiai 

módszereit tanulják, párhuzamosan az elméletet és a gyakorlatot (a gyakorlatot kéziratos doku

mentumokon, grafikákon végezve), majd egy bőr-, vagy pergamenkötésű könyvet teljes egészében 

restaurálnak, és gyakorolják a sérült bőr- és pergamenkötések helyreállítását is.
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A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában oktatják a rajzot és a művészettörténetet; a 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatást túlnyomórészt az OSZK restaurátorai végzik, és a gya

korlatok is az OSZK restauráló műhelyeiben folynak. Egy-egy speciális téma tanítására más in

tézményektől is felkérünk restaurátorokat, könyvtárosokat, muzeológusokat, levéltárosokat, mű
vészettörténészt, illetve biológusokat és vegyészeket. A hallgatók minden félév végén vizsgáznak 

művészettörténetből és szakmai elméletből, rajzból és szakmai gyakorlatból pedig a félév során 
készített munkáikra kapnak osztályzatot.

Kastaly Beatrix

\
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KIÁLLÍTÁS

MAGYAR-TÖRÖK KÖZÖS MÚLT

Halit Güvener, a Török Köztársaság budapesti nagykövete és Hazai György akadémikus nyitotta 
meg az Országos Széchényi Könyvtárban azt a - január végéig megtekinthető - kiállítást, amely 
a magyar-török kapcsolatok több évszázados múltját idézi fel.

A magyarság - mint Hazai professzor hangsúlyozta - szeretettel fordul a török népek felé, 
akiknél ez az érzés meleg viszonzásra talál. Kívülállók, akik csak a középkori századok véres 
háborúiról hallottak, nehezen értik ezt. Valóban, valaha őseink egymás vérét ontották a csata

tereken. Később azonban fordult a sors: az oszmánok voltak azok, akik segítséget nyújtottak a 

reményt vesztett magyarságnak. Különösen nemes gesztus volt az, hogy Rákóczi Ferencnek, 
majd Kossuth Lajosnak - híveikkel együtt - hosszú éveken át otthont nyújtottak török földön. 
S még hosszan sorolhatnánk a 19. század derekától egyre inkább gyümölcsözővé váló kapcsola
taink állomásait.

A közös múlt emlékét ezernyi kézirat és könyv őrzi. A kiállításon látható, mintegy 250 

tárgyi emléket - képeket, metszeteket, kéziratokat, könyveket - Wix Györgyné válogatta.

Ország Világ 1988. okt. 14.

SZENT ISTVÁN ÉS KORA 

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban

Az OSZK kiállításának megrendezésére úgy került sor, hogy Juhász Gyula főigazgatót fölkérték, 
vegyen részt a Szent István Emlékbizottság munkájában. Hogy személyében a történettudós aka

démikust, vagy a nemzeti könyvtár igazgatóját kérték-e fel, azt nehéz lenne eldönteni. Abban 

azonban bizonyosak lehettek mindazok, akik ezzel a bizottsági tagsággal megtisztelték, hogy 

egyik minőségében sem fog nemet mondani, ha felkérik egy ilyen tárgyú kiállítás megrendezésé

re. István király nélkül nem lenne egy évezrednyi írásbeliség a magyar nemzet történetében, 

vagy ha mégis, esetleg görög betűs lenne és nem latin. Mi sem természetesebb tehát, mint az, 

hogy a nemzeti könyvtárnak tisztelegnie kell emléke előtt. S mindezt ki látná tisztábban, mint 
egy történész, akinek napról napra a magyarságtudat problematikájával is mélyrehatóan kell fog

lalkoznia.
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írásomnak eredetileg az "Egy kiállításról - szubjektiven" címet választottam, de azt hatás- 

vadászónak ítélve, a fentinél maradtam. E címváltoztatás ellenére azonban nem tagadhatom, 
hogy írásom kétségkívül szubjektív. Éppen ezért el kell azt is mondanom, hogy énem jobbik ré

sze tiltakozott az ellen, hogy az OSZK külön kiállítást rendezzen. Úgy tűnt számomra, hogy ha 

legnagyobb kincseinket átadják a Nemzeti Múzeumnak, s ott egyetlen, reprezentatív kiállítás jön 
létre, a koronázási jelvényekkel, Szent István kardjával stb. , akkor a tárgyi emlékek vonzásában 

százezrek láthatták volna azt, amit a mi kisebb nyilvánosságunk és vonzerőnk mellett lényegesen 
kevesebben fognak megtekinteni. Énem tárgyilagos felének azonban el kell fogadnia azt a gondo

latot, hogy a kultúra elsődleges hordozója az írás. Ily módon a nemzeti könyvtár hivatott első

sorban arra, hogy méltóképpen megemlékezzék arról, aki hazánkat a nyugati kultúra körébe kap

csolta.
"Közelebb került-e hozzád Szent István személyisége azzal, hogy ezt a kiállítást előkészí

tetted?" - kérdezte tőlem egy szívemnek igen kedves, romantikus lelkű kolléganőm. Elgondolkoz

tam a kérdésen, s rá kellett ébrednem, hogy - feltehetően éppen az említett belső tiltakozás 

következtében - olyan nagy kihívást jelentett számomra a kiállítás rendezésében való közreműkö

dés, ami nem engedte meg a tűnődést, a mérlegelést, csupán arra serkentett, hogy minél gaz

dagabb anyaggal próbáljuk meg ellensúlyozni az igazán vonzó tárgyak hiányát. Mégis, mire min
den könyv, kódex, metszet, díszletterv, füzetke és felirat a helyére került, ráébredtem arra, 
hogy valójában más István királyt látok magam előtt, mint amikor hozzákezdtem a kiállítási 
anyag gyűjtéséhez. Úgy vélem, hogy ez a változás annak a két alapgondolatnak tudható be, 

amelyek köré - elsősorban Kelecsényi Gábor kollégám és rendezőtársam jóvoltából - a kiállítást 
felépítettük. Az egyik alapgondolat, vagy vezérmotívum az Intelmeknek az a fejezete, amely az 

idegenek befogadására, megbecsülésére int, s amely szerint "gyenge és törékeny az az ország, 

amely bezárkózik nyelvébe és szokásaiba". Ezt a motívumot hangsúlyozta a Thuróczi-kódex 
(amely az Intelmek legkorábbi, ismert, teljes szövegét tartalmazza) egy kinagyított részlete a 
latin olvasattal és magyar fordítással, ezt mélyíti el a Szentföldre igyekvő zarándokok útjait áb
rázoló térkép, azoknak a pihenőhelyeknek említésével, amelyekkel nagy királyunk igyekezett a 
nehéz utazást megkönnyíteni. S ezt a gondolatot vitte át István király a gyakorlatba, amikor 
befogadta mindazokat az idegen lovagokat, akiknek címereit, s magyarrá lett nemzetségnevét 

bemutatjuk. Az idegen jövevények befogadását illusztrálja végül az angolszász földről Magyar- 
országra menekült, két árva királyfi, Vasbordájú Edmund király fiainak története, akik nemcsak 

otthonra leltek itt (Nagy Kázmér könyve szerint Mecseknádasd közelében lehetett birtokuk, ame

lyet még későbbi oklevelek is "britek földjének, Terra Britanorum"-nak neveznek), hanem egyikük 
királylány feleséget is, kinek gyermeke Szent Margit, Skócia királynéja lett.

A másik fő gondolat annak bemutatása volt, hogy nagy királyunk nemcsak magyar, de tel

jesen pártatlan külföldi szemmel is történetformáló, nagy egyéniség volt. Erre kívánnak utalni 

(persze egyúttal idegenforgalmi célokat is szolgálva) a legkülönfélébb nyelvű lexikonok Szent Ist

ván címszavainak kinagyított tablói, erre a "Szent István a hazai és külföldi tudományos iroda

lomban", a "ponyvában", "tankönyvekben", a "szépirodalomban", a "zenében", a "színpadon" feje

zetcímek köré csoportosított könyvek és füzetek, vastag monográfiától a vékony különnyoma

tokig, 15. századi kódextől az 1988. nyarán megjelent kifestőkönyvig.

A számos kódex - köztük több ritkán, vagy tán soha be nem mutatott -, a sok szép met

szet, nagy alkotók eredeti zenei kéziratai, remek díszlet-, vagy jelmeztervei mindezt vonzóvá, 

a nagyközönség számára is némileg látványossá teszi. Meg kell vallanom, hogy csaknem negy

venesztendei OSZK-tagságom , s főképpen annak ellenére, hogy mindig is büszke voltam a ma
gyar nemzeti gyűjtemény gazdagságára e kiállítás anyaggyűjtése közben újra meg újra meg kel
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lett lepődnöm azon, mennyi kincset őriznek raktáraink. Zeneműtárunk például Beethoven'alkalmi 
István király-nyitányát, amelyet a pesti német színház 1812. évi megnyitására írt, olyan egykorú 

kéziratban őrzi, melyre a művész saját kezűleg írta fel a címet és saját nevét (az egyik szó
lamban bizonyos javításokat is eszközölt). Színháztörténeti tárunk Kos Károly "Országépítőjé"-hez 
nemcsak Jaschik Álmosné szép színpadképeit tudta adni, hanem a szerző saját kezű színpadváz

latát is. Egy szép oltárképvázlattal éppenséggel egy igen-igen tájékozott művészettörténészt si
került meglepnünk: noha Széchényi Ferenc eredeti gyűjteményéből való, még ez ideig senki sem 
fedezte fel... Ez a gazdagság a látogatókat arra késztette, hogy megkérdezzék, vajon hány 

gyűjteményből szedtük össze a kiállított anyagot? A válasz: minden kiállított dokumentum az 

OSZK tulajdona, egyetlenegy kivételével. A veszprémvölgyi apácakolostor adománylevele az Or

szágos Levéltár jóvoltából kerülhetett bemutatásra.

Kódex és ősnyomtatvány, metszet és zenei kézirat, sőt a Nemzeti Múzeum, a Budapesti 

Történeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum szívességéből kölcsönkapott, szép tárgyak sem 

lettek volna elegendők önmagukban ahhoz, hogy a kiállítás jelenlegi formájában, megnyugtatóan 

intim hangulatában megvalósuljon. Ehhez az kellett, hogy a könyvtárnak mindazok a dolgozói, 
akiknek a munkában részt kellett venniük, munkaköri kötelességükön messze túlmenően, lelkes 

ügyszeretettel dolgozzanak a sikerért. A katalógus helyett megjelentetett, dekoratív - és olcsó - 
mappa így sorolja fel a résztvevőket: "A kiállítás anyagát válogatta Wix Györgyné, Kelecsényi 
Gábor, Soltész Zoltánné dr., rendezte Wix Györgyné, llly Lászlóné, Förster Miklós, Kelecsényi 
Gábor. A grafikai terveket készítette Lukácsy Tibor. A - mappabeli - felvételeket készítette 
Néniger Géza, Pálmai József, Schertlin Péter.11 Ám ezzel koránt sincs befejezve a sor: Papp 

Árpádné kolléganőnk például szabadságát szakította meg, hogy tizennégy órai, megfeszített mun

kával időre elkészítse a kétnyelvű feliratok nagyításra kész gépelését (arról jobb nem szólni, 

hogy milyen kéziratból). A kiállítás egyik legdekoratívabb darabját az egyik raktári csoport- 

vezető, Szilágyi József szállította: nOlyan szép metszet van a díszművek között, nem tudnák-e 
kitenni?" - felkiáltással. Ismét másnak, Kocsy Lászlóné kolléganőnknek az ötlete volt a királyi 

gazdagságot szimbolizáló "ezüst" kavicsok alkalmazása makrancos lapok helyben tartására, hogy a 

restauráló laboratórium fiatalasszonyainak, meg a különgyűjtemények munkatársainak lelkes segí

tőkészségéről ne is szóljak.
Beszámolómat szubjektiven kezdtem, úgy is fejezem be: számomra két tanulsága volt a 

Szent István és kora kiállításnak. Az egyik, hogy Szent István mához is szólóan nagy egyéniség 
volt, a kor követelményeit világosan látó, országa erkölcsi súlyát, hírnevét megalapozó, korát 

megelőző személyiség. A másik, hogy lelkesítő feladatok igen-igen sok pozitívumot hoznak ki 

mindenkiből, anélkül, hogy ezért akár elismerésre, akár anyagi előnyökre számíthatnának, egy

szerűen saját örömükre, megelégedésükre.
Wix Györgyné 

Könyvtáros, 1988. 9. sz.
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SZINNYEI, A "GÖZHANGYA"

Hetvenöt éve halt meg id. Szinnyei József tudós, bibliográfus, az OSZK Hírlaptárának ala
pítója, a "Magyar írók élete és munkái" című, 30 ezer életrajzot tartalmazó mű szerzője. Keve
sen emlékeztek meg róla az évforduló kapcsán. Mi is csak késve idézzük fel emlékét, pedig ne

künk ma is lenne mit tanulnunk tőle: a fantasztikus szorgalmát, az igényességét, a könyvtár 
iránti elkötelezettségét, kitartását a küzdelmekben! Kortársai is csodálták! Találóan és elisme
rően nevezték őt "Gőzhangyának". De követésére igen kevesen vállalkoztak!

Id. Szinnyei József 1830. március 18-án született Komáromban. Gyűjtő szenvedélye már 
gyermekkorában jelentkezett. Tízéves korában jelentős színlapgyűjteménye volt. Gimnáziumi évei 

alatt olvasmányai címét már rendszeresen feljegyezte, később jegyzeteket is készített róluk. Kü
lönösen az adatokat írta ki szorgalmasan és egyre következetesebben.

Az 1848-as szabadságharc után Beöthy Zsigmond, komáromi ügyvéd irodájában dolgozik. De 

nem annyira a jogi dolgok érdeklik, hanem inkább a történelem és az irodalom. Ekkor már tud 

németül és franciául, megtanul angolul, olaszul, spanyolul. Fordításai jelennek meg a sajtóban. 

Egyre tudatosabban gyűjti a hírlapokat, rendszeresen vezeti naplóját, mindent feljegyez, amit 
érdekesnek, fontosnak talál.

1854-ben feleségével Pozsonyban telepszik le. Bár itt is ügyvédi irodában dolgozik, de csak 
a könyvtárban, a levéltárban érzi jól magát. Észrevétlenül bekerül a tudományos, irodalmi vér

keringésbe. Közben sem időt, sem pénzt nem kímélve gazdagítja hírlapgyűjteményét. Csere
viszonyban áll könyvtárosokkal és bibliográfusokkal. Gyűjteménye gyarapodásával párhuzamosan 

hírlapirodalmi kutatásai is egyre elmélyültebbek lettek.
Szinnyei 1869-ben a fővárosba került. A költözéskor gazdag hírlapgyűjteményén, naplói so

kaságán kívül kb. félmillió cédulát hozott magával, valamennyit adatokkal teleírva. Ezeket a 
cédulákat a későbbi évtizedekben állandóan kiegészítette, javította, rendezte.

Megismerkedett Toldy Ferenccel, a jeles irodalom-, művelődés- és tudománytörténésszel. 
Neki köszönhető, hogy Szinnyei "hobbyja" végül főfoglalkozássá lett. 1872-ben kinevezték az 

Egyetemi Könyvtár másod-könyvtártisztjének. Ekkor a jövőjét a következőképpen látja: "Sötét 

könyvtár helyiségben rossz szemem rontása, kis fizetés, kevés remény a jövőben, tönkre jutásom 

bizonyos bekövetkezése, mindez elősegíték sötét kedélyem." Viszonylag hamar megbarátkozott új 

helyzetével, bár a körülményekre valóban volt oka panaszkodni. A helyzet akkor fordult jobbra, 
amikor a régi könyvtár helyén 1875-ben felépítették az Egyetemi Könyvtár mai épületét. 

A könyvtár költöztetése során Szinnyei szorgalma és szakértelme sokat jelentett. A költöztetés 

három hónapig tartott, de a kölcsönzés egyetemi tanárok részére ezalatt sem szünetelt.

83



1876 végétol két évig a minisztérium az igazgatói teendők ellátásával is Szinnyeit bízta 
meg. Elsősorban az ő érdeme, hogy olyan katalógusokat, szakrendszert, raktári felállítást való

sított meg, amely a kor követelményeinek megfelelt, és hosszú időre biztosította az Egyetemi 

Könyvtár használhatóságát, zavartalan működését.
Az Egyetemi Könyvtárban szorgos munkával eltöltött évek nerrfcsak a könyvtár költözését 

és rendezését segítették elő, hanem ezekben az években jelentek meg első, nagy jelentőségű 

bibliográfiái, repertóriumai is, de régi álmát, egy nagyszabású írói életrajzgyűjtemény létrehozá

sát is tovább forgatta fejében. 1877-ben a Magyar Tudományos Akadémiához is benyújtotta ja

vaslatát. Közben rendületlenül gyűjtötte tovább adatait, gyűjtését a gyászjelentésekre is kiter

jesztette, amelyből nyolc év alatt 70 ezret sikerült összeszednie.

A hírlapokról sem feledkezett meg. Cikekket írt, melyekben a sajtótermékek fontosságára • 
igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét. Szembeszökő példákkal illusztrálta hírlapjaink mos

toha sorsát könyvtárainkban, síkraszállt megmentésük érdekében. Szavai nem maradtak hatás 
nélkül. 1884-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter elnöklete alatt június 30-án 

tartott értekezleten elhatározták, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban megindítják a munkálato

kat egy "Országos Hír lapkönyv tár" felállítására.
Szinnyei már 1884. júliusában hozzáfogott a szervezéshez. Az olvasóforgalom egyetlen nap

ra sem szünetelt, sőt néhány év alatt a korábbinak többszörösére emelkedett. Közben Szinnyei 
beutazta az ország különböző részeit, hogy a vidéki hírlapok hiányos sorozatait kiegészítse, és a 
nyomdászokat az időszaki sajtótermékek beszolgáltatására serkentse. Lelkes működésének leg- 
szembeszökőbb eredménye a beérkező hírlapszámok ugrásszerű emelkedése.

Fő művének megírásához még csak ezután kezdett hozzá. Az anyagot ugyan már 30 eve 

gyűjtötte, de a 30 ezer írót bemutató gyűjtésének sajtó alá rendezéséhez még több mint két év

tizedre volt szükség. Hatvanesztendős volt, amikor 1890-ben megjelent az első füzet. Ettől 
kezdve haláláig buzgón dolgozott az újabb és újabb füzeteken. Életének utolsó 24 évében sikerült 

is sajtó alá rendeznie a nagy lexikont, s csak az utolsó füzeteknél szorult fia segítségére. El

képesztően nagy műről van szó: 14 vaskos kötet, amelynek mindegyike 700-nál több nyomtatott 

oldalból áll.
A Szinnyei-életmű nagysága szinte felmérhetetlen. Mégis, munkásságáról így ír barátjának, 

Abafi Lajosnak: "Amit tettem, azt a közjóért tettem, egy porszem az közművelődésünk nagy 
épületéhez, melynek fölépítéséhez minden jó hazafinak, tehetsége szerint hozzá kell járulnia."

H. F.
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TÁJÉKOZÓDÁS

TUDÓSÍTÁS A TÁNCOSLÁBÚ NÉNIKÉK VÁROSÁBÓL. 1. STÚDIUM

Aki eljegyzi magát a sinológiával, azt előbb-utóbb kieszi a fene Kínába. Valahogy így történt 
velem is; egyetemi kínai stúdiumaim harmadik éve után különféle autoritások - nyilván kitűnő 
eredményeim feletti mérgükben - imigyen szóltak hozzám: ugyan látogasd már meg a jó táncos
lábú, sanghaji nénikédet! A felszólítást tett követte, s ilyenformán 1987. szeptember és 1988. 
július között ösztöndíjasként egy tanéves (10 hónapos) kínai nyelvi részképzésen vettem részt a 
sanghaji Fudan Egyetem nemzetközi kulturális kapcsolatok intézetében. Az alábbiakban megkísér
lem távirati stílusban összegezni tapasztalataimat és észrevételeimet.

Általánosságban elmondható, hogy az eltelt 10 hónap tanulmányi szempontból hasznosnak 

bizonyult. A tanári kar és az adminisztrációs személyzet viszonylag hozzáértéssel, gördülékenyen 
végezte dolgát, intézte ügyeinket. A diákság megérkezése után felmérő tesztek alapján döntöt
ték el, ki milyen szintű csoportban folytathat tanulmányokat. Szeptember második felében kez
dődtek el az előadások. Négy-ötféle nyelvórából állt össze a heti 16-18-as óraszám. Az órák 

túlnyomó többsége délelőtt zajlott, de bizonyos napokon kora délután is volt tanítás. Szombat
vasárnap nem kellett órákra járni, valamint szabadnapot kaptunk kínai, ill. saját (nemzeti) ünne

peken. Aki indokolatlanul sokat hiányzott, nem vizsgázhatott. A követelmény nem volt túl ma

gas, és minden segítséget megkaptunk a tanároktól, akik igyekeztek színvonalasan oktatni. 
A két félévi vizsgán kívül volt még két negyedéves teszt is. A második félévtől lehetőség nyílt 

szaktárgy hallgatására; ide azok jelentkezhettek, akiknek már biztosabb nyelvi alapjai voltak. 
A magam részéről az első félévben nyelvet, a másodikban modern irodalmat hallgattam. A fél

éves teszt és az évvégi vizsgadolgozat alapján jó eredménnyel zártam az évet. Az egyhónapos 

téli szünetet én is, mint mindenki, belföldi utazással töltöttem, ami elé az egyetem és a kínai 
hatóságok nem gördítettek akadályt. Áprilisban - egy tanulmányi kirándulás jóvoltából - ismét le

hetőségem nyílt utazás révén Kína jobb megismerésére.
Kollégiumi elhelyezésünk kétágyas szobákban történt. A külföldiek kollégiuma teljesen el 

van különítve a kínaiakétól, s ennek köszönhetően a higiéniai és egyéb ellátási-szolgáltatási fel
tételek is jóval kedvezőbbek voltak számunkra. (Pl. naponta takarítás, éjjel-nappal melegvíz.) 

A Fudan Egyetem Külföldi Kollégiuma még más kínai felsőoktatási intézmény külföldi kollégiu

mainál is színvonalasabb elhelyezést biztosít. Az elszigeteltségnek azonban meg volt az a hátrá

nya is, hogy így kevesebbet érintkezhettünk kínaiakkal, ami nyelvtanulásunkat hátráltatta. Mi 

persze szabadon járhattunk ki-be a kollégiumból, de már a kínaiak bejövetele engedélyhez volt 

kötve.
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A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeim: a tananyag összeállítói valamivel nagyobb súlyt 
fektettek a szövegolvasásra és értésre, s ez némiképp beszédkészségünk kibontakoztatásának ro

vására ment. Persze volt ilyen jellegű óra is, de - szerintem - egy anyanyelvi környezetben ta
nulmányokat folytató, idegen ajkú számára mindennél előbbre való a beszédkészség javítása. 
Ezenkívül, az olvasmányok tartalma is didaktikus, unalmas volt. Gondot jelentett még a tanárok 
kiejtése is, akik (legalábbis túlnyomó többségük) erős helyi akcentussal beszélték a hivatalos köz

nyelvet. Bár meg kell jegyezni, ez csak kezdetben volt gond, később megszoktuk. Hozzáteszem 
még, hogy én kifejezetten örülök, hogy Sanghajban lehettem, mert így lehetőségem nyílt egy, a 

pekingi köznyelvtől eltérő nyelvjárás megismerésére is. Leginkább csak kezdők esetében kell arra 

ügyelni, hogy helyes kiejtés szempontjából megfelelő nyelvi környezetbe kerüljenek.

A tanév vége felé elkezdtem szervezni hazautazásomat. Ezt azért kellett megtennem, 

mert az a fenomenális ötletem támadt, hogy a kényelmetlen és undok Swissair csigalassúságú re

pülő kasztnijai helyett a szuperkényelmes, barátságos és villámgyors Transzszibériai Expresszt 

veszem igénybe. Egyébként is már régóta vágytam a jó romantikus sztrogoffmihályi utazásra. 

Persze a döntő érv eme elhatározás mellett az volt, hogy a velem szoros szervezeti egységet 

alkotó oldalbordám kinyilvánította abbéli óhaját, hogy velem együtt kíván hazatérni Katháj kies 

tájairól. Persze, ehhez előbb az kellett, hogy bé nejem kijöjjön hozzám látogatóba. S mivel 
családi tanács Adónk (ezt a funkciót permanensen a pénztárcánk tölti be) nem tette lehetővé a 
hazafelé is repülőgéppel való utazást, egy elegáns mozdulattal visszadobtam a Műv. Min.-nek a 
számomra biztosított Swissair-jegyet, s elkezdtük felettébb tanulságos konspirációnkat a fent em
lített utazás szervezése ügyében. Eléggé csavaros, itt nem részletezendő ügyletekbe bonyolód

tunk, míg sikerült mindent elrendeznünk. Annyit azonban elmondhatok, hogy a CIA, a GB, sőt 

még a DIE (Departamentul de Informatii Externe) is jöhetett volna hozzán leckéket venni. Elég 

az hozzá, hogy machinációnkba bevontuk a Külügyminisztériumot és három országbeli külképvise
letünket. Ez úton is szeretnék nekik köszönetét mondani szolgálatkészségükért, barátságos és 
gördülékeny ügyintézésükért. Ugyanez, sajnos nem mondható el a Művelődési Minisztériumról, 

mint az öszöntdíjasok főhatóságáról. Erről csak annyit, hogy mi is gyakran emlegettük az ő jó 

lábú sanghaji nénikéjüket.
Tudósításomat könyvtári kalandjaimmal folytatom a következő számban.

Mártonffy Attila
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RENDEZVÉNYEINK

FALUDY GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE A SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN*

Nem filoszi velleitások, nem az irodalomtörténet-írás elkötelezettsége állított erre a megtisztelő 
feladatra, hogy könyvtárunban én üdvözölhessem Faludy Györgyöt.

Talán mindezt koromnak köszönhetem. Hiszen kedves bejelentkező levelében azt írta, hogy 
a Széchényi könyvtárat mint hajdani otthonát akarja felkeresni. Esetleg én lehettem volna az, 
aki vele együtt hajdan közösen volt itt kedves olvasó. De életrajzából kiderült, hogy váltottuk 
egymást. Egy évvel azelőtt ment el Franciaországba, hogy én mint egyetemista, elkezdtem az 
akkor még a Nemzeti Múzeum épületében lévő könyvtárunba járni. Ennek mintegy fél évszázada, 

tehát valóban mindkettőnknek régi otthona, ha nem is ismerhettük egymást. De én akkor már 

tudtam Faludy Györgyről.

Egri gimnáziumi magyar tanárom a maga csendes elvonultságában ugyancsak rajta tartotta 

kezét a magyar irodalom pulzusán, ha tájékozottsága nem is sarkallta arra sohasem, hogy publi
káljon. Nem művelte, de nagyon szerette a magyar irodalmat. "Úrfiak - mondta kedvenc meg
szólításával -, nem mindennapi költő bukkant fel." És beszélt Faludy György Villon-átköltéséről, 

részleteket olvasott fel, megemlítve a páratlan sikert is, hogy három nap alatt ezer példány 

fogyott el a könyvből. Természetesen én is megvettem. Mint egy az idő tájt vele készült inter
júból tudjuk, még egy handlé is kérte, hogy küldjön neki ötven példányt a könyvéből, mert ő 

faluról falura járva, kanavászt árul, de most Villont is árulni akarja. A jelenlévők közül kevesen 
éltek akkoriban, nem tudnak a fellángoló nagy vitáról, hogy Villon szól-e Faludy könyvéből, 

vagy sem, de a közönség élvezte az átköltést. Ez volt első találkozásom Faludy Györggyel.
Eltelt egy évtized, és mint tanár kerültem vissza Egerbe. Legkedvesebb osztályommal szí

nielőadást rendeztünk - ma, a tévé korában már rég letűnt műfaj - s a sikeres előadások végez

tével kis házi ünnepséget csaptunk. A főszereplő ebből az alkalomból Faludyt szavalt olyan át
éléssel, aminővel azóta sem találkoztam. Utána döbbent csend, majd frenetikus taps... És en

nek az osztálynak azóta sincs olyan érettségi találkozója, hogy el ne hangzanék: "Véred kiomló 

harmatával irgalmazz nékünk, Jézus herceg." Utoljára tavaly is, a negyvenéves találkozójukon, 

változatlan sikerrel.

+ 1988. október 7-én a Díszteremben találkoztak az OSZK munkatársai Faludy György költővel, 

Kelecsényi Gábor az itt közölt írásával köszöntötte kedves vendégünket.



Ezek voltak virtuális találkozásaim Faludy Györggyel, s találkozásaink hasonló'jelleggel 

folytatódtak, amikor hajdani otthonaként titulált könyvtárunkba kerültem. A gyarapítási osztá
lyon sok, külföldön megjelent könyve az én kezemen ment keresztül, így azon kevesek közé tar

tozom, aki olvashatta verseit. Egyrészt, hogy az állománybavétel szokásos adminisztrációját el
végezzem, másrészt... másrészt hogy a könyvet a szigorú előírásoknak megfelelően, a megfele

lő helyre irányítsam. Ezért mondtam, hogy kevés olvasói közé tartozhattam - de mint kedves 
vendégünk bizonyára értesült már róla, ez a "megfelelő" hely azóta szerencsére megszűnt. Hoz
záférhető könyvtárunkban a teljes Faludy-életmű, amelyről közel 70 katalóguscédula ad számot. 

Majdnem fele a nagy sikert aratott Villon-átköltés, továbbá egyéb verses kötetek, fordítások, 

továbbá a hetvenes évek elején angolul és németül is megjelent Erasmus-monográfia.

Miért is nyúlt Erasmushoz? Erre még 1937-ben megfelelt, amikor feltették neki a kérdést, 

hogy miért nyúlt éppen Villonhoz. Akkor azt válaszolta, hogy azért,‘mert bátor, remek költő, 
aki becsületesen lázadt az elnyomó és a haza ellenségei ellen. És mert két korszak mezsgyéjén 

állt. Utána a reneszánsz következett. Az analógia alapján legyünk most is optimisták - tette 
hozzá optimistán. Mindezt ötven esztendeje mondta. De két korszak mezsgyéjét nem lehet hóna
pokban mérni, sőt talán évtizedek is kevesek hozzá. Faludy György életműve is ezt bizonyítja.

És még valamit. Vannak költők, akik iszonyatos üzemköltséggel dolgoznak, amelyre rámegy 

az életük. Mint Villon. Vagy, mint Faludy György. Kettőjük alakja a magyar olvasóközönség 
szemében elválaszthatatlanul összefonódott. Hiszen ő maga hangsúlyozta, hogy Villonból nem a 
költészetet, hanem a költőt választotta.

Amikor hallottam, hogy Faludy György hazalátogat - menthetetlenül könyvtáros-lélek va
gyok - egy régi olvasmány-élményem jutott eszembe. Azért szorongatom most kezemben ezt a 
könyvet: Márai Sándor: Ég és föld. Ezt írja Villonról: Figyeld meg észrevétlenül, a pillanatban, 

amikor visszalopakodik Párizsba... Egy templom előtt megy el, keresztet vet. Egy bordély előtt 
megy el, betér. Egy kocsma előtt megy el: ott marad. Körötte füstöl a középkor, hittel és 

szenvedéllyel... tömjénnel és ömlő vérrel... keresztet vet. Aztán kockát vet. Aztán tintát, 

tollat kér... reszkető kezekkel írni kezd: ... Premier, je donne ma pauvre ame...Pont, pont, 

pont... Folytassam? Talán itt, a könyvtárban fejezi be az írást: Item, je donne mes ma- 

nuscripts...?
Kelecsényi Gábor

FITZ JÓZSEF NÉZETEI A KÖNYVRŐL, KÖNYVTÁRRÓL ÉS AZ OLVASÁSRÓL*

Bisztray Gyulának 1976-ban megjelent egy tanulmánykötete, címe: könyvek között egy életen át. 

Ha Fitz József életútját egy mondatban, címszerűen kellene meghatározni, aligha lehetne ennél 

találóbban kifejezni. Csaknem öt évtizedet töltött el a hazai könyvtárügyben, munkássága átfog

ta a könyvkultúra szinte egész területét. Egyik tanulmányában írta: "A tradíció ritmusa viszi to

vább az egyes könyvtárakat." Fitz József munkássága, elért eredményei is azok közé az értékes 

tradíciók közé tartoznak, melyekre biztosan építhet a magyar könyvtárügy.

+ Fitz József születése 100. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban megrende

zett emlékülésen 1988. október 28-án elhangzott előadás.
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írásomban Fitz József könyvről, könyvtárról és olvasásról kialakított felfogását szeretném 

elemezni. Gondolatainak áttekintése nemcsak munkásságának mélyebb megismerését teheti lehe
tővé, de adalékul szolgálhat a két világháború közötti korszak hazai könyvtárügyének alaposabb 

feltárásához is. Hiszen Fitz József olyan beosztásokban működött abban az időszakban, hogy né
zetei szükségszerűen ismertté váltak az egész szakmai közvélemény előtt, és ösztönzően szolgál
hattak a mindennapi gyakorlati munkában.

Felmerülhet a kérdés, beszélhetünk-e Fitz József könyvtártudományi koncepciójáról? Azt 
hiszem, e kérdésre egyértelműen nemmel lehet felelni. Nem azért, mert kétségbe vonta, vagy 
éppen tagadta volna a könyvtártudomány létét. Számos alkalommal és helyen, írásban és szóban 

használta a könyvtártudomány kifejezést, a részletes definíció helyett azonban megelégedett an

nak vázlatos bemutatásával, illetve külföldi szerző felfogását ismertette. A nemzetközi szakiro
dalomból két nézetet, a könyvtártudomány jellegének, tartalmának két lehetséges koncepcióját 

mutatta be. Az egyik Arnim Graesel rendszere. Graesel felfogásában a könyvtártudomány a 
könyvtárakra vonatkozó ismereteket foglalja magába, lényegében a könyvtártant és a könyvtár- 

történetet jelenti. A másik felfogás - és láthatóan ez a koncepció állt közelebb Fitzhez - Georg 

Leidingeré. 1928-ban tette közzé a német szerző "Was ist Bibliothekswissenschaft?" című tanul
mányát. írásában a könyvtártudományt 4 részre bontotta: 1. könyvtörténet és könyvismeret; 

2. iroda lom ismeret (bibliográfia és tudománytörténet); 3. könyvtártörténet és a könyvtárak isme
rete; 4. könyvtártan (könyvtárpolitika, épület, állomány, adminisztráció).

Fitz 1937-ben előadást tartott a Magyar könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által ren
dezett tanfolyamon. Ekkor a könyvtártudomány feladatát 3 kérdés vizsgálatában jelölte meg: 
1. Mi a könyv? Miben áll jelentősége? 2. Mi az olvasó jelentősége a társadalom és az állam 
szempontjából? 3. Mi a könyvtár? Önálló rendszernek ez a vázlatos felsorolás nem tekinthető, 

Fitz nevéhez kapcsolható könyvtártudományi koncepciót nem dolgozott ki. Ennek elsősorban az 
az oka, hogy a ^tudományéIméleti kérdések kevésbé érdekelték, szakirodalmi munkásságának túl
nyomó többsége a könyvtörténetre esik Nem volt teoretikus alkat, az aktuális könyvtárpolitikai 
vitákban sem vett részt, ellentétben a vele lényegében azonos életkorú kortársai közül Kőhalmi 
Bélával, vagy - a másik oldalról - Gulyás Pállal. Fitz számára a könyvről, könyvtárról és az ol

vasásról kialakított gondolatainak rendszerezése elsősorban gyakorlati okokból volt lényeges. 
A könyvtáros pálya - és természetesen semmilyen más szakterület sem - nélkülözheti az elméleti 
alapok lerakását, azoknak az elvi kereteknek kijelölését, melyeken belül a gyakorlat működhet. 
De volt egy másik oka is, amiért e kérdéssel, ha csak röviden is, foglalkozott: az oktatás. 
A könyvtárügy alakulása szempontjából a legfontosabb kérdések egyikének az oktatást tekintette. 

Már a 20-as évek elején, tehát viszonylag fiatalon kifejtette ezt a véleményét leveleiben. Ezért 

vállalt 1932-től a pécsi egyetemen magántanárként bibliográfiai és könyvtörténeti előadásokat, 

ezért szervezte meg 1937-ben a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete elnökeként a 

két könyvtárosképző tanfolyamot, és ezért javasolta 1945-ben Teleki Géza akkori miniszternek, 

hogy a budapesti egyetemen induljon könyvtárosépzés.

Az 1937-es tanfolyam tantervét Fitz állította össze. Az oktatott 15 tantárgy között a gya

korlati tudnivalók mellett a könyviadásra, nyomdászatra és könyvkereskedelemre vonatkozó elő

adások is voltak, jelezve, hogy a könyvtárosi ismeretek elengedhetetlen részének tekintette eze

ket a kérdéseket.
Munkássága során a könyvvel foglalkozott legbehatóbban. Elsősorban annak története érde

kelte, de a könyvet mint a könyvtár gyűjtőtevékenységének tárgyát is vizsgálta. Elvetette azt a 

felfogást, miszerint a könyv szöveget tartalmazó kötet. Nem fogadta el azt a definíciót sem., 
mely a könyvet úgy határozta meg, hogy az publikáció, a nyilvánosság számára készült kiadás,
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a kiadás lényege pedig a sokszorosítás. A könyv lényegét, a közös vonást, mely összeköti az 

ókori könyvet és a 20. századit, abban látta, hogy a könyv az irodalom, a szöveg materializá
lódott formája, olyan formája, ahol a hordozó jellege közömbös: lehet papirusztekercs, vagy 
nyomtatott papírlapok egybefűzött egysége, de lehet bármilyen, ma még ismeretlen forma is. 
Az irodalom író műve, s az irodalmi művek lényege a tartalom. Mint írta: "A könyvtárost a 
gyűjtőtevékenységben tehát nem köti sem a szöveget hordozó anyag, sem annak alakja, sem pe
dig az, hogy a szövegnek akadt-e kiadója, másolója, nyomdásza, vagy könyvkötője. Maga a szö
veg érdekli. ...Nem a nyomdászok és a könyvkötők, hanem az írók munkáit gyűjti. Nem rétala
kokat és könyvkötői táblák közé szorított, nyomdafestékkel, vagy tintával megrögzített írásjelek
kel tarkított papírmennyiséget gyűjt, hanem olvasmányokat."

Az irodalom materializálódott formájában,^a könyvben látta a kultúra átörökítésének leg

eredményesebb eszközét. Bízott a könyvben, a tudásban, abban, hogy a műveltség általános 
színvonalának emelkedése a társadalom ezernyi gondját-baját megoldja. Bár elismerte más kultú
raközvetítő eszközök szerepét is az emberiség életében (az új eszközök közül pl. a rádiót maga 
is kedvelte, és számos előadást tartott a 30-as években a rádióban), a könyv jelentőségét sem
mihez hasonlíthatóan fontosnak tartotta. "A világ haladása a tudástól függ: a haladás abban áll, 
hogy minden nemzedék egy kis pluszt ad ahhoz a tudáshoz, melyet az előző nemzedék bírt. 
...A tudást nem lehet örökölni, az ember nem születik vele, csak könyvekből sajátíthatjuk el. 
...Ezért előfeltétele a társadalom haladásának, hogy minél több olvasó minél több könyvet ol
vasson. Az emberiség jóléte és együttélésének békessége nem az egyesek kiválóságán és művelt
ségén múlik, hanem azon, hogy a lakosság minél szélesebb rétegei szerezzék meg a műveltsé
get, mely a könyvekben megőrzött tapasztalatokat gyümölcsöztetni tudja, és a közös élet irányí
tásában való részvételre képesít. Mert a demokrácia csak ott lehet kormányzóerő, ahol a nép 

átlagos műveltsége magas és egyenletes, ahol az egyik társadalmi osztálynak sincs oka megvetni 
a másikat annak tudatlansága miatt, ahol tehát minden osztály szellemileg megérett arra, hogy 
az állam irányítását átvegye."

Az olvasás, az olvasó személye Fitz gondolataiban kiemelten fontos helyen szerepelnek. Az 
olvasás technikája is érdekelte. Amerikai olvasáspszichológusok eredményei alapján vázolta az ol
vasás fiziológiai és pszichológiai feltételeit, a megértés és az olvasás gyorsaságának összefüggé
sét a tartalommal és az egyes nyelvek grammatikai sajátosságaival. Érezhető rezignáltsággal kö

zölte a tényeket: egy rendszeresen, napi 3-4 órát olvasó személy élete során mintegy 4000 köny
vet tud csak elolvasni a Gutenberg óta megjelent 12-13 millió kötetből. Ezeket a statisztikai 
adatokat egyébként saját magán is megfigyelte. Fiatal kora óta vezetett olvasónaplót, kezdetben 
csupán emlékeztető jelleggel, később azonban különböző összehasonlításokra, felmérésekre is fel
használta. Érdemes lenne egyszer valakinek feldolgozni a hagyatékában szinte hiánytalanul fenn

maradt jegyzeteit, a 20. századi magyar olvasástörténet és olvasáskutatás egyedülállóan értékes 
forrásait.

Ha tehát ennyire keveset lehet elolvasni a megjelent könyvekből, egyáltalán nem mindegy, 
hogy mit olvasunk életünk során. Válogatnunk kell, hiszen a jó könyvek száma is végtelen. 
A tervszerű válogatás nem könnyű feladat - írja Fitz. A válogatásban segítenek bennünket a kü
lönböző intézmények és eszközök. Az intézmények között legfontosabb a könyvtár, az eszközök 
sorában pedig a könyvtár által létrehozott segédletek: a bibliográfiák és a katalógusok.

Világos elképzelése volt a könyvtár rendeltetéséről. "A könyvtár a felnőttek iskolája, és 

egyúttal a demokrácia legfőbb támasza, mert amíg az emberek egyike megvetheti a másikat an
nak tudatlanságáért, addig nem lehet szó igazi demokráciáról. Demokrácia csak egyenlő művelt
ségi színvonalon álló társadalomban lehetséges. Megalapozója az ifjúkorban az iskola, később pe
dig a könyvtár megerősíti és tovább növeli."
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Az olvasócentrikus könyvtár híve volt. "A könyvtár az olvasóé” - szögezte le. A'könyvtá
rak feladatát a minél szélesebb körű és minél szabadabb használat feltételeinek megteremtésében 

látta. A könyvtárnak van egy muzeális jellegű funkciója: a könyvek használtatása és az informá

ció nyújtása az érdeklődőknek.
A muzeális funkció, a megőrzés kapcsán foglalkozott a könyvtári gyűjtőkör kérdéseivel. 

A könyvtárnak meg kell őriznie a könyveket, de nem lehet cél a használhatatlanná duzzasztott, 
holt könyvtárak kialakítása. "A teljesség gondolata káprázat." - állapította meg. "Gyűjtőkörünk 
régi anyagában igenis teljességre kell törekednünk, a príma editiokat, a forrásmunkákat, a kri

tikai kiadásokat, régieket és moderneket egyaránt, a szellemi komoly értékeket gyűjtenünk és 

féltenünk kell, de nem szabad feltételeznünk, hogy a mai többezer példányban megjelenő köny

vek pótolhatatlanok. Ne a teljesség, hanem a használat elve irányítsa a gyűjtést."

Ennek az elvnek a jegyében szervezte meg Fitz a vezetése alatt álló pécsi Egyetemi, majd 

az Országos Széchényi Könyvtár munkáját. Nem fogadta el, ha a könyvtár különböző tevékeny

ségei áttekinthetetlenek az olvasóközönség számára. A szolgáltatások olyan formáit alakította 

ki, hogy minél egyszerűbben használhatók és elérhetők legyenek. A könyvtári tájékozódás alap

vető segédleteinek a katalógusokat tartotta. A logikusan szerkesztett, áttekinthető katalógusok 
híve volt, mint írta: "A közönségtől nem követelhető meg, hogy a katalógus használatához külön 
használati utasítást tanuljon meg." A megalakult Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesüle
te egyik legfontosab feladatának azt tekintette, hogy kidolgozzon egy egységes katalogizáló sza
bályzatot. A könyvtárak együttműködésének egyébként is híve volt. Szorgalmazta a fölöspéldá
nyok valamilyen cseréjét, központi elosztását, a gyarapítás összehangolását, közös kiadványok 
megjelentetését. Ez utóbbira jó példa a Magyar könyvszemle újraindítása: javaslatára az ország 
nagy könyvtárai együttesen jelentették meg a folyóiratot. Bár nem Fitz szerkesztette a Magyar 
Könyvszemlét, az 1937-es újraindítástól tapasztalható tartalmi megújulásban mindenképpen szere
pe volt. Tisztában volt azzal, hogy a két világháború közötti időszakban a világ könyvtárügyében 
jelentős átalakulások kezdődtek el, és a Könyvszemlében látta azt a fórumot, melynek feladata 

regisztrálni az átalakulásokat, és az új fejleményekről, illetve azok hazai alkalmazásáról tájé

koztatni a magyar könyvtáros-társadalmát. Ezért jelentek meg 1937 után a történelmi tanulmá

nyok mellett a dokumentáció, az osztályozás, a közművelődési könyvtárügy kérdéseivel foglalko

zó írások is a folyóiratban.
A katalógus mellett a bibliográfiát tekintette annak az eszköznek, mely elsősorban segíti 

az olvasót, a kutatót. A Széchenyi Könyvtár vezetőjeként felismerte, hogy a nemzeti könyvtár 

feladata a nemzeti bibliográfia szerkesztése és megjelentetése. Fitz gondolkodása mentes volt 

minden dogmától, előítélettől, a csalhatatlanságnak látszatát is kerülte. Elismerte, ha egy néze

te hibás, és volt ereje változtatni rajta. 1937-ben arról írt, hogy a metszetek, térképek, zene

művek nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. "A könyvtár gyűjtőkörébe az való, ami a bibliog

ráfia tárgya." - állapította meg, figyelmen kívül hagyva, amit 1927-ben írt a bibliográfia 

feladatáról, gyűjtőköréről: "A bibliográfia tárgya mindenfajta nyomtatvány (könyv, hírlap és fo

lyóirat, az ezekben megjelent cikkek, továbbá röplapok, kották, térképek, metszetek, általában 

minden, ami a nyomdász sajtójából kikerült." Hogy véleményét módosította, és elfogadta a 

könyvtári gyűjtőkör bővítését az egyéb doumentumok felé, bizonyítja, hogy 1939-ben megszer

vezte a Széchényi Könyvtáron belül a Térképtárat, illetve az, hogy külön bibliográfiában adatta 

közre az 1936-1940-ben megjelent térképek és zeneművek jegyzékét.
A 30-as évek végére egy nagyvonalú bibliográfiai program tervezetét dolgozta ki. A nem

zeti bibliográfia kötetei mellett különböző sajtóbibliográfiák és szakbibliográfiák megjelentetését 

tervezte. A bibliográfiakészítés természetes műhelyének tekintette a könyvtárakat, emellett
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olyan tevékenységnek, mely a könyvtárosok tudományos munkásságának is teret enged. A könyv

tárak - értelemszerűen a nagy, tudományos célú gyűjtemények munkatársainak tudományos tevé

kenységét egyenesen ösztönözte. A könyvtárosok tudományos kutatásait azért tartotta fontosnak, 

mert azok emelik a gyakorlati munka színvonalát is.
A könyvtárakban folyó munka meghatározó tényezőjét a könyvtárosok felkészültségében és 

ügyszeretetében látta. A könyvtárosi kinevezéseket előzetes tanulmányokhoz kívánta kötni. "Kü
lön könyvtári stúdiumokra és hosszas gyakorlatra van szükség, csak ez teszi alkalmassá a tisztvi
selőket a könyvtári munkára." - állapította meg. A szakismeretek megszerzését önmagában 

azonban még kevésnek tartotta. A könyvtárosoktól meghatározott személyiségjegyeket is megkö

vetelt: a pontosságot, a rendszeretetet, az udvariasságot és azt, hogy tiszteljék mások tudását. 
"Éppen a könyvtárosnak kell szerénynek lennie, mert látja maga körül az emberiség óriási, még 

sok-sok emberéleten keresztül is kimeríthetetlen, végigolvashatatlan termékét." - írta. Egykori 

munkatársai visszaemlékezéseiből ismert, hogy mindenekelőtt magára tartotta kötelezőnek ezeket 
a szabályokat.

Fitz József abban az időben kezdte meg könyvtári pályáját, amikor a századelőn megkez

dődött a könyvtári munka jellegének, a könyvtári szolgáltatások egészének átalakulása. Ez a vál

tozás személyes életútján is megfigyelhető. Első könyvtári feladata 1914-ben a budapesti Egyete
mi Könyvtárban egy Gyulai Pál-bibliográfia összeállítása volt. A mintegy 100 lapos segédletet - 
írógép hiányában - kézzel tisztázta le. Alig negyedszázad múlva viszont Fitz kezdeményezte a 
Széchényi Könyvtár feldolgozó munkájának gépesítését, az akkori legkorszerűbb munkaszervezési 
elvek figyelembevételével. A társadalom a 20. században már mást, többet várt a könyvtárak
tól, mint a könyvek megőrzését. Fitz József felismerte a könyvtárak változó szerepét a társa

dalom életében, és könyvtárvezetőként a szükséges reformok bevezetésére törekedett. A könyv

tárosok között - szemben például a költőkkel - alighanem mindig több híve volt az evolúciónak, 

mint a revolúciónak. Fitz József maga sem tartozott a mindenáron újítani és változtatni akarók 

közé. Csak azokat a reformokat tartotta életépeseknek és megvalósíthatóknak, melyek figyelem

be veszik a történelmi adottságokat. Tudósként a könyv múltja érdekelte, gyakorló könyvtáros

ként viszont a jelen - sőt a jövő - könyvtárának megteremtését kísérelte meg.
A sors - vagy talán helyesebb a megfoghatatlan végzet helyett valóságosabb erőt mondani: 

a 20. századi magyar történelem - nem volt igazán kegyes Fitz Józsefhez. Az az időszak, me
lyet képességeihez méltó feladatok megoldásával tölthetett és lehetővé tehette volna elgondolá

sainak gyakorlati megvalósítását, rövid volt: alkotóereje teljében, 57 éves korában nyugdíjba 
kényszerült. A megkezdett reformokat már nem tudta befejezni, és tudományos életművét ösz- 

szegző könyvtörténeti szintézise befejező részének megírásában is megakadályozta a betegség, 

majd a halál.
Életművének, személyes példájának azonban így is kisugárzó hatása van - és minden bi

zonnyal lesz a jövőben is - mindazokra, akik könyvekkel foglalkoznak.
Pogány György
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NYUGDÍJASAINKRÓL

BESZÉLGETÉS AZ OSZK KATALÓGUSTERMÉBEN A 80 ÉVES DR. TOMBOR TIBORRAL

Könyvtárunk betűrendes katalógusánál találkoztam Tombor Tiborral. Megtudtam tőle, hogy most 
éppen saját műveinek bibliográfiáját állítja össze Dr. Gero Gyula egy készülő könyve számára. 

Közben a "kiemelt szerző" sárga osztólapján látom a szöveget: Dr. Tombor Tibor író, újságíró, 
könyvtáros (1909-). Most a közeljövőben, január 14-én lesz 80 éves. Jó egészségnek örvendő, 
derűs "fiatal" ember áll előttem. Hatvan év körülinek látszik. Könyvtárunk osztályvezetőjeként 
ment nyugdíjba 1969-ben. Azonnal, a korhatár elérése után. A hajdani Könyvtárépítési Munka- 
csoport vezetőjeként irányította, szervezte 10 éven át budavári otthonunk építésének könyvtári
funkcionális dolgait, ő dolgozta ki a könyvtári tervezési programot, s az építész, Havassy Pál 

mellett mint konzultáns vett részt a tervezés és a kivitelezés szinte minden munkájában.

Most megragadom az alkalmat, hogy megtudjam tőle, hogy a korhatár elérése után miért 
sietett saját kérésére nyugdíjba, hiszen rendszerint a legtöbb hozzá hasonlóan ismert nevű és 

szakképzettségű könyvtáros még hosszú időn át nyugdíjasként a könyvtár keretében rftunkálkodik. 

S arra is kíváncsi voltam, hogy az aktivitásáról közismert, egykori neves kolléga mivel foglalko

zott az elmúlt húsz év alatt?

- Alapos oka volt annak, hogy korhatárom elérésekor azonnal kértem nyugdíjaztatásomat - 

felel kérdésemre. - Sokszorosan vett könyvtárosi szakmai munkámmal egyidejűleg az OKDT 
Könyvtárépítési és Berendezési Szakbizottságának elnöke voltam, s tevékenyen részt vettem a 

hazai új könyvtárépületek tervezésében. Az OSZK belső életét egészen közelről jól ismertem, 

még országgyűlési, majd országos műszaki könyvtáros koromból, miután részt vettem az OSZK 
mindkét nagy felülvizsgálatában. Még közelebb jutottam az OSZK-hoz, amikor miniszteri megbí

zásból a Szakbizottsággal megvizsgáltuk az OSZK elhelyezésének lehetőségét a Ludovica Akadé

mia épületcsoportjában, majd az egykori Tőzsde - ma TV - palotában. Ugyanezt a vizsgálódást 
kellett elvégeznünk 1958-ban a budavári palota F épülete vonatkozásában. Alapos, nagy tanul

mány keretében került a vizsgálat eredménye a Minisztérium, illetve az OKDT elé. Mint Szakbi

zottság, lehetségesnek tartottuk a nemzeti könyvtár elhelyezését az F épületben, de csak akkor, 

ha a két belső udvar két acél raktártorony beépítésével alkalmassá válik a tárolásra (Vince Pál 

építész, a Szakbizottság tagja ötlete), s ha a Könyvtárt meg lehet közelíteni a Dózsa György 

szobor felől (ez az én ötletem volt). Eredetileg a nagy nyugati támfal közepén lett volna az al
só bejárat, de a MÉLYÉPTERV ezt csak azzal vállalta, hogy az egész épület esetleg 14 milli

méterrel megsüllyed, tehát merev falszerkezetében kiszámíthatatlan helyeken megreped, ami be

láthatatlan következményekkel járt volna. Ekkor javasoltam, vigye át a tervezés a lifteket az 
épület bal sarkába, oda, ahol most működnek.
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- Mint a Szakbizottság elnöke, hittél abban, hogy jó helyre kerül a könyvtár?
- Gyakorlatilag ugyan lehetségesnek tartottam, de elvileg keményen elleneztem. Azt java

soltam, hogy ne mi, hanem a Múzeum költözzék a Várba, hiszen az adott, sajnálatos kultúrpoli

tikai helyzetben a nemzeti könyvtárnak állománymegőrző jellege mellett olyan könyvtári funkció
kat is el kell látnia, amelyek úgyszólván egyetemi könyvtár jellegűek, ezért a városban kell ma
radnia, az egyetemek fókuszában. Emellett mint könyvhigiénikus, azzal is érveltem, hogy a 
Várhegy fennsíkjának övezete a főváros levegője szempontjából a legszennyezettebb szinten van. 

Könyvhigiéniai könyvem írásakor az Országos Közegészségügyi Intézetben alaposan kutattam 
Budapest levegőjét illetően, s megállapítható volt, hogy főleg a barnaszénnel fűtött budapesti 

épületek hajnalonként szinte lövellik a magasba a kormot, vagyis az el nem égett szénrészecské
ket. E szemcsék kis mikrom i11 iméter nagyságú egyedei 24 óra alatt szállnának a Duna szintjére, 

ha hajnalban a fűtés során új korom mennyiségek fel nem lövellnék a magasba, egyre töményebb 
mennyiségben a kormot. Tudvalévő, hogy a hazai barnaszén 3-9, esetenként 14%-ként is tartal

maz. A korom kéntartalmából keletkezik a kéndioxid (SO2), s ha a levegőben lévő vízhez (H2O) 

társul a kéndioxid (S02)» kialakul adott meteorológiai viszonyok között a H2SO3, vagyis a kénes
sav, s hogy ennek milyen pusztító a hatása az épületek kőanyagára, az közismert, de ez a pa

pír legfőbb pusztítója is. Azt is felhoztam az emlékezetes ülésen, hogy a Várhegy mint a mág

nes a vasport, úgy vonzza magára a "balsorsot". Csúnyán megbuktam érvelésemmel, mert rám
olvasták, hogy korszerű légkondicionáló berendezések megszűrik majd a könyvtár levegőjét, s 
atomháború esetén a Hűvösvölgy sem nyújt nagyobb biztonságot, mint a Várhegy... Levert ez a 
vereség, s álmodni sem mertem ezt követően arról , hogy a könyvtári funkcionális tervezés az 
én feladatom lesz. Szekeres Pál, a könyvtári osztály akkori vezetője Sebestyén Gézánál eleinte 

kedvesen kért, vállaljam a feladatot, nincs más jelölt. "Ez a magyar kultúra ezer esztendő alat

ti egyik legnagyobb építkezése könyvtári vonatkozásban... Megtisztelő, szép feladat, s méltó el

ismerésre számíthat az, aki ezt a feladatot ellátja..." Még a Kossuth-díjat is felcsillantotta... 
Amikor többszöri rábeszélésére sem vállaltam a feladatot, a Minisztérium kimondotta a Munka 

Törvénykönyve alapján a népgazdasági érdeket, s nekem vállalnom kellett a feladatot. Jóború 

Magdának első komolyabb megbeszélésünkön azonban megmondottam: "Vállalnom kell, vállalom. 

Becsületes magyar ember vagyok, s tudom, értek hozzá, de nyugdíjazási korhatárom elérésekor 

nyugdíjba fogok menni, ne terjesszen fel kitüntetésre, s ne hívjon meg a megnyitásra..."
Jellemző arra, hogy a könyvtár akkori vezetősége mennyire nem értette meg a feladat 

nagyságát, hogy a Könyvtárépítési Munkacsoport vezetése mellett rámbízta az akkor létesített 
Raktári Osztály vezetését, tehát a magyar könyvállomány őrzését, gondozását, az olvasók ellá

tását alig néhány emberrel. Egy íróasztalt kaptam Bélley Palival szemben, ahol a tájékoztató 

szolgálat telefonja folyton csengett, ezért bemenekültem az A Raktár egyik ablakfülkéjébe, ahol 

a helyzetem tarthatatlanná vált, mert munkám sok tárgyalással járt, néha sok emberrel egyide

jűleg, s ez helyet igényelt. Farkas Lászlóval, hűséges társammal megkaptuk a főépület fsz. 7. 

sz. helyiséget. Ott készült el 1961-re a tervezési program vaskos kötete. Onnan kerültünk át a 

Festetich palota márványterméből nyíló két helyiségbe, ahol egykor a dámák budoárja volt.

- Emlékszem, ott mindig nagy tanácskozások folytak...
- így volt valóban. Ma az OSZK dolgozói közül vajon ki gondol arra, hogy például a Posta Táv

beszélő Tervező Intézetének szakértőivel közel két hónapig tárgyaltuk a vonalak, állomások ter

vezését. A zárási rendszer az ELZETT gyár szakértőivel több mint egy hónapig tartott, s ki 

tudja, hány tucat tárgyalásom volt a rendőrség illetékes szakértőivel a betörés elleni védekezés 

s a biztonságos vagyonőrzés érdekében, a riasztás megszervezésére, vagy akárcsak a szemét 

gyűjtésére és elvitelére vonatkozóan.
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- A romos épület átvétele hogyan történt?

- Gondos és életveszélyes bejárással. Lépcsők vagy nem voltak, vagy rogyadoztak. Helyen

ként összeeszkábált létrákon kellett megközelíteni egy-egy szintet, bokáig érő törmelékben és 

porban. Az ablakoknak nyomuk sem volt, fagyos szél száguldott a romos falak között. Előttünk 
az F épületet a pártközpont céljaira kívánták hasznosítani, és sietve beépítették, beszerelték a 

falakba a hírközlő hálózatot. A "szakik" e terv elvetése után naponként kilószámra húzták ki a 
falba süllyesztett Bergmann-csövekből a rézhuzalokat, s adták el a MÉH-nek. Minden Bergmann- 

cső üres volt. Ugyanígy tűnt el az a nagyértékű márványmennyiség, amely a Buzogány toronyra 

néző épületrész V. szintjén tárolódott az átvételkor. A Mária Terézia korabeli tróntermet akkor 

bontották, s az Oroszlános udvarba vitték a "sittet" a kelenföldi lakótelep mélyebben fekvő ré
szeinek feltöltésére. Ám a törmelék alatt mindig ott lapult a drága márvány, melyet maszek 

sírköveseknek adtak el borsos áron. . . De vigasztalt eleinte a lendületesen megkezdett tervezés, 
a KÖZTI III. Irodája az egykori - azóta lebontott - udvarlaki őrség épületében. Az asztal egyik 

oldalán Havassy Pali ült, a másik oldalon én. Eleinte minden ütemesen haladt, aztán egyre las

súbbá vált a munka, különösen akkor, amikor kivitelezésre került a sor.
- Ma is foglalkoztat bennünket a kérdés: miért késett az F épület építése?

- A palota főhomlokzatának s a kupola megépítésének kérdése városképi szempontból szük

ségszerűen előtérbe került, de a belső kialakítás szempontjából mindegy volt, hogy a Történeti 
Múzeum befejezése után kelet, vagy nyugat felé fordul a kivitelezés. A Nemzeti Galéria akkori 
főigazgatójától kaptam egy olyan hivatalos iratot, hogy lemond javunkra az építkezés elsőbbségé
ről . Átadt am ezt az iratot annak idején a főigazgatónak, s kértem, hogy kapcsolatai révén 

juttassa el rövid úton a Minisztertanács Gazdasági Bizottságának, mely a voltaképpeni építtető 

volt. Sajnos, ez nem történt meg. Az egész építkezés akkor nem különösebben foglalkoztatta. 

S az idő rohant.
- Miért volt az időtényezőnek olyan fontos szerepe?
- Az F épület mint a Budavári palota jelentős tömbje, a maga 42 ezer négyzetméternyi 

alapterületével és negyedmillió köbméternyi légterével zárt egységű műemlék, mely nem bővíthe
tő. Állománybefogadó képességét 40 évben állapítottuk meg. Az OSZK-nak a Várba való betele

pítése ellen ez is majdnem kizáró ok lehetett volna, hiszen egy középnagyságú megyei könyvtár 

esetében is az előtervezés ideje 40 esztendő volt. Amikor erre a Minisztérium figyelmét felhív

tam, azt a választ kaptam, hogy 30 év eltelte után már hozzá kell látni egy új nemzeti könyv

tárépület helykijelöléséhez, tervezéséhez, s az F épületben a "történelmi nemzeti könyvtár" ma

rad. A tervezési program már 1961-ben elkészült, és ezt követően gyorsan következtek a kivite
lezési tervek is, s ma... 1988-at írunk.. Az előtervezésnek közel egyharmadát a könyvtár az 
épületen kívül töltötte el, s lassan már hozzá kellene kezdeni a szorongató 40 év utáni program 

kialakításához.
- Sajnos, annak idején magunk is tapasztaltuk a késés okozta bajokat.

- Valóban, a könyvtár élő szervezet, indítékoknak engedelmeskedve változik belső szerveze

te, sokféle funkciója módosul, s az épület nincs "gumiból". Ha idejében nem történik intézedés, 

átmenetileg úgy tud saját bajain segíteni, hogy leadja a nem jellegzetes nemzeti könyvtári funk
ciókat, de ezzel csak munkahelyeket nyerne, s létszáma már ma is irreálisan nagy. Érdemes 

lenne összehasonlító kutatásokat végezni, hogy egy ugyanekkora nagyságú és tiszta funkciójú 
nemzeti könyvtár másutt milyen személyzettel működik. Én annak idején végeztem ilyen számí

tásokat. Az eredmény szinte elképesztő volt a mi kárunkra. S arra is kényszerülhet, hogy már 

most könyvhigiéniailag romlott, fertőzött állományát még a mostaninál is rosszabb körülmények 

közé kitelepítse, valamiféle törökbálinti "borzalom-megoldás" jegyében. Node messzire men
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tünk... Amikor 60 éves lettem, s láttam a helyzet alakulását, s annak akkor minden reményte
lenségét, nem tudtam másként tiltakozni azzal szemben, ami történt, minthogy nyugdíjba men
tem. A Munka Törvénykönyve már nem kényszeríthetett. Sebestyén Géza kijelentette: "ő Nem 

ír alá semmiféle olyan iratot, amelyben hozzájárul a nyugdíjazásomhoz."

Nem is kaptam meg a szokásos szolgálati időkedvezményt. Utolsó napig dolgoztam.
- Ritkán látunk a könyvtárban, holott mi, "régiek", tudjuk, hogy minden zugban benne van 

a munkád.
- Az előbb elszoruló szívvel álltam a katalógustár közepén... Álltam, és emlékeztem. Itt 

álltam 1961 telén Havassy Pállal, az ideiglenes tetőn át csörgött ránk az eső. Azon tűnődtünk, 
hogyan lehet megoldani hazai technológiával a tetővilágítást. A beruházás megoldotta, de az 

első megoldás 1,6 millió forintba került, s le kellett bontani az alkalmazott üveglapok megrepe- 

dezése miatt. Az olvasói tér legcélszerűbb megoldása volt "ráültetése" a két raktártoronyra, de 
akkor itt bámészkodva, töprengve javasoltam a széles folyosó elbontását, s egybekapcsolását az 

egységes nagyolvasói térrel, galériás megosztással.

- Miért nem írod meg ezeket az érdekes emlékeket?

- A jövő évvel lezárul életem húszéves, nagy ciklusa. Nyugdíjbamenetelem után azonnal 
visszatértem ifjúkorom nagy álmához, a magyar-olasz kultúra területéhez. D' Annunzio könyvem 

1943-ban jelent meg, de Türr regényem már nem kapott kiadót, mert Türrt akkor a szektás lek

torátus nem minősítette "pozitív" hősnek. Amikor láttam, hogy monografikus írói munkára az én 
esetemben nincs lehetőségem, az Olasz Kultúrintézetben folytattam 1950-ben elkezdett előadás- 
sorozatomat. Az olasz géniusz nyomában Magyarországon gyűjtőcímmel. Ennek során 1968-ban 
Marco Casagrande olasz szobrászról (1804-1880) tartottam előadást, aki a canovai tiszta forrás
ból hozta el hozzánk, először Egerbe a tiszta neoklasszicizmust. A "Stúdium Coneglianese" - 
Coneglianoi Népi Egyetem felkérésére írtam meg a nagy művész életét, 13 évi munka után 
könyvem 1980-ban jelent meg olasz nyelven, Trevisoban, a kétkötetes nagy kiadványt 1981-ben 
mutatták be a velencei Akadémián, majd a rákövetkező évben Budapesten, az Olasz Nagykövet

ségen.
- Olvastuk annak idején az újságokban, hogy az Olasz Lovagrend tagja lettél.

- Az olasz kultúra magyarországi terjesztésének elismeréseként kaptam ezt a kitüntetést, 

amelyet maga a mindenkori olasz államelnök adományoz.
- A Casagrande - kötettel azonban, reméljük, nem zárult le magyar-olasz kulturális "híd

verő" munkád...
- Nem, mert meghívásra évenként térek vissza Itáliába, ahol főleg az északkeleti területen 

tevékenykedem, a velencei Akadémián s más városokban tartok előadásokat. Működésem egyik 

központja a Societa Dalmata di Storia Patria (Accademia S. Giorgio e Tritoné), ahol rendszeres 

előadásokat tartok Magyarország, Velence és Dalmácia történelmi kérdéseiről. Számos munkám 

jelent már meg e téren, mindig olasz nyelven. S most van a velencei Marsilio könyvkiadónál 

életemnek talán legnagyobb munkája, az "II Veneto, l'Ungheria e I*Adriatico" - A Veneto, 

Magyarország és az Adriai-tenger - vaskos kézirata. Ennek a Dalmát Akadémiának egyedüli kül

tagja vagyok. Kedvvel, lendülettel, gyorsan dolgozom, keveset alszom, nehezen fáradok el. Az 

orvosok azt mondják, jók a "génjeim", és azt is fontosnak tartom, hogy mindig csak olyan mun

kát vállalok, amelyhez jól értek, ezért egy-egy feladat megoldása viszonylag gyorsan megy.

- A jövő tervei?
- Terv van bőven. Kiszámítottam, mintegy 300 évre való, de tudatában vagyok annak, 

hogy 80 évesen már visszafelé jár az óra mutatója, s csak rövid távon szabad tervezni. Buda

pesten márciusban jelenik meg "Magyarország a bombák záporában" című könyvem, mely az
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1944. évi Magyarország elleni angolszász stratégiai légiháború hiteles története, ugyanis mint 
tartalékos főhadnagy, 1944-ben a HM Légoltalmi Csoportfőnökségén teljesítettem szolgálatot saj

tóelőadói minőségben. A hiteles adatok birtokomban maradtak, az eredetiek mind elpusztultak, 
írom Rómáról szóló "hobby" könyvemet (1929 óta), Róma "kicsi" szépségeiről szólok e munkám

ban. S ha ezen túl leszek, "hattyúdalomhoz" szeretnék fordulni, melynek "Látkép és keresztmet

szet" lesz a címe, s amelyben nemzedékem hiteles történetét mondom el munkálkodásaim leírása 
keretében. Abban rendkívül érdekes és sokak számára nyugtalanító tények sorakoznak majd hazai 
könyvtárügy vonatkozásában is. Igaz, őszinte története lesz ez a munkám nemzedékemnek, 

amely végigszenvedett két világháborút, s minden jószándéka, akarata, felkészültsége, szorgalma 

és tisztessége ellenére sem tudott azzá lenni, ami szeretett - s lehetett volna.

- Köszönöm a beszélgetést!
Riporter: Batári Gyula
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SAJTÓFIGYELŐ

ZÁROLT ANYAGBÓL KORTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Feloldották a tilalmat, s az Országos Széchényi Könyvtárban kortörténeti különgyűjteményként 
valamennyi olvasó és kutató számára hozzáférhetővé tették azoknak a dokumentumoknak a túl
nyomó többségét, amelyeket korábban az úgynevezett zárolt anyagok tárában őriztek.

Ezeknek a kiadványoknak - könyvek és periodikák - egy része olyan, 1919 és 1945 közötti 
magyar, illetve idegen nyelvű dokumentum, amelyeket még a felszabadulást követő legelső hóna
pokban nyilvánítottak zárt anyaggá, elsősorban fasiszta és jobboldali szemléletük miatt. Más ré
szük - ezek az 1945 utáni kiadványok - a felszabadulást követő évtizedek mindenkori társadalmi
politikai felfogásának, ideológiájának alapján minősültek a szélesebb nyilvánosság számára nem- 
kívánatos okmányokká.

Az így létrejött, zárt gyűjtemény mintegy 4 ezer, 1945 előtti és több mint ezerháromszáz 
1945 utáni kiadású könyvet, 3800 idegen nyelvű, magyar vonatkozású anyagot, és mintegy ezer 

időszaki kiadványt tartalmazott. E dokumentumokat az elmúlt időszakban - a legutóbbi, 1976-os 

minisztertanácsi rendeletnek megfelelően - csak azok a tudósok és kutatók használhatták, akik 

kutatási témájuk pontos megjelölésével, előzőleg ehhez intézményüktől engedélyt kaptak.

A lista tételei négy évtized történelmi távlatából már sokkal inkább kortörténeti dokumen
tumnak, mint "veszélyes irodalomnak" számítanak, a tudományos-történeti elemzésük cikkek, ta

nulmányok formájában ma bárki számára hozzáférhetők; ezért az OSZK vezetése úgy gondolta, 

indokolatlan az eredeti kiadványokat a szélesebb közönség, az egyetemisták, a diákok, a törté
nész szakemberek elől elzárni.

Hasonló szemlélettől vezérelve kezdődött meg a közelmúltban az OSZK-ban az 1945 utáni, 

zártnak minősített anyagok felülvizsgálata és feloldása is.
Esti Hírlap, 1988. szept. 16.

ÖTVENÉVES A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE 

Ünnepi ülés a Várban

Ötven évvel ezelőtt, 1938. augusztusában alakult meg a Magyarok Világszövetsége. A fél évszá
zados évfordulóról kedden ünnepi ülésen emlékezett meg a szövetség elnöksége az ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR várbeli épületében.A jubileumi rendezvényen Bognár József akadé-
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mikus, a szövetség elnöke üdvözölte a vendégeket, közöttük Stadinger Istvánt, az Országgyűlés 
elnökét, az anyanyelvi konferencia védnöksége, a magyar értelmiségi találkozókat szervező 

Magyar Fórum tagjait, a távoli és közeli országokban működő, magyar egyesületek képviselőit, 

mindazokat, akik a hazai és a külföldön élő magyarság közötti kapcsolatok ápolásán munkálkod
nak. Ezt követően Stadinger István a Magyar Országgyűlés nevében köszöntötte a résztvevőket. 

Beszédében kifejtette:

- Jelképesen együtt vagyunk itt magyarok mindnyájan: mi, akik itthon élünk, azok, akik 
különböző időkben, különböző okokból hagyták el az országot, s azok is, akiket - mint mondani 

szokás - a határok hagytak el, helyükön maradva kerültek külföldre, lettek más országok 
polgárai.

Az Országgyűlés elnöke ezután arról szólt, hogy a magyarság mintegy harmada külföldön 

él, közülük másfél millió a kivándoroltak száma. Utalt arra, hogy a hasonló veszteséget szenve

dett nemzetek igyekeztek olyan kapcsolatokat létrehozni, amelyek lehetővé tették, hogy az eltá

vozottak ne szakadjanak el véglegesen az anyanemzettől, s a külföldön élők nagy tömegének lé

téből eredő lehetőségek se maradjanak kihasználatlanul. Az MVSZ e gondolatok jegyében alakult 

meg ötven éve: más korban, más körülmények között, de ma sem tagadható célkitűzésekkel. 
A magyar nyelv, a magyar kultúra ápolása, a külföldön született, újabb nemzedékek származás- 

tudatának fenntartása, az anyaországhoz fűződő kapcsolatok erősítése a célja, amelynek meg
fogalmazása és meghirdetése koroktól független - hangsúlyozta Stadinger István.

Az Országgyűlés tevékenységéről szólva tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a testület 
is figyelemmel kíséri a külföldön élő magyarok sorsát. Egy évvel ezelőtt külügyi bizottsága fog

lalkozott a magyar emigrációs politikával, meghallgatva a világszövetség főtitkárának beszámo
lóját.

Végezetül bejelentette: Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a kormány elnöke elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a jubileumi ülésen, jókívánságait azonban írásba foglalta. Üzenetét 

ezt követően Randé Jenő, az MVSZ főtitkára olvasta fel. A levél hangsúlyozza: "A Magyarok 

Világszövetsége a külföldön és az óhazában élő magyarság összefogásának jelképévé és nélkülöz

hetetlen fórumává vált. A szövetség tiszteletre méltó módon, nemes célok szolgálatában élte át 

az elmúlt fél évszázad történelmi viharait, folyamatosan átalakult, és alkalmazkodott a változó 
világhoz. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az egymást követő nemzedékek magyarságtudatának 
megőrzésében és ápolásában, kultúránk gyarapításában, a hazában és másutt élő magyarok kap
csolatainak gazdagításában. Mindannyiunk számára hasznos, hogy a szövetség hitelesen, tisztes

ségesen tájékoztat hazánkról, életünkről, egyaránt szól eredményeinkről és gondjainkról.
E jeles évforduló arra is alkalmat kínál, hogy számba vegyük a világban élő magyarok és 

hazánk szerteágazó, sokrétű kapcsolatait, szóljunk szándékainkról és törekvéseinkről. A Magyar 

Népköztársaság kormányának álláspontja egyértelmű és határozott: kötelességünknek tartjuk, hogy 

figyeljünk a magyarok kisebb és nagyobb közösségeire, bárhová is vetette őket az élet.

A magyar kormánynak az a célja, hogy segítse a kapcsolatok továbbépítését a külföldön élő 

magyarsággal a kultúra, az oktatás, a tudomány és a gazdaság, tehát a társadalmi élet szinte 

minden területén. Mindenekelőtt az itthoni változásoknak köszönhető, hogy ehhez javulnak a fel

tételek.
Magyarország történelmi fordulópont előtt áll. A nem túl távoli jövőben eldől, sikerül-e 

megőrizni a nemzetek sorában kivívott helyünket, felzárkózni a fejlődésben élen járó országok

hoz, vagy tovább nő gazdasági, műszaki-tudományos és szociális elmaradottságunk. Céljaink és 
feladataink világosak. Ezek megvalósításában számítunk a külföldön élő magyarság megértésére, 

segítségére és támogatására is.
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A Magyar Népköztársaság kormánya nevében mégegyszer megerősítem: a határainkon túl élő 

magyarság sorsa iránti figyelem országunk külpolitikájának állandó és nagy fontosságú összetevő
je. őszintén kívánom, hogy a Magyarok Világszövetsége, annak lapja, a Magyar Hírek erősítse 

tovább az anyaországban és a külföldön élő magyarokat összekötő szálakat, oldja a még meglévő 
előítéleteket. Üdvözlöm a világ bármely részén élő, magyar ajkú és érzelmű honfitársainkat, 

méltó és tartalmas életet, boldogulást kívánva nekik.11
A rendezvényen ezt követően neves közéleti személyiségek tartottak előadásokat.
Az ülésen felszólaltak a különböző országokban működő, magyar egyesületek képviselői is, 

tolmácsolva a külföldi magyarság üdvözletét.

Nógrád, 1988. szept. 9.

KÖNYVEK KÖNYVEKRŐL

A magyar könyvkultúra, könyvtörténet irodalma örvendetesen gyarapszik az utóbbi években.

Az új fellendülés és a téma sokirányú feldolgozásának örvendetes folyamata kétségtelenül a 

Gondolat Kiadó érdeme. Ez a műhely vette át és vállalta az Akadémiai Kiadónál megindult, 
majd elsorvadt "A magyar könyv" című sorozat gondozását. Az újra indulás óta megjelent két 
kötet: Fél évszázad mezsgyéjén (Kner Izidor emlékezései) és Tevan Andor Levelesládája inspiráló
ig hatott és hat a hasonló tárgyú, tudományos törekvésekre. A sorozat új kötettel bővült a ne
ves könyvtárosnak és a magyar művelődéstörténet jeles kutatójának, Kelecsényi Gábornak jóvol

tából . Csak a szűkebb szakma ismeri a nevét, szereti szerény egyéniségét és tiszteli szorgal
mát. Személyében egy múlt századbeli könyvtáros mindent tudása, egy huszadik századi kiállí
tásrendező nyíltsága és szervezőkészsége ötvöződik szerencsésen. Egyébként a kapcsolattörténet

nek is jeles művelője, hisz a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének kiadásában, 

angolul megjelent "What they saw in Hungary (British and American travellers about our 
country)" című kiadvány szövegválogatása is az ő széles körű tájékozottságát, műveltségét di

cséri .

Kelecsényi a könyvgyűjtésről, könyvkedvelésről, a bibliofíliáról állított össze egy kötetre- 

valót, oly színes előadásban, hogy szinte minden tanulmánya, portréja, esszéje a műfaj legkivá

lóbb alkotásai közé tartozik. Mi is a bibliofília, a bibliománia, a bibliokleptománia, vagy kik 

voltak a híres könyvcsonkítók? Kelecsényi példái csupán elvi jelentőségűek, és persze történelmi 

tények a könyv tragikomédiájából, de célja nem a kuriozitás, hanem a jeles magyar bibliofilek, 
könyvgyűjtők megismertetése Vitéz Jánostól Literáti Nemes Sámuelig, a XV. századtól a múlt 

század közepéig.
A gyűjtők életútja, gyűjteményük sorsa és értéke a magyar művelődéstörténet nem jelen

téktelen fejezete is, a historkium tragikumával, vagy sikerességével, nemzetgyarapító örökségé

vel, elszalasztott, vagy elvetélt döntéseivel együtt. Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek 

1929-es kiadása óta ilyen összefoglaló munka nem jelent meg a magyar könyvpiacon. Múltunk 

neves könyvgyűjtoi közül huszonegyet emel ki a szerző, elsősorban azokat, akik gyűjtőszenvedé

lyüket "humanizálták", vagyis mindazt az energiát, egy élet munkáját, a fáradságot és igen je

lentős anyagi áldozatot, mellyel a gyűjteményüket létrehozták, - felajánlották a köz javára - 

ajándékba, vagy csekély megváltás fejében, hogy abból Országos Széchényi Könyvtár, vagy ma
rosvásárhelyi Teleki Téka legyen. Janus Pannoniustól Zsámboky Jánosig, Árva Bethlen Katától a 

Batthyány grófokig és a Telekiekig hosszú és példás e jeles sor. Úgy hinnők, csupán hercegek,
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grófok, főemberek vannak közöttük, de Kelecsényi arra törekedett, hogy megmutassa a közem
ber (a kor szerinti értelemben) nemes áldozatkészségét, leletmentő leleményességét, sorsát is a 

könyvekben - és a könyvek sorsát is természetesen. Főpap és áldozár, herceg és utazó antikvá
rius, ügyetlen hamisító és hiszékeny gróf, elveszettnek hitt hungarica, a jótékony és fővárost 
építő József nádor, buzgólkodó lelkész, felvidéki földbirtokos, tönkrement táblabíró történeteiben 

ott folyik történelmünk egy patakja - a medret tudósi alapossággal irányítja szerzőnk, úgy, hogy 

annak is igaz öröme telik benne, aki soha nem hallott Jankovich Miklósról, vagy Brukenthal 

Sámuelről.
A biográfiákban apró anekdoták lapulnak meg a gyűjtés korabeli módjairól, lehetőségeiről, 

a könyvek értékéről, vagy éppen a könyvtolvajokról, ex librisekről, vagy notórius könyvkölcsön

zőkről. Magam is találkoztam ez utóbbiak ellen készített ex librissel, rajta az alábbi jelmondat

tal: "Kénytelen-kelletlen közölnöm kell kegyeddel, könyvet kölcsön kérő kívánságát ki kell kosa
raznom." Úgy tudom, mégis sok könyv tűnt el az illető gazdag könyvtárából. Neki is azt ajánl- 

hatnók, mit egy hágai Elzevir gyűjtő alkalmazott - Kelecsényi szerint. Látogatóira földig érő, 
ujjnyílás és zseb nélküli köpenyt húzott, amelyen csak felül volt a fej számára egy kis nyílás - 

aztán jöhetett a kísértés...
Zöld Ferenc 

Könyvvilág, 1988. 12. sz.

NÉPI KULTÚRA ÉS NEMZETI MŰVELTSÉG 
Konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban

(Munkatársunktól.)
A mai magyar társadalomban sokféle, egymással ütköző elképzelés él a népi kultúrával 

kapcsolatban. A népi műveltség elemei jelen vannak a magas művészetekben, és - többé-kevésbé 
vulgarizált formában - megtalálhatók mindennapi életünk több területén: a rádió szórakoztató 
műsoraiban ugyanúgy, mint a vendéglői étrendben, vagy éppen az emléktárgyak kínálatában. Ho

gyan ment végbe a népi műveltség felfedezése az utóbbi másfél-két évszázad alatt? Hogyan vál

tak ismertté országosan és kaptak nemzeti jelképes szerepet is a helyi, táji, paraszti hagyomá
nyok? Ezekről a kérdésekről rendez háromnapos konferenciát A népi kultúra elemei a magyar 

nemzeti műveltségben címmel az MTA Néprajzi Kutató Csoportja és a Magyarságkutató Intézet 

az Országos Széchényi Könyvtárban szeptember 26. és 28. között.
A hétfő délelőtt 9 órakor kezdődő, tudományos tanácskozás lényegében egy harmadik éve 

folyó (és tovább folytatódó) kutatás részeredményeit vonja meg: etnográfusok és folkloristák, 

művészettörténészek, irodalomtörténészek, színház- és zenetörténészek csaknem félszáz előadás

ban ismertetik eddigi vizsgálódásaikat. Az előadások megkülönböztetett figyelmet fordítanak a 

művészeti mozgalmakra, a divatáramlatokra, a turizmus és a kereskedelem hatására. Vizsgálják 

a népi kultúra szerepét a kisebbségi helyzetben, így például a szlovákiai Zobor vidéki magyarok

nál, vagy az amerikai kivándorlóknál. Igyekeztek föltárni, hogy a népi kultúra képét hogyan be

folyásolták korszakról korszakra a nemzeti történelemről és a nemzeti jövőről alkotott elképzelé

sek, politikai törekvések. Az előadók szólnak arról is, hogy milyen kép élt a népdalokról Bartók 

és Kodály fellépése előtt.
Az előttünk járó nemzedékek nemegyszer romantikus elképzelések, illúziók alapján alkottak 

képet a műveltségről. A konferencia segíthet az ezekkel kapcsolatos, különböző nézetek eredeté
nek, történeti hátterének, valóságtartalmának megítélésében.

Nápszabadság, 1988. szept. 24.
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LAPSZÉLRE

A Magyarságkutató Csoport és az MTA Irodalomtudományi Intézete 1988. június 8-án tudományos 

kollokviumot rendezett A magyar irodalom határai címmel az Országos Széchényi Könyvtárban, 
melyre történészeket, kritikusokat, irodalomtörténészeket hívtak meg. Az eszmecsere legfőbb 

tanulsága: a magyar irodalmat egységnek kell tekinteni, létezzék bárhol a világon, az egyete

mes, vagyis az összmagyar irodalomhoz tartozik. Ezért volt félrevezető a Magyar Távirati Iroda 
tudósítása a kollokviumról néhány napilapban. "Az illető népcsoport - ti. a határainkon túl élő 

magyarokról van szó! - története, nyelve, kulturális tradíciói, politikai hovatartozása helyezik el 

a nemzetiségi irodalmakat az egyik, vagy másik állam nemzeti irodalmában, illetőleg a vele 

azonos nyelvű etnikai-nyelvi nemzetében." Ez egyszerűen dilettáns megfogalmazás, és a lényeg 
leszűkítése, hiszen nincsen olyan kisebbségi (nemzetiségi) magyar irodalom, amely ne a vele azo

nos nyelvű etnikai-nyelvi nemzet irodalmába, ne a magyar irodalomba tartozna, ha mégoly erő
sek is a csehszlovákiai, jugoszláviai, szovjetunióbeli (kárpátalji), romániai (erdélyi), nyugat-euró

pai - és tengerentúli gyökereik is.
Az elfogadható ugyan, hogy ezen kisebbségi magyar irodalmak részei Csehszlovákia, Szov

jetunió, Románia, Jugoszlávia stb. irodalmának és kultúrájának, de semmiképpen sem magyar 
nyelvű csehszlovák, szovjet, román, jugoszláv stb. irodalmak. Sütő András például nem lehet 
egyszerre romániai (erdélyi) magyar író és a román nemzeti irodalom írója. Ezen nem tud vál
toztatni a Romániába szakadt erdélyi magyarság "története, létrejöttének körülményei, a nyelv, 
a kulturális tradíció, politikai hovatartozás" sem, mint az MTI-tudósítás sugallta. Ahogyan nem 

létezik magyar nyelvű szlovák, román, szerb, horvát nemzeti irodalom, viszont van magyar- 

országi szlovák, román, szerb, horvát és német irodalom.
Örvendetes, hogy a tudományos kollokvium után néhány nappal - június 15-én - hírül adták 

a lapok, hogy miniszteri döntés alapján a jövőben intézetként működik a Magyarságkutató Cso
port. Az alig három esztendeje alakult csoport tudományos tanácsa az eddig végzett munka 
alapján kérte elnevezése megváltoztatását. Az idén februárban jelentették meg Magyarságkutatás 
címmel évkönyvüket, rövidesen a nyomdába kerül a második, amelynek demográfiai tárgyú tanul

mányaiban arra keresik a választ, hányán is vagyunk magyarok e Földön.
A Magyarságkutató Csoport intézetté alakulása és lehetőségeinek bővülése tovább gazdagítja 

magyarságismeretünket, s minden bizonnyal hozzájárul a félreértések tisztázásához.
Botlik József

Napjaink, 1988. augusztus

Információ és gazdaság

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 20. VÁNDORGYŰLÉSE SZEKSZÁRDON

Már az első, homokba karcolt, kőbe-fába vésett jel, a jövőnek szóló üzenet, a túlélő emlékezet 

győzelmét jelentette a halandó ember számára, hogy aztán évezredekkel később a könyvnyomta
tás kínai, majd európai forradalmával felgyorsuljon az idő; az írott, sokszorosított szó a megőr

zött és átörökíthető tudás a társadalmak fejlődésének is egyik alapvető záloga legyen.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tegnap megkezdett, háromnapos 20. vándorgyűlése, 

amelyre Európa számos országából érkeztek szakemberek, ismét új módon, a mai gazdasági és 
társadalmi kihívásokai szembesülve veti föl a könyvek, az átalakulóban lévő Gutenberg-galaxis 
sorsát. Ma már a megújulási, innovációs folyamatok mély vizébe hajított, világszerte meghatá

rozó kulcsfogalom: az információ. Olyan kulcsfogalom, amely koncentrikus köreit a könyvtárügy
re, a gazdaságra a szellemi értékek gazdasági és társadalmi hasznosulásának mindenfajta kérdé

sére kiveti.
E gondolatok jegyében köszönthette a nemzetközi vándorgyűlés több mint 700 vendégét, a 

hazai és a kilenc európai országból idelátogató szakembereket tegnap délután a Szekszárdon, a 

Babits Mihály művelődési központ színháztermében dr. Péter Szigfrid, az MSZMP Tolna Megyei 

Bizottságának első titkára. Hangsúlyozta, hogy ma már nem elegendő a könyvtárak innovációs 

készsége, szolgáltató és tájékoztató funkciójának fokozása, ha az információ iránti gazdasági 

igény csekély, ha az ismeretek nem hasznosulnak - nem hasznosulhatnak - a kellő mértékben. 
Csak hazánkban - saját házunk táján maradva - fejlődésünk jelen szakaszában egyre nyilván

valóbb, hogy a gazdaság jövedelemtermelő képességének fokozásához elengedhetetlenül szükséges 

a kiművelt emberfők számának emelése, amely az ország kulturális és gazdasági teherbíró képes

ségét egyaránt növeli. - Hangsúlyozta: megtiszteltetés Tolna megye, Szekszárd számára, hogy 
egy ilyen rangos rendezvénysorozat vendégszerető gazdája lehet.

Az eseményen részt vett Paul Nauta, a Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének - az Inter
national Federation of Librarian Association - főtitkára, Villangó István, a Művelődési Miniszté
rium közgyűjteményi főosztályának és Juhász Jenő, a könyvtári osztálynak a vezetője is. A nor

vég, holland, NDK és NSZK-beli, csehszlovák, észt, finn, osztrák és svájci vendégeket, a hazai 
könyvtárügyi és gazdasági szakembereket elsőként dr. Billédi Ferencné, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének elnöke üdvözölte, majd Péter Szigfrid ünnepi gondolatait követően a kiváló munkát 
végző, hazai könyvtárosokat tüntették ki.

Többen minisztériumi dicséretben, "Kiváló munkáért" címben, valamint a Magyar Könyvtá

rosok Egyesületének emlékérmében részesültek. "Szocialista Kultúráért" kitüntetést érdemelt ki 

munkásságáért Boda Miklósné, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtárának osztály- 
vezetője, Maurer Péter, az Országos Műszaki Információs Kutató Központ osztályvezetője, Toldi 

Gyuláné, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, dr. Var

ga Lajosné, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárosa, valamint Nádor Mária, 

Elek nagyközség könyvtárosa.

A plenáris ülés ezután Lengyel László kandidátusnak, a Pénzügykutató Részvénytársaság 

munkatársának előadásával, majd a korreferátumokkal folytatódott, amelyek a gazdasági mecha

nizmus könyvtárainkra gyakorolt hatását elemezték. A tegnapi ülésszak a tanítóképző főiskola 

aulájában tartott, baráti találkozóval zárult. A mai napon munkabizottsági, illetőleg szekcióülé

sekre kerül sor. A szakszervezetek megyei székházának előadótermébe többek közt Vekerdy 

Tamás pszichológust várják, ahol az iskolai és gyermekkönyvtárak szerepéről hallhatnak előadáso

kat a szakemberek. A társadalomtudományi szekció elnöke a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen tanító, dr. Huszár Ernőné lesz, a zenei szekcióé Gócza Gyuláné, az Állami Gorkij 

Könyvtár munkatársa.
Délután a régi megyeháza dísztermében a külföldről érkezett szakemberek számolnak be 

könyvtárügyi tapasztalatokról, az ifjúsági könyvtár faultatív programjaként Anne Rande, az Észt 

Állami Ifjúsági és Gyermekkönyvtár igazgatója foglalja össze hazája gyermekkönyvtárainak hely

zetét, történetét.
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A nagyszabású találkozót korszerű információfeldolgozásból is ízelítőt adó, szakmai kiállítás 
egészíti ki a Babits Mihály művelődési központban húsz hazai és tizenkét külföldi intézmény - 

köztük több angol vállalat - bemutatkozásával. Este a Művészetek Házában - az esemény rangjá
hoz méltóan - Ránki Dezső Kossuth-díjas és Klukon Edit zongoraművészek hangversenyére került 

sor. A kulturális programok holnap szakmai kirándulással folytatódnak, így többek közt megte

kintik az Illyés Gyula és Petőfi Sándor nevéhez fűződő emlékhelyeket is.

B. R.
Népújság (Tolna) 1988. júl. 8.
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

AZ MSZMP ALAPSZERVEZET HÍREI

Az OSZK MSZMP alapszervezetének vezetősége 1988-ban 10 alkalommal ülésezett. A vezetőség 
a következő témákkal foglalkozott, illetve állást foglalt az alábbi kérdésekben:

Február-május
- A beszámoló taggyűlés előkészítése, a napirend kialakítása. Jutalomkönyvvel jutalmazásra 

javasolta: pártcsoport bizalmiak Óvári Sándor, Mihály Józsefné.

- A Gazdasági Igazgatóság munkájával kapcsolatos problémák; a vezetőség szándéka volt 
egy vezetőségi ülésre meghívni a gazdasági igazgatót.

- A párttagkönyvek cseréje során lefolytatott, egyéni beszélgetések tapasztalatainak értéke
lése, a kerületi pártbizottság számára készítendő összegzés megbeszélése. A vezetőség vélemé

nye az volt, hogy az összesítésben különbséget kell tenni az egyéni és a közösségi vélemények 

között, valamint, hogy a kerületi pártbizottságnak képviselnie kellene a kerület értelmiségének 

véleményét.
- A beszámoló taggyűlés értékelése: sok hozzászólás, élénk vita volt, jónak értékelhető a 

taggyűlés.
- A Magyar Demokrata Fórum és az MSZMP kapcsolata, illetve az alapszervezet teendői 

az MDF-ben tevékenykedő párttagokkal kapcsolatban (beszélgetés az I. kerületi pártbizottság tit

kárával a témáról). A későbbiekben ez a kérdés aktualitását vesztette, mivel az érintett pártta

got (Bíró Zoltánt) kizárták az MSZMP-ből.
- Az ápr. 4-i ünnepély előkészítése; javaslat a kiemelkedő társadalmi munka jutalmazására. 

A jutalmazott párttagok voltak: Mihály Józsefné, Mártyán Gyuláné, Stroh Tamásné, Alanakjan 

Zsuzsanna, Tóth Pál Péter, Biró Ferenc, Radics Lajos.

- A pártcsoport bizalmiakkal közösen tartott vezetőségi ülés állást foglalt arról, hogy a 
pártértekezlet állásfoglalás-tervezetét a pártcsoportok megvitatják, és a pártcsoportok vélemé

nyét, vagy a bizalmiak, vagy egy-egy tag elmondja a taggyűlésen.
- Az 1988. évi alapszervezeti munkaterv elkészítése a pártcsoportok javaslatainak figyelem- 

bevételével; a tagság az áprilisi taggyűlésen vitatta meg és fogadta el.

#- A főigazgató előterjesztése az OSZK átszervezésének újabb lépéséről (a Gyarapító és Fel

dolgozó Főosztály létrehozatala) és Berke Barnabásné főosztályvezetői kinevezéséről.
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Augusztus-december
- Személyi kérdések: Ákom Márta osztályvezetői kinevezése; a gazdasági igazgatónak való 

felmondás.
- A pártvezetőség II. félévi munkatervének összeállítása.
- A pártvezetőség 1989-ben tervezi lemondását; új vezetőség választásának előkészítése. 

Ebből a célból jelölő bizottság választása. A vezetőség javaslata a következő volt a jelölő bi
zottságra: Juhász Lászlóné (elnök), Óvári Sándor, Alanakjan Zsuzsanna, Varró Judit, Csapó Edit, 

Enyedi Sándor, Simon Ferenc.
- Taggyűlések előkészítése: a tervezett témák megbeszélése, előadók felkérése.

- Az SZB-titkár tájékoztatta a pártvezetőséget a közgyűjteményi dolgozók béremelési petí

ciójáról; a vezetőség állást foglalt a dolgozók tájékoztatásáról és az esetleges sztrájkkal kapcso

latban. Ugyancsak tájékoztatta az SZB-titkár a vezetőséget a bérmegtakarítás és a jutalmazás 

várható összegeiről.
1988-ban négy alkalommal - márciusban, áprilisban, szeptemberben és novemberben - tar

tott a párt alapszervezet taggyűlést. A március 7-i beszámoló taggyűlésen Maczika Béla ismer

tette a tagkönyvcserével kapcsolatos egyéni beszélgetések tapasztalatait, Somogyi Pálné titkár 

pedig a vezetőség beszámolóját és reagálását a beszélgetésekre. A vezetőség érzékelte az utóbbi 
évben a közhangulat romlását. A könyvtárban a technikai fejlődés lehetőségei javulnak (számító- 
gépesítés), a tájékoztatás színvonala is, a rendszeres főigazgatói kollégiumok révén. Szükséges, 
hogy az információk az osztályokhoz is eljussanak. Az alapszervezet tagjai a két taggyűlés kö
zött nem érzékelik a pártszervezet munkáját; a vezetőség tevékenységéről a taggyűlésen tájékoz
tatást fognak kapni. A párttagok a taggyűléseket nem használják eléggé ki: több fontos kérdésről 

nem alakult ki véleménycsere 1987-ben a taggyűléseken. A beszámolóhoz, az egyéni beszélgeté

sek összefoglalójához és a határozati javaslathoz 14 hozzászólás volt. Vita alakult ki az 50-es 
éveknek a beszélgetések során elhangzott értékeléséről. Többen felvetették, hogy a taggyűlések 
nem elég érdekesek, ezért nem jönnek sokan el, illetve passzívak, akik jelen vannak. A vezető

ség kérte, javasoljanak taggyűlési témákat. A taggyűlés nem fogadta el a határozati javaslatot, 

hanem úgy döntött, hogy az elhangzott javaslatokat figyelembe véve, készüljön másik a követke

ző taggyűlésre.
A taggyűlés megkérte Bíró Zoltánt, adjon tájékoztatást a Magyar Demokrata Fórum addigi 

tevékenységéről.
Az április 11-én tartott taggyűlés napirendje a következő volt:
- az MSZMP országos értekezlete állásfoglalás-tervezetének megbeszélése (Somogyi Pálné);

- az 1988. március 7-i beszámoló taggyűlés határozati javaslata (Arató Antal);

- az alapszervezet 1988. évi munkatervének megbeszélése (Maczika Béla).

Az MSZMP országos értekezletének állásfoglalás-tervezetéről igen élénk vita bontakozott ki 
(18 hozzászóló). Legtöbben túl általánosnak és nem a való életet, problémákat tükrözőnek tar

tották a tervezetet. A taggyűlés a pártértekezletre a kerületi pártbizottság által javasolt, egyik 

küldött ellen szavazott, és helyette Tóth Pál Péterre tett javaslatot. Somogyi Pálné tájékoztatta 

a taggyűlést Biró Zoltán kizárásáról (A Központi Ellenőrző Bizottság zárta ki). A határozati ja

vaslatot (további módosítással) és a munkaterv-javaslatot a taggyűlés elfogadta.

A szeptember végén tartott taggyűlés fő témája a Tóth Pál Péter Maróthy László minisz

terhez írt levele alapján tartott vita és állásfoglalás kialakítása volt, a bős-nagymarosi vízerőmű 

építésével kapcsolatban. A taggyűlés az építkezés leállítása mellett foglalt állást.
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A november 14-én tartott taggyűlés foglalkozott "A kerületi pártmunka megújításának 

feladatai az országos pártértekezlet állásfoglalása alapján" című vitaanyaggal. A taggyűlésen 

részt vett Bereczky Loránd, a Nemzeti Galéria főigazgatója, a kerületi végrehajtó bizottság 

tagja is. Az élénk vitában kialakult vélemények szerint az előterjesztés nem volt elég jellemző 

az I. kerületre, a feladatok megfoghatatlanok, általánosan megfogalmazottak. Egyesek szerint 

nincs szükség kerületi pártbizottságra, mások szerint szükség van, de megújulva, több tartalom
mal. Mindenképpen szükséges, hogy az alapszervezeti munkát a határozott véleményalkotással 

segítse a kerületi bizottság.
Összeállította: Kastaly Beatrix

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

Bizonyára jónéhány, érdekesebbnél érdekesebb karácsonyi, újévi üdvözlő lapot kaptak intézmé

nyünk munkatársai az elmúlt esztendőben. Számomra ezek közül a legkedvesebb az Ungvárott 

élő Bállá D. Károly kéziratos verse. Mivel a költemény nyilvánvalóan mások számára (is) író
dott, örömmel nyújtom át a könyvtár munkatársainak, az ŐSZ Híradó olvasóinak. Úgy vélem, 

hogy ezt annál is inkább megtehetem, mert amikor Bállá D. Károly az elmúlt évben Vári Fábián 
Lászlóval az OSZK-ba ellátogatott, mindettőjük kéziratos verseit én sokszorosítottam le, azért, 
hogy legyen mit dedikálniuk a kecskeméti Forrás szerkesztősége által részükre szervezett író-ol
vasó találkozón. (Arató Antal)

Ungvár, 88. XII.

GYERTYA-SZONETT ÜNNEP ELŐTT

Vesztett hitek és csalt szerelmek élnek 

ott kinn a télben, gyertyafényen túl, 

hol zokogásod lélek-mélyre fúl, 
ha köréd gyűlnek mind a karmos éjek,

hol kéjes baglyok csapnak fel vadul, 

ha elrebeged néma-halkan: "Félek".

Itt benn, melegben, fénylik már az ének: 
a csillag fenn, a gyermekszem alul.

És pöttömmé válsz, újra játszva játszol: 

jaj, kisvasút, jaj, betlehemi jászol...

Most hiszed: átvilágol minden rácson

a gyertyafényű szép fehér Karácsony...
És elfelejted: meggyötört a "Félek".

...Csak gyertyaláng remeg, mint kinn a lélek.

Bállá D. Károly
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A SZAKSZERVEZET HÍREI

AZ 1988. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az alapszervezet éves költségvetésében 246.000,- Ft felhasználást irányzott elő, 
a tényleges felhasználás 253.694,- Ft volt.

A magasabb összegű kiadást a tagdíjak összegének emelése tette lehetővé.

További bevételek:
4.506,- Ft OTP kamat
50.000,- forintos támogatás a Közalkalmazottak Szakszervezetétől az énekkar részére, 
60.000,- forintos munkáltatói támogatás a könyvtártól.

Kiadások:
10.200,- Ft szülési segély 17 fő részére 
4.800,- Ft temetési segély
71.700,- Ft szociális segély 71 fő részére, köztük vannak a nyugdíjasok is.
44.400,- Ft Nőnapra 
32.826,- Ft Mikulás-ünnepség 

750,- Ft hangversenybérlet
709,- Ft beteglátogatás, nyugdíjas búcsúztatás 

5-886,- Ft 2 db (1 db 1987-es, 1 db 1988-as), visszamaradt üdülőjegy leírása 
27.165,- Ft fogyóeszköz vásárlás, pl. a bálátonszéplaki üdülőbe 
4.930,- Ft a sportrovatról uszoda- és a leányfalui strandbérletek térítése 
3.000,- Ft 2 fő részére társadalmi munkáért jutalom
611,- Ft szakszervezeti folyóiratok évi előfizetési díja 
918,- Ft OTP kezelési költség 

30.018,- Ft az énekkar 1988-as elszámolása.

A végösszegbe még a házi értékcikk kezelési díjak is beleszámítanak.

Fekete Lajosné 
gazdasági felelős
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A TT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A TT 1988-ban az érdekeltségi alapból 120.000,- Ft 
munkáltatói alapból 46.000,- Ft
szakszervezeti alapból 73.000,- Ft

összesen: 239.000,- Ft-tal rendelkezett.

170 segélykérés érkezett, ebből 159 esetben tudtunk enyhíteni a gondokon, közte 51 nyugdí
jasunknak.

Ezenkívül anyák napjára 24 kolléganőnk kapott 1.500-2.000,- Ft közötti összeget. 
Szakszervezeti beutalót 17-et kaptunk, 28 felnőtt és 10 gyermek tudott pihenni ilyen 

keretek között.
A Leányfalun és Balatonszéplakon bérelt üdülőben 159-en voltak: 98 felnőtt és 61 

gyermek.
A TT tagjai voltak:

Horváthné Payer Berta 
Jenei Anna 
Karajos Kinga
Losonci Andrásné, helyettese Vámos Péterné 
Mürschberger Ferencné

Nyugdíjasainkkal a kapcsolatot Mihály Józsefné és Milhoffer Alajos tartották.

Illy Lászlóné 
TT-elnök
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TDDSZ AZ OSZK-BAN

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Budavári Palota F ép. csoportja 1988. ok

tóberének végén alakult meg. A tagok között mindhárom intézmény - Magyarságkutató Intézet, 
OSZK, OSZK-KMK - dolgozói megtalálhatók. A csoport megszervezésekor azt a határozatot hoz
tuk, hogy a későbbiekben - ha ez szükségesnek látszik - az F ép. három intézménye külön-külön 
TDDSZ csoportot alakíthat.

A TDDSZ I. küldöttgyűlését 1988. december 17-18-án rendezték meg. Csoportunkat Lukáts- 
né Takács Zsuzsa és Riba Denise képviselte. A küldöttgyűlésen elfogadtuk a TDDSZ Alapszabá
lyát és Programját. Az Alapszabály kimondja, hogy a TDDSZ a tudományos kutató-fejlesztő, 

magasan kvalifikált szellemi munkát, illetve az ilyen munkához kapcsolódó szellemi, adminisztra

tív, vagy fizikai tevékenységet végzők csoportjainak munkavállalói érdekvédelmi és érdekképvise

leti szervezete. A Program pedig leszögezi: a TDDSZ jogot formál arra, hogy a tudományt, ill. 
annak társadalmi háttérfeltételeit érintő, valamennyi kérdésben érdekeltnek tekintse magát. Kö

veteli, hogy a tudományos élet független legyen a hatalomtól. A TDDSZ állampolgári jognak te

kinti a létbiztonsághoz való jogot. Alapvető célja a megélhetés legszélesebb értelemben vett fel

tételeinek biztonságáért való küzdelem. Feladatai közé tartozik, hogy érvényes bérminimumot és 
létminimumot állapítson meg. Szükségesnek tartja autonóm, önkormányzaton alapuló társadalom- 
biztosítási rendszer kiépítését, a nyugdíjak reálértékének megőrzését. A munkavállalói jog részé
nek tekinti, hogy a kvalifikált szakemberek hivatásukat politikai nézeteikre való tekintet nélkül 
gyakorolhassák.

Reméljük, a fentiek szellemében sikeresen fognak működni.

Riba Denise
a TDDSZ Budavári Palota F ép. csop. képviselője

110



SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

AZ OSZK HÍRADÓ 1988. 7-12., ÖSSZEVONT SZÁMÁRÓL

Amint lapunk kézbevételekor tapasztalhatja az olvasó, szerkesztőségünk sajnálatos elhatározásra 

kényszerült: ugyanis az 1988-as év második félévét egy összevont számban vagyunk kénytelenek 
megjelentetni. Az okok már sokak előtt jólismertek: a nyomda igen hosszan tartó, kényszerű 
szünetelése, továbbá problémák a sokszorosító gépekkel, az új nyomdaépület téli fűtési nehézsé

gei, stb. Az összevonással lényegében az volt a célunk, hogy "időt nyerjünk", és 1989-ben már 
ismét megközelítőleg szinkronba kerülhessünk az eseményekkel. Ugyanis valóban tájékoztatni sze
retnénk, valamivel gyorsabban az aktuális problémákról, intézkedésekről, változásokról, és nem 

csupán megkésve regisztrálni. Sőt, azt is el tudnánk még képzelni, hogy viták alakuljanak ki a 
lap hasábjain könyvtárunkat érintő, különböző problémákról, amint ez már a "Híradó" megjelené

se folyamán többször is előfordult. Ha a folyosón találkozunk és beszélgetünk, mindenkinek van 
véleménye, de ezeket leírni cikkformában, sajnos, már nagyon kevesen akarják. Pedig egyes 

esetekben ez igen tanulságos lenne. Maga a lap is így válhatna élőbbé, elevenebbé.
Továbbá ismételten kéréssel fordulunk az olvasókhoz. Több írást, jelentést, beszámolót ké

rünk és várunk az OSZK munkatársaitól, a vezetőktől is, akiktől - úgy gondoljuk - még több 
joggal várhatunk rendszeresen ismertetéseket osztályuk eredményeiről és problémáiról. Szükséges 
az új munkatársak, vezetők bemutatkozása, illetve bemutatása is. Az eredmények, viták, prob

lémák közlésére igen alkalmas a "Híradó", mert valamilyen formában, ha megkésve is, de lénye

gében eljut intézményünk minden dolgozójához. Azt is meg kell itt jegyezni, hogy napjainkban 
nagymértékben fokozódott a kollégák "információéhsége".

Végül, hogy ne csak a "Híradó"-val kapcsolatos nehézségekről számoljunk be az olvasóknak, 
felhívjuk a figyelmet arra a körülményre, hogy a "Műszaki Egyetemi Könyvtáros"+ című, szín
vonalas szaklap a "Könyvtári szakirodalom egyetemi könyvtárakat érintő és érdeklő cikkei" című 
rovatában az "OSZK Híradó" alábbi cikkeit sorolja fel:

OSZK Híradó
A Szervezési és Koordinációs Munkabizottság (SZKM) működési szabályzata.

= 1988. XXX. évf. 1-2. sz. 2-4. p.
Az Országos Széchényi Könyvtár dokumentációs adatbázisai és szolgáltatások jellemzői 

1987-1990. Összeáll.: Berke Barnabásné.

= 1988. XXX. évf. 1-2. sz. 1-21. p.
B.T.: Sokszorosító üzem új gépe: SOFT 3101 elektronikus címíró berendezés.

= 1988. XXX. évf. 3-4. sz. 51. p.

Ezen felsorolásból arra következtethetünk, hogy lapunkat a házon kívül is olvassák, sőt 
egyes cikkeit másoknak is tanulmányozásra ajánlják.

B. Gy.
+ 1988. 1. sz. 62. I.
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