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KRÓNIKA

A Főigazgatói Kollégium 
üléséről

A Főigazgatói Kollégium 1989. március 8-i ülé
sén Juhász Gyula főigazgató bejelentette, hogy 
Hegedűs Pétert a művelődési államtitkár 1989. 
március 1-jei hatállyal főigazgató-helyettessé 
nevezte ki.

A továbbiakban a Kollégium megtárgyalta a 
könyvtár 1988. évi beszámolóját és az 1989. évi 
tervet. Mindkét téma előadója Hegedűs Péter 
volt. A Kollégium tagjai indokoltnak látták, hogy

a könyvtár vezetősége keressen megoldást az 
állomány biztonságának fokozására, tekintettel 
az elmúlt időszakban történt lopásokra. Java
solta a Kollégium a nyomda működésének és a 
kiadvány-ügynek a felülvizsgálatát is. Végezetül 
a résztvevők tájékoztatást hallgattak meg az áp
rilis 1-jei béremelés állásáról és a negyvenórás 
munkahét bevezetésével kapcsolatos teendők
ről.

Illyés Katalin

PÁLYÁZATSzemélyi hírek 
és változások 

1989. március 1. 
-  április 30.

Új dolgozóink:
Csanádi Imréné szakaik. II. Olva

sószolgálat; Földesi Ferenc szakaik. 
IV. Kézirattár; Földvári Györgyi bm.
I. Mikrofilmtár; Dr. Göndöcs Imréné 
ügyint. II. PSZVO; Littvayné Veress 
Zita szakaik. IV. KKK; Majláth Antal- 
né ügyint. II. Béroszt.; Morvái Gyula 
szakm. I. FFM; Reicher Mónika ügy
viteli II. Igazgatási oszt.

Munkaviszony megszűnt:
Büki Balázs ügyviteli II.; Gombár 

Gizella szakaik. IV.; Jakucs Gábor 
ügyviteli II.; Magyar Józsefné bm. II.; 
Nyilas Andrea ügyviteli I.; Papp Szil
via ügyviteli I.; Rozványi Dávid ügy
viteli II.

Áthelyezés:
Dr. Arató Antal ov. FSZEK; Pri- 

musz Csabáné műhelyvez. Mező- 
gazd. Könyvkiadó; Sipos Réka sza
kaik. IV. Magyar Rádió; Dr. Székely 
András tud. munkatárs Miniszterta
nács Hív.

Az Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgatósága ismételten meghir
deti pályázatát az 1989. évi

KERESZTURY-JUTALOMRA
Keresztury Dezső, akinek egykor 

az OSZK biztosított "kedves munka
helyet", 1977-ben alapítványt hozott 
létre az OSZK munkatársai javára 
azzal a céllal, “hogy Nemzeti Könyv
tárunkban, mely a könyvtártudo
mányi, történelmi, irodalomtörténeti 
és művelődéstörténeti kutatások 
egyik fontos műhelye, a könyvtá
rosok tudományos munkássága fo
kozott megbecsülésben részesül
jön".

Pályázhatnak a könyvtár állandó, 
kinevezett, aktív állományú munka
társai munkaköri feladataikon kívül 
bármely tudományszakban elért tu
dományos teljesítményeikkel (könyv 
tanulmány, forrásközlés, bibliográ
fia). Elsősorban egyéni, kivételesen 
társas munka is benyújtható.

A pályamunkák megkívánt terje
delme a társadalomtudományok te
rületén legalább 3 szerzői ív (iven
ként 44.000 "n". kb. 62 gépelt oldal,

laponként 32 sorral, soronként 60 
betűhellyel). Az 1989. évi pályázaton 
1988 1989-ben elkészült munkákkal 
lehet részt venni, függetlenül attól, 
hogy azok publikálásra kerülnek, 
vagy kerültek. A pályázat időszaká
ban megvédett kandidátusi dolgo
zatok benyújthatók, ezeket a bizott
ság a pályázaton kívül, külön része
sítheti jutalomban.

A pályázatra beérkezett művek 
lektorálásáról a könyvtár Tudomá
nyos Bizottsága gondoskodik. A fő
igazgató elnökletével működó bí
rálóbizottság a díjakra érdemes 
munkákat a szakvélemények figye
lembevételével jutalmazza.

A benyújtandó mű kéziratának 
egy - névvel, vagy jeligével ellátott - 
példányát 1989. szeptember 1-ig 
kell Lévay Edit tudományos titkár
hoz eljuttatni. A jeligével pályázók 
lezárt borítékban -  amelyen jeligéjü
ket feltüntetik -  adják meg nevüket. 
A bírálóbizottság a döntés megho
zatala után csak a díjazottak boríté
kait nyitja fel.

Juhász Gyula 
akadémikus, főigazgató
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Kitüntetések

Hazánk felszabadulásának 44. évfordulója alkalmából a

MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozatát kapta

Dr. SOLTÉSZ Zoltánná osztályvezető;

MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozatát kapta

BOTKA Ferencné Lakatos Éva csoportvezető.

Az 1988. évi Keresztury-pályázatra beérkezett dolgo
zatok közül a Tudományos Bizottság a következő, azo
nos tudományos értékkel rendelkező munkákat méltatta 
jutalomra:

BÁNFI Szilvia: Huszár Gál, a nyomdász, és nyomda
készlete (1558-1574)
BÁNOSI György: Magia-perek Antiochiában és Kisázsiá- 
ban a 370-es években. Legenda és valóság.
SZABÓ András: Magyarok és magyarországiak levelei 
Johann Jákob Grynaeushoz (1579-1600).

A művelődési miniszter 
a következő dolgozókat tüntette ki:

SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT

Karácsonyi Rózsa 
Könyvtárközi Kölcsönzés 
Kastaly Beatrix 
Hírlap-állományvédelmi 
Lovászné Vona Katalin 
Gyarapítási osztály 
Maczika Béla 
Raktári osztály 
Dr. Nagy Lajos
KMK Hálózatfejlesztési osztály 
Nemere Zoltánné 
Kézirattár
Prepeliczay Györgyné
MNB Időszaki Kiadványok Szerkesztősége
dr. Velenczei Katalin
Régi Nyomtatványok Tára

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
Bánáti Istvánná
Könyvfeldolgozó
Bútor Veronika
Könyvfeldolgozó
Csanádi Imréné
Olvasószolgálat
Dr. Fazekas Andrásné
MNB Könyvek Szerkesztősége
Fekete Lajosné
Pénzügyi és Számviteli osztály 
Hajnal Jánosné 
Olvasószolgálat 
Harazin Jánosné 
Fenntartási Főmérnökség 
Mazula Károlyné 
Mikrofilmtár 
Mihály Józsefné
Személyzeti és Munkaügyi osztály
dr. Pavercsik Ilona
RMNY Szerkesztőség
Sinkó Pálné
Könyvfeldolgozó
Dr. Szege Bálintné
Olvasószolgálat

MINISZTERI DICSÉRET
Both Magdolna 
Színháztörténeti Tár 
Dobler Györgyné 
Gazdasági Igazgatóság 
Kiss Györgyné 
Bérosztály 
Makkai Béla
Hungarika Dokumentáció 
Papp Árpádné 
Nyomdaüzem 
Patócs József 
Igazgatási osztály 
Takács Ferenc 
Kötészet 
Vekerdi Judit 
Nemzetközi Csere

A törzsgárda tagság 
I. fokozatát érte el: 

Alanakjan Zsuzsanna 
Barnás Andrásné 
Borsa Zsófia 
Buksa Márta 
Elekes Irén 
Heissler Donátné 
Kis Gábor
Kónyáné Csúcs Dalma 
Kovács Zsuzsanna 
Krassói Pálné 
Kucska Lászlóné 
Mártonffyné Antal Edit 
Szalai Gindl Rozália 
Szűcs Károlyné 
Takács Jánosné

A törzsgárda tagság
II. fokozatát érte el:

Dr. Divényiné Váradi Zsuzsanna
Jávor Péterné
Mazula Károlyné
Dr. Nagy Attila
Sonnevend Péterné
Tolnay Lászlóné
Veöreös Enikő
Zséli Lászlóné
Zsigmondy Árpádné

A törzsgárda tagság
III. fokozatát érte el:

Dr. Baczoni Tamásné 
Dr. Balogh György 
Dr. Bánáti Istvánné 
Dr. Csillag Lászlóné 
Glósz Andrásné 
Kis Elemérné 
Németh Jánosné 
Patay Lászlóné
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Alanakjan Zsuzsanna, Balassa Jenöné, Batári Gyula, Borsányi Ferenc, Burány Tamás, Drabb Imre, Dsubák Lász- 
lóné, Elekes Péter, Falvainé Szabó Edit, Farkas Adrienné, Fazekas Gáborné, Fegyó Gábor, Fekete Lajosné, Gál Ág
nes, Gál Júlia, Gáspár Istvánná, Geiger Gézáné, Győri Erzsébet, Hajnal Jánosné, Harsányiné Zlatics Veronika, Hau- 
senblasz Róbertné, Heltai János, Homor Ferenc, Horváth Gyuláné, Horváthné Payer Berta, llly Lászlóné, Jávor Péter, 
Jávori Ferencné, Jenei Anna, Juhász Lászlóné, Kálmán Péterné, Karácsonyi Rózsa, Kenyéri Katalin, Kereszturyné Jó
nás Mária, Kertész Gyula, Kiss Gy. Csabáné, Kocsisné Szakács Mariann, Kocsy Lászlóné, Kónyáné Csúcs Dalma, 
Korbulyné Marosán Ágnes, Králik Károlyné, Kulcsár Ebeling Kinga, Lakatos Éva, Lányi Zoltán, Losonci Andrásné, 
Makkai Béla, Mártonffy Attila, Mihály Józsefné, Milhoffer Alajos, Murányi Mihályné, Mürschberger Ferencné, Nagy Zol
tán, Pap Zoltán, Pappné Farkas Klára, Pázmány Ildikó, Pongóné Füzes Ilona, Radics Lajos, Rozgonyi Tamásné, Sam- 
kóné Patyi Júlia, Savanyó Rezsőné, Schell Emőke, Sefcsik Gyuláné, Somorjai Olga, Sonnevend Péterné, Szelesi Ró
zsa, Szénási Péterné, Szilágyi József, Szili Hajnalka, Szinai Tivadarné, Tatai András, Tóth Lajos, Tóth Pál Péter, Tóth 
Zsuzsanna, Urbán Gusztávné, Vámos Péterné, Velenczei, Katalin, Veres Jánosné, Zádoczky Irén, Záhony Éva, Zséli 
Lászlóné

KIEMELKEDŐ TÁRSADALMI MUNKÁJUKÉRT A KÖVETKEZŐ DOLGOZÓK RÉSZESÜLNEK JUTALOMBAN:

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

RÉSZLETEK AZ 
OSZK 1988. ÉVI 

BESZÁMOLÓJÁBÓL

GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS

Az 1988. év az előző esztendő vé
gén kidolgozott és elfogadott gyűjte- 
ményfejlesztési koncepció megala
pozásának időszaka volt. A tervezet 
eleve a nemzeti könyvtári állomá
nyépítés aktívabbá és korszerűbbé 
tételére törekedett, és fokozatos 
megvalósításának meghatározó té
nyezőjeként részben az intézmény 
szervezeti átalakításának konzek
venciáit, részben a munkaszerve
zésből (majd számítógépesítésből) 
következő pozitív adottságokat vette 
figyelembe.

Áz egész nemzeti könyvtári gyűj
teményt érintő gyűjtőköri szabályo
zás módosításához és kiegészítésé
hez a következő szempontok szerint 
folyt az anyaggyűjtés:

-  a kurrensen megjelenő doku
mentumtípusok tételes típuskatasz
tere (az MNB-rendszer szolgáltatá
sai, és a nemzeti könyvtári gyűjtési 
kötelezettség összhangja alapján); a 
gyűjtési alsó szint meghatározásá
nak és -  esetlegesen -  más intéz
ményekkel történő megoszthatósá- 
gának előkészítéseként;

- más gyűjteményekkel átfedően 
gyűjtött, ill. őrzött dokumentumtípu
sok (múzeumok, levéltárak) konzul
tatív tisztázása;

- az OSZK egyes gyűjteményré
szeiben párhuzamosan őrzött doku
mentumtípusok felmérése (metszet;

zenei + színházi + kézirattári kézirat; 
színházi, zenei plakát és kisnyom
tatvány);

-  az audiovizuális dokumentumok 
újabb típusai (videó), valamint a 
multimédiák tekintetében egyelőre 
csak megkezdődött a mennyiségi 
felmérés;

-  a gyűjtendő példányszám meg
határozásához (az archiváló kötele
zettség érdekében) a forgalmazás 
adatainak, valamint az állományvé
delem (köttetés, restaurálás, mikro
filmezés) adatainak felmérése és 
elemzése.

Függőben maradt a fotógyűjtés 
szabályozása (tekintettel a Munkás- 
mozgalmi Múzeum lényegesen na
gyobb volumenű és feltártságú fotó
gyűjteményére), valamint a külön- 
gyűjtemények részletes hungari- 
kurn-értelmezési szabályzatainak el
készítése.

Gyűjtőköri felülvizsgálatra került 
sor a Zárolt kiadványok tárában a 
zártság feloldásával összefüggés
ben - javaslat készült a Kortörténeti 
különgyűjtemény új működési rend
jének, gyűjtőkörének kialakítására.

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS

Az állománygyarapítási hitelkeret 
felhasználása tervszerűen folyt, az 
egyes gyűjteményrészek között az 
indokolt prioritások rugalmas szem 
előtt tartásával (vételi engedélyezé
sek, vételár-véleményezések, utalvá
nyozás). A rendelkezésre álló hitel
keret egészében felhasználásra ke
rült (Id. az 1. sz. táblázatot), és -  az 
állományvédelmi köttetésre fordított 
összeg kivételével elegendőnek 
bizonyult. Ez utóbbi viszont, a belső 
kötészeti kapacitás jelentős csökke

nése és a felgyülemlett 2 éves kötte
tési restancia miatt 1989-től minden
képpen új, hathatósabb megoldást 
igényel.

A vétel útján beszerzett dokumen
tumok mennyisége az előző évinek 
csaknem kétszerese volt, a növeke
dés elsősorban a különgyűjtemé- 
nyek vételi darabszámában mutat
kozik. A külföldi könyvbeszerzés vi
szont mintegy 13%-kal visszaesett, 
főként a Soros-alapítvány keretében 
leadott rendelések teljesítésében 
mutatkozott elmaradás.

A kurrens kötelespéldányok ér
keztetése, tipológiai elbírálása a hiá
nyok bekérése (részben a Köteles
példány Szolgálat útján, részben 
közvetlenül a közreadó testülettől) a 
raktári, segéd- és kézikönyvtári töb
bespéldányok beszerzése, a teljes 
gyarapodás állomány-nyilvántartás- 
ba-vétele a tervnek megfelelően tör
tént. Erre az évre is jellemző volt a 
kötelespéldányok mennyiségi növe
kedése (terv: 17.500 könyv és jegy
zet, tény: 19.329). Nem tudtuk csök
kenteni a feldolgozásra történő indí
tásra váró kötelespéldányok meny- 
nyiségét (kb. 30 polcfolyóméter); a 
lemaradás felszámolására csak 
1989-ben kerülhet sor, a muzeális 
példányok feldolgozására kialakított 
új rendben.

A kurrens külföldi és a retrospek
tív hiánypótló gyarapítás számadatai 
a tervhez képest alacsonyabbak, ér
tékük azonban igen jelentős. A peri
odika beszerzés (kötelespéldány, 
retrospektív hiánypótlás, kurrens 
külföldi folyóiratok) a tervet felülmúl
va alakult (terv: 6.500 évfolyam, 
tény: 7.059), itt is kiugróan emelke
dett a kötelespéldányok száma (Id. 
az 1. sz. táblázatot).
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AZ ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA 1988-BAN
1. sz. táblázat

Kurrens munkák
1. Könyvbeszerzés Terv_______ Tény
a) Kurrens külföldi beszerzés és retrospektív hiánypótlás 7.500kötet 5.975kötet
b) Kötelespéldányok (könyv, jegyzet, többespéldányok) 17.500 kötet 19.329 kötet

Összesen: 25.000 kötet 25.304 kötet
Részletezve:
a) Kurrens külföldi beszerzés és retrospektív hiánypótlás megoszlása a beszerzés módja szerint:

Mű Kötet ebből 1 példány 
mű

többes példány 
mű

Vétel 1.974 2.070 1.148 826
Csere 1.859 2.013 1.790 69
Állami juttatás 899 1.038 452 447
Ajándék 522 570 388 134
Saját előállítás 46 63 44 2
Raktárrendezés 11 22 5 6
Kötelespéldány 189 199 140 49
Összesen: 5.500 5.975 3.967 1.533
Ebből segédkönyvtárba került 678 mű, 837 kötet.
A külföldi eredetű könyvek megoszlása a beszerzés módja szerint:

Vétel Csere Ajándék
Belföldi beszerzés: 261 kötet - 373 kötet
Külföldi beszerzés (szocialista): 1.436 kötet 40 kötet
Külföldi beszerzés (tőkés): 671 kötet 542 kötet 287 kötet
összesen: 932 kötet 2.013 kötet 700 kötet
A beszerzés megoszlása tárgykörök szerint (ETO)

0 (általános művek) 556 kötet
01/02 (bibliográfiák, katalógusok, könyvtárak, könyvtártan) 366 kötet

1 (filozófia, pszichológia) 82 kötet
2 (vallás, teológia) 276 kötet
3 (társadalomtudományok) 968 kötet

39 (néprajz, etnográfia, etnológia, folklór) 66 kötet
5 (matematika és természettudományok) 107 kötet
6 (alkalmazott tudományok, orvostudomány, 140 kötet

műszaki tudományok, mezőgazdaság)
61 (orvostudomány) 32 kötet
63 (mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, 37 kötet

vadászat, halászat)
7 (művészet, szórakozás, sportok) 396 kötet

80 (nyelvtudomány, filológia) 261 kötet
82 (irodalomtudomány, szépirodalom) 347 kötet
820/899 (az egyes nyelvek /nemzetek, népek/ irodalma, 1.410 kötet

nemzeti irodalmak, szépirodalmak)
91 (földrajz, utazások) 113 kötet
93/99 (történelem) 691 kötet
1850 előtti művek 127 kötet
b) Kötelespéldányok és többespéldányok megoszlása a beszerzés módja szerint:

Mű Példány Kötet (ebből többes példány: kötet)
Köteles 7.276 14.208 17.118 22 117 kötet
Vétel 9 626 646 617 637 kötet
Ajándék 89 1.235 251 113 117 kötet
Összesen: 7.374 15.015 18.015 742 871 kötet
c) A könyvbeszerzéshez kapcsolódó kurrens feladatok:
A Fölöspéldány Központ 91 jegyzékének és a Nemzetközi Csereszolgálat 136 jegyzékének (összesen 2.174 oldal) 
feldolgozásából 259 deziderátum született. A Nemzetközi Cseréhez továbbított kérések száma 699, a kérésre érke
zett kötetek száma 432 volt.
A beszerzett kiadványok indítása az ún. 2. futószalagon: 

új feldolgozást igénylő művek: 4.016 (4.577 db)
rávezetést igénylőmüvek: 193 (498db)
Összesen: 4.209 (5.075 db)

Indítás a feldolgozó futószalagon:
teljes feldolgozásra: 7.241 mű (8.644 db), ebből 1987 előtti megjelenésű 707 mű (1.812 db)
egyszerűsített feldolgozásra: 1.304 mű (1.314 db)
P-s jelzetű periodika: 397 mű (817 pld., 950db)
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2. Periodika-beszerzés

Terv Tény
Cím Évfolyam Cím Évfolyam

a) Retrospektív hiánypótlás
b) Kurrens kötelespéldány

teljes feldolgozásra 3.000
-  köteles többes példány
-  csoportos feldolgozásra 1.000

c) Kurrens külföldi periodika 1.000

1.000

3.000 
500

1.000 
1.000

1.727
299

1.893
1.325

250

2.598
902

1.893
1.416

összesen: 5.000 6.500 5.244 7.059

Részletezve:

a) Retrospektív beszerzés

Vétel: 64 évfolyam 876 szórványszám
Csere: 1.080 szórványszám
Ajándék: 13 évfolyam 111 szórványszám
Állami juttatás: 173 évfolyam 1.183 szórvány szám

Összesen: 250 évfolyam 3.250 szórványszám

b) Kurrens belföldi beszerzés

-  Kötelespéldány, teljes feldolgozásra 1.727 cím 2.598 évfolyam
- ebből új indulás 245 cím 400 évfolyam
- címváltozás 39 cím 55 évfolyam

- Kötelespéldány, csoportos feldolgozásra 1.893 cím 1.893 évfolyam (10.857 db)
-  ebből új indulás 574 cím 574 évfolyam

ej Kurrens külföldi beszerzés

-  Előfizetés (szocialista reláció) 100 cím 100 évfolyam
-  Előfizetés (kapitalista reláció) 258 cím 258 évfolyam
- Csere (szocialista reláció) 499 cím 540 évfolyam
- Csere (kapitalista reláció) 293 cím 293 évfolyam
összesen: 1.150 cím 1.191 évfolyam

A periodika beszerzéshez kapcsolódó egyéb feladatok:
-  jelzetadás rekatalogizáláshoz: 221 cím, 337 példány,
-  KFKK preprintek ellenőrzése: 3 db,
-  segédkönyvtári és használati példányi beszerzés előfizetéssel, ill, bekérés útján: 610 évfolyam,
-  kardex, vagy raktári hiányok bekérése levélben: 74 alkalom,
-  új címek indítására 1988-ban nem került sor.

3. Egyéb dokumentumok beszerzése

-  a Tárak intenciói szerint történt, az 1.1 sz. táblázatban feltüntetett megoszlásban.

Az OSZK teljes állományának számadatait 1988. év végére az 1.1. sz. táblázat tartalmazza.
Az OSZK teljes állománygyarapodásának részletezését a beszerzés módja szerint az 1.2. sz. táblázat tartalmazza. 
A különgyűjtemények gyarapodásának részletes áttekintését az 1.3. sz. táblázat tartalmazza.
Az 1988. évi gyarapodási hitelkeret felhasználásának adatait az 1.4. sz. táblázat tartalmazza.
A jelentősnek ítélt, új beszerzéseket az 1.5. sz. táblázat tartalmazza. 4

4. Hatósági feladatok

a) A könyvek, könyvtárak szakértői értékbecslése a felmerült igényeknek megfelelően történt.
b) Könyvtári dokumentumok külföldre vitelének engedélyezésére 229 esetben, 12.106,- Ft értékben került sor 

magán felek, 51 esetben a Kultúra részére, 35.576,- Ft értékben.
c) 75 egyedi védettségi javaslat került felterjesztésre.
d) Az év során 8 hazai könyvárverés anyagának tételes elbírálására került sor hatósági (védettség, külföldre 

vihetóség) szempontból.
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1. sz. táblázat folytatása 

A gyűjtemény gyarapítása és feldolgozása 

Az OSZK állománya 1988-ban
1.1. sz. táblázat

Állomány 
1987. dec. 31.

Gyarapodás
1988-ban

Állomány 
1988. dec. 31.

Könyv 1 2.113.044 26.570 2.139.614
Időszaki kiadvány 2 263.351 7.059 270.410
Kézirat 727.791 50.564 778.355
Zenemű 158.922 2.956 161.878
Térkép 190.334 1.957 192.291
Kisnyomtatvány 3 2.484.127 28.086 2.512.213
Szabvány 4 47.476 - 47.476
Szabadalmi leírás 4 1.521 - 1.521
Kép, metszet 284.368 1.067 285.435
Mikrofilm negatív (elei. egys.) 112.609 1.288 113.897
Mikrofilm pozitív (elei. egys.) 96.769 653 97.422
Oktató diafilm 12.006 241 12.247
Hanglemez, hangszalag 12.144 1.136 13.280
Egyéb dokumentum

(fotó, xerox) 24.926 11.295 36.221
összesen: 6.529.388 132.872 6.662.260

Megjegyzések:
1 A könyvraktár állománya 1988. dec. 31-én 2.002.520 db volt kötészeti egységben mérve.
2 Az időszaki kiadványok raktári állománya 1988. dec. 31-én 311.156 egység volt, ebből 1988-ban 327 egység 

lett köttetve.
3 E gyarapodáson belül 6.649 a csoportos feldolgozású, hivatali és használati nyomtatvány.
4 Szabványt, szabadalmat a könyvtár az új gyűjtőköri utasítás értelmében nem gyűjt.
Fogyaték az év folyamán nem volt.

Az 1. sz. táblázat folytatása

A gyűjtemény gyarapítása és feldolgozása

Az állománygyarapodás megoszlása a beszerzés módja szerint
1.2. sz. táblázat

________________ 1987______ 1988_________1987 1988_______1987 1988________ 1987 1988
A beszerzés módja könyvek1 időszaki kiadványok különgyüjteményi könyvtári egység összesen

dokumentumok
Vétel 4.926 3.701 1.350 1.324 2 11.051 26.116 17.327 31.141
Csere 2.148 2.027 859 8833 809 907 3.816 3.817
Ajándék 4 1.584 2.112 636 361 5 10.206 39.283 12.426 41.756
Kötelespéldány 12.692 18.644 3.457 4.491 6 34.621 30.830 7 50.770 53.965
Saját előállítás 42 86 - - 7.305 2.107 7.347 2.193
összesen: 21.392 26.570 0 6.302 7.059 9 63.992 99.243 91.686 132.872

Megjegyzések:
1 A táblázat adatai nem tartalmazzák a KMK Szakkönyvtár és a műemlékkönyvtár gyarapodását, a tartalékalapba 

helyezett, valamint a használati példányokat.
A tényszámokból RNYT gyarapodás 32 db volt (1987-ben 47) vétel 8, ajándék 7, raktárrendezésből származott 3, 
állami juttatás 1, saját előállítás 13 db volt.

2 Az időszaki kiadványok vételi adataiból 64 évf. volt retrospektív beszerzés. Ezenfelül 876 szórványszámot szerez
tünk be.

3 Ezenfelül 1.080 szórványszámot szereztünk be.
4 Az ajándék rovatban szerepelnek az állami juttatás illetve a raktárrendezés során állományba került kiadványok is
5 Ebből 1 évfolyam a retrospektív beszerzés, ezenkívül 111 szórványszámot szereztünk be.
6 Ebből 1.893 évfolyam a csoportos feldolgozású időszaki kiadvány.
7 Ebből 6.649 a csoportos feldolgozású hivatalos használati kiadvány.
8 Ezenfelül 738 kötet volt használati példány.
9 A kettős feldolgozású (könyv jellegű periodika) anyag adatai nincsenek elkülönítve.
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Az 1. sz. táblázat folytatása 

A gyűjtemény gyarapítása és feldolgozása 

A különgyüjtemények gyarapodásának részletes áttekintése
1.3. sz. táblázat

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
vétel csere ajándék kötelespld. saját előáll. Összesen

Kézirat (db) 6.334 11.347 14 769 3.132 38.426 - - 5 22 9.485 50.564
Zenemű (db) 1.187 355 26 30 24 139 1.963 2.432 - - 3.200 2.956
Térkép, atlasz 50 34 3 4 1 3.331 1.919 - 3.385 1.957
Hivatali használati

nyomtatvány - - 8.929 6.649 - - 8.929 6.649
Kisnyomtatvány

(db) 660 2.258 714 93 6.055 415 17.050 18.671 “ - 24.479 21.437
Hanglemez,

hangszalag 128 427 5 8 12 23 391 677 - 1 536 1.136
Kép, metszet (db) 2.692 811 47 2 981 13 2.904 241 8 - 6.632 1.067
Fotó, xerox 10.883 1 - 267 - - - 144 - 11.295
Mikrofilm, negatív

(címleírási egység) 4.698 1.288 4.698 1.288 '
Mikrofilm, pozitív

(címleirási egység) - 1 1 - - 2 594 652 2.595 6532
Oktatási diafilm - - - - 53 241 - - 53 241
Összesen: 11.051 26.116 809 907 10.206 39.283 34.621 30.830 7.305 2.107 63.992 99.243

Az ajándék rovat adatai tartalmazzák az állami juttatás és a raktárrendezés során állományba került gyarapodást is.
Ebből 2.294 színházi kisnyomtatvány, 2.553 grafikai plakát.

Megjegyzések:

’ A táblázatban címleírási egységben megadott, negatív mikrofilm 1.523.844 filmkockát jelent (1987-ben ez az adat; 1.483.651 kocka volt). 
2 A táblázatban címleírási egységben megadott, pozitív mikrofilm 1.344.334 filmkockát jelent (1987-ben ez az adat: 1.173.372 kocka volt).

Az 1. sz. táblázat folytatása

Az 1988. évi gyarapítási hitelkeret felhasználása
1.4. sz. táblázat

Felhasznált
hitelkeret

(Ft)

Maradvány

(Ft)

Túlköltés

(Ft)

Költségvetési
előirányzat

(Ft)
OSZK gyűjtemény 

-  nagyállomány: könyv 3.937.145 2 562.855 4.500.000’
időszaki kiadvány 2.188.442 289.558 - 2.478.000

- Kézirattár 736.130 163.870 900.000
-  Régi Nyomtatványok Tára 77.409 222.591 - 300.000
-  Zeneműtár 384 692 164.692 220.000
-  Színháztörténeti Tár 848.964 698.964 150.000
-  Plakát- és Kisnyomtatványtár 304.082 224.082 80.000
-  Térképtár 120.820 - 40 820 80.000
Összesen: 8,597.684

2.740 7.260
8.708.000

10.000
Műemlékkönyvtár: könyv

időszaki kiadvány 4.456 _ 2.456 2.000
Egyéb: 3 könyv 39.652 40.348 - 80.000

időszaki kiadvány 18.086 1.914 - 20.000
Állományvédelmi köttetés 4 600.000 - - 600.000
OSZK összesen: 9.262.618 - - 9.420.000
Nemzetközi Csereszolgálat 3.660.317 b - 160.317 3.500.000
Mindösszesen: 12.922 935 1 288.396 1.291.331 12.920.000

2.935

Megjegyzések:

’ Ebből tári vételre és aukciós célokra tartalékolt összeg: 1.000.000,- Ft.
2 Ebből 690, Ft mikrofilm.
3 Állományba nem kerülő anyag: használati példányok, szakszervezeti könyvtár, stb.
4 Az állományvédelmi köttetésre fordított további összeg nem a gyarapítási hitelkeretet terhelte.
5 Ebből gyújtoménygyarapítási keret terhére: 45.100,- Ft.
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JELENTŐ SEBB ÚJ SZERZEM ÉNYEINK
1.5. sz. táblázat

Hazai ritkaságok, első kiadások

Ady Endre: Szerelem 
Bp. 1922.
Az állatvilág pillanatnyi képekben 
Bp. 1900 körül
Calendarium Soproniense ad annum 1727 
Cisio, az-az: az astronomiai tanulmánynak ... leírása 
Buda, é. n.
Csodálatos anya, vagyis a boldogságos Szűz Máriának ősrégi ...
Orksomlyó, é. n.
Czuczor Gergely: Riadó (röplap)
Dickens, Charles: Twist Olivér 
Pest, 1843, első kiadás 
Die heilige Anna ...
Pest, 1864.
Heksch, Adolf: Közlések a juhtenyésztés és gyapjúipar köréből 
Pest, 1839.
Hubeny, Joseph: Ueber die Wichtigkeit und das Wesen dér Forstregulierung 
Pest, 1835.
Intőn slava sfintei si acei de o fünta 
Bibiu, 1839.
Loneys, Pierre Frondaie, Pierre: Az asszony és a bábu 
Bp. 1918. III. Haranghy Jenő (11 eredeti tusrajz)
Magyar Golgota regénysorozat 
(Méry Károly): Tündérálom 
Képeskönyv jó gyermekek számára 
Bp. é. n.
Motomasa: Sumida fluss 
München, 1920. III. Pályi Flóra 
Petőfi Sándor: János vitéz 
Bp. (1921)
Pokorny Alajos: Az állatország képes természetrajza 
Pest, 1872.
Privigyei Pál: Magyarország nem volt, hanem lesz!
Gyöngyös, 1879.

Külföldi hungarikumok, segédkönyvek, kézikönyvek 

Das Bánát und die Banater Schwaben
Hrsg.: Landmannschaft dér Banater Schaben aus Rumánien in Deutschland, 198.
Basso, A.: Dizionario Encyclopedico Universale della Musica e dei Musicisti Lessico Vol. 3-4. Biografie Vol. 1-6. 
Bergmann, Horst - Zwink, Eberhard: Emmanuel Swedenborg: (1688-1772) Naturforscher und Kundiger dér Über- 
welt.
Begleitbuch zu einer Ausstellung und Vortragsreihe in dér Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. 
Stuttgart, 1988.
Bisztray George: Hungarian-Canadian literature 
Toronto-Buffalo-London, 1987.
Brassai: Paris de nuit 
Paris, 1987.
Chevrier, Raymond: Sissi. Vie et destin d ’Elisabeth d ’Autriche 
L’album le plus complet: 278 illustrations 
Geneve-Paris, 1987.
Cordfunke, Erik H. P.: Zita. Kaiserin von österreich, Königin von Ungarn 
Wien/Köln/Graz, 1986.
Dictionnaire Napóleon, sous la direction de Jean Tulard 
Paris, 1987.
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Freydank, Ruth: Theater in Berlin. Von den Anfángen bis 1945.
Berlin, 1988.
Fünf Jahrunderte Buchillustration. Meisterwerke dér Buchgraphik aus dér Bibliothek Ottó Scháfer 
Nürnberg, 1987.
Hongaarse literatuur 
Den Haag, 1987.
Illuminierte Holzschnitte dér Luther-Bibel von 1534.
Eine Bildauswahl.
Hanau, 1983.
Joseph II. (dér Zweite) und die Freimaurerei im Lichte zeitgenössischer Broschüren 
Hrsg. und eingeleitet von Helmut Reinalter 
Wien/Köln/Graz, 1987.
Kaiser Maximilians Weisskunig. Bd. 1-2.
In Lichtdruck-Faksimiles nach Frühdrucken mit Hilfe dér Max-Kade Foundation Inc. New York für den Stuttgarter
Galerienverein
Stuttgart, 1956.
Karlsson, Hakan: Ungern ett land mellan őst och vást 
(Göteborg), 1987.
Kessler, Wolfgang: (in Zus.arb. mit Herwig Gödeke) Transylvanica in Marburg 
Bücher aus und über Siebenbürgen in Marburger Bibliotheken 
Marburg, 1985.
Kuthy, Sándor: Albert Anker-Fayencen 
Zürich, 1985.
Launonen, Hannu: Miljoona kilometriá Budapestiin 
Valikoima unkarilaisia novelleja 1909-1986 
Helsinki, 1987.
Marienpurg im Burzenland
Zűr Geschichte d. einstigen Ritterorden- Gemeinde in Siebenbürgen 
Bielefeld, 1987.
Marsigli, Luigi Ferdinando: Relazioni dei cortfini della Croazia e déllé Transilvania a sua Maesta Cesarea (1699- 
1701) 2 vol.
Modena, 1986.
A new dictionary of Heraldry 
London, 1985.
Odvárko, Oldrich -  Repová, Jana: Térmértan és sorozatok a szakmunkásképző intézetek 3. osztálya számára 
(ford. Brányikné)
Bratislava, 1987.
Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar kocsizás 
Zürich, 1981.
Pettkó-Szandtner Tibor: Ungarisch fahren 
Zürich, 1981.
Pratt, Keith: Koreán music 
Its history and performance 
Seoul, 1987.
Popoy, Dusán: Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány 
Ford.: Kovács János 
Beograd, 1987.
Rajkov, Bozsidar: Abagar na Filip Sztaniszlavov, Rim 1651.
Szófia, 1979.
Varsik, Milán: Dotyky s minulost’ou 
Martin, 1988.
Velislai Biblia picta (Ed., comment. Karéi Stejskal)
Prágáé, 1970.
Wiese, Joachim: Berliner Wörter und Wendungen
(lm siebenhundertfünfzigsten Jahr dér ersten urkundlichen Erwáhnung Berlin)
Berlin, 1987.
Who’s Who in Science in Europe 
4. ed. 3. vols.
International Publications Service, New York.
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MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés Lakatos Évával
1989. április elsején a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta 

meg Lakatos Éva, az Olvasószolgálat csoportvezetője, ebből az 
alkalomból szeretettel gratulálunk, és egyben megkérjük, vála
szoljon kérdéseinkre.

-  Kedves Éva! Úgy gondolom, so
kan ismernek, nem szükséges 
hosszadalmasabban bemutatkoz
nod, ha másról nem is, de arról 
szinte majdnem mindenki hallott in
tézményünkben, hogy a könyvtár,

elsősorban a hírlapállomány leg
jobb ismerője és egyben védelme
zője vagy, beszélnél talán erről vala
mit?

-  A Pedagógiai Főiskolán Dezsé- 
nyi Béla, az OSZK Hírlaptárának ve
zetője óraadó tanár volt. Nem volt 
kötelező az óráinak a látogatása, 
nem is kellett vizsgázni a tananya
gából, elég volt, ha beírta az index
be: •megfelelt". Azt pedig mindenki 
tudta, hogy "rendes", és minden elé- 
tett indexet szó nélkül szignál...

Ennek következtében (főleg ta
vasszal) a tanterem az ő óráin meg
lehetősen kiürült. Néhányan elhatá
roztuk, hogy maradunk: hiszen ez a 
beteges, törékeny ember (D.B. gye
rekkori baleset következtében vas
fűzőben járt, púpos volt) mindig óri
ási táskával érkezett meg: cipelte az 
"illusztrációs" anyagot az előadásai
hoz. Szétosztotta köztünk, és meg
érinthettem pl. az 1848-as folyóirato
kat: az Életképeket, Honderűt. Ezek 
kötetlen, egyes lapszámok voltak, 
borítólappal, ahogy egykoron for
gatták őseink. Az előadásain pedig 
egészen "elvarázsolódtam": színes, 
majdnem anekdotázó stílusban me
sélt: számtalanszor elismételte,
hogy minden ország történelmének 
"naplói", igazi forrásai a hírlapok és 
a folyóiratok.

A címleírási gyakorlatoknál is sok
szor megjegyezte: a könyv bibliog
ráfiai címfelvétele személyleírás, a 
hírlapé: életrajz. Az előbbié állandó, 
a periodikáké úgy változik, mint egy 
élő emberé.

Kifejezetten játékosnak találtam a 
•leckéit", a főlap-melléklap-társlap 
•bújócskáit", az előadásait, akár egy 
Benedek Elek-i monda- és mesevilá
got. Az év végén kértem, szeretnék 
az ő Hírlaptárában dolgozni, megis
merni, úgy, mint ö... Az előbbit le
hetővé tette, az utóbbira csak annyit 
mondott mosolyogva: ‘Évácska,
csak az első húsz év nehéz. És ez 
alatt a húsz év alatt is szüntelenül fi
gyelni kell." Most én mondom: min
den idő kevés erre, olyan a periodi
kák világa, mint egy erdő, nehéz 
benne utat vágni.

-  Milyen lehetőségeket látsz ab
ban az irányban, hogy óvjuk a 
könyvtár állományát, de olyan for
mában, hogy azok továbbra is hoz
záférhetők legyenek a kutatók szá
mára?

-  Az újságoknak nem az árt első
sorban, hogy valaki kiteríti és - eset
leg előzetes figyelmeztetéssel! -  
szépen lapozza, nem könyököl rá, a 
jegyzetpapirját nem az oldalain írja, 
visszaigazítja a kihullott lapokat, 
stb., hanem a szállítás. Kiszedni a 
helyéről, ölben, kocsiban fellifteztet- 
ni, utána fénymásolat készítésénél 
(pl. negatív filmkérés esetében) "ku- 
tyanyelvek"-kel teletömni a gerincét, 
újabb kocsik, liftek, elszállítás, 
ugyanez vissza... Némelyik kötet 
mint egy csapzott madárfióka, az 
öregeknek már a gerincük lefoszlott, 
kötéstábláik elengedték a súlyukat, 
most spárgák mélyednek a testük
be, mert valahogy mégiscsak össze 
kell tartani őket. Az 1960-as évek kö
zepén dr. Németh Mária, a Hírlaptár 
akkori vezetője felmérést végeztetett 
el az újságkötetek állapotáról: a res
taurátor kolléganő jelenlétében a 
raktárban a polcról leemeltük a kö
teteket, kinyitottuk, belelapoztunk: 
kiderült, hogy a "divatos", gyakran 
használt újságok, pl. Pesti Hírlap,

Pesti Napló elhasználtsága hatvan- 
hetven százalékos. Azóta húsz év 
telt el...

Jelenleg az egyetlen állományóvó 
út a mikrofilmen való használat. 
Olyan leolvasó gépek kellenének, 
amelyeknél nem kell természet- 
ellenesen a magasba meredve néz
ni, hanem levetítené egy asztallap
ra, úgy lehetne olvasni, mintha az 
"igazi" újság lenne kiterítve az asz
talra. így könnyű jegyzetelni is. 
A másik: egy olyan központi kataló
gusféle nyilvántartás kellene, ami 
számokra menő pontossággal meg
mutatja, hogy a nagy napilapjaink
ból, folyóiratainkból melyik könyv
tárban mi van meg. Csak a buda
pesti megjelenésű anyagra kell gon
dolni, hiszen a 19 megyénkből 17- 
nek megvan a lelőhelyes sajtóbib
liográfiája. Ha ezt tudnánk, akkor 
nem kellene elfáradt köteteinket és 
porladozó tékáinkat feleslegesen 
mozgatni. Vagy elmegy az olvasó a 
biztos helyre, ahol megkapja ami 
nálunk vagy hiányzik, vagy már vég
leg nem vehető kézbe: az újságkö
tet, vagy megelégszik a mikrofilm
mel.

-  Azon nem túl nagy számú 
OSZK dolgozók közé tartozol, akik 
nemcsak dolgoznak a könyvtári állo
mánnyal, hanem igyekszel feltárni is 
azokat, nem csekély sikerrel: szer
kesztésedben a "Magyar irodalmi fo
lyóiratok" című sorozat 27-30. szá
mú kötete jelent meg. E korábban 
sárga füzetek sok helyen segéd
könyvvé váltak. Hallhatnánk valamit 
erről az értékes sorozatról?

-  Az ötletem onnan származott, 
hogy irigyeltem a bélyeggyűjtőket, 
mert bármiféle kis bélyegecske a 
kezükbe akadt, csak felütötték a bé
lyegkatalógust, és máris tudták: ez 
a bélyeg ebbe a sorozatba tartozik, 
az ennyi darabból áll, a hibás nyo
mású ennyit ér, ekkor jelent meg, 
stb. Azonkívül a régi épületben 
számtalanszor telefonált a Múzeum 
körúti antikvárium: egy eladójuk kí
nálja megvételre egy folyóirat 3. év
folyamát. A vételárhoz tudni kellene, 
meddig élt a folyóirat, a felkínált kö
tethez volt e melléklet, a kézben tar
tott 5 füzettel teljes e az évfolyam, 
stb.

Ennek az "elvárásnak" a jegyében 
készült el a Magyar irodalmi folyó
iratok első három füzete. Csak ép
pen a "beméréshez" szükséges ada-
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tokkal. Azután jöttek a megjegyzé
sek: "ha már úgyis kézbe veszi', ak
kor: jó lenne, ha azt is tudnánk, kik 
írtak a lapba (álnév-feloldással), kik 
illusztrálták, a táblák, mellékletek, 
képek címe, melyik számhoz kap
csolódnak. Az irodalmi címeken kí
vül a történelmi, könyvészeti folyói
ratok is kerüljenek be, pl. a Száza
dok, vagy a Magyar Könyvszemle, 
és a rejtett bibliográfiák, jegyzékek 
feltüntetése, stb.

Ezek után elkezdett “hízni" a bibli
ográfia, a korábbi egy évhez most 
már három év szükséges, hogy egy 
füzet megjelenjék. Külön vadászatot 
kell rendezni a borítólapos példá
nyok után. A Századok leírását hat 
különböző példányból tudtam csak 
összeállítani, mert csak a borítóla
pokról derült ki a dátum és a füzet
számozás. Mindig azt az “ideális" 
példányt igyekszem leírni, amit egy
koron kézbe vett az előfizető.

-  Körülbelül mikor kerül befeje
zésre ez a nagy vállalkozás?

-  Most a T “ betűnél tartok. Ha na
gyon igyekszem, még öt év.

Egy bibltográfe^Boha nincs kész. 
Legfeljebb abbahagyni lehet. Az ed
dig megjelent füzetekben rengeteg 
a kiegészítés, javítás, kapcsolódás, 
új adat.

Piros tollal javítom állandóan az 
eddig felvett címeket, virítanak a javí
tásoktól, mintha bárányhimlősek 
lennének.

-  Sokan érdeklődéssel olvassák a 
Magyar Könyvszemlében és más ki
adványokban megjelent írásaidat, 
általában milyen témakörökkel fog
lalkozót?

-  Nagyon ritkán szánom rá ma
gam, csak akkor, amikor van valami 
“felfedezés-, amit nem akarok a sír
ba vinni magammal. Pl. a "Lapkia
dás mint üzlet" cikkem. Nincs téma
köröm, csak néha egy ötlet. Legkö
zelebb szeretném elmondani, hogy 
hogyan "adták" el a lapokat az előfi
zetőknek a gazdaságilag nehéz 
években. Milyen ingyen ajándékokat 
adtak (függönyt, zsúrkocsit, képke
retet, evőeszközt, lámpát, órát, stb.), 
hogy fél évre, vagy egész évre előfi
zessenek. Vagy hogy a napi pél
dányszám elfogyjon. Pl. Tolnai Vi
láglapjának ötlete 1912-ben, amikor 
harmincezer villamosjegyet osztott 
szét ingyen, oly módon, hogy a lap 
minden harmadik-negyedik példá
nyába elrejtett egy-egy jegyet. 
A Pesti Hírlap nyaraltatási akciót, a 
Herczeg Ferenc-féle Új Idők életbiz
tosítást nyújtott előfizetőinek.

-  A régi Hírlaptári munkatársak 
közül kikre emlékszel a legszíveseb
ben?

-  A Hírlaptárnak kevés munkatár
sa volt. Egy-egy munkakört egy em

ber látott el. Mivel különgyűjtemény 
volt régen a Hírlaptár, a raktárral egy- 
gyé olvadtunk. A legnagyobb hírlap
raktár a "nagyvas", az számomra 
egy szentély volt. 1705-től sorakoz
tak a polcon a kötetek, és mi Dara
bos Ágival úgy szolgáltuk az anya
got, és mindig elsősorban a polcon 
lévőt, mint alázatos papnők. Ha egy 
addig hiányzó folyóiratszám beke
rült, netán ezzel a számmal teljes 
lett a folyóiratsorozat, örvendeztünk. 
Ági szép számokat írt rá, leradíroz- 
gatta gyengéden a poros lapszéle
ket, új, teljes, szép címleírással kö
szöntötte az érkezőt. Termé
szetesen Dezsényire emlékezem, 
hiszen a fiatalokat ő nevelte: kutató
napot adott az indulóknak, azzal a 
jelszóval: "Kislányok, nemcsak a fő
zőkanál van a világon!" És havonta 
kikérdezte, hogy hol tartunk a "kuta
tásban", témákat adott, segített a ki
dolgozásban, ha csak egy kicsit is 
tűrhető volt az írás, buzdításként le
közölte a Magyar Könyvszemlében.

Nagyon szívesen emlékezem Var
ga Benjámin raktárosunkra, aki min
den kötetet ismert a raktárban, 
Nagy Károlyra, a mindenki "Károly 
bácsi jára, aki a legszebben rajzol
ta a raktári jelzeteket, és Takács 
Menyhértre, aki finoman, szinte pi
ronkodva, de mégis figyelmeztetett: 
"...a katalógus egy okirat. Mielőtt 
belenyúlunk, a poros kezünket 
mossuk meg!"...

Bánfi Szilvia a Kortörténeti Külön
gyűjtemény (korábban: Zárolt Kiad
ványok Tára) munkatársa. Abból az 
alkalomból beszélgettünk vele, 
hogy két másik kolléga mellett el
nyerte az 1988. évi Keresztury-pá- 
lyázat díját.

-  Kedves Szilvi! Először is en
gedd meg, hogy gratuláljak a szép 
sikerhez. Ezt az alkalmat szeretném 
felhasználni arra is, hogy kicsit be
mutassalak az OSZK azon dolgozói
nak, akik nem ismernek olyan ré
gen, mint én. Mióta vagy az OSZK- 
ban, és milyen osztályokon dolgoz
tál?

-  1976 óta dolgozom a Széchényi 
Könyvtárban. Először az Igazgatási 
osztályra kerültem, ahol 6 esztendőt 
töltöttem. Ebben az időszakban 
munka mellett végeztem tanul
mányaimat az ELTE levelező tago
zatán történelem-könyvtár szakon. 
1982 decemberétől egy évet az Ol
vasószolgálaton dolgoztam. Az itt 
töltött időszak számomra hasznos

-  Mennyiben tartod őket minta
képnek, és mit tanulhat tőlük a mai 
könyvtáros nemzedék?

-  A könyvtári munka tartalma 
megváltozott, részmunkákra, részfe
ladatokra bomlott a könyvtári mun
ka, ha feltámadnának a "nagy" 
könyvtárosok: Szinnyei, Kereszty, 
Fitz József, Petrik Géza, nem talál
nák már meg az ő "helyüket". Példa
képek lehetnének az állandóságra: 
egy életet rászánni egy feladatra. 
Mint Gulyás Pál az álnévlexikonára, 
vagy Petrik Géza az ő "petrikjével". 
És a "Szinnyei". Nevük szerint ke
ressük az ő kézikönyveiket. De eze
ket a munkákat csak egyetlen fejjel, 
ill. aggyal lehetett megteremteni, 
amikor a gyűjtésük és adataik min
den tétele személyes ismerőssé vá
lik. Azonkívül: a dokumentumok 
iránti szeretet, a gyűjtő szenvedélyé
vel keresni, megszerezni azt, ami a 
nemzeti könyvtárból hiányzik. 
Szentmihályi János mondta tréfásan 
"nagy nemzeti szemétládá"-nak titu
lálva a nemzeti könyvtárakat. Min
dent meg kell őriznünk, mert a nem
zeti könyvtár múzeum is, az állami
ságunk létének alapja, anyaga, 
olyan fontos, mint a koronázási jel
vényeink.

-  Köszönöm a beszélgetést!

Riporter: Batári Gyula

és kellemes volt. Jelenlegi vezetőm, 
Somogyi Pálné hívására 1984 elején 
mentem át a Zárolt Kiadványok Tá
rába. Bár érdeklődésem a XVI. szá
zadi magyar művelődéstörténet, 
szűkebben a magyarországi nyom
dászat története felé vonzott, mégis 
örömmel mondtam igent a meghí
vásra. Először adódott igazán alkal
mam arra, hogy mind könyvtári, 
mind történeti ismereteimet haszno
síthassam. No, és természetesen, 
mint mindenkit, engem is érdekelt a 
Tár anyaga.

-  Megkérlek, beszélj díjnyertes 
munkádról, melynek címe "Huszár 
Gál, a nyomdász és nyomdakészle
te (1558-1574)". Mióta foglalkoztat 
e2 a téma?

-  Dolgozatom témájával, Huszár 
Gál nyomdakészletének rekonstruá
lásával már egyetemi éveim alatt 
kezdtem foglalkozni. Szakdolgoza
tomban a protestáns prédikátor és 
nyomdász, Huszár Gál első nyomta
tói korszakát dolgoztam fel. Témám

Beszélgetés 
Bánfi Szilviával
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kiválasztásában tanárom, Borsa Ge
deon volt segítségemre. Ő ajánlotta 
a Huszár-féle tipográfia készletének 
rekonstruálását, mint olyan terüle
tet, ahol még sok tisztázásra váró 
"fehér folt" van. Bár ekkor még nem 
kötöttem le magam a XVI. század 
mellett, utóbb Huszár tevékenysé
gének megismerése egyre inkább 
felkeltette érdeklődésemet a refor
máció nyomdászata iránt. Doktori 
értekezésemben, amellyel részt vet
tem a Keresztury-pályázaton, Hu
szár teljes nyomdászi tevékeny
ségét, Magyaróvártól Debrecenig 
használt officinájának további sor
sát, a közel 10 évvel később Komjá- 
tiban alapított, újabb műhelye fel
szerelésének eredetét és a semptei 
Bornemisza tipográfiával való kap
csolatát tártam fel. Az önálló magyar 
királyság megszüntetése után hazai 
kultúremlékeink súlyos károkat 
szenvedtek, így XVI. századi nyom
dászaink tipográfiái sem maradtak 
fenn. A ma már csak aprólékos 
munkával rekonstruálható, nyomdai 
felszerelés kutatása során folyton az 
volt az érzésem, hogy a négy évszá
zaddal ezelőtt élt Hszár Gál minden
napjaiba közvetlenül is bekapcsoló
dom, s ez igen izgalmas volt.

-  Kiktől kaptál ösztönzést, támo
gatást kutatásaid során?

-  Itt külön kell szólnom tanárom
ról, Borsa Gedeonról, aki tanul
mányaim alatt, a szakdolgozatom, 
valamint a doktori disszertációm 
megírásakor végig segítségemre 
volt. Ellátott tanácsaival, saját 
könyvtárából szakkönyveket hozott 
számomra, sőt bécsi tanulmányútja 
során külön időt szánt az általam 
kért adatok kigyűjtésére, valamint 
nagy mennyiségű xerox-másolat 
megszerzésére. Jó érzés az általa 
alapított nyomdászattörténeti iskola 
tagjának tudnom magam.

-  Van-e valamilyen lehetőség a 
dolgozat publikálására?

-  Tudományos titkárunktól, Lévay 
Edittől szóbeli ígéretet kaptam, 
hogy a Huszár Gálról szóló dolgo
zatomat az újra induló OSZK-füze- 
tek egyikében publikálhatom majd.

-  A Kortörténeti Különgyűjtemény 
iránt az érdeklődés az utóbbi idő
ben nagyon megnőtt. Kérlek, be
szélj arról, mivel foglalkozol az osz
tályon belül.

-  Főigazgatói döntés alapján a 
Kortörténeti Különgyűjtemény tárol
ja, dolgozza fel és bocsátja az ér
deklődők rendelkezésére a video- 
emlékiratokat. Ezek az itthon és kül
földön élő, jeles magyar szemtanúk
nak a XX. századi magyar történelmi 
eseményekről videokazettán rögzí

tett vallomásai. Az utókor számára 
fontos, forrás értékű, ún. nem ha
gyományos dokumentumoknak a 
feldolgozási szabályzatát készítem 
jelenleg.

-  Mik további kutatási terveid?
-  Folytatom nyomdászattörténeti 

kutatásaimat. Most a lengyel szár
mazású, Hoffhalter Raphael bécsi 
officinájának (1556-1563) nyomda
repertóriumát, illetve az általa meg
jelentetett művek jegyzékét állítom 
össze. Hoffhalter nyomdai felszere
lésének ismerete több szempontból 
is fontos. Egyrészt szoros kapcsola
tok fűzték Huszárhoz, aki tőle vette 
magyaróvári nyomdájának betűso
rozatait. A későbbiek során is ösz- 
szeköttetésben álltak egymással, s 
amikor Hoffhalternak protestáns 
kapcsolatai kitudódása miatt mene
külnie kellett Bécsből, Huszárnak 
minden bizonnyal része volt abban, 
hogy Debrecenben talált menedék
re. Másrészt 1563-tól Hoffhalter 
Raphael haláláig (1568) Magyaror
szágon, majd Erdélyben nyomtatott. 
Jelentős szerepe volt az unitáriussá 
vált Dávid Ferenc műveinek népsze
rűsítésében. Nyomdászi működésé
nek, valamint tipográfiai készletének 
ismerete új eredményeket ígér.

- Köszönöm a beszélgetést!
Riporter: Rózsa Mária

*  / r  /

TÁJÉKOZÓDÁS

Jelentés
a Táncoslábú Nénikék Városából. 

3. Kína alulnézetben, avagy

Téli szüneti utam tanulságai

1988. január 30-án este indult a 
vonat Sanghajból. Első állomáshe
lyemre, Kujlinba napi két vonattal is 
lehet menni, ui. rajta van a Sanghaj 
Nanning, ill. a Sanghaj-Kunming 
vonalon. (Ez utóbbin pont indulá
som előtt volt egy nagy vonatsze
rencsétlenség, több tucat ember 
meghalt, napokra leállt a közleke
dés. El lehet képzelni a torlódás 
okozta galibát!) Még a vonaton hoz
zácsapódtam ahhoz az egyete
münkről indult kirándulócsoporthoz, 
mely az egyetem szervezésében 
ment Kujlinba, ill. Kanton-Hajnanra. 
A vonaton majd megvett az isten hi

dege, mert persze fűteni nem fűtöt
tek, ráadásul a vagonok is elég hu
zatosak, lévén, hogy a nyílászárók 
nemigen zárják a nyílásokat. Meg 
persze, állandóan nyitogatnak min
dent. Ehhez tudni kell, hogy Kíná
ban a másodosztályú hálókocsik 
nem zárható fülkékből állnak, ha
nem csak választófalakkal osztják 
boxokra a vagont, minden boxban 
3-3 ágy van egymás fölött, ill. szem
ben. A kínai vonatokra még jellem
ző, hogy a kínaiak pillanatok alatt el
borítják szeméttel a belsejét, lévén, 
hogy nincs szemétgyűjtő hely. Ha 
valaki "rendszeretetből" nem akar

szemetelni, egyszerűen kihajítja az 
ablakon. A takarítás is így történik: a 
kalauz végigmegy a seprűvel és a 
fölmosóronggyal, végigtolja a sze
metet a folyosón, és a peronról ki
vágja az ablakon. Következésképp a 
töltés két oldala meglehetősen szo
morú képet nyújt: szemét szemét 
hátán, s a közeli rizsföldek is el van
nak csúfítva fel nem bomló mű
anyag zacskókkal, dobozokkal, üve
gekkel. Nemzeti szokás még Kíná
ban a széles társadalmi rétegekre 
kiterjedő köpködés. Mindenki min
denhol nagy harákolások közepette 
űzi. Buszon, vonaton, zárt helyeken 
minden további nélkül, le a földre, 
lehetőleg jó nagyot. Nem csoda, 
hogy mindenféle járvány gyorsan 
terjed. A zsebkendőt csak orrtújás 
után használják (arra való a két ujj); 
az már említésre sem méltó, hogy 
köhögéskor, tüsszentéskor nem 
tesznek semmit a szájuk elé. Meg 
kell azonban hagyni, hogy ha valaki 
náthás, gézmaszkot köt orra-szája
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elé. Másik elterjedt nemzeti szokás 
még a dohányzás. Ezt is mindenhol 
űzik, egészen zárt helyeken is, mint 
pl. busz, mozi. Egyáltalán nincse
nek tekintettel a nemdohányzókra, 
gyerekekre. Néha egészen kemé
nyen kellett rájuk szólni, hogy hagy
ják abba, mert rendkívüli módon za
varják a nemdohányzó többséget. 
Ekkor csodálkozva u£jyan, de abba
hagyták. Nem csoda egyébként, ha 
köhögnek összevissza: a fűtetlen- 
ség miatt szinte állandóan hurutos 
mindenki, a szennyezett levegő és a 
dohányzás csak rátesz egy-egy la
páttal. Vidéken ráadásul (falun) még 
rosszabb a higiéniai helyzet a nyi
tott vécék, szabadjára engedett há
ziállatok, szennyezett folyók miatt, 
melyből az ivóvizet is gyakran me
rik. Úgy tűnik, tisztálkodni sem sze
retnek vidéken olyan nagyon, több 
koszos embert láttam, mint tisztát, 
néha meg elképesztően mocskosa
kat is. De ez, úgy tűnik, nemigen za
varja őket. A tényleg rend- és tiszta- 
ságszeretö fele az embereknek pe
dig egykedvűen tűri a helyzetet.

A másik neuralgikus pont pedig 
az otthon sokat emlegetett kínai ud
variasság. Ezt Kínában el kell felej
teni! Kezdve a járművekre való fel
szállástól a sorban (nem)állásig, to
lakodásig, úgy viselkednek, mint va
lami megvadult csorda. Hogy a bu
szon nem adják át a helyet az idő
seknek, kisgyerekkel utazóknak, ter
hes anyáknak, az teljesen megszo
kott, majdhogynem természetes.

A külföldiekkel való kapcsolatukra 
rányomja bélyegét a pénzéhség; 
elég sok lehetőséget megragadnak, 
hogy meg-, ill. átvágjanak bennün
ket. Elvük az, hogy a külföldi gaz
dag, a kínai meg szegény, s köte
lességünk “segíteni" őket. A becsa
pás burkolt(abb) formáit állami szin
ten is űzik, amikor minden lehetsé
ges és nevetséges címen pénzt saj
tolnak ki belőlünk; amikor p l.'m eg
vettem az utazási irodában a vonat
jegyem, hat különféle címen szedtek 
illetéket. A talán egyetlen dolog, 
amivel a külföldi "jár jól", az illegális, 
utcai pénzváltás, amit a kínaiak (ill. 
Sanghajban az ujgurok is) szintén 
magas^ szinten és nagyban űznek. 
A FEC* árfolyama vidékenként vál
tozik, 1,40 és 1,70 között mozog. Az 
utcai pénzváltók (manicséndzserek) 
persze még itt is megpróbálják át
verni a gyanútlan külföldit -  a dör
zsölt rókákkal már nem mennek 
semmire. Hiába, jobb holmikhoz és 
gyorsan csak a külföldieknek fenn
tartott fizetőeszköz fejében tudnak 
hozzájutni az ún. Barátság boltok
ban.

De, hogy folytassam úti beszámo
lómat, Kujlinban pocsék idő volt, va-

cogásom tovább folytatódott a nap 
24 órájában, mivel a szálláson ter
mészetesen nem volt fűtés, de még 
melegvíz sem. Ez ui. csak az előke
lőbb szállodákban van.

Maga a város -  mint város -  jel
legtelen sártészek, ami ráadásul 
drága is: teljes mértékben a turisták 
kizsákmányolására alapoznak. Vi
szont a hely gyönyörű: mivel itt vala
ha tenger volt, a megmaradt sziklá
kat a víz fantasztikus alakúakra kop
tatta, a táj néhol igazán holdbéli. 
Kujlinból kirándulást tettem a 65 
km-re, délre fekvő Jangsuoba, ami 
sokkal barátságosabb, szebb és ol
csóbb hely. Egy óra tíz perc bu
szon. Mivel folyó -  a Licsiang -  part
ján fekszik, Kujlinból hajóval is meg
közelíthető, persze külföldieknek 
méregdrágán. A táj csodálatos volta
-  miként a többi állomáson is -  fel
edtette a bosszúságokat. Ilyenkor 
mindig arra gondoltam, olyannak 
kell elfogadni Kínát, amilyen, mely 
furcsa módon több ezer éves kultú
rája ellenére sem civilizált még iga
zán -  legalábbis egy európai sze
mében.

Kujlinban 5 napot töltöttem; 3-4 is 
bőven elég lett volna, csak egysze
rűen nem kaptam jegyet Kunming 
felé. így is a fogadó egyik vezetőjé
nek közbenjárására tudtam csak je
gyet venni február 5-re. Kínában 
nem olyan egyszerű menetjegyet 
venni, mivel a járatok száma és az 
utazni akarók száma fordítottan ará
nyos. A távoli helyekre általában 
csak napi egy vonat indul, követke
zésképpen csak elővételben lehet 
jegyet venni -  ezt is csak hosszadal
mas sorbanállások után, bárom 
napra előre: ez a minimum. Az uta
zási irodák (ahol a külföldiek több
sége váltja a jegyét) meg még 
hosszabb határidővel dolgoznak. 
A vonatok is túlzsúfoltak, a legtöbb 

-helyre csak egy nyomtáv vezet, ez is 
akadály. Ilyenformán a személyszál
lító vonatok a legkacifántosabb kité
rőkre, kerülőkre kényszerülnek -  
annál is inkább, mert a teherszállí
tás abszolút elsőbbséget élvez. 
A vasúti pálya sem valami jó, s he
gyes vidéken a természet is kanya
rokat követel, nem beszélve az 
emelkedőkről. (A Sanghaj-Kunming 
távolság megtételére - kb. 3200 km
-  63 órára van szükség -  ez két nap 
és három éjszaka.)

Na, szóval 5-én este indultam Kuj
linból, és 7-én reggel már Kunming- 
ban is voltam. Jünnan tartomány 
csupa hegy, átlagosan 2000 méter
rel fekszik a tenger szintje fölött. Ez 
a tény, s az, hogy Jünnan egyike Kí
na legdélibb tartományainak, azt 
eredményezi, hogy mindig jó idő 
van itt. Kunmingban is kellemes,

20° körüli hőmérséklet volt február
ban -  igaz, csak napközben, mert 
az éjszakák és a reggelek azért hű
vösek. Olyan 11 óra körül kezd fel
melegedni a levegő; ezt pekingi idő 
szerint kell érteni, ugyanis egész Kí
nában egy időszámítást használ
nak: a pekingit. Kunming a valóság
ban vagy két időzónával van nyuga
tabbra, s ennek következtében a 
napfelkelte is reggel 8-negyed 9 kö
rül van.

Kunmingról csak jót tudok mon
dani. Tiszta levegőjű, jól ellátott vá
ros, az idő jó, éjjel (este) fényesen ki 
van világítva (ellentétben a világvá
ros Sanghajjal, ahol még a belvá
rosban is botorkálni kell sötétedés 
után), és a környékén -  városi 
busszal megközelíthetően -  sok 
szép kirándulóhely van: buddhista, 
taoista templomok, parkok. A város
ban is van egy gyönyörű park, épp 
tele volt virágzó fákkal. Különben 
egész Jünnan virágba volt borulva, 
itt februárban már javában tombol a 
tavasz. Kunmingban az állomás 
mellett mindjárt van egy olcsó szál
loda, ahol napi 4 jüanért lehet alud
ni egy nagy hálóteremben (csak 
külföldieknek fenntartva!), de egy 
háromágyas szobában is csak 5 jü
an egy ágy. Persze ez a “kínai trak
tusban" kínai díjszabás, de igénybe 
vehettem, mert diák voltam. A nem 
diák külföldinek minden a duplája -  
és FEC-ben. (Kujlinban 8 jüanért 
aludtam, ott ez olcsónak számított.) 
Kínában úgy van, hogy az ágyért 
kell fizetni, nem a szobáért, követke
zésképpen, ha pl. egyedül van az 
ember egy kétágyas szobában, 
még betehetnek valakit második
nak.

8-án máris indultam tovább Dél- 
Jünnanba, Hszi suangpanna Thai 
Autonóm Körzet felé. Autóbusszal 
voltam kénytelen utazni oda-vissza, 
mert repülőjegyet 10 napon belül le
hetetlenség volt vásárolni. Hszi su
angpanna rendkívül felkapott hely, 
mióta pár éve megnyitották a turiz
mus előtt, özönlenek ide a külföldi
ek, ezért nem lehetett repjegyet 
kapni. Az út Kunmingtól a körzet 
székhelyéig (ez Csinghüng) két és 
fél napig tartott, így összesen öt na
pot vesztegettem el csak az oda-visz- 
szajutással. A távolság mindössze 
730 km, de hegyek ás völgyek kö
zött, csapnivaló minőségű, keskeny 
úton, ócska, szétesni készülő, kínai 
busszal. Ilyen körülmények között 
eltölteni két és fél napot -  eléggé 
megviseli az embert. A kínaiak ke
zén semmi sem marad épen sokáig, 
olyan lerobbant buszokat járatnak, 
melyeknek már rég a roncstelepen 
lenne a helyük. Hiába, vezetési 
kultúrájuk nincs. De hát, honnét is
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legyen, csak az utóbbi 10 15 évben 
kezdődött el a motorizáció Kínában. 
Olyan utakon meg nem is csodá
lom, hogy hamar tönkremennek a 
jármüvek. Az úttest keskeny, alig fér 
el egymás mellett két jármű. Persze, 
korlát sehol, s ráadásul odafelé 
olyan sofőrünk volt, aki fütyült min
den szabályra, kanyarban alig féke
zett, ment, mint az őrült, s rend
szerint hajtűkanyarban előzött. De 
olyan helyen, hogy két centiméterrel 
odébb már százméteres szakadék 
volt. Visszafelé egy másik sofőr a 
másik végletbe esett: néha szinte 
araszoltunk, különösen hegymenet
ben, annyira le volt robbanva a mo
tor. Amennyire nincs vezetési stílu
suk, olyan nehézkes a balesetek el
intézése is. Elvük ugyanis az, hogy 
addig nem mozdulnak arról a hely
ről, ahol a baleset történt, amíg a 
rendőr meg nem érkezik, s ki nem 
mondja a szentenciát: ki a felelős. 
Ez akkor is így van, ha csak kocca
násról van szó, s a felelősség nyil
vánvaló. Persze, mindkét fél meg
próbálja a másikra kenni. Tanúja 
voltam egy ilyen koccanásnak a 
hosszú út alatt. Két szembejövő au
tó koccant, semmi komoly nem tör
tént, de eltorlaszolták az utat. Mint
egy két óra hosszat blokkolták a for
galmat, nem törődtek vele, hogy ki
lométeres kocsioszlopok várakoz
nak mindkét oldalon. De senki sem 
törődött vele, az emberek vígan pik- 
nikeztek egyet, amíg a rendőrség ki
szállt egy kevésbé isten háta mögöt
ti helyről. Hát, Kína ezért nem fog a 
kívánt és hirdetett óriás léptekkel 
haladni a modernizálás útján; a min
dennapok bürokratizmusa meglehe
tősen nagy kölönc.

Február 11-én érkeztem meg a 
fent említett Csinghungba; ez már 
szubtrópusi Kína a javából. Tél lé
vén, éjjel erősen lehűlt a levegő, s 
nappal is “csak“ 25-30°-ig ment föl. 
Egész Kínában talán Jünnan mutat
ja a legtarkább nemzetiségi képet: 
van belőlük vagy 24 fajta. Hszi su- 
angpannában is legalább tíz, és 
mindnek a saját gyönyörű viselete, 
amit manapság szinte kizárólag 
csak a nők hordanak.

Pálmafák, banánfák, dzsungel, 
délkelet-ázsiai hangulat, szép lá
nyok -  na és a legendás Mekong, 
amin volt szerencsém hajókázni is. 
Mindenütt jellegzetes, thai stílusú 
házak, buddhista templomok, kolos
torok, sztupák, a piacokon tarka
barka forgatag. Le lehetett buszozni 
egészen a burmai határig, alig 4-5 
km-re lehettem tőle. Négy napot töl
töttem itt, majd újabb két és fél nap 
buszozás után ismét Kunming kö
vetkezett. Egy nap pihenés után, 
19-én egy újabb attrakció, Silin kö

vetkezett, Kunmingtól 120 km-re, 
keletre. Itt is tenger volt 220 millió 
évvel ezelőtt, s a víz körbemosta 
sziklák itt is fantasztikus alakzatokat 
produkálnak. Itt egy éjszakát töltöt
tem, majd visszautaztam Kunming- 
ba, s még aznap este, egy éjszakai 
busszal “elrepültem" Taliba. Ezen a 
járaton Ikaruszok és japán buszok 
közlekednek, ezek tényleg repülnek 
a kínai buszokhoz képest, s jóval 
kényelmesebbek. Persze, a jegy ára 
is ennek megfelelő. Tali 400 km-re 
van Kunmingtól nyugatra, az Erhaj 
tó partján. Az út 10 órát tartott. A vá
rosnak hosszú története van, szék
helye volt a Nancsao királyságnak a 
Tang dinasztia idején. A kőfalak 
romjai még ma is láthatók a mezőn. 
A táj itt is rendkívül szép, ez az, ami 
leginkább idevonzza a turistát. 
A háttérben 4000 méternél maga
sabb hegyek, csúcsukon örök hó
val, lent meg tó... Ha nem lennének 
pagodák a tájban, azt hinné az em
ber, hogy Svájcban van. Itt 25-ig tar
tózkodtam, s jó sok helyet bejártam 
hol busszal, hol hajóval, hol meg 
bérelt biciklivel. Be lehetett fizetni 
egynapos körútra a környéken és a 
tavon, érdekes, szép kirándulás 
volt. Az idő elég változékony a he
gyekben, itt az állandó szél volt a 
jellemző, mely lezúdult a magasabb 
részekről a tóra. Az út során esőben 
is volt részem, de szerencsére ke
vésszer, s nem rontott el katasztro
fálisan semmit.

Visszatérve Kunmingba, még 
négy napot töltöttem itt, részben 
azért, mert vonatjegy csak hosszú 
elővételben volt kapható. így is fél 
éjszakát álltam érte sorba a pálya
udvaron, mire három nappal ké
sőbbre, március 1-re meg tudtam 
venni. De jól telt a négy nap, meg 
tudtam nézni minden érdemleges 
látnivalót a város környékén. Sang
hajba 4-én érkeztem; egy hete már 
folyt a tanítás, de nem volt semmi 
probléma. A teljes társaság csak 
két-három hét múlva verődött ismét 
össze.

Az egész úton nem volt gond a 
szállással, a nagyobb helyeken 
több kategória állt rendelkezésre. 
Általában a középkategóriát vettem 
igénybe (már ahol volt), mert az már 
nem túl kínai, viszont még európai 
sem, így olcsóbb. A “fogadó" a le
golcsóbb (persze, ezen belül is van
nak fokozatok), ezután következnek 
a “szálló' kategória alacsonyabb fo
kozatai. Kujlinban 8, Kunmingban 4- 
5, Csinghungban 12, Silinben 8, Ta- 
liban 11 Y-ért aludtam. A drágább 
szobákban (11-12 Y) vécé és zu
hany is volt meleg vízzel; persze ez 
utóbbi csak korlátozott mértékben, 
általában este két-három óra hosz-

szat állt rendelkezésre. Taliban az 
az érdekes helyzet állt elő egy esős 
napon, hogy egyáltalán nem volt 
víz, mivel a vizet valamilyen, nape
lemmel működő szerkentyűvel to
vábbították a szobákba, s nem lé
vén nap, víz sem volt. El lehet kép
zelni a vécék állapotát. A szobák 
elég szerény színvonalon álltak, de 
nekem megfelelt, kibírtam bennük 
néhány éjszakát. Tisztának tiszta 
volt, csak minden szürke beton, ce
ment, vaságy, elavult, széteső búto
rok. Az ágyneműt csak akkor cseré
lik, ha már nagyon koszos, ez is be
vett dolog Kínában az alacsonyabb 
kategóriájú szállásokon; így egymás 
után több ember is alszik ugyanab
ban az ágyneműben. Engem sze
rencsére előzőleg már fölkészítettek 
erre, s vittem magammal két lepe
dőt: egyet alám, egyet a paplan s 
magam közé.

Az étkezéssel sem volt gond, né
hol kifejezetten jókat ettem; főleg 
Csinghungból maradt emlékezetes 
egy thai vacsora. Ettem néhányszor 
muzulmán étteremben is, s nagyon 
ízlett a jó puhára párolt-sütött mar
hahús. A turisztikai központokban 
persze kínálnak nyugati menüt is - 
főleg a maszek vendéglők alkalmaz
kodnak gyorsan és hatékonyan. 
Ahol viszonylag több nyugati meg
fordul, általában a higiéniára is töb
bet adnak. A pénzemből különö
sebb takarékoskodás nélkül ki tud
tam jönni, de éppencsak: az útra 
rendelkezésemre álló 750 “puha“ és 
470 “kemény- jüanból jutott még 
ajándéktárgyak vásárlására is.

Mártonffy Attila
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Az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza 
baráti és kulturális együttműködéséről

Az OSZK Híradóban már többször 
beszámoltunk a baráti együttműkö
dés egyes eseményeiről, de össze
foglaló, visszatekintő jellegű cikket 
eddig még nem írtunk.

Könyvtárunk régóta tart fenn ba
ráti, kulturális kapcsolatot a Szovjet 
Kultúra és Tudomány Házával. 
1985. szeptemberében az OSZK 
KISZ vezetősége és az SZKTH is
merkedési és barátsági estet rende
zett a Szovjet Kultúra és Tudomány 
Házában. Színvonalas rendezvénye
iket azóta is rendszeresen látogat
juk. Ahogy erről az OSZK KISZ 
Alapszervezet 1987/1988-as akcióé
vének az együttműködést részlete
sen kifejtő beszámolójában már ír
tunk, rendezvényeikre csak igen 
korlátozott számban kapunk meghí
vót, hiszen sok más intézmény is 
igényli azokat.

Évente, hagyományosan május 
végén, június elején a Szovjet Kultú
ra és Tudomány Házában rendezik 
a Könyvtárosok Napját. Az 1986-os 
rendezvényen Győri Erzsébet, az 
OSZK KMK osztályvezetője mondott 
bevezetőt. Ez alkalommal találkoz

tunk a G. Szemjonov vezette szovjet 
delegációval is. A szabad pártna
pok keretében 1986. február 10-én 
Iván Ivanovics Begun A Szovjetunió 
a XXVII. pártkongresszusra készül 
címmel tartott előadást könyv
tárunkban. A következő évben 
-  amint arról már beszámoltunk -  
Szűcs Jenőné osztályvezető Az 
együttműködés új formái a könyv
tárügyben, 1988-ban pedig Ottovay 
László főosztályvezető A Nemzeti 
Könyvtár szolgáltatásai címmel tar
tott előadást.

1987. júniusában a Vörös Szegfű 
Klub baráti rendezvénysorozatának 
keretében zenés, hangosított diaké
pes vetítést tartott könyvtárunk kis 
csoportja az SZKTH-ban. A 'Csen
des vadászat' c. összeállítás hazánk 
növény- és állatvilágával, valamint 
az Európai hírű vadrezervátummal, 
Gemenccel ismertette meg a néző
ket. A vetítésnek nagy sikere volt.

1989. február 28-án az SZKTH 
dolgozói Valentyina Petrovna Proho- 
rova könyvtárigazgató vezetésével 
megtekintenék könyvtárunkat; meg
ismerkedtek a könyvtár történetével,

az épülettel, és röviden az egyes 
részlegek munkájával. A Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Könyvek Szer
kesztőségében Sípos Márta osztály- 
vezető és Balogh Éva osztályvezető
helyettes fogadta a vendégeket! 
Nagy érdeklődéssel figyelték a veze
tőség beszámolóját az osztály mun
kájáról, a kiadványok előállításáról.

1989. márciusában a következő 
rendezvényeken vettünk részt: 
A Lermontov-esten, a nőnapi ün
nepségen és az emlékezetes tea
délutánon Anna Ahmatova szüle
tésének 100. évfordulója alkalmából. 
Áprilisban a Magyar-Szovjet Baráti 
Társaság, a Szovjet Kultúra és Tu
domány Háza és az Irodalom- 
barátok Klubja Szergej Jeszenyin 
verseiből összeállított, zenés irodal
mi estet rendezett.

1989. május 25-én a Magyar- 
Szovjet Baráti Társaság, a Magyar 
írók Szövetsége, az Országos Szé
chényi Könyvtár és a Szovjet Kultú
ra és Tudomány Háza kárpátalji 
írók, költők részvételével zenés iro
dalmi estet rendezett. Közreműkö
dött Gálffy László és a Rex Corvinus 
Consort. Az est házigazdája Földe
ák Iván volt.

Tervben szerepel az OSZK Ének
karának őszi vendégszereplése is a 
Szovjet Kultúra és Tudomány Házá
ban.

Várjuk, örömmel fogadjuk a baráti 
és kulturális együttműködéssel kap
csolatos ötleteket, elképzeléseket.

Zádoczky Irén

KIBONTAKOZÓBAN
a könyvtári 
KI KICSODA 
akció!

Több mint 270 békési könyv
táros életrajzi adattárát (Szerk 
Csobai László és Kiss László. 
1988 103 old.) jelentette meg 
Könyvtárosok Békésben cím
mel a Békés Megyei Könyvtár 
Első részében 259 könyvtáros 
név- és címtára található tele
pülésenkénti -  ezeken belül 
könyvtárankénti -  bontásban, 
és a legfontosabb adatokkal (a 
könyvtár neve. címe; a könyv
táros neve, születési helye, Ide
je, könyvtárosi szolgálatának 
kezdő éve, mióta dolgozik Je
lenlegi munkahelyén; kitünteté

sei), a második, a Ki Kicsoda?- 
rósz kis életrajzi cikkek kereté
ben közli a szakma érdemes 
nyugdíjasainak, valamint azok
nak a biográfiáit, akiknek nevét 
az első részből bizonyos szem
pontok (vezető beosztás, társa- 

; dalml szeiepvállalás. magasabb 
kitüntetések) alapján kiemelték.

A sikeres kísérletet remélhe
tőleg további lépések követik. 
Illetve már egyéb kezdemé
nyekről Is tudunk: a Győr-Sop- 
ron megyei MKE-szervezet Tu
ba Lászlóv al és Böröndí 
Lajossal olyan összeállítást ké
szíttetett, amely a megye élő 
könyvtárosai közül azok adatait 
gyűjtötte össze, akik legalább 
A szocialista kultúráért kitün
tetést kiérdemelték, továbbá a 
valaha ólt legjelesebb könyv

tárosokat -  egyháziakat is 
szintén számba vette az adat
gyűjtés A még kéziratban levő 
adattár a felvett könyvtárosok 
számát tekintve Is kisebb a bé
késinél. - Az Ipari Informatikai 
Központ a hálózatába tartozók 
adatainak számítógépes feldol
gozását tervezi. -  Az OSZK 
KMK 1988. májusában elkezdte 
az országos Ki kicsoda?  adat
gyűjtését. Az elsősorban a 
nyugdíjasok címére -  részben 
a megyei könyvtárak segítsé
gével -  szétküldött, kb. 350 
kérdőívre 1989 Január végéig 
140 életrajz érkezett az OSZK 
KMK-ba, Igen szeszélyes terüle
ti megoszlásban. Az anyaggyűj
téshez további segítséget kér 
Gerö Gyula.
(Tel. 752-094; 757-533/379 m.)
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Mi újság az
Országos Széchényi Könyvtárban?

Új szervezeti egységek
A nemzeti könyvtárban folyó átszervezések eredményeként több új. illetve átalakí

tott szervezeti egység kezdte meg működését 1988-ban
- Gyarapító és feldolgozó főosztály, vezetője: Berke Barnabásné

(Tel.. 757-520. 757-533. 757-886/168)
Dokumentumforgalmi főosztály, vezetője: Sonnevend Péter

(Tel. 568-731)
Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály, vezetője. Ottovay László

(Tel.: 758-012)
Kulongyűjteményi főosztály, vezetője: Somogyi Pálné

(Tel: 750-594)
- Szervezési főosztály vezetője: Hegedűs Péter

(Tel.: 751-721)
Ez utóbbi keretein belül működik a Kulturális és Marketing Iroda (vezetője Szilvássy 

Zoltánná főosztályvezető-helyettes, tel.: 556-967), valamint a Számítástechnika alkal
mazási osztály (vezetője: Jeszenszky Edit főosztályvezető-helyettes, tel 752-640)

Az intézmény megbízott tudományos titkára Lóvay Edit
(Tel; 757-533/229)

- Hegedűs Pétert, a Szervezési főosztály vezetőjét a művelődési államtitkár 1989. 
március 1 -jei hatállyal főigazgató-helyettessé nevezte ki Feladata a könyvtárban folyó 
tudományos tevékenység és az OSZK egészére vonatkozó információs fejlesztési fel
adatok irányítása

-  Szente Ferenc az OSZK általános főigazgató-helyettese
-  Győri Erzsébet, a KMK Gyűjtemény fejlesztési és bibliográfiai osztályának a vezető

je 1989. jan. 15-től - főosztályvezetői besorolással és eddigi feladatainak megtartásá
val a KMK igazgatóhelyettese

Tudja-e, hogy
az OSZK általános olvasótermében a kézikönyvtári szabadpolcon hozzáférhe

tőek egyetemi és főiskolai jegyzetek Is? A vizsgákra készülő hallgatók érdekében 
az OSZK a társadalomtudományi témájú jegyzeteket az archív példányon kívül 
még egy példányban gyűjti. A jegyzetek egy helyen találhatók, tárgyi csoportosí
tásban

az OSZK könyvkiadó állomásának helyiségében kurrens hírlapolvasó nyílt, 
ahol több mint kétszáz hazai és külföldi napilap és folyóirat olvasható?

- az OSZK Tájékoztató osztálya a Román Unesco Bizottság felkérésére a kö
zelgő Emlnescu-centenárlum alkalmából teljességre törekvő Eminescu-blbliográflát 
állított össze amely a költő Magyarországon megjelent művelt veszi számba?

a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium felkérésére Duna-bibil- 
ográfia készült ez a folyóra vonatkozó történelmi néprajzi, szépirodalmi műveket 
írja le

Új vezetők a központi 
szolgáltatások 

területén
Az OSZK két közismert osztályveze

tője - dr Kondor Imréné és Gyulai Ár
pád az év végével nyugállományba 
vonult Utódaik- Gajtkó Éva (Könyvek 
Központi Katalógusa) és Dömötör La- 
josné (Folospéldány Központ és Táro- 
lókonyvtár) A Külföldi Folyóiratok Köz
ponti Katalógusának Nemzeti Periodika 
Adatbázis Szerkesztősége nevű egysé
gét Tószegi Zsuzsanna osztályvezető, 
a KFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék 
Szerkesztőség nevű csoportot pedig 
olr. L t^U vtc  veze-tj.

Utóválogatás 
a Fölöspéldány Központ 

tartalékállományában
Az OSZK Folospéldány Központja az 

1975/PM-KM rendelet szellemében köz
reműködik az országos könyvtári háló
zatban feleslegessé vált könyvtári do
kumentumok újraelosztásában. A könyv
tárak által nem igényelt művek egy ré
szét a KÖNYVÉRT-tel közösen működ
tetett antikváriumban (Bp. V.. Kálmán u. 
16) igyekszik értékesíteni, másrészt 
lehetőséget ad az új, vagy profiljukat 
bővítő könyvtáraknak -  indokolt eset
ben egyéb kulturális-szociális Intézmé
nyeknek Is hogy a maradékból válo
gassanak Érdeklődni lehet Dömötör 
Lajosné osztályvezetőnél (Bp V., Belo
iannisz u. 12., Tel. 310-366)

A legutóbbi évek egyesületi, illetve 
OKT-vltál nyomán az OSZK kezdemé
nyezni szándékozik az említett rende
let kötöttségeinek feloldását, s ehhez 
szívesen veszi az érdekelt könyv
tárosok javaslatait, tapasztalatait ész
revételeit is



KIÁLLÍTÁS

Megnyitó beszéd 
a Kézmíves könyvkötők 

kiállítása alkalmából
Most, amikor e kiállítás kapcsán 

Önökhöz szólhatok, megtisztelve ér
zem magam. Könyvtárosi életem év
tizedei során mindig nagy előszere
tettel vonzódtam a századunk első 
felében megjelent bibliofil kiadvá
nyok iránt. Kutatásaim által megis
merhettem e korszak kimagasló 
könyvművészeti törekvéseit és kivá
ló egyéniségeit, akik a szép iránti 
alázattal, céltudatosan törtek utat a 
modern magyar könyvkultúra meg
teremtése érdekében. Elszánt aka
rással, széles körű szakmai művelt
séggel, munkával és odaadással al
kották meg a legújabb kor fejlettsé
géhez, ízléséhez igazodva, a szebb
nél szebb kiadványokat, felzárkózva 
az élenjáró nyugateurópai alkotások 
színvonalához.

Itt, a Széchényi Könyvtár pompá- 
zóan monumentális, új otthonában 
már számos nagy sikerű kiállítás ta
núsíthatta: gyönyörűek a magyar 
könyvhagyományok, melyeket büsz
kén tárhatunk a világ elé. E hagyo
mányokat nem hagyhatjuk elsorvad
ni. Ápolnunk, folytatnunk, s ha le
het, fejlesztenünk is kell szakadatla
nul. A most nyíló kiállítás is ezt a 
célt szolgálja. Nem egy monstre, va
lamiféle nagy formátumú bemutató
ra készültünk, inkább csak az a tö
rekvés vezette a szervezőket-rende- 
zőket, hogy tanújelét láthassák a 
könyvszeretők, szakemberek és 
szakértők: él még a kézmíves
könyvkötőipar!

Nemes, inspiráló kezdeményezés 
ez a mostani, kamarakiállításnak 
mondható mustra, vagy magyarul 
szemrevételezés. Könyvtörténeti, 
kötéstörténeti kiállítás; egy-egy ki
magasló tehetségű könyvkötő-mű
vész munkáinak bemutatása, a 
szép könyvek közszemlére bocsátá
sa szerepelt már nálunk és más in
tézmények tárlatain is, de kortárs 
könyvkötő műhelyekből származó, 
jelen idejű produktumokat -  remé
lem, nem tévedek -  először láthat a *

* Elhangzott 1989. ápr. 27-ón

közönség. A ma élő és működő 
könyvkötői kultúránkból kaphatunk 
nemcsak ízelítőt, hanem igen színes 
és változatos összképet is.

Egy körlevél alapján, szabadon 
választott, bárminemű alkalmi mű
helymunkával közelíthettek a művé
szi ambíciókat tápláló mesterek. 
A beküldők névjegyzékéről leolvas
hatják: 37-en mintegy 150 alkotással 
tisztelték meg e kiállításra szóló fel
hívást. Kár és sajnálatos, ha üzleti 
szempontból kissé megérthető is: a 
működő kisiparos cégek ez alka
lommal még nem aktivizálódtak, fo
kozatos felzárkózásukban -  ígére
teik alapján -  csak bizakodhatunk.

E tárlaton könyvek, albumok, irat
tartók, díszdobozok, bőrdíszművek, 
eredeti, kézzel színezett bőrkötések, 
szalagra fűzés, bordázott kötés, 
bórkombinációk, domborítások, fes
tett papírkötés, keményített és már
ványpapírok, díszítőelem-variációk, 
nemes aranyozások, saját tervezésű 
és előállítású papírborítók, előzék
lapok egyaránt megcsodálhatok.

Nem vetélkedő akart ez lenni, 
mégis egyfajta 'ki mit tud a szakmá
jában?" lett belőle. Titokban ez volt 
az eredeti vágy és sejthető remény
kedés.

A könyvkötés nehéz szakma, de 
nemcsak szép, hanem hálás is, 
mert látványos. Egy könyv jó ízlésű, 
mutatós köntöse egyben a szellemi 
termék ajánlólevele is. Érték az ér
tékre utal. A manapság tapasz
talható, hitvány gyári kötést palásto
ló, blikkfangos, divatos védőborítók 
lehetnek művésziek, tetszetósek 
hangulatgerjesztók, de számos 
esetben csak szemfényvesztő rek
lámgrafikák. Úgynevezett védő
burkok. Egy ízléses, természetes 
anyagból készült kötés mély esztéti
kai benyomást vált ki, érzelmi kötő
dést csal elő belőlünk. Jó érzés kéz
be venni, ujjainkkal tapintani, simo
gatni. Egy gusztusos kötés a szí
vünkhöz nő. A korábbi évtizedek
ben egy-egy értékes kézikönyvet 
szándékosan fűzve, papírborítóval

jelentettek meg a kiadók, azzal a 
szándékkal, hogy tulajdonosuk saját 
ízlése és pénztárcája szerint, gyűjte
ményéhez illően köttethesse be. 
Utalok az OSZK egyik kiadványára, 
az ún. Makkai-Horváth: A könyv
gyűjtők kézikönyvére. Éppen ötven 
évvel ezelőtt, sajnos, csak elég si
lány papíron jelenhetett meg ez a 
forrásmunka, köttetésre szorult 
ezért is. Ma már könyvaukciók bizo
nyítják, hogy a két emberöltőt átvé
szelt példányok igen keresett ritka
ságok, értékük több ezer forintra 
nőtt. Csak zárójelben említem meg, 
hogy törzsállományunk archivális 
példánya elkallódott!

A felgyorsult élet, az igazi döm- 
pingtermelés, a mindennapi megél
hetés gondjai nem kedveznek az el
mélyült, odaadást kívánó kézmű
iparnak. Időt és fáradságot igénylő, 
költséges hobbinak tűnhet ez a lel
ket gyönyörködtető, aprólékos, 
egyedi, szinte már műtárgynak beil
lő alkotás. Szenvedély és megszál
lottság nélkül már alig virulhat ez a 
műfaj a tömegtermelés időszaká
ban.

Talán éppen ezért is olyan fontos 
megragadni és felhasználni minden 
alkalmat, lehetőséget arra, hogy 
fennmaradhasson a könyv szerel
mesei számára a kézmíves könyvkö
tők munkája és megbecsülése. En
nek a szakmának van dicső múltja, 
tradíciója, hagyománya, és íme a bi
zonyíték: van jelene is! A jövőért pe
dig nekünk, szakmaszeretőknek so
kat kell tennünk, mert érdemes! 
A könyvkötés művészete szoros tar
tozéka az egyetemes emberi kultú
rának.

Ezekkel a gondolatokkal kérem fel 
Önöket a kiállítás megtekintésére.

Végezetül talán engedjék még 
meg nekem, hogy őszinte köszöne- 
temet fejezzem ki a kiállítást műveik
kel megtisztelő mestereknek, a be
mutató ötletadójának, kezdeménye
zőjének és rendezőinek, végül, de 
nem utolsósorban az Országos 
Széchényi Könyvtár vezetőségének, 
akik lelkesen elősegítették e szerin
tem gyönyörű kiállítás létrejöttét.

A kiállítást ünnepélyesen megnyi
tom, és bízom egy újabb találkozás
ban. A viszontlátásra!

Milhoffer Alajos
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KIADVÁNYAINKRÓL

Ki kicsoda 
a mesében?

•Ma is elcsendesedem, ha ma
gam elé teszek egy hűvös, fehér pa
pírlapot. Nézem, nézem..., szinte 
belenézek, mint egy homályos ab
lakba. Először nem látok semmit. 
Aztán mintha képek, szavak gomo
lyognának benne... Leírom az első 
szót. Meghúzom az első vonalat -  
és már benne is vagyok egy mesé
ben."

Hinné-e bárki is, hogy lexikonban, 
bibliográfiában olvastam az iménti 
önvallomást sok-sok hasonló írói vé
lemény társaságában? Pedig élet
rajzi kislexikon is, ajánló bibliográfia 
is az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani 
Központjának, valamint a debreceni 
Csokonai Kiadónak nemrégiben 
megjelent mKi kicsoda a mai magyar

gyermekirodalomban?' című kötete. 
A mesekönyvhöz illő, vidám borító 
azt sugallja, hogy gyerekeknek ké
szült a kiadvány. De a könyv
tárosok, a pedagógusok, a szülők 
talán még nagyobb haszonnal for
gathatják a régi adósságnak számí
tó összeállítást. Csupán Hegedűs 
András 'Legkedvesebb íróim" című, 
1971-ben megjelent könyvének füg
gelékében található egy felsorolás a 
tizenéves, ifjú olvasók figyelmébe 
ajánlott olvasmányokról és szerzőik
ről. Azóta nemcsak új versek, regé
nyek születtek, de új írónemzedék is 
jelentkezett a gyerekirodalomban. 
A mostani kislexikont szerkesztők -  
élükön Fogarassy Miklóssal -  erede
tileg úgy tervezték, hogy bemutat
nak minden ma élő, magyar szépí
rót, aki a gyerekközönség számára 
(is) alkot (ott). Az adatok hozzáférhe
tetlensége és a kötet terjedelme 
azonban határt szabott az elgondo
lásnak. A gyerekirodalmi Ki kicso
da? végül válogató-ajánló jellegű

lett. Az a 133 kortárs magyar szép
író kapott benne helyet Ágh Istvántól 
Zsoldos Péterig, akinek az adatgyűj
tés bezártáig, 1988. április 30-ig leg
alább három, az ifjabb korosztály 
számára írt kötete jelent meg. Az 
életrajzi adatok és a szerzői önvallo
mások mellett ott sorakoznak a mű
vek bibliográfiai adatai is. Szintén 
válogatva: az elmúlt, bő két évtized 
terméséből azok az alkotások szere
pelnek a jegyzékekben, amelyek a 
könyvtárak többségében hozzáfér
hetők.

A mai, házikönyvtárakra nézve is 
mind ínségesebb időkben csak ab
ban bízhatunk, hogy a bibliotékák 
mindvégig szem előtt tartották Ká
nyád/ Sándornak ugyancsak e kötet
ben olvasható, megszívlelendő gon
dolatát: "A gyerekeknek minden ja
vakból a legjobbakat szoktuk juttatni 
-  a versekből, az irodalomból is azt 
kellene."

(m.zs.)
Magyar Nemzet, 1989. márc. 10.

NYUGDÍJASAINKRÓL

Mozaikkockák
Keresztury Dezső portréjához*

Vigyázó asszonyi kezek őrzik a 
költő nyugalmát, teremtenek ottho
nában békét. Keresztury Dezső fe
lesége szelíd határozottsággal pró
bálja kiszűrni a külvilág zavaró inge
reit, hogy biztosítsa az élethez, az 
alkotómunkához szükséges, puha 
csendet.

-  Már régen nem élnék, ha a Jó
isten nem ad nékem olyan őrzőan
gyalt, mint a feleségem, aki mellet
tem volt nehéz bajomban, aki ápol, 
akiért élnem érdemes -  mondja a *

* Keresztury Dezső ebben az esztendőben 
lesz 85 éves, ez alkalomból az OSZK 
munkatársai és a Híradó szerkesztősége 
nevében minden jót kívánunk!

költő. -  Barátaim közül immár egye
dül maradtam, Weöres Sanyika volt 
az utolsó, aki elment. Őt is a felesé
ge, a csodálatos Károlyi Amy óvta 
évtizedeken át. Nemzedékemnek 
súlyos megpróbáltatásai voltak, 
nem könnyű ép gerinccel, töretlen 
hittel túlélni a történelem viharait. El
végezni a feladatot, amit sorsunk 
ránk mért, és most reménykedni, 
hogy jönnek majd romlatlan nemze
dékek, akiknek nem kell elpusztul
niuk ártó erőktől.

(Mintha egy kissé önarckép lenne 
az Andrássy úti fákról szóló elégia. 
Megéltek ezek a szép platánok sok 
komoly időt, elvetélt reményt és a 
pusztulás rettenetét. Sokan kidőltek 
már a sorból, de az éló emlékezik, fi
gyelmeztet és tiltakozik a szaporodó 
ártalmak ellen.)

-  Magányosnak éppen nem ér
zem magam, hisz sose kívántam 
nagy szerepet játszani. Én önma
gámnak mindig elég voltam, 2-3 ba
rát ha körülvett, az boldogságot je
lentett számomra. A fontoskodás, 
vagy a költői prófécia hiányzott be
lőlem, s ha mégis közéleti munkát 
vállaltam, számomra szolgálat volt, 
nem egyéni boldogulásom kérdése. 
Illyés Gyula mondogatta, hogy ná
lunk nincs gazdája a nagy bajok
nak, ezért a költőknek kell kimonda
ni azt, ami a politikusok dolga lenne. 
Illyés rábeszélésére vállaltam el a 
kultuszminiszterséget, de a politikai 
csatározásoktól akkor is távol tartot
tam magam. Az írószövetség meg
alakításában is részt vettem, és 
csak mosolyogni tudtam, amikor "ki
felejtettek" a szövetségből. Mindez 
itt játszódott le a hajdani Sugár út 
vén platánjai alatt, ahol az utca ne
vét minden kurzus a saját képére 
formálta. Számomra ezért csak And
rássy úti fák maradnak ifjúságom és 
férfikorom tanúi.
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(Friss szellemben, lassan visszaté
rő egészségben telnek a költő nap
jai. Számára elégtételt jelenthet, 
hogy amit megmondott, évek, évtize
dek múlva mind valóra vált. Ideje 
lenne már nem kivárni a bajok bekö
vetkezését, hanem jókor odafigyelni 
az okos szóra.)

-  Politikai hattyúdalom volt a tava
lyi pártértekezleten történt felszóla
lásom. Divatos fogalom lett, amit 
mondtam: "az önök pártja\ hiszen 
az MSZMP nem az én pártom. Az
óta sok alternatív egyesülés átvette 
e meghatározást. Most tartózkodó

Keresztury Dezső:

Elégia az Andrássy úti fákról

Mikor Arany kirándult arra 
Eötvössel s a bölccsel, aki 
békét hozván a haza atyja 
lett, s nem kért mást, csak a mbaki 
tróntm a bérkocsin,- mikor szabadba 
vágytak a nemzet nagyjai, 
s örvendeztek, látván minő 
Liget lett a poros mező: -

akkor terveztek jó kertészek 
titeket ide szép platán- 
fácskák ,hogy friss zölddel szegjétek 
az utat mindkét oldalán: 
erősítvén a reménységet, 
hogy élet kél a tört hazán: 
mert a platán századokat 
megél bár: ép, erős marad.

Kocsik, kubikos talyigák, 
földet, épületanyagot 
hordtak: akkor házat, hazát 
munkáskéz téglából rakott 
-  nem panelból -  s dús koronák 
lengettek zöld lombozatot: -  
új polgárság mutatta: ó 
a pompázó építtető.

A Sugárút bérház-sora 
villái, palotái készen 
állnak, köztük szép Opera, 
és földalatti jár a mélyben: 
fából az út burkolata, 
gumiabroncs a négy keréken, 
s hogy tiszta legyen a vidék, 
van utcaseprő is elég.

Növekszetek sudár platánok. -  
lassabban mint a Dunapart 
terein: nyesnek s forróságot 
ont rátok aszfalttal takart 
járda, hó fal: de óriások 
jelzik a Köröndön: akart 
nagyot a hazai világ, 
fölépítvén fővárosát.

Fölteszik az Andrássy útra 
az ezredévi ünnepek 
dicsét: hét vezér lovasszobra 
hirdeti dicsőségüket: 
a honfoglalókét! Majd sorba 
királyok: földi istenek.
Előttük rideg kőbe vésve 
a névtelen hősök emléke.

Értelmetlen hullt millióké 
kiket elnyelt az oktalan 
történelem, mint piszkos hóié 
sodorva, kiknek sorsa van, 
kit elárult sok hitvány mgórém, 
s a Kor, mely közönnyel rohan: 
új név, szennyez teret, utat, 
rá sár, szégyen, kín, vér tapad.

A kezdetnél Bajcsy-Zsilinszky 
s József Attila, két derék 
figyelmeztet, hogy jóváírni 
nemzeti vétket: nem elég 
a panasz, sírni, sírni: semmi! 
Nehéz lecke ez. De -  elég!
Ha erkölcs, lélek, becsület 
bére golyó, kötél, sínek.

bizalommal nézem a jövőt, minden 
azon múlik, k i tesz a gazda? Eddig, 
sajnos, sikerült tönkreverni a sarja
dó vetést, többé ezt nem engedhet
jük meg.

Andódy Tibor

Homlokzat mögött nőtt a Város, 
s fojtogatták mint a hazát: 
aztán ostromba fogta számos 
ágyú, tank, rakéta, gránát.
- Mint aki önvérével áldoz 
sirattam minden porcikád: 
fölkeltél újra s jégverés 
tört szét, gennybe vágott a kés.

Túléltétek próbákat állt fák, 
bár sok kéz csonkított, cserélt: 
s most, hogy újulna a világ: rák 
gyilkol: a puszta életért 
küszködtök, benzingőzben, némán, 
mérgez, morzsol az elvetélt, 
smoggal, vegyszerrel pusztító 
gépi civilizáció

Ily helyre most nem kellenek 
ős fák: árad a forgalom: 
kamion s gépkocsi sereg 
zsúfolódik a főúton.
Kivágnak, mert nem kelletek?
Nagyon útban vagytok, tudom. 
Elköszönnék hát csöndesen -  
de kiáltok: nem engedem!

Ifjúság s férfikor búcsúzik: 
minden megváltozik talán?
Bár nőne bennem jó remény, hit, 
hogy sorsotok nem a halál: 
s az Oktogon, ha cserélődik, 
úgy lesz, mint a Körönd: Kodály 
neve élő múltat idéz, 
s nem aszfaltsivatagba vész.

Mert több vagytok egy semmivé tett 
fasornál: nép, ország akart 
veletek fényesülni: vétek, 
hogy jószándékból zűrzavart 
formáltak felelőtlenségek, 
s végükre pontot tett a kard. -  
Rám visszaintenek a fák.
De mit látnak az unokák?!

Terézváros, 1989. 5. sz.
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Elkésett megemlékezés

Harmincéves volt az OSZK Híradó

Tavaly, 1988. márciusában volt 
harminc éve, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtár belső tájékoz
tatója útjára indult, akkor még Szak- 
szervezeti Híradó címmel. Már a cím 
is jelezte, hogy szerkesztői jelentős 
teret kívántak szentelni a szakszer
vezeti közleményeknek. Bátran kije
lenthetjük, hogy nem is volt a kiad
ványnak olyan füzete, amely ne tar
talmazott volna szakszervezettel 
kapcsolatos cikkeket. A cím hama
rosan megváltozott OSZK Híradó-ra, 
ez egyben a tartalom tárgykörének 
a bővülését is jelentette. Fokozato
san kialakultak azok a keretek, rova
tok, amelyek az utóbbi tizenöt-húsz 
évben állandóvá váltak.

A lapot a szerkesztő bizottság 
közreműködésével a bizottság elnö
ke, a felelős és technikai szerkesztő 
állítja össze. A munka talán legne
hezebb része a cikkek megíratása, 
összegyűjtése, mivel a lap nem tud
ja honorálni a szerzőket. Egyébként 
a kiadvány felelős kiadója az Orszá
gos Széchényi Könyvtár szakszer
vezeti bizottságának mindenkori tit
kára.

Az OSZK Híradó tartalmának köz
zététele rovatok keretében történik. 
Az első rendszerint a Krónika, 
amelyben a fontosabb vezetői érte
kezletekről, személyi hírekről és vál
tozásokról, kitüntetésekről, elhalálo
zásokról, pályázatokról értesülhet 
az olvasó. Talán legfontosabb része 
a lapnak a Munkánkról, kérdéseink
ről című rovat, ez az osztályok, kü- 
löngyújtemények munkájával kap
csolatos írásokat, jelentéseket tartal
mazza, időnként tájékoztat a fonto
sabb külföldi és hazai szerzemé
nyekről is. A Múltunk, örökségünk 
rendszerint a már több, mint 185 
éve alapított könyvtár történetével 
foglalkozik, itt történik a Híradó régi 
számaiban megjelent és ma is idő
szerű, érdekesebb írásainak újra
közlése is. A Munkatársainkról és a 
Könyvtáros pályák rovat az intéz
mény egy-egy új, vagy régi, esetleg 
új beosztásba kerülő munkatársát 
mutatja be.

A Tájékozódás más könyvtárakról, 
közművelődési intézményekről, kon

ferenciákról, külföldi úti tapasz
talatokról, a könyvtárügy aktuális 
eseményeiről tájékoztat. Az eddig 
felsorolt rovatok cikkeinek némelyi
ke tudományos színvonalú. A külföl
di és a hazai szaksajtót és napilapo
kat figyelik a Sajtófigyelő, Rólunk ír
ták és Szakirodalmi figyelő című ro
vat. Különösen a Budavári Palotába 
történt költözködésünk óta mind na
gyobb jelentősége van a Kiállítás el
nevezésű résznek, mely a könyvtár 
országos hírű kiállításairól -  vala
mint a szomszédos múzeumok 
olyan rendezvényeiről, melyekhez 
gyűjteményünk kölcsönzött anyagot 
-  számol be. A Kiadványaink a 
könyvtár által megjelentetett könyve
ket ismerteti -  általában nem kritikai 
szándékkal.

A szakszervezet híreiről, esemé
nyeiről a Könyvtárunk életéről című 
rovatban olvashatunk. Beszámolók 
készülnek az szb és a bizalmi testü
let üléseiről, a költségvetésről, a se
gélyek szétosztásáról, üdültetésről. 
Rendszeresen cikkek jelennek meg 
a szakszervezet által támogatott 
rendezvényekről, nyugdíjas összejö
vetelekről, Mikulás-ünnepélyről, stb. 
Az írások szerzői rendszerint szb-ta- 
gok, vagy bizalmiak, de előfordul, 
hogy "egyszerű" tagok is hozzá
szólnak bizonyos problémákhoz.

Itt állunk, és a szánk nyitva van: ez 
aztán tud, ez a Shakespeare William! 
-  énekelte a ravaszdi költőről szóló 
dalában Cseh Tamás. És Bereményi 
Géza szándékosan vulgarizált meg
fogalmazása azt önti szavakba, amit 
a Shakespeare darabjaival szembe
találkozó néző, olvasó érez: a ráeső- 
dálkozást utánozhatatlan, egyedi mű
vészetére.

E rovatban kerülnek nyilvánosságra 
a pártszervezet hírei is. Az Ifjúsági 
fórum a könyvtár fiataljaival foglalko
zik. A szakszervezeti ifjúsági tago
zattal kapcsolatos hírek és a KISZ 
közleményei is itt jelennek meg.

A Szerkesztőségi rovatban általá
ban a kiadással kapcsolatos problé
mák kerülnek közlésre, mert ilyenek 
is vannak. Ugyanis a könyvtár 
nyomdája költözködés, átépítés 
miatt egy évig szünetelt, és ez a kö
rülmény kihatott a lap kiadására is, 
elmaradásokat okozott. A lényegé
ben havi folyóirat évente hatszor, 
összevont számokban, fedőlapján 
rendszerint szép metszetek másola
tával jelenik meg. A kiadvány mel
léklapjaként, mintegy kiegészítés
képpen, körülbelül tíz évvel ezelőtt 
hozták létre a Kis Híradó-1, amely
ben kisebb közlemények, friss hí
rek, felhívások, rendeletek jelennek 
meg négy-hat lapon, szükséglet 
szerinti időközökben.

Itt jegyezzük meg, hogy a lap ára 
számonként öt forint, viszont nyug
díjasaink ingyen kapják meg pos
tán. Sokaknak ez jelenti a legfőbb 
kapcsolatot hajdani munkahelyük
kel. Végül a lap szerkesztői remé
nyüket fejezik ki, hogy a már említett 
nyomdai problémák hamarosan 
megoldódnak, és akkor az OSZK 
Híradó a jövőben viszonylag gyor
san elláthatja a megfelelő informá
ciókkal a könyvtár munkatársait, a 
társintézményeket és az érdeklődő
ket.

Batári Gyula 
Közalkalmazott, 1989. 3. sz.

A nagy angol első igazi műfordítá
sainak elkészülte, a XVIII. század 
óta jelen van a magyar irodalom
ban. S jelen van a magyar színpa
dokon is, a kezdetektől: legkorábbi 
színtársulatunk, a Kelemen László 
vezette együttes 1790-ben első be
mutatójának a Kazinczy Ferenc fordí
totta Hamletet szánta. Játszottak 
Shakespeare-t a Nemzeti Színház

Születésnapi kiállítás

Shakespeare, 
a magyar költő
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megnyitása előtt, majd a hosszas 
küzdelem árán megszületett teát
rumban is háziszerzőnek számított. 
Megőrizte vezető szerepét napjaink 
színházaiban is, ezért nevezhette őt 
-  félig ugyan tréfásan, ám félig ko
molyan -  klasszikussá vált fordítá
sainak kortárs szerzője, Mészöly 
Dezső legnagyobb nemzeti költőnk
nek.

A Shakespeare-tisztelő világ évfor
dulóra emlékezik az idén áprilisban: 
425 éve annak, hogy a Warwickshi- 
re-beli Stratford-upon-Avonban meg
született John Shakespeare, jómódú 
kereskedő kisfia, William. Az ese
ménynek, s a drámaíró magyar- 
országi kultuszának köszönhetően 
ajánlott fel a British Council harminc 
tablót, amelyeknek ősbemutatójára 
Shakespeare Magyarországon cím
mel került sor az Országos Széché
nyi Könyvtárban, az intézmény és a 
Magyar Shakespeare Bizottság kö
zös kiállításán.

Az angol nyelvű, színes tablók be
mutatják a költőt, s a kort, amelyben 
élt. Láthatjuk a stratfordi, kettős 
homlokzatú, apai házat, amely 1874 
óta nemzeti emlékhely, s a színházi 
életből szülőföldjére visszavonult 
szerző mellszobrát. A templomot, 
amelyben megkeresztelték, s elte
mették. Életének első és utolsó do
kumentumát: keresztelésének be
jegyzését a helybeli parókia anya
könyvében, s a végakaratát megörö
kítő iratot. Egyetlen hiteles arcképét, 
s hírnevessé vált színházának ábrá
zolását London korabeli térképén.

A drámaköltö műveiben vissza
tükröződő, s unalmasnak éppen 
nem nevezhető, reneszánsz élet pe
zseg ezeken a képeken: falusi asz- 
szony gyalogol csirkéivel a piacra, 
patkányfogó szalad az utcákon, tű
zoltók loholnak bórvödreikkel a félig

fából készült, s bármikor lángra lob
banó házak között. Árulókat akasz
tanak, törnek kerékbe, négyeinek 
fel, boszorkánysággal vádolt sze
rencsétleneket mentenek vízbe, míg 
a régi és a modern határán álló kor
ban Sir Francis Bacon a jövő tudo
mányos gondolkodásának eszmei 
alapjait fekteti le műveiben. A bo
szorkányoktól reszkető Machbeth 
kora ez, s a túlvilágban kételkedő 
Hamleté.

Ám a tablók önmagukban még 
nem viselhetnék a Shakespeare Ma
gyarországon címet. Az elnevezés 
jogossága a Széchényi Könyvtárnak 
köszönhető: majd százezer darabos 
Shakespeare-gyűjteményük tette le
hetővé az angol bemutató kiegészí
tését magyar vonatkozású anyaggal. 
így került ide például az angol költő 
műveinek Kossuth Lajos birtokában 
levő összkiadása, amelyet a magyar 
politikus tisztelőitől: brit munkások
tól kapott ajándékba. Szerepelnek a 
kiállításon Apponyi Sándor bibliofil 
kötetei, s mellettük Madách német 
nyelvű, agyonolvasott könyvei. Az 
alapító, gróf Széchényi Ferenc egy
kori Shakespeare-kiadása mellett ott 
láthatók a ‘házi szerzőséget" iga
zoló, színházi ügyelő- és rendező
példányok.

Az Országos Széchényi Könyv
tárban helyet kapott kiállítás nem 
csupán mozdulatlan tárgyakkal szól 
a költőről. A látogatók számára fo
lyamatosan vetítenek néhányat a 
BBC által feldolgozott darabjaiból, s 
a magyar színházak előadásaiból. 
Az Egyesült Királyság magyarorszá
gi nagykövetségén pedig brit film
hónapon tekinthetik meg a nézők 
ingyenes előadások keretében a 
legszebb Shakespeare-filmeket.

Mörk Leonóra
Pest Megyei Hírlap, 1989. ápr. 22.

Magyarságkutatás
itthon

és külföldön

A hungarológia mint a magyar 
szempontból megközelített társada
lomtudományokat összefogó, új tu
domány, a század 20-as éveiben 
jött létre -  mondta Juhász Gyula 
akadémikus, az Országos Széché
nyi Könyvtár főigazgatója a szom
bathelyi TIT-székházban tartott elő
adásának bevezetőjében.

Bár -  folytatta -  ‘szakmai berkek
ben* elfogadottabb a magyarságku
tatás elnevezés, ezért is kapta az 
előadás A magyarságkutatás hely
zete itthon és a világban címet.

Az elháruló akadályok egyre lát
hatóbbá teszik a magyarságkutatás 
hiányosságait. Trianon óta tulajdon
képpen kiesett a magyar tudo

mányos életből a határon túli ma
gyarság helyzetének vizsgálata. 
A körülbelül 15 éve alakult Magyar 
Filológiai Társaság vizsgálódási kö
rében nem szerepelt a történelem. 
Az ok: hátha megsértődnek szom
szédaink...

Jelentős előrelépést, mondhatni 
áttörést a Magyarságkutató Intézet 
megalakulása hozott 1985 őszén, 
Köpeczi Béla minisztersége idején. 
Az intézet az Országos Széchényi 
Könyvtár szervezeti keretei között, 
de önálló intézményként működik. 
Közvetlenül a művelődési miniszter 
irányítja, jótékonyan kiemelve az ál
lami bürokrácia mechanizmusából. 
A beidegződések lassan gyengülő 
hatalmát jelzi, hogy a Művelődési 
Közlöny csak fél évvel a születése 
után adott hírt róla.

A Magyarságkutató Intézet foglal
kozik a nemzetiségi kérdéssel, a ha
tárainkon túli magyarság történe
tével és jelenével, a magyar kultúra 
külföldi terjesztésével, negyedik 
nagy feladatuk pedig egy adatbank 
létrehozása, amely segítséget adhat 
a politikai és kulturális vezetésnek 
is. Hiszen az a természetes, ha a tu
dományos kutatás látja el tanácsok
kal a politika irányítót, és nem fordít
va.

A külföldi magyarságkutató inté
zetek közül híres a párizsi, a ham
burgi, az emigráció szervezte toron
tói és müncheni. Ungváron május
ban avatnak magyarságkutató inté
zetet.

Előadása végén Juhász Gyula le
szögezte, hogy a magyarságkutatás 
elsősorban a hazai tudósok köteles
sége. A hiányok nagyok, kapkodni 
mégsem lehet, csak szívós munká
val ledolgozni a hátrányt.

-I
Vas Népe, 1989. ápr. 24.

Jóst  Amman f ame t s z e t e
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

OSZK Énekkar -  
tények és tervek 

1988-1989
Kórusunk, amely jövőre már fenn

állásának 20. évfordulóját ünnepli, 
1988-ban is mozgalmas évet ha
gyott maga mögött. A téli szünet 
után edzőtáborozással indult a 
munka Siófokon, február 6-7-én. 
A tavaszi idény legjelentősebb sze
replése Haydn: Évszakok című ora
tóriumának előadása volt, több más 
olyan együttessel együtt, melyek a 
Közalkalmazottak Szakszervezeté
nek támogatását élvezik. A nagy si
kerű koncertet a Zeneakadémián 
Antal Mátyás vezényelte március 30- 
án. A rá következő napon énekel
tünk az OSZK április 4-i ünnepé
lyén. Április 25-én önállóan is előad
tuk az oratórium keresztmetszetét, 
ezúttal zongorakísérettel, az OSZK 
előadótermében. A műsort egyéb, a 
cappella művek egészítették ki. Má
jus 14-én a Régi Zeneakadémia 
Liszt Ferenc Kamaratermében a 
Bárdos Lajos Zenei Hetek reprezen
tatív kamarakórus-koncertjén lép
tünk fel, s különösen nagy sikert 
arattunk a "Jeremiás próféta könyör
gése" című Bárdos-művel, melynek 
kéziratát könyvtárunk őrzi. Május 
16-án felvételt készítettünk e műből, 
s két Lotti-motettából a Magyar Rá
dió "Kóruspódiuma" részére; felvéte
lünket május 27-én sugározták. Má
jus 29-én egyik kórustagunk, Me- 
gyesi Éva zeneakadémiai karveze
tés diplomakoncertjén énekeltük 
Brahms három vegyeskarát. Az első 
félévet a Liszt Ferenc Emlékmúze
um matinéjával zártuk június 11-én. 
A műsor egy része Liszt budapesti 
kottatárából származó művekből 
állt.

Nyári szünet után ismét edző- 
táborozással kezdtük az újabb sze
zont, szeptember 9-10-én Diós- 
jenön. Az ősz mindig kevésbé moz
galmas, így első nyilvános szereplé
sünkre csak november 29-én került 
sor, amikor az OSZK török-magyar 
kapcsolatokat bemutató kiállításá
nak megnyitóján énekeltünk. A tö
rök nagykövet annyira értékelte mű
sorunkat, hogy meghívta az együt
test a lakásán tartott fogadásra is, 
ahol szintén előadtuk számaink egy

részét. -  December 18-ára kará
csonyi koncertet szerveztünk az er
délyi menekültek javára a Budapesti 
Műszaki Egyetem Aulájába, a helyi 
vegyeskar mellett a Talentum Gyer
mekkar, a Victoria Kamarakórus és 
a Liszt Ferenc Kamarakórus közre
működésével. A hangversenyen kó
rusunk Albrechtsberger "Magnifi- 
cat'-ját (kézirata az OSZK-ban!) és 
Saint-Saéns "Karácsonyi oratórium"- 
ának keresztmetszetét adta elő. 
A bevételből a Menedék Bizottság 
lakást bérelt, melyben egyszerre tíz 
menekült ideiglenes elhelyezésére 
nyílik lehetőség.

A most folyó, 1989-es évet ismét 
edzőtáborozással kezdtük Siófokon, 
ezúttal családtagok is szép szám
mal jelen voltak. Megállapítottuk, 
hogy ideje lenne megalapítani a kó
rustagok gyerekeinek kórusát, ami
re a velünk táborozó gyerekek 
spontán kísérletet tettek. Február 
18-án élő egyenes adásban énekel
tünk a Magyar Rádió "Kóruspódi- 
um'-ának évadzáró hangversenyén. 
A megtisztelő felkérést azért kaptuk, 
mert 1988. májusában készített fel
vételünk különösen elnyerte a szak
mai zsűri tetszését, s így együtte
sünk Kóruspódium Nagydíjat nyert 
-  ennek átadása február 19-én volt.

Tavaszi szezonunk ismét elég 
mozgalmas. Március 14-én ünnepi 
hangversenyt rendeztünk az OSZK 
aulájában, a VI. szinten, közvetlenül 
kapcsolódva a Széchenyi-mappa ki
állításának megnyitásához. Április 1. 
és 5. között a Pécsi Nemzetközi Ka- 
marakórus-fesztiválon vettünk részt. 
Itt három alkalommal énekeltünk 
önállóan: 1-jén a kórusok bemutat
kozásakor, 2-án a Pécsi Galériában 
rendezett matinén és 2-án a III. fesz
tiválkoncerten a Liszt Ferenc Hang- 
versenyteremben.

További szerepléseinkről egyelő
re csak jövő időben tudok írni. Ápri
lis 17-én ismét rádiófelvételt készí
tünk a 'Kóruspódium" 1989-es soro
zata részére: Arcadelt-chansonokat 
és Róbert Franz ritkán hallható, ro
mantikus kórusdalait rögzítjük sza
lagra. Április 28-án fellépünk a 
Könyvtárnak azon az újszerű, ünne
pi rendezvényén, melyet az alapító: 
Széchényi Ferenc születésnapja al
kalmából tartanak. Május 28-án a 
Budapesti Műszaki Egyetem Zene
karával rendezünk közös hangver
senyt, melyen kórusunk Schubert

G-dúr miséjét énekli, meghívásunk
ra Antal Mátyás vezényletével. Jú
nius 5-én egy kórusunk tagjaiból 
alakult, kisebb kamaraegyüttes a 
Szovjet Tudomány és Kultúra Házá
ban tartandó könyvtáros találkozón 
ad műsort. Június 10-én az énekkar 
önálló koncertet ad a Kiscelli Mú
zeumban, a KÓTA szervezésében. 
A legjelentősebb eseményre június 
17. és 25. között kerül sor, amikor 
együttesünk a Jénai Madrigálkórus 
meghívására az NDK-ban vendég
szerepei. Két világi és három temp
lomi koncertünk lesz, az előbbiek 
Jénában, az Egyetemen, illetve sza
badtéren, az utóbbiak Erfurtban, a 
Dómban és a Predigerkirchében, il
letve a Thalbürgel kolostor templo
mában, melyet ma már csak hang
versenyek megrendezésére hasz
nálnak. A koncerteken részben 
önálló blokkokkal, részben közös 
műsorszámokkal (köztük Schubert 
G-dúr miséjével és Bárdos "Libera" 
című motettájával) lépünk fel. A jé
nai együttes, mellyel egyszer már 
igen sikeres cserét bonyolítottunk le 
1986/87-ben, 1990. júniusában fogja 
viszonozni látogatásunkat.

Nyári szünetünk után szeptember 
elején ismét edzőtáborozással kezd
jük majd a második félévet, melynek 
rögtön az elején igen jelentős fellé
pésünk lesz: október 1-jén, a Zene 
Világnapján és Bárdos Lajos szüle
tésnapján fellépünk a Nemzeti Galé
riában a Kórusok Országos Taná
csa által rendezendő, reprezentatív 
Bárdos-emlékkoncerten. Áz 1989-es 
év további szereplései még nincse
nek konkrétan lekötve; annyi bizo
nyos, hogy ismét rendezünk majd 
karácsonyi hangversenyt, esetleg 
más kórusokkal együttműködve, és 
szívesen állunk rendelkezésre a 
könyvtár kiállításai, rendezvényei al
kalmával, ha azok olyan jellegűek, 
hogy repertoárunkban találunk oda 
illő muzsikát. - Örömmel látnánk so
rainkban újabb kórustagokat is a 
könyvtár munkatársai közül, bár
mely szólamban, de leginkább a 
tenor és a szoprán tagjai között. 
Próbáinkat hetente két alkalommal: 
hétfőn és csütörtökön este tartjuk a 
Zeneteremben. Szívesen fogadunk 
bárkit, aki szereti a jó társaságot és 
az aktív muzsikálást.

Budapest, 1989. április 10-én
Pár kai né Eckhardt Mária 

kórusvezető
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HIRDETÉS

Tájékoztatás 
az Országos 

Széchényi Könyvtár 
valamennyi munkatársának!

Örömmel
értesítjük kollégáinkat, 

hogy az
Országos Széchényi Könyvtár 

és a TÉKA
Könyvértékesítő Vállalat 

együttműködési 
megállapodást kötött, 

melynek értelmében a TÉKA 
1988. november 10-től 

megkezdte a könyvárusítást 
az OSZK főbejáratánál, 

a bal oldali ruhatár előterében. 
Szépirodalmi, ismeretterjesztő 

könyvek és újdonságok 
nagy választékban 
lesznek kaphatók.

Az Országos 
Széchényi Könyvtár 
kurrens kiadványai, 

továbbá
levelezőlapok, diák 

ugyancsak megvásárolhatók.

Mindenkit szeretettel vár

az árusítással megbízott 
házaspár: Rosta Erzsiké, 

nyugdíjas kollégánk és férje, 
a TÉKA alkalmazottja.

Hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek: 13,30-17 óráig 
Szerda: 8,30-13 óráig

Könyv telefonon is 
rendelhető: 

175-7533/375 mellék
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