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Haraszthy Gyula 
1910-1990

Ismét elment közülünk valaki, aki az utóbbi 
évtizedek Széchényi-könyvtárosainak első sorá
ban szolgálta a nemzeti könyvtár jelenét és jö
vőjét. Február 6-án váratlanul és hirtelen meg
halt dr. Haraszthy Gyula ny. főosztályvezető.

Irodalomtörténésznek indult, de néhány évi 
bölcsészkari munkásság után, 1935-ben tudo
mányos könyvtári szolgálatba lépett, és ott lel
te meg életre szóló helyét. Az Egyetemi 
Könyvtárban töltött, szakmai fejlődése szem
pontjából nagy jelentőségű másfél évtized után 
első igazgatója lett a Közgazdaságtudományi 
Egyetem újonnan szervezett központi könyv
tárának, majd az ötvenes évek derekán főigaz
gatója az MTA Könyvtárának. Közben az ötve
nes évek első felében az ELTE Könyvtár- 
tudományi tanszékének vezetője.

Pályáját 1956 ősze szakítja meg: megválik az 
MTA Könyvtárától. A Művelődési Minisztérium 
megbízásából könyvtárügyi feladatokat lát el, 
majd 1960-ban lép az OSZK-ba a Katalogizáló 
osztály, nem sokkal utóbb pedig a Katalogizá
ló főosztály vezetőjeként. Keresztury Dezső tá
vozása után - korábbi munkaköre mellett - ve
zetője a Különgyűjtemények főosztályának is. 
Az OSZK-ban - a korszerűsítés sok elemén kí
vül - munkájának nyomát őrzi a könyvtár olva
sói könyvkatalógusának reformja, a hungarika- 
feldolgozás kérdéskörének számos tisztázott 
részlete. 1973 végén lépett nyugállományba. 
Kapcsolatát a könyvtárral haláláig fenntartotta: 
az OSZK történetének tervezett harmadik, az 
1918 utáni időszakra terjedő kötetén dolgozott.

Haraszthy Gyulát - mint maga írta - az iro
dalom, a könyv, a tudomány szeretete hozta 
az egyetemi íróasztaltól a könyvtárba. Eredeti, 
szűkebb munkaköréből, a katalogizálás és 
szakozás munkájából s annak irányításából ki
lépve szerzett áttekintést a könyvtári munka 
egész területén, és lett az elmélet és gyakorlat 
teljes birtokában a könyvtártervezés, majd a 
könyvtárpolitika és a könyvtárosképzés értője, 
szervezője és művelője. Szinte nincs olyan te
rülete a század középső harmadában a ma
gyar könyvtárügynek, melyhez valami módon 
ne lett volna köze. Szervezett körzeti könyv
tárakat, foglalkozott a nemzeti bibliográfia köré
nek reformjával, megtervezte a magyar könyv
tárak központi gyarapodási jegyzékét, foglalko
zott egy országos mikrofilmezési program lét
rehozásával, a külföldről beszerzett szakiro
dalom központi feldolgozásával, vezetett felül

vizsgálatokat, működött szakfelügyelőként. 
Részt vett a Magyar Könyvszemle szerkeszté
sében, számos könyvtárügyi szakbizottság 
munkájában; az UNESCO Nemzeti Bizottság 
tagja, az Országos Könyvtárügyi és Dokumen
tációs Tanácsnak sok éven át alelnöke.

Maga pályája csúcsának a nemzeti könyv
tárban eltöltött másfél évtizedet és az országos 
könyvtárügy szolgálatát tartotta. Vallotta, hogy 
a könyvtárosmunka lényege az olvasó szolgá
lata. Mondhatjuk, hogy egészében szerencsés 
pálya volt az övé, mely szakmánk sok-sok 
fényoldalát villantotta fel előtte. Ez a pályafutás 
felelt meg humanista és demokrata egyénisé
gének, mely mindig az összefüggéseket keres
te, megbecsülte az aprómunkát, felismerte a 
kompromisszumok ígéretét, a két- és többolda
li tárgyalások és megegyezések jelentőségét. 
Mindenekfelett pedig az elméleti alapozás fon
tosságát, amely a sikeres gyakorlati megvalósí
tás előfeltétele. Pályafutása során többször kel
lett új környezetbe, új közösségbe illeszkednie. 
Alapállásához tartozott a fiatal kollégák megbe
csülése, bekapcsolásuk fokozatosan felelősebb 
feladatokba. így vezetett számos fiatal szakem
bert irányító beosztásba.

Élete utolsó éveiben passzióból foglalkozott 
könyvtártörténeti munkájával. Egy sor részta
nulmánnyal készítette elő az OSZK legújabbko- 
ri története szintézisének a megírását. Egy éve 
volt alkalmunk hallani Fitz Józsefről írott re
mekmívű előadását.

Egyébként keveset tudtunk róla: visszahú
zódva mélyedt el tanulmányaiban. Lehetőleg 
évente felkereste kedves könyvtárát, Zircet, be
barangolta a Bakonyt.

Őrizzük meg és őrizze meg a könyvtár új 
nemzedéke is példájának emlékét.

P. Gy.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

A "Bibliotheca 
Corviniana" kiállítás 
szervezési feladatai

Bevezető megjegyzés: Az alábbiak a lehető 
legrövidebben foglalják össze a Kulturális és 
Marketing Iroda (KMI) ez irányú, szerteágazó 
feladatairól szóló beszámolót. Korábban, ez év 
január 19-én alulírott már készített egy főigaz
gatói kollégiumi anyagot, és a tervek szerint 
egy áttekintő és értékelő összeállításra is sor 
fog kerülni a kiállítás lezárása után.

A kiállítás története 1986-ig nyúlik vissza, 
amikor megrendezésének gondolata felmerült. 
A rákövetkező években pedig, az események 
sorában, furcsa módon újra és újra az áprilisi 
dátumok jelentettek egy-egy mérföldkövet.

1987. április 22-én kelt Köpeczi Béla műve
lődési miniszter elvi engedélye, miután az Or
szágos Széchényi Könyvtárban mind az Inté- 
zetvezetés, mind a Tudományos Bizottság a 
kiállítás megrendezése mellett foglalt állást. 
1988 áprilisában kezdődtek meg a valóságos 
szervezési munkálatok: a kölcsönzési kérelmek 
előterjesztéséhez szükséges bekérő levelek 
tartalmi-formai kialakítása, nyelvi változatainak 
elkészítése. 1989 áprilisában sikerrel zárultak a 
tárgyalások a kiállítás első szponzorával, a Bu
dapest Bankkal, a nagysikerű Corvina naptár 
előállítójával. 1990. április 6-án pedig, hosszú, 
fáradságos, de sok örömet és sikerélményt is 
hozó előkészületek után megnyílt a ‘Bibliothe
ca Corviniana 1490 1990" c. kiállítás, könyv
tárunk eddigi legnagyobb vállalkozása.

Visszatekintve még két dátumot kell kiemel
nünk:

1988. február 10-én jött létre - Köpeczi Béla 
elnöklete alatt - a Mátyás-emlékbizottság, 
melynek feladata az országos ünnepségsoro
zat összehangolása volt, és amelynek Juhász 
Gyula főigazgató is tagja volt.

Továbbá: az OSZK-ban folyó előkészületi 
munkák koordinálása céljából a Főigazgató
1989. szeptember 4-én Corvina-bizottságot ne
vezett ki Hegedűs Péter főigh. elnöklete alatt 
(tagjai: Karsay Orsolya, Rakovszky Istvánné, 
Somogyi Pálné, Szilvássy Zoltánná; tudo

mányos titkár: Földesi Ferenc, szervező titkár: 
Bátonyi Béláné). Ez a bizottság október 6-ig, a 
kiállítás bezárásáig 'üzemel*.

A kiállítás szakmai előkészítését, rendezését 
a Kézirattár, a kódexek állományvédelmi felké
szítését a Restauráló Laboratórium, a szerve
zési munkálatokat a KMI, a gazdasági ügyeket 
a Gazdasági Igazgatóság és a KMI látták el, 
szoros együttműködésben.

A rendkívül szövevényes szervezési feladatok 
(nemzetközi, gazdasági, marketing, reklám-pro
paganda, művészeti, építési-műszaki, protokoll, 
adminisztrációs) az eredmények szempontjából 
5 fő terület szerint csoportosíthatók:

1. A corvinák átkölcsönzése (a possessorok- 
tól való bekérése), biztosítása, érkeztetése:

- a Corvina-könyvtár ma rekonstruálható 216 
kötetes állományából 132 kötet (131 mű), eb
ből 78 külföldi és 53 hazai.

A 3 világrész 15 országának 52 könyvtára, 
ill. magángyűjteménye közül 44 kölcsönzött 
anyagot (39 külföldi és 5 hazai), 8 külföldi 
visszautasította kérésünket.

a 78 külföldről érkezett corvina biztosítási 
értéke 21,5 millió USD, ami 1 milliárd 342 mil
lió forintnak felel meg.

2. A kiállítótermek korszerűsítése, amit a 
nemzetközi műtárgyvédelmi előírások betartá
sának szükségessége indokolt.

A termeket korszerű légkondicionáló-párásító 
berendezésekkel láttuk el (ATE, Frankfurt), a 
vitrineket pedig szabályozható fényerősségű vi
lágítással és az ibolyántúli sugarakat kiszűrő 
fényvédelemmel látta el a grazi Metallbau Trei- 
ber cég. Megerősítettük és modernizáltuk a 
biztonsági berendezéseket is.

3. Reklám-propaganda, ezen belül:
- a kiállítás tudományos katalógusának meg

jelentetése magyar és angol nyelven,
- ismeretterjesztési célokra készített nyom

dai- és egyéb anyagok (levelezőlapok, Corvina
lapok, prospektusok, belépőjegyek, meghívók, 
értesítések, kiállítási névkártyák, stb.) tervezé
se, szerkesztése, megjelentetése, árusítása 
(részletesen lásd a Kiadványaink rovatban),

- kapcsolattartás a hazai és külföldi sajtóval, 
rádióval, TV-vel.

4. A kiállítás létrehozása és működtetése, 
ezen belül:

- a látványterv elkészítése,
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- a kiállítás installálása (felépítése, dekorá
ció, grafika),

- a sajtótájékoztató (ápr. 5.) és a megnyitó 
tervezése és szervezése (forgatókönyvek, stb.),

- a 6 hónapi folyamatos nyitvatartás biztosí
tása (ügyeleti rend kialakítása, jegyárusítás, 
stb.),

- a vasárnapi nyitvatartás megszervezése a 
Magyar Hitel Bank szponzorálása révén,

- a kiállított kódexek bemutatása magyar és 
idegen nyelvű tárlatvezetéseken, vendégek fo
gadása (a könyvtár felkért munkatársainak se
gítségével).

5. A kiállítást szponzoráló, támogató intéz
mények (13 hazai bank és cég, és 2 külföldi 
intézmény, ill. vállalat) felkutatása, megnyerése 
és a velük való kapcsolattartás.

Végezetül még három esemény érdemel em
lítést: ezek nem szorosan a kiállítást érintik, de 
ahhoz kapcsolódnak:

- a gyorslift folyosóján "Vitrintárlat* formájá
ban kamarakiállítás készült Európa Mátyás ko
rában címmel. Ez tulajdonképpen felvezeti* a 
látogatókat lélekben és ismeretekben a nagy 
kiállításhoz, amennyiben 10 akkori ország ese
ményeit hasonlítja össze színesen, plasztiku
san. A kiállítás koncepcióját a Kézirattárral és 
a BTM-mel egyeztetve, Wix Györgyné dolgozta 
ki és válogatta az anyagot, a fotók az OSZK 
Fotólaborban készültek, rendezte a KMI.

- Április 6-án elsőnapi bélyegzés volt az ez 
alkalomból megjelent Mátyás és Hunyadi Já
nos bélyegekkel.

- Az Országos Széchényi Könyvtár a KMI 
szervezésében a kiállítás alkalmából alapítványt 
hozott létre, és ezt Corvina alapítványnak ne
vezte el. Az alapítvány segítségével mód nyílik 
arra, hogy ezentúl bárki - magánszemély, 
vagy intézmény - forintban, vagy külföldi fize
tőeszközzel hozzájáruljon a nemzeti könyvtár 
kulturális és fejlesztő tevékenységéhez, ezen 
belül pedig - aktualitása kapcsán - az arra 
rászoruló corvinák restaurálásához.

Az alapítványt a Magyar Hitel Bank Kurátor 
Kft. kezeli, a bankszámlák száma:
Ft számla: 222-25673
USD számla: 401-5144-941-31
GBP (angol font) számla: 404-5144-941-31

Befejezésül szeretném megköszönni mind
azok megértő együttműködését, akik intézmé
nyi, vagy személyes hozzájárulásukkal a kiállí
tás létrehozását lehetővé tették, és szeretném 
megelőlegezni a köszönetét azoknak, akik an
nak 6 hónapi zavartalan működtetésében is 
segítségünkre lesznek.

Szilvássy Zoltánné

Részletek az Országos 
Széchényi Könyvtár 

1989. évi beszámolójából

Gyűjteményszervezés

A gyűjteményfejlesztés területén a könyvtár 
Szervezeti Szabályzatában meghatározott ta
nácsadói és elméleti előkészítő feladatok mel
lett ezekkel összefüggő, operatív tevékenység 
elvégzésére is sor került.

1. Részletes (munkamódszert, feladatmegje
lölést, költségkihatást, ütemezést tartalmazó) 
tervezet készült a könyvtár teljes gyűjteményé
nek állományellenőrzésé  re vonatkozóan.

2. Az OSZK külső raktáraiban elhelyezett 
anyag felmérésével javaslat született a Főigaz
gatói Kollégium számára a raktárak kiürítésére, 
az ott őrzött dokumentumok elhelyezésére, fel
dolgozására, ill. további sorsára vonatkozóan.

3. Az állománybiztonság fokozása érdekében 
az év folyamán felállításra került biztonsági jel
zőberendezés működtetéséhez - előzetesen ki
alakított szempontok alapján - megkezdődött 
egyes állományrészek, ill. dokumentumok biz
tonsági jelzőcsíkkal való ellátása (kb. 70.000 
db).

4. Az állománygyarapítási (és állományvédel
mi) hitelkeret felhasználása a jelentkező igé
nyekkel összhangban alakult. A rendelkezésre 
álló forint fedezet az MM póthitellel megnövel
ve - a gyűjtemény fejlesztésére még 1989-ben 
- elegendőnek bizonyult, problémát csupán a 
külkereskedelmi vállalat devizafedezetének 
elégtelensége okozott. Ugyanakkor már előre
vetette árnyékát a következő évekre a meg
emelkedett könyv- és periodika-előfizetési árak 
1990-től nyilvánvalóan érvényesülő, visszahúzó 
hatása.

5. A beszerzési döntési munka (külföldi meg
rendelések, aukciós vételek, példányszám-meg- 
határozás, gyűjteményrészi irányítás) és a be
szerzési hitelkeret terhére történő kifizetési 
utalványozás folyamatos volt.

6. A külföldi hungarikum-beszerzés személyi 
és intézményi kapcsolatrendszerét - levelezé
sek és személyi kapcsolatok révén - nemcsak 
fenntartani, de továbbépíteni is sikerült; ez
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különösen a kereskedelmi forgalomba nem ke
rülő, ill. kéziratos, vagy rejtett hungarikum 
gyűjtési teljessége szempontjából jelentős. Eb
be a tevékenységbe tartozik a nagyobb volu
menű külföldi hagyatékok és ajándékok haza- 
szállításának ügyintézése is.

7. A könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatanak ki
dolgozását célszerű volt elhalasztani, mivel az 
új médiák tartalmi típusainak sokasága olyan 
átmeneti helyzetet jelentett, amelynek letisztulá
sa előtt a belső szabályozás véglegesen nem 
oldható meg. Az egyes gyűjteményrészek 
(törzsgyűjtemény, különgyűjtemények) az ér
vényben lévő Szabályzat korszerű gyakorlati 
bővítésével folytatták gyűjtési tevékenységüket. 
Nem került sor a Kortörténeti Különgyűjtemény 
újonnan kidolgozandó szabályzatának véglege
sítésére, amelyet a gyűjtést meghatározó funk
ció kidolgozásának kell megelőznie.

8. Konkrét (elsősorban aukciókon történő) 
vételi kérdésekben folyamatos egyeztetés és 
megállapodás volt a gyűjtésben érdekelt más 
intézményekkel, elsősorban az Országos Levél
tárral, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Ma
gyar Nemzeti Múzeummal.

9. A Library of Congress NPAC-program\ában 
való részvétel keretében 9.019 magyarországi 
megjelenésű kiadványból 1.278 műre vonatko
zó beszerzési javaslat született, az LC meg
adott gyűjtőköri szempontjai alapján.

10. A gyújteményfejlesztő munkához kapcso
lódóan felmerült tájékoztatási és szolgáltatási 
igények kielégítésére (bel- és külföldi bibliográ
fiai, adatszolgáltatási és másoltatási kérések) 
48 esetben került sor.

11. Az 1990-ben rendezendő II. Országos 
Bibliográfiai Értekezlet előkészítő bizottságában 
rendszeresen folyt a szervezési munka, a 
nemzeti bibliográfiai rendszerre vonatkozó na
pirend referátumainak összehangolása, az ad
minisztratív teendők (körlevelek, értesítések, 
stb.) végzése.

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS

A kurrens beszerzési munkák során igyekez
ni kellett a hazai és a nemzetközi kereskede
lem növekvő árai mellett (1988-ban átlagosan 
1.090,- Ft-os, 1989-ben 1.500,- Ft-os köteten- 
kénti ár!) a megszokott színvonal megtartásá
ra, tudomásul véve az elmúlt évről áthúzódó 
megrendelések tárgyévi teljesülését.

Lényeges eredménynek mondható a kurrens 
futószalag korszerűsítésének gyakorlati befeje
zése, ezen belül a hazai monografikus anya
gok muzeális példányainak indítása bibliográ
fiai és katalógus célú feldolgozásra (ennek kö
vetkeztében a korábbi gyakorlatból adódó indí
tási lemaradás majdnem teljes felszámolása), 
ugyanakkor az időszaki kiadványok hallatlanul 
megnövekedett mennyiségének (közel 1.000 új 
cím, illetve címváltozás) érkeztetése és irányítá
sa.

A retrospektív gyarapítás 8 hazai árverés 
anyagának teljes átszűrését, 10 kereskedői 
jegyzék átválogatását, a megnövekedett könyv
táron belüli átirányításokat és a fölöslegessé 
vált segédkönyvtári állományrészek fogadását, 
hagyatékok kezelését látta el.

Könyvbeszerzés
Az év során 24.036 kötet könyv beszerzésé

re került sor. Az állományba vett kötelespéldá
nyok száma: 18.603.

A külföldi beszerzés, ezen belül a vételek 
száma növekedett. Sikeres volt a külső szakér
tők közreműködése a ritka nyelvek (uráli né
pek irodalma, turkológia, japán és kínai terü
let) anyagainak színvonalas beszerzésében.

A hazai kiadási tevékenység bonyolultabbá 
válása miatt tetemesen növekedett a reklamáci
ók és a bekérések száma.

Időszaki kiadványok beszerzése
Az időszaki kiadványok összmennyisége az 

elmúlt évhez képest 109%-ra nőtt; ennek oka 
a hazai új indulású periodikumok számának 
ugrásszerű emelkedése (786 cím!). Ez az új 
feldolgozási technológiára alapozott érkeztetési 
és indítási gyakorlat mellett is nagy terheket 
rótt a munkatársakra (reklamálások, többespél
dányok rendelése, terjesztők felkutatása, lap
megszűnések regisztrálása, stb.).

Örvendetes növekedés volt tapasztalható a 
retrospektív gyarapítás adataiban, de ez még 
közel sem elegendő az évtizedek során felgyü
lemlett restancia - változatlan feltételek melletti

felszámolására.

Az állománygyarapítás számadatait lásd az
1. sz. táblázatban!
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1. sz. táblázat

AZ ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA 1989-BEN 

Kurrens munkák 

1. Könyvbeszerzés
Terv Tény

a) Kurrens külföldi beszerzés
és retrospektív hiánypótlás 6.500 kötet 5.433 kötet

b) Kötelespéldányok (könyv: 17.149 kötet,
jegyzet: 1.454 kötet) és többespéldányaik 18.500 kötet 18.603 kötet

Összesen 25.000 kötet 24.036 kötet

RÉSZLETEZVE:

a) Kurrens külföldi beszerzés és retrospektív hiánypótlás megoszlása a beszerzés módja szerint:

Ma Kötet ebből 1 példány többes példány
mű mü

Vétel 1859 2060 1212 647
Csere 2060 2225 2023 37
Államijuttatás 321 316 127 194
Ajándék 596 628 396 200
Saját előállítás 29 31 27 2
Raktárrendezés 53 80 6 47
Kötelespéldány 82 85 63 19

Összesen: 5000 5433 3854 1146

Ebből segédkönyvtárba került 607 mű, 805 kötet.

A külföldi eredetű könyvek megoszlása a beszerzés módja szerint:

Vétel Csere Ajándék

Belföldi beszerzés 166 kötet — 276 kötet
Külföldi beszerzés (szocialista) — 1584 kötet 48 kötet
Külföldi beszerzés (tőkés) 1019 kötet 611 kötet 381 kötet

összesen 1185 kötet 2195 kötet 705 kötet

A beszerzés megoszlása tárgykörök szerint (ETO)

0 (általános művek) 545 kötet
01/02 (bibliográfiák, katalógusok, 370 kötet

könyvtárak, könyvtártan)
1 (filozófia, pszichológia) 79 kötet
2 (vallás, teológia) 204 kötet
3 (társadalomtudományok) 655 kötet

39 (néprajz, etnográfia, etnológia, folklór) 67 kötet
5 (matematika és természettudományok) 139 kötet
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6 (alkalmazott tudományok, orvostudomány, 114 kötet
műszaki tudományok, mezőgazdaság) *

61 (orvostudomány) 41 kötet
63 (mezőgazdaság, erdőgazdaság, 48 kötet

állattenyésztés, vadászat, halászat)
7 (művészet, szórakozás, sportok) 392 kötet

80 (nyelvtudomány, filológia) 260 kötet
82 (irodalomtudomány, szépirodalom) 317 kötet
820/899 (az egyes nyelvek /nemzetek, népek/ 1140 kötet

irodalma, nemzeti irodalmak, szépirodalmak)
91 (földrajz, utazások) 125 kötet
93/99 (történelem) 877 kötet
1850 előtti művek 60 kötet

b) Kötelespéldányok és tőbbespéldányok megoszlása a beszerzés módja szerint;

Mű Példány Kötet ebből többes példány, kötet

Köteles 7802 15267 15995 26 31 kötet
Vétel 14 863 898 837 870 kötet
Ajándék 101 167 256 59 134 kötet

Összesen: 7917 16297 17149 922 1035 kötet

Ebből segédkönyvtárba került 155 kötet. Tankönyv, jegyzet 1.440 mű, 1.440 pld., 1.454 kötet 
Használati példányként 616 kötet került beszerzésre.

MEGOSZLÁSA:

Vétel 101 mű 324 kötet
Csere — —
Ajándék 5 mű 5 kötet
Saját eladás 69 mű 206 kötet
Köteles 27 mű 42 kötet
Állami juttatás 23 mű 39 kötet

Összesen: 255 mű 616 kötet

Ebből segédkönyvtárba került 525 kötet, tartalékba 91.

c) A könyvbeszerzéshez kapcsolódó kurrens feladatok;

A Fölöspéldány Központ 62 jegyzékének és a Nemzetközi Csereszolgálat 260 jegyzékének feldolgozása 
megtörtént. (Tervszám összesen: 250). A Nemzetközi Cseréhez továbbított kérések száma 762, a kérésre 
érkezett kötetek száma 632 volt.
A beszerzett kiadványok indítása az ún. 2. futószalagon:
Új feldolgozást igénylő művek 4069 (4506 db)
Rávezetést igénylő művek 82 (129 db)

Összesen: 4151 (4635 db)
Indítás a feldolgozó futószalagon:
Teljes feldolgozásra: 7.787 mű (8.105 db), ebből kettős feldolgozásra 81 mű. 
Egyszerűsített feldolgozásra: 1.569 mű (1.585 db). P-s jelzetű periodika: 326 mű (831 db).
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L sz. táblázat folytatása

2. Periodika-beszerzés

Terv Tény
Cím Évfolyam Cím Évfolyam

a) Retrospektív hiánypótlás 500 335
b) Kurrens kötelespéldány

- teljes feldolgozásra 3000 3000 2260 3648
- köteles többespéldány 1000 290 784
- csoportos feldolgozásra 2000 2000 1269 1269

c) Kurrens külföldi periodika 300 300 1894 2060

Összesen: 6300 7800 5718 8096

RÉSZLETEZVE:

a) Retrospektív beszerzés

Vétel 
Csere 
Ajándék 
Állami juttatás

82 évfolyam 
1 évfolyam 

31 évfolyam 
221 évfolyam

1450 szórványszám 
322 szórványszám 

1259 szórványszám 
3199 szórványszám

Összesen: 335 évfolyam 6230 szórványszám

b) Kurrens belföldi beszerzés

- Kötelespéldány,
teljes feldolgozásra 2260 cím 3648 évfolyam

- ebből új indulás 786 cím 1370 évfolyam
- címváltozás 163 cím 272 évfolyam

- Kötelespéldány,
csoportos feldolgozásra 1269 cím 1269 évfolyam (3612 db)

- ebből új indulás 332 cím 332 évfolyam
- köteles többes pld. (vétel) 295 cím 784 évfolyam

c) Kurrens külföldi beszerzés

- Előfizetés (szocialista reláció) 109 cím 114 évfolyam
- Előfizetés (kapitalista reláció) 348 cím 352 évfolyam
- Csere (szocialista reláció) 603 cím 646 évfolyam
- Csere (kapitalista reláció) 643 cím 643 évfolyam

Összesen: 1703 cím 1755 évfolyam

d) Tényleges beérkezett

- Előfizetés 457 cím 566 évfolyam
- Csere 1246 cím 1280 évfolyam
- Ajándék 191 cím 205 évfolyam

Összesen: 1894 cím 2051 évfolyam
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1. sz. táblázat folytatása

Indításra a kurrens futószalagon 82 új cím, 93 évfolyam került.
A periodika beszerzéshez kapcsolódó egyéb feladatok:

- jelzetadás rekatalogizáláshoz: 248 cím, 374 sorozat esetében került sor;
- KFKK preprintek ellenőrzése: 5 db;
- segédkönyvtári és használati példány beszerzés előfizetéssel, 

ilL bekérés útján: 610 évfolyam;
- kardex, vagy raktári hiányok bekérése levélben: 241 alkalom.

3. Egyéb dokumentumok beszerzése

- A Tárak intenciói szerint történt, az 1. sz. táblázatban feltüntetett megoszlásban.

4. Az olvasótermi könyvtárak (kurrens és retrospektív) anyagainak beszerzési adatai

- Vétel 1026 mű 1073 kötet
- Csere 1 mű 1 kötet
- Ajándék 93 mű 97 kötet
- Állami juttatás —
- Saját előállítás 7 mű 7 kötet
- Raktárrendezésből 25 mű 25 kötet
- Kötelespéldány 12 mű 12 kötet

Összesen: 1164 mű 1216 kötet

A Törzsállományból eltulajdonított, ill. visszaszármaztatott, valamint a kézi- és segédkönyvtári 
állományból kiselejtezett könyvekkel kapcsolatos munkák során

alappéldány pótlására felhasználtunk 762 kötetet
raktári többespéldányként 1203 kötetet
kiiktatásra elkülönítettünk 2578 kötetet

Összesen: 4543 kötetet

Az OSZK teljes állományának számadatait 1989. évvégére az 1.1. sz. táblázat tartalmazza.
Az OSZK teljes állománygyarapodásának részletezését a beszerzés módja szerint az 1. sz. táblázat 
folytatása tartalmazza.
A különgyűjtemények gyarapodásának részletes áttekintését az 1.3. sz. táblázat tartalmazza.
Az 1989. évi gyarapodási hitelkeret felhasználásának adatait az 1.4 sz. táblázat tartalmazza.
A jelentősnek ítélt új beszerzéseket az 1.5. sz. táblázat tartalmazza.

<
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1.1. sz. táblázat

AZ OSZK TEUES ÁLLOMÁNYÁNAK SZÁMADATAI 1989. ÉV VÉGÉN

Állomány Gyarapodás Fogyaték Állomány
1988.dec.31. 1989-ben 1989-ben 1989.dec.31.

Könyv 1 2.139.614 25.267 1.382 2163.499
Időszaki kiadvány 2 270.410 8.0% 8883 277.618
Kézirat 778.355 17.634 795.989
Zenemű 161.878 2315 164.193
Térkép 192.291 2430 194.721
Kisnyomtatvány4 2.512213 34.941 979 2546.175
Szabvány 5 47.476 47.476
Szabadalmi leírás 5 1.521 1.521
Kép, metszet
Mikrofilm negatív

285.435 517 285.952

(címleírási egység) 
Mikrofilm pozitív

113.897 7.159 121.056

(dmleírási egység) 97.422 6.312 103.734
Oktató diafilm 12247 368 12615
Hanglemez, hangszalag 
Egyéb dokumentum

13.280 1.239 14.519

(fotó, xerox) 36.221 5.171 41.392

Összesen: 6.662260 111.449 3.249 6.770.460

Megjegyzések:
1 A könyvraktár állománya 1989. dec. 31-én 2.026.368 db volt kötészeti egységben mérve.
2 Az időszaki kiadványok raktári állománya 318.564 db volt kötészeti egységben mérve.
3 Ezenkívül 4.049 db szórványszám.
4 E gyarapodáson belül 6.895 a csoportos feldolgozású hivatali és használati nyomtatvány.
5 Szabványt, szabadalmat a könyvtár az új gyűjtőköri utasítás értelmében nem gyűjt
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1.4. sz. táblázat

AZ 1989. ÉVI GYARAPÍTÁSI HITELKERETFELHASZNÁLÁSA

Felhasznált
hitelkeret

(Ft)

Maradvány
(Ft)

Túlköltés
(Ft)

Költségvetési
előirányzat

(Ft)

OSZK gyűjtemény 
- Nagyállomány1: könyv 7.154.0992 445.901 7.600.0003

időszaki kiadvány 2573.665 426.335 — 3.000.000
- Kézirattár: kézirat 1.417.768 — 517.768 900.000

hangzó dokumentum 12790 287.210 — 300.000
- Régi Nyomtatványok Tára 681.316 — 381.316 300.000
- Zeneműtár 531.922 — 231.922 300.000
- Színháztörténeti Tár 240.846 159.154 — 400.000
- Térképtár 232106 — 132106 100.000
- Kisnyomtatványtár 290.806 — 90.806 200.000

Összesen: 13.135.318 1.318.600 1.353.918 13.100.000

Műemlékkönyvtár: könyv 3.848 1.152 — 5.000
időszaki kiadvány 14.915 — 9.915 5.000

Egyéb4: könyv 56.999 23.001 — 80.000
időszaki kiadvány 28.092 1.908 — 30.000

Állományvédelmi köttetés 1.235.497 264.5035 — 1.500.000

OSZK összesen: 14.474.669 1.609.164 1.363.833 14.720.000
Nemzetközi Csereszolgálat 4.215.620 — 15.620 4.200.000

MINDÖSSZESEN: 18.690.164 1.609.164 1.379.453 18.920.000 6
229.711

Megyjegyzések:
1 Az összegben szerepel a Kortörténeti Különgyűjtemény gyarapítására fordított keret is.
2 Ebből 288.700,- Ft mikrofilm és egyéb másolat 54.064- Ft csere céljára.
3 Ebből aukciós célokra és tári vételre tartalékolt összeg: 1.500.000,- Ft.
4 Állományba nem kerülő anyag, használati példányok, szakszervezeti könyvtár, stb.
5 Ezenfelül kötelezettségvállalásként lekötve kb. 300.000,- Ft. Az állományvédelemre fordított további 

összeg nem a gyarapítási hitelkeretet terhelte.
6 Az eredeti hitelkeret 16.920.000,- Ft, ehhez MM póthitel: 2.000.000,- Ft (OSZK: 1.600.000,- Ft, 

Nemzetközi Csere: 400.000,- Ft), összesen: 18.920.000,- Ft.



2. sz. táblázat

JELENTŐSEBB ÚJ SZERZEMÉNYEINK 

Hazai ritkaságok, első kiadások

/Ágai Adolf/: Abrincs! 150 jordány vicz. 4. kiad. III. Jankó János. Bp. 1879.
Almanach einiger Freunde ungerischer Musen für das Jahr 1800. Hrsg. von Kari Lübeck. Press- 
burg.
Almanach für edle Herzen auf das Jahr 1802. Pest.
Barcsa János. A Tiszántúli Ev. Ref. Egyházkerület történelme. 1-3. köt. Debreczen 1906-1908. 
Barta Boldizsár: Rövid chronica avagy oly beszélgetés, mely a közelb elmúlt száz esztendők alatt 
Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokrul... /Bécs 1819/
Bartlett, William Henry: Le Danube illustré. Paris 184?, Mandeville Vol. 1-2.
Benedek Elek: Édesapám falujában. Bp. /1933/
/Az Én Újságom könyvei VII.6./
Benedek Elek: Mesék Jucikéról. III. Sávely D. Bp. é.n. Dante.
Boccaccio, Giovanni Száz elbeszélése. Magyarította: Szász Károly. 13. kiad. Bp. é.n. Rozsnyai. 
Bolemann /István/ Stefan: Beschreibung dér Kurorten... Wien 1900, Hölzel.
/Resultate dér Wissenschaftlichen.../
Brassai Sámuel: Ingyen tanító franczia nyelvmester. Kolozsvár 1863, Stein ny.
Die Bruderschaft des Kostbarsten Blutes Jesu Christi, Pest 1858.
Cseresnyés Zoltán, Felső-eőri: kardpárbaj veszélytelen kimenetele... Bp. 1902, Grill.
Csernák Béla: Az erdélyi és királyhágómelléki református egyházkerületek... Nagyvárad 1929, Bé
res ny.
Dampschiff- und Eisenbahn Dolmetscher dér deutschen, französischen, englischen, italienischen, 
russischen, serbischen, neugriechischen und türkischen Sprache... Wien-Pest-Leipzig 1865.
Az ember maga magával tényleges megismertetése, és boldogságára czélzó javaslatok. Kolozs
várt 1849.
Erdélyi közhasznú székely naptár az 1925-i 365 napból álló közönséges évre. 35. évf. Marosvá
sárhely.
/Fándly/Fandl/ György /Juro/: Zelinkár. Trnawe 1793.
Fáy András: Hasznos házi jegyzetek. 3. kiad. Pest 1842.
Házi és új úti kalendáriom... 1757... Győr, Streibig.
Házi és úti kalendáriom 1726. évre. Lőtse, Breuer.
Isten közönséges tiszteletére rendeltetett énekeskönyv... Debrecen 1785. Szent Dávid királynak... 
soltári... magyar versekre fordíttattak... Szenczi Molnár Albert által. Debrecen 1785. Koll 1-2.

Külföldi beszerzések

Ady, Endre: Dér Kuss dér Rosalia Mihály: Gedichte und Novellen. Nördlingen 1988. Greno 417 
p. ISBN 3-89190-114-3.
Appuhn-Radtke, Sibylle: Das Thesenblatt im Hochbarock. Studien zu einer graph. Cattung am 
Beispiel dér Werke Barthlolomáus Kilians. Weissenhorn/Bayern [1986.] Anton H. Konrad Verlag 
ISBN 3 612-10028-9.
Beloruszszkaja knizsnaja grafika. Minszk 1987. Belarusz 223 p.
Na beloruszkom, ruszszkom anglijszkom francuzkom, nemeckom, iszpanszkom jazükah.
Branca, Vittore: Dizionario critico della letteratura Italiana. Vol. 1-4. Torino 1986. Utet. 2624 p. 
Cavus, Sinan: Tarih-i Feth-i Siklós Estergom ve lsto[u]i- Belgrad or Süleyman-name.
Istambul 1987. The Historical Research Center. 36 p., 147 t.
Eliade M.: The encyclopedia of Religion. Vol. 1-16. New York 1987. Macmillan.
Germánén, Hunnen und Awaren: d. Archáologie des 5. u. 6. Jh. an d.mittleren Donau u.d. östl.- 
merowing. Reichengráberkreis; Schatze d. Völkerwanderungszeit; Germán. Nationalmuseum, 
Nürnberg, 12.Dez.1987. - 21.Febr.1988.; Museum für Vor- u. Frühgesch. d. Stadt Frankfurt/M. 
Gerszi, Teréz: Netherlandish drawings in the Budapest Museum.
Sixteenth-Century drawings. 2.Bde. /Text- u. Tafelband./
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Heine, Heinrich: Dér Doktor Faust: e, Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen u. 
Dichtkunst. Mit Zeichn. von József Divéky.
Frannkfurt am Main 1987. Insel-Verlag ISBN 3-458-19030-9.
Hungary- A manuscript map in ink and colours entitled "La Hongrie Inferieur* signed ‘Turigny fe- 
cir, including parts of Croatia and Bosnia, scale approximately 1:200.000... /Francé, c. 1700/. 
Kari, Adalbert: Gross-Kikinda. Deutsches Heimatbuch. 4Bde.
D-7457 Bisingen 1986. Selbstverlag 1147 p.
László Ervin Jong Youl Yoo: World Encyclopedia of peace. 4 vols. Elmsford, N.Y. 1987. Perga- 
mon.
Mayer, Horst F. Winkler, Dieter: Als die Adria österreichisch war.Österr. - Ungarns Seemacht. 
1. Aulf. Wien 1986. Edition Österreichische Staatsdruckerei. 223 p. ill.
Mayer, Horst F. Winkler, Dieter: In allén Háfen war Österreich. Die österreich-ungarische Han- 
delsmarine. Wien 1987. Verlag d. Österreichischen Staatsdruckerei. Edition S. 223 p. ill.
Mazal, Ottó: Prinz Eugen schönste Bücher. Handschriften aus dér Bibliothek des Prinzen Eugen 
von Savoyen.
Graz 1986. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt ISBN 3-201-01318-8.
Pipers Enzyklopádie des Musiktheaters. Bd. 1-3.
München Zürich 1987-89. Piper 3 db.
Scola, Ortrun: Die Festtracht dér Siebenbürger Sachsen 
München 1987. Callwey 172 p., 179 ill. ISBN 3-7667-0842-2.
Joó Gábor: Góbéságok. Petry Béla rajzaival. /Bp. 1938/.
Kalmár /György/ Georg: Lexikon Hungaricum. Budáé 1781. Koll. 1.
Kalmár /György/ Georgius - Trattner /Mátyás/ Matthias: Lexicon Hungaricum: Addita... Budáé 
1780. Koll. 2.
Katihisis malüi... Buda 1853.
Lampe, Frierich Adolf: A kegyelem szövetségének titkaiba való bé-vezetés. Debretzen 1780, Mar- 
gitai.
Letteris M/eir/: Saár hasamajim. Széder t’filot mikol hasana. - Die Himmelspforte... Bp. 1874. 
/Losontzi István/: Hármas kistükör... 1849. és 1850. évi kiadás. Pesten.
A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története. Bp. /1936./.
Mindenkor magával hordozandó lelki kincs. Kolozsvaratt. 1750.
Mozgó könyvtár 3. Guthi Soma: Detektív-történetek. Bp. é n.
Mozgó könyvtár 39. Sammlung guter Witze. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 51. Erdélyi Lajos: Pipaszó mellett. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 52. Tábori Kornél: Híres asszonyok, híres férfiak. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 55. Szomaházy István: A nagy nap előestéjén. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 59. Sárándy János: A város kabátja. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 66. /Kálnoki Izidor/ Vulpes: Éjszakai kóborlások. Bp. é.n.

Hajdú Miklós: Derű szárnyán. Bp. é.n.
Biró Lajos: Egy tizennyolc éves leány. Bp. é.n.

Mozgó könyvtár 75. /Kálnoki Izidor/ Vulpes: A helyi vonat. Bp. é.n.
Mozgó könyvtár 90.Kádár Endre: Asszonyportré. /Bp. é.n./
Nagy Jenő: Európa ragadozó madarai. Debrecen 1943.
Nagyváthy János: Magyar praktikus tenyésztő. Pest 1836, Trattner.
Németh Zsuzsánna: A legújabb és megpróbált magyar szakácskönyv... 7. bőv. kiad. Pest 1867. 
Németh Susánna: Nemzeti szakácsné. Pest 1841.
Neuer gemeinnütziger und arbeitender Vaterlándischer. Haus-Kalender für Ungarn und Sieben 
bürgen... auf das Jahr 1826. Kaschau.
Az öreg katekizmus... Buda 1812. Kir. Magyar Universitás betűivel.
Régi gobelinek és szőnyegek javítása. Bp. Magyar Egyetemi ny.
Reichard /Heinrich August Ottokár/: Guide des veyageurs... 8.ed. Weimar 1817.
Revisnyei Gábriel: Rövid értekezés a böjtről. Buda 1852.
Simon Mariska: Debreczeni magyar konyha szakácskönyve. Törökszentmiklós 1922.
Szathmáry Károly: Képek a középkorból. Bp. 1884.

Mozgó könyvtár 68. 
Mozgó könyvtár 72.
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Taschen-Kalender auf das Géméin-Jahr 1845. Ofen, Gyurián-Bagó.
Vavrousek, Bohumil: Cirkevni pamatky na podkarpatské rusi. Praha 1929.
Sebeok, Thomas - Umiker-Sebeok, Jean: The sematics Web.
New York 1988. W. de Gruyter 853 p.
Staroceska Krónika tak receného Dalimila. Vydání textu a veskerého textového materiálu. Sv. 12. 
K vydóní pripr.: Jiri Danhelka, Karéi Hádek, Bohuslav Havránek, Nadezda Kvítková.
Praha 1988. Academia. 612 p. a 604 p. ill.
Strasser, Rudolf von - Spiegl, Walter: Dekoriertes Glas: fíenaissance bis Biedermann...
München 1989. Klinkhardt u. Biermann 412 p. ill.
Szathmáry Tibor: Descriptio Hungáriáé. Magyarország és Erdély nyomtatott térképei. 1. 1477-1600. 
H.n. 1987. Szerző 250 p.
Vasarely, Vidor: Werke aus sechs Jahrzehnten Galerié dér Stadt Esslingen am Neckar, Villa Mer- 
kel
Stuttgart 1987. Klett/Cotta.
Vladimirov, L. /.. Vszeobscsaja Isztorija knigi. /Perevod N.L. Vladimirov ojj 
Moszkva 1988. ‘Kniga‘ 310 p., ill.
Wesselényi Ferenc: [Levél] 1656.
Who’s Who in the Socialist Countries of Europe.
München 1987, Saur.
Wilkes, Walter: Die Entwicklung dér eisernen Buchdruckerpresse.
Eine Dokumentation. D-2080 Pinneberg 1983. Verlag Renate Raecke. ISBN 3-923-909-00-4.
Zichy [Mihály] Michael: Liebe. 40 Zeichnungen.
Hamburg 1966, Gala Verlag.
Zimelien. Bücherschátze dér Universitátsbibliothek Leipzig.
Hrsg. von Dietmar Debes. Leipzig 1988. Seemann Veri. 364 p., ill.
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A Petrik-bibliográfia 
újabb pótkötete

A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szer
kesztősége ismét új kiadvánnyal jelentkezett, 
ezúttal a hazai 18. századi nyomtatványok bib- 
liografizálása területén: “Magyarország bibliog- 
raphiája 1712-1860. VII. Pótlások Petrik Géza 
Magyarország bibliographiája 1712-1860. c. 
művéhez. 1701-1800 között megjelent magyar- 
országi /és külföldi magyar nyelvű/ nyomtatvá
nyok." Bp. 1989, közreadja az Országos Szé
chényi Könyvtár. 570 I.

A munka - mint ahogy a sorszám is utal rá, 
- a korszak korábban megjelent bibliográfiáját 
folytatja, felépítésében, az egyes nyomtatvá
nyok leírásában ahhoz igazodik (Petrik Géza 
szerkesztésében l-IV. kötet, Bp. 1888-1892, az 
V. és VI. kötet az OSZK kiadásában Bp. 1971- 
1972), a szakember azonban már az első kéz
bevételnél észreveszi az alapvető különbséget 
az előző kötetekhez képest. A “Petrik VI.“ kötet 
ugyanis átfogó bibliográfiai anyaggyűjtés ered
ménye. Az egy évszázaddal ezelőtt megjelent 
alapmunka három nagy budapesti gyűjtemény 
anyagát tárta fel, az 1971-es pótkötet az álla
mosítás során a nemzeti könyvtárba került 
gyűjtemények ismeretlen hungarikumait, a je
len kiadvány viszont nem egy, vagy egyné
hány könyvtár anyagára épül, hanem az egész 
országot és számos külföldi gyűjteményt is át
fogó bibliográfiai anyaggyűjtésre az OSZK-nak 
a nemzeti bibliográfia terén vállalt feladatainak 
szellemében. Borsa Gedeon nevéhez fűződik e 
nagyarányú munkálatok elindítása mintegy 
másfél évtizeddel ezelőtt, a folyamatos előreha
ladás azonban azon a "rögös” úton, amelyet a 
bibliográfia jelent, elképzelhetetlen lett volna a 
hazai állami és egyházi könyvtárak szakem
bereinek áldozatkész közreműködése nélkül. 
Az RMNy Szerkesztőségben létrehozott marok
nyi csoport a beérkező adatokat, jegyzékeket 
rendszerezte, kiértékelte, s a szükséges mér
tékben kiegészítette: így jött létre az az orszá
gos nyilvántartás, amely az 1701-1800 közötti 
magyarországi nyomtatványok hazai könyv
tárban őrzött összes példányát jelzettel együtt 
tartalmazza, s amely - állandóan bővítve, fej
lesztve - a kutatás rendelkezésére áll. E nyil
vántartás külföldi gyűjtemények már számba 
vett hungarikumait is felsorolja, elsősorban 
csehszlovákiai, jugoszláviai, ausztriai, lengyel- 
országi, németországi adatokat: Romániában 
és a Szovjetunióban eddig még nem volt lehe
tőségünk a gyűjtőmunkára. Az ismeretlen 
nyomtatványok adataiból már egy kötetre való

összegyűlt (a Petrik VII. több, mint 5.300 tételt 
közöl), de ez korántsem jelenti azt, hogy a 
munkálatokat már befejezettnek mondhatnánk: 
nagyon hiányoznak még az erdélyi könyvtárak 
adatai, Csehszlovákiában is van még tenniva
lónk, azonkívül még feltáratlan hazai gyűjtemé
nyekből is kerülhetnek elő ismeretlen nyomtat
ványok (elsősorban feltáratlan kisnyomtatvány
gyűjteményből, levéltárak nyomtatvány-anyagá 
ból, stb.) A terjedelmi okokból csak a követke
ző, Petrik Vili. kötetben közlendő gyászjelenté
sekkel, szentképekkel és színlapokkal együtt 
azonban a 18. századból már így is 26.635 
18. századi hazai (ill. külföldi magyar nyelvű) 
nyomtatványt ismerünk, Petrik Géza 11.630 té
telével szemben. Országos nyilvántartásunk 
pedig több, mint 120.000 hazai és 40.000 kül
földi példány adatait tartalmazza.

A jelenlegi pótkötet csak eredetiben átnézett 
példányokról közöl címleírást, éppen azért, 
hogy elkerülhető legyen a katalógusok, ill. bib
liográfiák esetleges tévedéseinek az átvétele. 
A legnagyobb gondot az okozta, hogy bizo
nyos (nem csekély számú) hely- és név nélkü
li nyomtatvány beleillik-e a kötet gyűjtőkörébe. 
Terjedelmi korlátozás nélkül minden, akár egy- 
leveles nyomtatványt is felvettünk, de az 1750 
után kibocsátott hivatalos jellegű, ún. “levéltári" 
nyomtatványokat, rendeleteket nem, mert ezek 
száma Mária Terézia, de főleg II. József ural
kodása alatt annyira megnövekedett, hogy le
írásuk a többi nyomtatványnak, ill. a kötetnek 
áttekintését is veszélyeztette volna. Szerepel
nek a kötetben hírlapok, folyóiratok. A közzé
tett nyomtatványanyag tíznyelvű: latin, magyar, 
német, szlovák, horvát, szerb, görög, román, 
olasz és francia.

Noha a kötetbe való felvétel kritériumai for
maiak voltak, az új pótkötet nagy számban tar
talmaz bizonyos tartalmú, ill. műfajhoz sorolha
tó nyomtatványokat. Ilyen sokszor szereplő 
nyomtatványtípus például a vizsgatézis, a ha
zai akadémiákon és gimnáziumokban lefolyta
tott vizsgákról, amelynek pedagógiatörténeti je
lentőségére nem lehet eléggé felhívni a figyel
met. Ilyenek a sematizmusok, naptárak, a fő
leg magyar nyelvű ponyvanyomtatványok, to
vábbá a vallásos tartalmú kisnyomtatványok: 
imádságok, felvételi űrlapok egyes vallásos tár
saságokba, azonkívül üdvözlő vers, vagy be
széd. A felsorolásból is látható, hogy zömmel 
kisterjedelmű nyomtatványokról van szó: több
ségük csak egy két példányban maradt ránk. 
A 18. századból ismert nagyobb terjedelmű ki
adványok nagy részét már Petrik Géza közölte; 
ha kisebb terjedelmű nyomtatványokat, üdvözlő 
verseket, prédikációkat, alkalmi nyomtatványo 
kát keres egy kutató, akkor viszont elsősorban



a Petrik V. és Petrik VII. pótköteteket kell kéz
bevennie. Természetesen a jelenlegi bibliográ
fiai kötet is tartalmaz szép számmal már is
mert művek újabb kiadásait: például a Szenei 
Molnár-féle zsoltároskönyvnek 36, eddig még 
ismeretlen 18. századi kiadását, vagy Alvarez 
latin nyelvtanainak további 49 kiadását, stb.

A Petrik VII. kötetet a közeljövőben a Vili. 
kötet fogja követni, amely a már említett 
gyászjelentéseket, szentképeket, színlapokat 
tartalmazza, másrészt a VI. kötet (nyomdamu
tató) megjelenése után ismertté vált új bibliog
ráfiai tételek nyomdamutatóját.

Pavercsik Ilona

KÖSZÖNTŐ

Széchényi-emléknapon

Tekintetes és Nagyságos gróf Széchényi Fe
renc könyvtárát 188 éve a honnak szentelte 
(pátriáé sacrata - mint a latin nyelvű okirat fo
galmazott). Ha fia szólását kölcsönözhetjük: 
szándéka a “kiművelt emberfők* sokasítása 
volt.

Gondolta-e a gróf úr, hogy a könyvtár és a 
történelem eseményekben és sorsokban egya
ránt úgy összefonódik? Hogy a friss nemzeti 
múzeumi épület körül ’48 március 27-től kezd
ve nap mint nap gyakorlatozik a nemzetőrség? 
Hogy ’49 július 20-án a gyűjteményeket megte 
kinti Paszkevics herceg, az orosz seregek fő- 
parancsnoka, hogy pár nap múlva a főlépcső 
falánál állítólagos kémet végeznek ki a császá
riak? Hogy száz évet ugorva az idők tenge 
rén megannyi értelmiségi, a megtiport ma
gyar középosztály jelesei keresnek búvóhelyet 
falai közt? Hogy az ötvenhatos kataklizma után 
ez hatványozottan ismétlődik?

1963-ban a hírlaptár zöldfülű raktárosaként 
ismertem meg M. l.-t, az ügyvédet, aki ott ta
lált munkát, s hallgatóságot - bennünk - ma
gának. A börtönről mesélt, meg az emberi 
összetartás élményéről, hogyan szervezték a 
láger "TIT'-programját, hogyan szerepeltek nap 
mint nap más előadók, egymás képzésére, a 
tudás erkölcsi-intellektuális fényét terjesztendő. 
Mostanában tudtam csak meg, hogy a mesé- 
lőt az alig korábban szabadult, s idekerült 
Tóth Lajos segítette a könyvtárba. Azt hiszem, 
Lajos mindig így, derűs csenddel, nem hival
kodva, hanem a jó szándék telibe találó pon
tosságával tette azt, mit helyesnek tartott.

Olyan férfiúként, aki ismerte a szárnyalás ha
lántékszorító élvezetét, de ismerte az igazság
talanság keserű és dohos végtelenségét is, s 
aki lényéből fakadó goethei derűvel képes az 
élet apró örömeit állapotként felfogni, s ebből 
környezetére sugározni.

Tóth Lajos a világválság időszakában szüle
tett, a front- és rendszerváltás évében érett 
hirtelen-gyorsán igazságkeresővé, a diktatúrák 
tudatos ellenfelévé. Ott volt a Tolna megyei 
kisgazda ifjúsági mozgalomban. Ott volt 56- 
ban a szekszárdi Nemzeti Bizottság elnöksé
gében fiatal ügyvédként. 57 júniusában 8 évre 
ítélték - 61-ben szabadul, hányódik, súlyos 
betegségből kezelik. Éppen 28 éve került a 
könyvtár kötelékébe.

A kötelespéldány szolgálat e nemzedéknyi 
időszakban nagyot nyert a lényegi precizitásra 
törekvő jogászembertől. Közel húsz éve irányí
tója a területnek. Érdemes egy hosszú léleg
zetvétel erejéig visszatekinteni a kötelespéldá
nyok múltjára.

Jó négyszáz éve a francia abszolút monar
chia rendelte el e szolgáltatást, nyilvánvaló 
biztonsági célzattal, azután a fény évszázada
ként jegyzett XVIII.-bán már inkább a tudo
mányos célzat dominált, így kapott a Nagy
szombatról Pestre került egyetemi könyvtár is. 
A Széchényi alapította bibliotéka már 1804-től 
helytartótanácsi rendelettel részesült e fontos 
lehetőségből. Mióta van, azóta problémás is, 
1807-től kezdve napjainkig szinte nem telik el 
évtized, hogy az államigazgatásnak ne lenne 
dolga a beszolgáltatás biztosításával, másrészt 
megfelelő aktualizálásával. Tóth Lajosnak meg
határozó része volt az 1977-es jogszabály mó
dosításban, az 1986-os új jogszabály kialakítá
sában. Előbbi egyben az országos elosztás ki- 
terjesztését, utóbbi az új, nem hagyományos 
dokumentumok gyűjtését célozta. A szándék 
azonban nem kellően lett államigazgatási 
szankcionális eszközökkel alátámasztva. Ha 
segít is a gondosan összeállított útmutató, ha 
serkentőleg hat is az időszakos nyomdaelle
nőrzés, valójában a szolgáltatás megbízható 
rutinja nem biztosított. Ennek a becslés szerint 
1CM5 milliós éves értéket jelentő áradatnak a 
szervezése a napi gondokkal való együttélést, 
egyfajta könyvtári “muszáj-herkulességet* igé
nyel. Férfiembert a javából.

Ilyen java férfiember, mondhatnám törzsfő
nök Tóth Lajos könyvtárunk más dolgaiban is. 
Legyen szó munkaügyi vitáról, lakástámogatás 
elosztásáról, szakszervezeti tisztújításról, itt is 
- ott is kell a higgadt, lényegre törő Tóth La- 
jos-i álláspont. Viszonyítási pontként sokaknak.
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Mint ahogy biztos pontja lehet gyermekei 
- Ágnes, Péter és Zoltán meg Éva asszony 
életének is.

1989. október 23-án Lajos volt Szekszárd 
ünnepi szónoka. Ott van a Történelmi Igazság- 
tétel Bizottságban. Öröm lehet számunkra, a

Tekintetes Gróf Úr Könyvtára számára meg jó
kor született jóvátétel, hogy Dr. Tóth Lajos 
kapja 1990-ben a Széchényi-emlékérmet.

Gratuláljunk Neki, s kívánjunk mindmagunk
nak még sok közös és termékeny évet!

Sonnevend Péter
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KIÁLLÍTÁS

Bibliotheca Corviniana 
1490-1990

Hosszú előkészítő munka után ez év áprili
sában nyílt meg könyvtárunk emlékkiállítása 
Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 
A király életművének talán leghíresebb, leg
maradandóbb darabjaiból, a corvin-kódexekből 
131-et láthat a közönség. Ekkora számban a 
budai könyvtár pusztulása (1526) óta nem vol
tak együtt corvinák, a fennmaradt 216 darab
nak több, mint a fele. (216 kódexet, illetve ős- 
nyomtatványt őriznek hazai és külföldi gyűjte
mények, amelyeket átfogóan corvinának neve
zünk, de ebbe a számba nemcsak a királyi 
könyvtár kötetei tartoznak bele, hanem Beatrix 
királyné és II. Ulászló könyvei is, valamint 
azok a kódexek, amelyeket a király ajándékba 
készíttetett pl. a királyi kápolna számára , 
vagy amelyeket megrendelt, de halála megaka
dályozta Budára kerülésüket.)

A gyűjtemény fénykorában Európa legna
gyobb könyvtárai közé számított a maga mint
egy 2000 kötetével, Itália földjén, a reneszánsz 
szülőhazáján kívül pedig mindenképp a legje
lentősebb volt. Különösen nagyra kell értékel
nünk ezt a számot, ha meggondoljuk, hogy az 
1458-ban trónra lépő Mátyás elődeitől alig örö
költ könyveket. Hunyadi János nem volt literá- 
tus ember, feltételezhetően könyvtárral sem 
rendelkezett. (Ugyanakkor nem mondott le ar
ról, hogy fiát a legkorszerűbb műveltségben 
részeltesse, ezért Vitéz Jánost választotta szá
mára nevelőnek.) A királyi palotában viszont 
létezhetett valamekkora könyvgyűjtemény, 
amelynek egyes, ma is meglévő darabjai mél
tán számítanak a legszebb corvinák közé. 
(Ilyenek Vencel, cseh király kódexei - pl. a 
Bécsben őrzött Haly Aberudiam-kódex, vagy 
Wilhelmus de Conchis Philosophia c. munkájá
nak a kiállításon is látható madridi kézirata -, 
amelyeket öccse, Zsigmond örökölt, majd tőle 
Mátyás.) A tudatos gyűjtést Vitéz János és Ja- 
nus Pannonius példájára kezdte a király, akik 
Magyarországon elsőként rendelkeztek huma
nista jellegű könyvtárral. Az 1460-as évek kö
zepétől egyre több vásárlásról, megrendelésről 
tudunk, elsősorban firenzei műhelyekből. Ez a 
firenzei orientálódás végig, még Beatrix 
Magyarországra érkezése után is megmaradt.

Beatrix szerepe rendkívül jelentős a királyi ud
var reneszánsz jellegének létrejöttében. 1472, 
a Vitéz-féle összeesküvés leleplezése után Má
tyás, csalódván legbensőbb embereiben, mint
ha a nagyarányú könyvgyűjtéssel is felhagyott 
volna, s ezt csak a reneszánsz kultúrájú Ná
polyban nevelkedett Aragon-királylány törte 
meg. Beatrix kíséretében olyan humanisták ér
keztek a budai udvarba, akik hamarosan szel
lemi életének központjává, a király nélkülözhe
tetlen embereivé váltak, mint pl. Francesco 
Bandini, aki nemcsak a király építkezéseiben 
játszott fontos szerepet, hanem a firenzei neo
platonizmus eszméit is közvetítette Budára.

Beatrix külön királynéi könyvtárral rendelke
zett, közvetlen befolyása a Corvina-könyvtár 
fejlesztésére nem volt. Az udvari élet rene
szánsz jellegének erősödése viszont a könyv
gyűjtésnek is új lendületet adott. A könyvtár 
fejlődésének csúcspontját a 80-as évek máso
dik felében, Bécs elfoglalása után érte el. El
készült a könyvtárterem berendezése, a koráb
bi selyem- és bársony kötések után bőrkötést 
kaptak a kódexek, Taddeo Ugoleto, a "könyv
táros* sikeres beszerzőútjai görög nyelvű köte
tekkel gazdagították az anyagot, a király a leg
nevesebb itáliai miniátorok műhelyeiben ren
delte kódexeit. A rendkívüli fejlődés 1490 hús- 
vétján szakadt meg, Mátyás halálakor. Követője 
a trónon, II. Ulászló nemhogy folytatni nem 
tudta a gyűjtést, de hamarosan megkezdődött 
a könyvtár szétszóródása, majd 1526-ban be
következett teljes pusztulása, amikor a török 
elfoglalta Budát, s a kódexeket Konstantiná- 
polyba szállította.

Csaknem 500 év után újra gyűjteményként 
állnak előttünk a kódexek. Olyan könyvtárként, 
amely elsődleges céljának az antik irodalom 
minden fellelhető értékének összegyűjtését te
kintette. A kiállítás első terme ezt az értéket 
mutatja be. Megtalálhatók itt azok a művek, 
amelyek a legkisebb humanista gyűjtemény
ben is kötelezően jelen voltak, de olyan kóde
xek is, amelyek nemcsak a magyarországi re
neszánsz kutatói számára érdekesek. (Xeno- 
phon Kyroupaideia-jának Erlangenből érkezett 
kézirata például ma is a mű egyik legrégibb, 
legértékesebb példánya)

A reneszánsz eszményeket Magyarországra 
átplántáló király előtt nyilvánvaló lehetett, hogy 
terve csak úgy sikerülhet, ha udvarában olyan 
szellemi műhelyt hoz létre, amely maga is al
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kotó módon járul hozzá a kultúra újjáteremté- 
séhez. A második teremben, mintegy a kiállí
tás középpontjában az udvarban élő, vagy az
zal többé-kevésbé szoros kapcsolatban álló 
humanisták műveit láthatjuk, közöttük is ki
emelt helyen magának a királynak - sajnos, 
csak másolatokban fennmaradt - levelezését. 
Hogy nemcsak kommentárok, fordítások szület
tek a Corvina-könyvtár falai között, - mint a 
gyönyörű Philostratos, Averulinus - jól példáz
zák a magyar történelemről írott munkák (Thu- 
róczy, Ransanus, Bonfini).

A könyvtár egykori hírnevét elsősorban tar
talmi gazdagságának köszönhette, ma inkább 
történelmi, művészettörténeti értékével hívja fel 
magára a figyelmet. S valóban elkápráztató a 
corvina-kötéseknek, címlapoknak gazdag díszí
tettsége, ezért a kiállítás leglátványosabb ré
szét a harmadik teremben látható liturgikus 
kódexek csoportja alkotja. Itt nemcsak a kor 
leghíresebb itáliai miniátorainak munkáit talál
juk meg, hanem a budai műhely mesterének 
legszebb alkotását, a Cassianus-kódexet is.

A kiállítás természetesen nem oldhatta meg 
a számtalan problémát, ami a könyvtár törté
netét övezi, de remélhetőleg újabb impulzust 
ad a tudományos vizsgálódásokra.

Földesi Ferenc

A "Bibliotheca 
Corviniana" kiállítás 

előkészítése - 
a restaurátorok részéről

A kiállításra a megnyitó előtt már mintegy 
másfél évvel készülődni kezdtünk. A Kézirattár 
osztályvezetőjével, Karsay Orsolyával megvizs
gáltunk minden corvinát, és kiválasztottuk a 
restaurálásra, konzerválásra rászoruló kötete
ket. Bár több corvinánkat már évekkel előbb 
rendbehoztuk, - legtöbbet a Schallaburgi és 
budapesti kiállításra (1982-1983) -, mégis
most 17 olyan kéziratot találtunk, amely több
kevesebb gondozást igényelt. Némelyiken csak 
kisebb javítást, tisztítást, bőrkiegészítést, kon
zerváló pasztázást kellett elvégezni, de voltak 
többszáz munkaórás kódexek is. Utóbbiak a 
Törökországot megjárt kötetek, amelyek a 300 
évi ott-tartózkodás után igen megviselt állapot
ban, kalandos úton-módon kerültek vissza ha
zánkba.

Még 1981-ben vegyi és mikrobiológiai analí
zist készíttettünk azokról a corvinákról, amelye
ken a törökországi tárolás következményeként 
penészgomba és baktériumfertőzés nyomait 
találtuk. A vizsgálatok végeredménye szerint - 
szerencsére - a károsodási folyamat feltehető
en már régóta stagnált, a száraz tárolási kö
rülményeknek köszönhetően a kár-, illetve kór
okozók már nem aktívak. Mégis, most, amikor 
restaurálásra került ez a néhány kötet, a leg- 
rongáltabbakat újra megvizsgáltattuk. Néhány
nál ajánlatos volt preventív fertőtlenítést alkal
mazni.

A legrosszabb állapotban a Cod.Lat.121. jel
zetű corvinánkat találtuk. Mielőtt a mikrobioló
giai károsodást szenvedett pergamen kódexek 
restaurálására komplex eljárásunkat kidolgoz
tuk - amelyen belül a leglényegesebb az ún. 
pergamenöntés új módszere - ehhez a kódex
hez nem mertünk hozzányúlni. De miután az 
Egyetemi Könyvtár néhány, reménytelen álla
potú pergamen corvináját már sikerült az új el
járásokkal helyreállítani, megkísérelhettük a 
Cod.Lat.121.-es restaurálását. A nagy folió mé
retű kézirat minden lapja illuminált. Minden le
vele fejnél súlyosan károsodott, az írás és dí
szítések néhol elhalványodtak, a pergamen el
vékonyodott, lyukacsossá vált. Restaurálása 
sok problémát vetett fel, de végül sikerrel járt. 
A ráfordított idő 1500 munkaóra volt. Egykorú, 
bordó bársony borítóját textilrestaurátor, re
mekmívű aranyozott ezüst csatjait fémrestaurá
tor konzerválta, illetve pótolta a hiányzókat. Mi
vel a kódex különlegesen érdekes kötését sze
rettük volna megmutatni a közönségnek, ezért 
becsukva állítottuk ki a kötetet, így viszont, 
sajnos, nem láthatók szépen díszített és resta
urált levelei.

A kiállításra előkészítettünk néhány egykorú, 
lila bársonyba kötött corvinát is. Bársony borí
tójuk kopottas, rongyos, mivel azonban hason
ló színű pamutbársonyt nem tudtunk beszerez
ni, restaurálásukra a kiállítás bezárása után 
kerül majd sor.

Az OSZK corvináin kívül figyelmünket kiter
jesztettük a más könyvtárak tulajdonában lévő, 
konzerválásra szoruló corvinákra is. Itt már 
nem akadt sok munkánk. Az esztergomi Bib- 
lioteca ún. löwöldi corvinájának restaurálása 
egyik leginkább szívemhez nőtt munkám volt - 
már sok évvel ezelőtt sorra került.

A Budapesti Egyetemi Könyvtár 12 corvináját 
az 1983-ban megkezdett program keretén be
lül a kiállításra már helyreállítottuk. E kódexek 
szintén rendkívül rossz állapotban kerültek 
vissza az 1870-es években Konstantinápolyból, 
s állapotuk azóta egyre romlott. Az utolsó cor
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vinán - talán ez volt a legrongáltabb - még 
dolgozik a restaurátor. Egyik legszebb, már 
restaurált levele a kiállításon látható.

Megtekinthető a termekben két drezdai kó
dex, érdekességük, hogy mindkettő a II. világ
háború sérültje. A kiállítás előtt néhány hónap
pal a Sáchsische Landesbibliothek magyar 
szakértői véleményt kért a két corvináról: ki le
het-e jelen állapotukban állítani őket, illetőleg 
lehetséges e restaurálásuk? A szemlére engem 
küldött ki a könyvtár vezetősége. A DC 115. 
jelzetű corvina pergamenanyaga szinte teljesen 
elpusztult (valószínűleg magas hőmérséklet, 
majd nedvesség érte), szövege 80%-ban olvas
hatatlan. Érdekes módon első lapján a Mátyás 
címer jól láthatóan megmaradt, és eredeti cor- 
vin-kötése is elég jó állapotban van. A kiállítás
ra a kötés konzerválását elvégeztük.

Az R 28. jelzetű, haditechnikáról szóló kéz
irat igen szép és érdekes, sok, egész oldalt 
betöltő illusztrációval díszített; nem eredeti cor
vina-kötésben van. Ez a mű is súlyos károso
dást szenvedett, restaurálása a pergamenöntés 
módszerével lehetséges, bár igen sokba kerül
ne. A tulajdonos könyvtár árajánlatot is kért, 
és ha megszerzik a szükséges összeget, sze
retnék a kódexet velünk restauráltatni.

A Corvina Bizottság felkérésére részt vettem 
a külföldről érkező corvinák fogadásában; fel

adatom volt állapotuk konzervátori szempont
ból való vizsgálata és leírása. A corvinákat a 
kurír (a corvinákat szállító személy) a Kézirat
tár egyik munkatársának, a vámosnak, szük
ség esetén a tolmácsunknak a jelenlétében 
alaposan átlapozva megnéztem, a kötés és a 
kézirat (szöveg, illusztrációk, stb.) állapotát tö
mören összefoglalva, német nyelvű jegyző
könyvben (előre sokszorosított űrlapon) rögzí
tettem. Ha a kurír hozott magával állapotleí
rást, azt mellékeltük, és megjegyeztükj, egyet- 
értünk-e azzal, vagy van-e kiegészítő megjegy
zésünk. A jegyzőkönyvet hárman írtuk alá: a 
kurír, a Kézirattár munkatársa és én. Fárasztó, 
de rendkívül érdekes munka volt: 83 külföldi 
corvinát nézhettem meg alaposan. A kódexek 
visszaadása ugyanilyen módon történik. Re
mélhetően minden corvinát változatlan állapot
ban vesz majd át a tulajdonosa.

Corvináinknak a kiállításra való felkészítésé
vel még nem ért véget a munkánk. Restaurá
toraink részt vettek a kiállítás kivitelezési mun
káiban, úgymint a kódexeknek a tárlókban va
ló elhelyezésében, továbbá a fémállványokat 
bevonták textíliával, kiszabták és elhelyezték a 
por- és fény ellen védő fóliákat. A tárlók porta
lanítását, tisztogatását a kiállítás időtartama 
alatt rendszeresen végzik.

Beöthyné Kozocsa Ildikó
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MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés 
Heltai Jánossal

Különös öröm számomra, hogy a Régi Ma
gyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szer
kesztőségének egyik munkatársa, Heltai János 
nyerte el az idén a Keresztury-pályázat külön- 
díját. Ugyanakkor néhány nappal a díj odaítélé
se előtt sikerrel védte meg kandidátusi disz- 
szertációját.

Kedves János! Bár nagyon sokan ismernek, 
úgy vélem, mégsem haszontalan, ha először 
Széchényi könyvtári múltad legfontosabb állo
másairól kérdezlek.

Mióta is dolgozol az OSZK-ban?
- Hivatalos munkaviszonyom Pajkossy 

György, akkori főosztályvezetőnk jóvoltából köt
tetett meg 1975 júliusában. Azonban már ko
rábban, egyetemi éveim idején (1973-tól) is 
kaptam apróbb feladatokat az RMNy csoport
tól. Az itt töltött első években Hervay Ferenc 
vezetett be az érdemi munkába. Sokat tanul
tam tőle a szakma tartalmi kérdéseiben is, 
számomra azonban még többet jelentett, hogy 
elsajátíthattam tőle a tudományos munka mód
szerét: a rendelkezésre álló adatok szigorú kri
tikájának elvét, értékelésük, elrendezésük lehe
tőségeit. Mindig szeretettel gondolok látszólag 
zárkózott, valójában azonban meleg, nyíltszívű, 
segítőkész egyéniségére.

Kutatónapi témád már kapcsolódott a je
lenlegi disszertációhoz, ill. pályaműhöz. Hiszen 
Adattárt állítottál össze a XVI XVII. század for
dulóján Heidelbergben peregrináló diákokról. 
Hogyan lehet és kell egy ilyen adattárat össze
állítani? Milyen módszer szerint dolgoztál ké
szítésekor?

Disszertációm témája valójában hivatalos 
teendőim során alakult ki. Borsa Gedeon, osz
tályunk akkori vezetője, mindannyiunk mestere 
első feladatként a XVII. századi katekizmusok 
szakcsoportjának gondozását bízta rám. 
E munka során találkoztam Pécseli Király Imre 
furcsa, szerkezetében Luthert, ám tartalmában 
a református Heidelbergi Kátét követő kisded 
katekizmusával. Pécselinek e műve vezetett el 
a protestáns egyházak újraegyesülési mozgal
mának kérdéseihez. Ebből logikusan követke
zett, hogy meg kellett ismerkednem Dávid Pa- 
reusnak, a heidelbergi egyetem professzorá

nak munkásságával, aki e mozgalom kiemelke
dő személyisége volt. Az őáltala és az ő el
nökletével kiadott, több, mint háromszáz, ma
gyar szerzőtől származó disputáció áttanulmá
nyozása magától kínálta a lehetőségét annak, 
hogy igyekezzek összegyűjteni minden fellelhe
tő adatot valamennyi diákról, aki az ő keze 
alatt tanult. A disputációk feldolgozása után 
aztán a legfontosabb adattáruk rendszeres át
rostálására kerítettem sort. S rengeteg adatra 
bukkantam véletlenszerűen is napi olvasmá
nyaim során.

- Az Adattár után szinte logikusan követke
zett, hogy a Bocskay és Bethlen korabeli pré
dikátori réteggel foglalkozva beleütközöl az ed
dig kellőképpen nem kutatott Alvinczi Péter 
munkásságába. Miként értékeled őt?

- Alvinczi Péter egy igen nívós képzettség
gel bíró, sok nagyformátumú személyiséget fel
nevelő, az európai szellemi elittel szorosan 
kapcsolatot tartó értelmiségi csoportnak volt 
egyik, de nem egyetlen kiemelkedő személyi
sége. Ezért munkásságát nehéz önmagában 
értékelni, hiszen az a nemzedék egész tevé
kenységével összefüggésben nyeri el értelmét. 
Ezt a nemzedéket nem egyéni becsvágy, iro
dalmi tehetség, vagy tudósi kíváncsiság inspi
rálta, hanem mindig és kizárólagosan a közös
ségtől rájuk bízott feladat. Alvinczi a Bocskay- 
val való élet- és munkaközösségben kapta 
meg azt a feladatot, amelyre egész életét rá
szánta. Ez a feladat a kassai prédikátorság. 
Kassa a királyi országrész keleti felének kul
csa. Ezt a várost kellett megtartania Bocskay 
szellemi örökségének hűségében. Ez az örök
ség Alvinczi Péter számára pedig a kivívott 
protestáns vallásszabadság védelme. A kassai 
papot kivételes történeti, jogi, politikai művelt
sége képessé tette arra is, hogy ne csupán 
az irodalmi vitákban védelmezze a maga hit
igazságait, hanem a politikában is szolgálhas
sa azt az ügyet, amely mellé Bocskay oldalán 
elszegődött. Ezért emelkedhetett Bethlennek is 
barátjává, belső tanácsadójává. Politikai gondo
latai, művei, tevékenysége ezen keresztül ma
radandó hatást gyakoroltak a magyar politikai 
mentalitás egyik típusának kialakulására. Mind
emellett legelsősorban azonban mégis legin
kább lelkipásztor volt.

- Sikerült az irodalomtörténetírás néhány, 
eddig vitathatatlannak tűnő megállapítását 
megkérdőjelezned. Hogyan is állunk az Alvinczi
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Péternek tulajdonított művekkel? A tudomány, 
vagyis a te kutatásaid mai állása szerint mi 
az, amit biztosan ő írt?

- Az Alvinczi Péternek tulajdonított művek 
szerzősége sok esetben valóban kérdéses. 
Nagy részük ugyanis anonym munkaként je
lent meg. A közösség szolgálatának igényével 
áll ez a tény összefüggésben. Alvinczi és tár
sai mindig olyan műveket írtak, amilyenekre 
éppen szükség volt. Ha kellett, tankönyvet, ha 
kellett, prédikációs kötetet, ha kellett, politikai 
röpiratot. S közben nem sokat törődtek a 
szerzői dicsőséggel. Különösen problematikus 
műfaj a politikai röpirat, amelyet egy-egy kö
zösség nevében írnak és jelentetnek meg, s 
többnyire valóban közösségi, vagy testületi 
szerző áll mögöttük. Az irodalomtörténeti ha
gyomány pedig, hogy méltó protestáns ellenfe
let állíthasson Pázmánnyal szembe, minden je
lentősebb anonym művet Alvinczi Péternek tu
lajdonított. Ezért valójában minden ilyen munka 
attribúcióját felül kell vizsgálni, hiszen Alvinczi 
körül egy igen széles, koherens műveltségű 
értelmiségi kör működött.

Ide vonatkozó eredményeim közül legmegle
pőbb talán az, hogy kiderült, nem Alvinczi Pé
ter írta az Itinerarium Catholicum című vita
iratot, amelyet pedig az eddigi kutatás Alvinczi 
főműveként állított a Pázmány és a protestán
sok között folyó hitviták középpontjába. Szá
mos tartalmi, stiláris és nyelvjárástörténeti adat 
is ellene mondott Alvinczi szerzőségének, ezt 
erősítette meg a mű egyik példányában olvas
ható, az Itinerarium valódi szerzőjétől szárma
zó, kézírásos bejegyzés vizsgálata is. A továb
bi anonym művek közül a Bocskay-apológia 
és a Bocskay-végrendelet esetében csak meg
erősíteni lehet néhány újabb érvvel a korábbi 
attribúciót. Erős kétségek támaszthatók viszont 
az iránt, hogy az Alvinczi fő politikai művének 
tartott, híres Querela Hungáriáé című röpiratot 
valóban ő, vagy egyedül ő írta-e? Ugyanis a 
Bőd Pétertől származó hagyománnyal szem
ben a korabeli források többsége közösségi 
szerzőt sejtet e munka mögött! Ezt a kérdést 
azonban a ma ismert adatok alapján nem le
het megnyugtatóan eldönteni.

- Azt hiszem, más korszakok kutatóinak is 
jó módszertani tanulmány lesz nyomtatásban 
olvasni okfejtéseidet. Úgy tudom, hogy a pá
lyamű megjelentetését is tervezed?

Igen. A Humanizmus és reformáció című 
sorozat jelenlegi szerkesztőjétől, Jankovics Jó
zseftől kaptam ígéretet, hogy az időben előbb 
érkezett három kézirat után negyedikként az 
én disszertációm következik. Ez, sajnos, elég 
hosszú átfutási időt jelent, mégis nagyon fon
tos számomra ez a lehetőség.

- Bizonyára hivatali munkádban - ami 
ugyancsak kutatómunka - tudod hasznosítani 
kutatásaid során szerzett tapasztalataidat. Mi 
tulajdonképpen könyvtári feladatod?

- Amint az eddigiekből kiderült, a kutató
munka és hivatali munka elválaszthatatlan a 
számomra. Ami a konkrétumokat illeti, felad
atom kezdettől fogva az RMNy munkálataiban 
való részvétel volt. Ez ma is. Ez a munka 
nemrég kapott új lendületet, és számomra 
rendkívül megtisztelő, hogy a harmadik kötet 
szerkesztője lehetek.

- Most, hogy kandidátusi védéseden ilyen 
szép sikerrel túlvagy, s ezt a rangos különdíj 
mintegy ■megkoronázta*, mi az a fő vágyad, 
ami teljessé tenné elégedettségedet?

- Azt hiszem, az e kérdésre adandó válasz- 
szal közérdekű kérdést kell érintenem. Itt a 
Széchényi Könyvtárban a felsőfokú szakkép
zettséggel rendelkező munkatársak feladatai
nak döntő része igen magasfokú felkészültsé
get és állandó, fokozott koncentrálást igényel. 
Ilyen természetű munkát nem lehet, és nem is 
igen érdemes napi nyolc órában végezni. Nem 
is végeztek soha, csupán az ötvenes évek ál
demokráciája tette egyenlővé az egész más 
természetű szellemi munkát a fizikai munkával. 
Meggyőződésem, hogy hatórai feszes, komoly 
koncentrálással lényegesen többet lehet teljesí
teni, mint a könyvtári munka jellegéhez képest 
abszurdan elnyújtott, koncentrálással már ki- 
tölthetelen 8, 8 és fél órákban. A rendszeres 8 
órázás a teljesítményt nem növeli, csupán haj
szolná, feszültté, sokszor neurotikussá válunk 
a végtelen munkanapokon.

Legfőbb vágyam tehát az, hogy elérkezze
nek a mostani változások odáig, hogy minden 
munkát a maga értékén ítéljenek meg, s telje
sítéséhez ne uniformizált, áldemokratikus, a 
szellemi munka értékét és eredményességét 
erősen lefokozó és korlátozó feltételeket szab
janak, hanem mindenütt a munka termé
szetéhez és elvégzéséhez legmegfelelőbb 
munkaidőbeosztás alakuljon ki!

Riporter: P. Vásárhelyi Judit
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KIADVÁNYAINKRÓL

Kételkedésből hipotézis
Még a szakmabeliek is fölkapták a fejüket arra a 

hírre, amelyről elsőként a Magyar Nemzet tudósított 
április 5-1 számában. De valójában kik is minősülnek 
“szakmabelinek- akkor, amikor a dr. Urbán László által 
közreadott új szempontok Mátyás Corvin-könyvtáráról 
könyvtárosokra, építészekre éppúgy tartoznak, mint a 
corvina-kutatás szakembereire.

- Az interjút fölösleges volna lapunkban elismé
telni, de maradt-e ki belőle valami, amit még lénye
gesnek tartottál volna elmondani?- kérdezem Urbán 
Lászlótól.

- Kettő is! Sőt három! Az első a punctum saliens. 
Tudod, a tojásnak az a pontja, amely a kotlós melegé
től először jön mozgásba, s később kialakul belőle a 
csibe szíve. Ilyen volt nekem az a felismerés, hogy a 
Wratislaw báró által említett, a könyvtár előtti loggiára 
vezető csigalépcső és a Schedel-krónika budai met
szetének egy apró részlete azonosítható. Ugyanis tíz 
ablaknak nagyon sajátos elhelyezkedése összefüggés
be hozható. Innen kezdve olyan volt a játék, mint egy 
keresztrejtvény, amelynek a leghosszabb sorára előbb 
talált megfejtést az ember, mielőtt a keresztsorokat ki
találta volna.

- Második kiegészítésed?
- Az oszlopfő felirata. Én tanultam latint már a gim

názium első osztályától (ma 5. általános, holnap már 
talán megint 1. gimnázium?), de hogy tudnék is, azt 
nem állíthatom. Nem is saját tudásomra alapoztam a 
következtetéseimet, hanem egy logikai ítéletre, ha va
lamely szövegnek két különböző fordítása áll rendelke
zésemre, akkor legalább az egyik rossz, de lehet, hogy 
mind a kettő. Ha három változatunk van, akkor ettől 
csak a rosszak száma szaporodik. Ezután már csak ar
ra kell figyelni, hogy melyek a rosszak. Az oszlopfő 
dolgában keresetlenül került a kezembe egy második 
fordítás. Addig eszem ágában sem volt kételkedni Ba
logh Jolán megfejtésében - pedig lett volna rá okom - 
az epigrammák pólus és ad astra kifejezéseinek fordí
tásai alapján. Ez az új változat azonban ismét fel
ébresztette a vadász-szenvedélyemet. Ismét Kövendi 
Déneshez fordultam, aki Bontini szövegének Janus-ar- 
cát felfedte előttem. Sajnos, nem tudott segíteni, to
vább küldött Kelecsényi Gáborhoz. Ő hosszú tépelő- 
dés után a telefonkagylóért nyúlt, de csak (!) másnap 
reggelre hozta a megfejtés hipotézisét: a feliratból le
tört betűk pótlására új változatot ajánlott Csonka Fe
renc, az OSZK latinszakértője. E szerint nem INGENII, 
hanem INGENTI. Délben már a nyomdában kellett len
nie az utolsó korrektúrának. Mit lehet ilyenkor tenni? 
Átvettem az új hipotézist, de nem fedtem fel eredetéi. 
Ne rántsam magammal a sárba szerzőjét, ha nem le
het bizonyítani a feltevés jogosságát. Mire a kiállítást 
megnyitottuk, megkíséreltem enyhíteni presztízsvesz
teségét. A kiállítási vitrin tablóján már hivatkoztam rá. 
Az oszlopfő fényesen igazolta nyelvérzékét. A 
részletek már egy későbbi írás témáját képezik.

- Három megjegyzést ígértéll
- Befejezésül a Leiter Jakabok! A Széchényi 

Könyvtár házinyomdájának egész személyzetét kellett

körüludvarolnom a 41. lap fatális bakija miatt, három 
nappal a kiállítás megnyitása előtt. Ujranyomták az 
egész oldalt, s egyenként beragasztották a jót. Ha azt 
hinnéd, ezzel eljött a mennyország: tévedsz! A meg
nyitó fölemelően ünnepélyes órájában hívta fel a 
figyelmemet egy igen rangos olvasóm arra, hogy nem 
tudom a történelmet... Összekevertem ugyanis az 
1526-os és 1541-es budai várfoglalások eseményeit. 
Pedig csak három szó maradt ki a kéziratból, de az az 
első leírástól az utolsó olvasásig. Munkám 500 pél
dányban jelent meg (ugyanannyi példányban németül 
is), 420-ban kijavítottam a bakit. 00 tovább rontja a 
hitelemet, de hogy saját példányukban mások is 
javíthassák, következzék a "szövegkörnyezetből kira
gadva" a 39. lapon Az epigrammák alatti mondat he
lyes szövege. Buda várának 1526-os átmeneti és 
1541-es, rombolás nélküli elfoglalásával a könyvtár
életében új korszak kezdődött.

* * *

Ötszáz példányból még a barátok, ismerősök szá
mára illendő tiszteletpéldányokra sem futja. Ezért 
hiába érkeznek szerte az országból a neheztelő tele
fonhívások, reklamálások... Urbán László könyve (Ké
pek a Corviniana világáról) meggyőzően kételkedik az 
eddig ismert forrásokban, s a kételkedés már többször 
lendített a világ kerekén. Ha valaki további kutatásokra 
adja a fejét, Mátyás könyvtárának történeti feltárá
sában semmi esetre sem mellőzheti kollégánk hipoté
zisét. (harmat)

KÖNYVTÁRI LEVELEZÖ/LAP 
1990.4. sz.

A metszet és az alapok arányainak összehasonlítása
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A Corvina-kiállítás 
alkalmából megjelent 
kiadványok/termékek

A) Az Országos Széchényi Könyvtár kiadvá
nyai:

I. ‘Bibliotheca Corviniana 1490-1990“ című 
katalógus
Magyar nyelven 490,- Ft.
Angol nyelven 750,- Ft.
A bevezető tanulmányt és "A fennmaradt hite
les corvinák ismertetése* c. jegyzéket írták 
Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára.
A képanyagot válogatta és a kötetet szerkesz
tette Földesi Ferenc.
A kötetet tervezte Szántó Tibor.
Az angol nyelvű kiadást gondozta Szilvássy 
Zoltánná.
Felelős kiadó Juhász Gyula, az Országos Szé
chényi Könyvtár főigazgatója.
A magyar nyelvű kiadás 6.000 példányban, az 
angol nyelvű kiadás 4.000 példányban jelent 
meg.

II. A “Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára" 
sorozatban megjelent:
Budapest, Mátyás király könyvtára c. kis ismer
tető, szerzője Béni Gyöngyi, lektorálta Földesi 
Ferenc. Megjelent 8.000 példányban.

III. Levelezőlapok:
1. Mátyás dombormű:
a) Mátyás és Beatrix királyné domborműve 
Lombárd-Milánói mester 1485-90 között. Ára 
15, Ft.
b) Mátyás domborműve (lila háttérrel). Egyéb 
adatok: lásd, mint fent.
c) Mátyás domborművé (sötétszürke háttérrel). 
Egyéb adatok: lásd, mint fent.
2. lohannes Damascenus: Sententiae (Corvina
bőrkötés). Firenze, 1485-1490.
3. Flavius Philostratus: Trójai hősökről. Firen
ze, 1485.
4. Antonio Bonfini: Beszélgetések a házastársi 
szemérmességről. 1485.
5. Hieronymus? Szent Pál leveleinek magyará
zata. Firenze, 1488.
6. Georgius Trapezuntius: Latin nyelvtani kézi
könyv. Buda, 1470.
7. C. Marius Victorianus: Commentarium (Cor
vina-bőrkötés). Nagyvárad, 1462 előtt.
8. Ammianus Marcellinus: Róma története 
96-368. Firenze, 1488.
9. Psalterium. Firenze, 1476 1490.

10. Miscellanea. Firenze, 1487.
11. Marsilius Ficinus: Neoplatonista tanul
mányok. Firenze, 1488-89.
12-14. Graduale. Buda, 1480-1490.
15. Biblia l-lll. Firenze, 1489-1490.
16. Agathias: Bizánc 6. századi története. Ná
poly, 1483-84.
17. Haly Aberudiam Heben Rodan: Ptolemaios 
csillagászati munkájáról írt magyarázatok. 
Csehország, Cca. 1400.
18-19. Három felvétel a Graduale 47 képe kö
zül.
A levelezőlapok ára 20,- Ft.

IV Corvina-lapok (45,- Ft)
1. Georgius Trapezuntius: Szónoklattani-stilisz- 
tikai tankönyv. Buda, 1480.
2. Gregorius Magnus: A szentek életéről pár
beszédes formában. Firenze, 1488-1490.
3. J. Fr. Marlianus Mediolanensis: Beszéd 
Corvin János és Maria Bianca Sforza eljegyzé
se alkalmából. Lombardia, 1488.
4. Alexander Cortesius: Mátyás király hadi eré
nyeit dicsőítő költemény. Róma, Cca. 1487-88.
5. Marsilius Ficinus: Levelei és egyéb munkái. 
Firenze, Cca. 1482.
6. Andreas Pannonius: A fejedelmi erényekről. 
Ferrara, 1467.
7. lohannes Tolhopff: A csillagok állása... Bu
da, 1480.
8. Origenes: Szentbeszédek latin fordításban. 
Firenze, Cca. 1476-90.

V. Plakát.
Magyar és angol nyelven (60,- Ft).

VI. Ismertető a Corvina-kiállításról.
Szórólap: a) magyar nyelvű

b) német és angol nyelvű.

VII. Urbán László: Képek a Corviniana világá
ból Bp., 1990. (150,- Ft).
Bilder aus dér Welt dér Corviniana Bp., 1990 
(200,- Ft).

B) Egyéb

Vili. Emlékív:
Beatrix és Mátyás dombormű a következő fel
irattal:
“Bibliotheca Corviniana* nemzetközi kiállítás 
Budavári Palota. Országos Széchényi Könyvtár 
1990. ápr. 6 - okt. 6.
A MABEOSZ és a Filatéliai Szemle Mátyás ki
rály halálának 500. évfordulójára.
a) fogazott - magyar, német és angol nyelven 
(60,- Ft)
b) vágott - magyar nyelven (250,- Ft).
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IX. Bélyegek:
a) Mátyás király (5,- Ft)
b) Hunyadi János (5,- Ft).

X. Érmek:
Mátyás-emlékérem, készítette Bozó Gyula
a) ezüst (3.500, - Ft)
b) bronz (600,- Ft).

A fent felsoroltak mellett kapható még zászló 
kasírozott corvinalap, különféle kiadványok, 
többek között a "Mátyás és kora* c., több 
nyelven megjelent, szép kiállítású füzet (IPV ki
adás) és poszter az Országos Széchényi 
Könyvtár előterében.

Összeállította: Vidovszky Ferencné
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Az Országos 
Széchényi Könyvtár 

Baráti Köre

A magyar közgyűjtemények 19-20. századi 
történetében - legalábbis 1945-ig - egyáltalán 
nem volt szokatlan, hogy különböző szervező
dések (egyesületek, körök, társaságok) alakul
tak egy-egy könyvtár, múzeum mellett. Ezek
nek az egyesületeknek kettős céljuk volt. 
Részben közművelődési célú feladatokat vállal
tak magukra azzal, hogy lehetőségeikhez mér
ten igyekeztek megismertetni az érdeklődő kö
zönséggel a gyűjtemények sajátos, a látoga
tóktól, használóktól általában rejtve maradó te
vékenységét; részben pedig bizonyos mértékű 
erkölcsi és anyagi támogatást próbáltak nyújta
ni “anyaintézményükének. A számtalan példa 
közül csak kettőre szeretném felhívni a figyel
met. 1930. április 24-én alakult meg Káplány 
Géza kezdeményezésére a Technológiai Könyv
tár Barátainak Egyesülete. Az egyesület komoly 
érdemeket szerzett a műszaki könyvtárügy és 
dokumentáció magyarországi megismertetésé
ben (és elismertetésében), eredményesen kép
viselte a könyvtár érdekeit a 30-as években, 
amikor a költségvetés jelentős mértékű csök
kentését tervezték, és végül kiadásában jelent 
meg a Műszaki Bibliográfiai Közlemények c. ki
advány.

1926. május 21-én kezdte meg működését a 
Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesüle
te. A közművelődési jellegű célokat másodla
gosnak tekintette, annál inkább szívügyének 
tartotta a Múzeum keretében működő gyűjte
mények anyagi támogatását. “Sajnos, a leg
utóbbi évek gazdasági válsága a Nemzeti Mú
zeum munkásságát megbénította. A legna
gyobb takarékosságra kényszerült állam nem 
tudja biztosítani a kulturális intézményeink kor
szerű fejlődéséhez megkívánt anyagi erőt, pe
dig mai szomorú helyzetünkben egyedüli erős 
fegyverünk nemzeti kultúránk színvonalának 
fenntartása és emelése lehet” - olvasható az 
egyesület alapszabályának bevezetőjében. Szé
chenyi Bertalan elnöki és Hóman Bálint ügyve
zető alelnöki tisztsége mellett az egyesület lét
száma hamarosan 400 főre duzzadt; köztük a 
történelmi és pénzarisztokrácia ismert képvise

lői is megtalálhatók voltak. Szervező munkájuk
nak köszönhetően rövid idő alatt 100.000 pen
gős, tehát elég tekintélyes összegű alapítványt 
létesítettek a Múzeum és tárai támogatására. 
(Többek között az egyesület tette lehetővé Gu
lyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a 
XV. és XVI. században c. monográfiájának ki
adását.)

A történelmi példák tehát azt mutatják, hogy 
van létjogosultsága egy közgyűjtemény mellett 
szerveződő társadalmi egyesületnek. Az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Baráti Köre szervezőit 
kétségtelenül ezek a példák is inspirálták, ami
kor elkezdték az előkészítést 1989 nyarán. 
A döntő lökést azonban egy riport adta meg. 
Az Élet és Irodalomban közreadott beszélgetés 
közgazdász résztvevője azt fejtegette, hogy 
Magyarország adósságait a közgyűjtemények
ben található műkincsek eladásából kellene ki
fizetni. Könyvekről, könyvtárakról ugyan nem 
szólt (valószínűleg eszébe sem jutott a “derék” 
pénzügyi szakértőnek, hogy néhány magyaror
szági könyvtár állománya is átváltható lenne 
dollármilliókra); a múzeumok műkincseire gon
dolt, mégis, ez a vélekedés — különösen ak
kor, ha egyre többen osztják, - a könyvtárakra 
is komoly veszélyt jelent. Nem abban az érte
lemben persze, hogy netán eladják a könyve
ket, hanem úgy, hogy egyszerűen megfeled
keznek róluk. A könyvtárak iránti közömbös
ség (ami természetesen csak része a kultúra 
bizonytalan helyzetének napjaink Magyarorszá
gán) reális veszély. Az Országos Széchényi 
Könyvtár Baráti Köre elsődleges céljának tehát 
azt tekinti, hogy felhívja - vagy legalábbis 
megpróbálja felhívni - a társadalom figyelmét 
a könyvtárak szerepére a nemzet kulturális 
életében.

És hogy miért a Széchényi Könyvtár mellé 
felsorakozva próbálja ezt a célt elérni a Kör? 
E lap olvasóinak fölösleges írni a nemzeti 
könyvtár semmihez sem hasonlítható szerepé
ről és felelősségéről a magyar kultúra értékei
nek megőrzésében; nem fölösleges viszont ar
ról szólni, hogy a nagyközönség - és ebbe a 
kategóriába még az OSZK-t hébe-hóba felkere
ső átlagolvasó is beletartozik, - mennyire nem 
ismeri a Széchényi Könyvtárnak azokat a tevé
kenységeit, amelyek kétségtelenül nem olyan 
látványosak, mint pl. egy különgyűjtemény rit
kaságai és azok feldolgozása, de nélkülük a 
magyar könyvtárügy vagy használjunk nagy
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szavakat: az egész magyar szellemi élet - 
megbénulna. A központi szolgáltatásokra, a 
nemzeti bibliográfia különböző köteteinek ki
adására gondolok elsősorban, de megemlíthe
tő az állományvédelem is, vagy a KMK révén 
a képzésben betöltött szerepe a könyvtárnak.

A Baráti Kör tehát azt a célt tűzte ki, hogy 
megismerteti az OSZK ezen tevékenységeit is 
a nagyközönséggel; megpróbál hozzájárulni 
ahhoz, hogy a magyar társadalom könyv
tárképe változzon, a könyvtárak a művelődési 
intézmények között az őket megillető helyre 
kerüljenek az emberek tudatában.

E közművelődési feladatok mellett azonban 
a Baráti Kör is tervbe vette, hogy felkutat 
olyan anyagi forrásokat, amelyek hozzájárulhat
nak egy-egy kiadvány megjelentetéséhez, és 
így valamelyest közvetlenül is támogathatná a 
Széchényi Könyvtár tudományos munkáját, ki
adói tevékenységét.

Ezek tehát a célok; célokat azonban mindig 
könnyebb kijelölni, mint megtalálni azokat az 
eszközöket és módszereket, amelyekkel a cé
lok elérhetők. A Baráti Kör 1990. március 28- 
án tartotta alakuló közgyűlését, ahol a megje
lentek megvitatták és elfogadták az alapsza
bályt, megválasztották a négytagú vezetőséget, 
és megbeszélték a programot. A Fővárosi Bí
róság 1990. június 3-án jegyezte be 
6.Pk.62608/2. szám alatt az Országos Széché
nyi Könyvtár Baráti Körét, azóta tehát a tör
vényes előírásoknak megfelelően folytathatja te
vékenységét. Eddig két rendezvénye volt a 
Körnek: 1990. május 30-án Karsay Orsolya elő 
adását hallhatták az érdeklődők Mátyás király 
könyvtáráról, majd a mintegy 100 megjelent 
személy megtekintette a kiállítást Földesi Fe
renc és Lipthay Endre vezetése mellett. A má
sodik rendezvényre július 18-án került sor; Ke- 
lecsényi Gábor tartott előadást Magángyűjtők a 
századfordulón és az Országos Széchényi 
Könyvtár címmel a 20 fős hallgatóságnak. 
(A Corvinák látványával nehéz versenyezni!)

Ősszel szeretnénk folytatni a munkát, rész
ben előadások tartásával, részben pedig az 
egyes különgyűjtemények bemutatásával A köz- 
művelődési jellegű munka tehát beindult, és 
biztató az érdeklődés is a rendezvények iránt.

Nem ennyire biztató azonban a helyzet tá
mogatók, szponzorok megnyerésére. Az eddigi 
- igaz, nem túlzottan sok - próbálkozás ered
ménytelen volt. A céllal minden felkeresett 
egyetértett, lelkesen támogatta - szóban, a 
konkrét lépésektől azonban tartózkodtak. Ősz
szel szeretnénk ezen a területen is felmutatni 
valami eredményt. Kétségtelen, hogy meg
könnyítené ezt a dolgot, ha sikerülne olyan 
személyt megnyerni elnöknek, akinek tekinté

lye van, akit elismernek, aki hitelessé tenné a 
Baráti Kört a nagy nyilvánosság előtt is. Kü
lönböző elképzelések és nevek merültek fel; 
olyan javaslat is elhangzott, miszerint egy tör
ténelmi család sarját kellene megnyerni az 
ügynek.

Céljaink tehát vannak, tennivaló is akad - 
reméljük erő és szívósság is lesz ezek meg
valósítására.

(P.Gy.)

Beszélgetés 
dr. Tombor Tiborral 

az II Veneto, l’LIngheria, 
l’Adriatico című könyve 
megjelenése alkalmából

A Gyarapítási osztályon fedeztem fel egy jó- 
fogású, elég vaskos kötetet, amelyet könyv
tárunk nyugdíjas osztályvezetője, Dr. Tombor 
Tibor írt. Témája Velence, Magyarország és az 
Adriai tenger, s amint az alcím kiemeli: Veneto 
és Magyarország ezeréves történelmi, művészi 
és emberi kapcsolatai. A könyvet a szerző ola
szul írta, kiadója pedig a neves velencei Mar- 
silio. (Venezia, 1989. 317 lap.) Miután többet 
kívántam megtudni a kiadás körülményeiről, 
felhívtam "olasz íróvá" lett kollégánkat Mohai 
közi lakásán, s arra kértem, mondjon valamit a 
Híradó részére új művéről.

Kedves Tibor! Mikor kerültél kapcsolatba 
az olasz kultúrával?

- Két anyanyelvvel: a magyarral és az 
olasszal megáldva, amikor odahagytam szülő
városomat, Fiúmét az érettségi után, fiatal fejjel 
életcélomnak tekintettem a két ország történel
mi, kulturális, irodalmi, művészi, valamint em
beri kapcsolatainak ápolását. Valóságos kariz
matikus elhivatottságot éreztem e misszió ellá
tására. D’ Annunzio-kötetem 1943-ban jelent 
meg, ezt a Budapesti Olasz Követség felter
jesztette a San Remo-díjra, könyvem nyerő 
helyzetben volt, azonban amikor Itália össze
omlott, a nagydíj odaveszett. Következő művem 
"A szabadság tábornoka" lett volna, Türr István 
és az Itáliában működő magyar légió regénye. 
Háború, ostrom késletette megírását. A fordu
lat éve után vittem el egy kiadóhoz, de ott visz- 
szaadták a kéziratomat. Ezek után nem folytat
tam a harmadik mű írását, pedig az Magyar 
Balázsról, Mátyás legendás hadvezéréről szólt
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volna, pontosan: a Veglia szigete elleni hadjá
ratáról (1480)... A doboznyi cédulák néha éjjel 
sírdogálnak, mint a meg nem született gyer
mekek. Amikor láttam, hogy írói programom
mal aligha lesz sikerem, beletemetkeztem a 
"könyvtártudományba*, botcsinálta doktor let
tem, “neves" könyvtárépítési szakértő... Eköz
ben az akkori olasz nagykövet meghívására az 
Olasz Kultúrintézetben elkezdtem egy előadás- 
sorozatot, melynek gyűjtőcíme “Az olasz géni
usz nyomában Magyarországon*, ennek kere
tében 1950-1980 között sok tucatnyi előadást 
tartottam, ezek egyik leágazása lett a Marco 
Casagrandéról szóló kétkötetes munkám, mely 
Trevisoban 1980-ban jelent meg.

- Hallhatnánk valamit az anyaggyűjtés körül
ményeiről?

- E könyv írása során sokat kutattam Itáliá
ban, a Venetóban, a Trevigianóban, s hálából 
a mindig színvonalas vendéglátásomért előadá
sokat tartottam északkelet Itália sok városában. 
Ezek anyaga kötetté duzzadt, s trevisói ki
adóm, Brúnó Marton - az őse olasz tanár volt 
Mária Terézia udvarában, a magyar nemesi 
testőrségnél - felajánlotta az előadásaimból 
összeállított anyagot kiadásra, de közbelépett 
a velencei Régió elnöke, Carlo Bernini, aki J. 
Strausszal az Alpok-Adria munkaközösséget 
szervezte meg, és akivel őszinte barátság kö
tött és köt össze. (Zárójelben mondom: a Ré
gió Itália egy olyan közigazgatási része, amely 
több provinciából áll, a Régió dél Veneto pél
dául hétből, önálló parlamentje /Giunta/ és 
költségvetése, stb. van.) Bernini arra kért, ad
jam át munkám kéziratát a Regionénak, mert 
munkám az új olasz külpolitika szempontjából 
fontos dokumentáció. Munkámmal azt tudja bi
zonyítani, hogy az új olasz külpolitika, mely 
Velencét tekinti Itália keleti kapujának, nem 
szeszélyes rögtönzés, hanem ezeréves hagyo
mány.

- Kik támogatták könyved kiadását?
így lett sponsorom a Régióné dél Veneto, 

mely a velencei Marsilio kiadót bízta meg 
könyvem előállításával, s a sponsorálás 80.000 
dollárjába került. És lám, a San Giorgio szige
tén a közelmúltban megszervezett “Pentagona- 
le* már tényekkel igazolta az új olasz utat, 
melynek múltját könyvemmel hitelesítettem.

Itáliában az ilyen természetű könyveket csak 
sponsorálással lehet kiadni, hiszen a velencei 
Régió könyvemből példányt küldött a világ 
minden jelentős könyvtárának, így az OSZK- 
nak is. Könyvem bemutatására most, ez év 
április 2-án került sor a Velencei Akadémián, 
amelynek elnöke ismertette tartalmát, és Berni
ni, aki közben Itália közlekedési minisztere lett, 
méltatta munkásságomat. Felkérésre nekem, a

szerzőnek is szólnom kellett, s mi mást mond
hattam volna el, mint azt, hogy két anyanyelv
vel, két hazával hogyan maradhat meg az em
ber íróként tisztességes embernek...

- Mik a további terveid?
- Nyolcvankettedik évemet taposom, s há

rom jelentős művel megelégedéssel is tekint
hetnék missziómra, de “senza tregua* - pihe
nés nélkül dolgozom. Most “Roma, mia amor* 
címmel írom új munkámat. Sajnos, az enyém
hez hasonló magas korban csak rövid progra
mokat szabad tervezni, bár kiszámítottam, 
hogy mintegy 300 évre lenne szükségem a 
szívem szerint programom megírására. Majd 
az utánam jövők folytatják, ami terveimből ki
maradt. “Dum spiro*... írok, és tudom azt, 
hogy amikor hívnak, mennem kell, mert egy 
falevél sem esik le a fáról Isten tudta és aka
rata nélkül. S én hivő ember vagyok.

- Köszönöm a beszélgetést!

Batári Gyula

IL VENETO
L’UNGHERIA
L’ADRIATICO
I mülcnari legami 
storici artistici e umani 
veneto-ungheresi

Tibor Tombor

Marsilio Editori
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KONYVISMERTETES

Az alább bemutatott értékes könyvet a Süd- 
ostdeutsches Kulturwerk e.V. küldte meg 
könyvtárunknak ismertetés céljából.

Friedrich Baudri: Reise nach Südungarn 
1837-1840. Ein Tagebuch. Bearbeitet und he- 
rausgegeben von Ludwig Gierse. Verlag Süd- 
ostdeutsches Kulturwerk. München 1989.

Friedrich Baudri (1808-1874) kölni festőmű
vész 1837 és 1840 között vezetett útinaplójá
ban délmagyarországi utazásairól számol be. 
Ezekben az években a társadalom legkülönbö
zőbb rétegeivel (német polgárokkal, magyar 
nemesekkel, parasztokkal) került kapcsolatba, 
s távolról jött és éles szemű megfigyelőként írt 
útirajzai a személyes élményanyagon jóval túl
mutatva kortörténeti jelentőséggel is bírnak. 
A helyenként gyönyörű tájleírásokon kívül meg
találhatjuk itt a szokások, népviseletek, életfor
mák, különböző foglalkozások bemutatását, ké
pet kaphatunk az utak állapotáról, a kor köz- 
gazdasági viszonyairól, a mezőgazdaság, a 
bányászat fejlettségéről, az egyházi élet ese
ményeiről.

A kötet három részből áll: 1) A Bécsből Dél- 
Magyarországra vezető utazás leírása (Lands- 
hut, Pozsony, Pest-Buda, Újvidék), 2) A bánáti, 
déli tartózkodás (Újvidék, Zombor, Futak, Titel, 
út a Vaskapun át, Oravicabánya, Herkulesfür- 
dő, Csávós, Zimony, Belgrád, Tolvadia, Lippa, 
Becskerek), 3) Visszaút Bócsbe. Baudri három 
helyen: Újvidéken, Csávóson és Tolvadián tar
tózkodott hosszabb ideig. Újvidéken (az első 
levél 1837. július 13-án, az utolsó 1838. no
vember 8-án keltezett), ahol többek között az 
újonnan megválasztott szerb püspök portréját 
festette, Csávóson, az Endrődy család birto
kán, majd Tolvadián, ahol Gyertyánffy földbirto
kos lányának adott rajzórákat. Sajnálatos mó
don Baudri ebben az időben festett képei kö
zül egy sem lelhető fel - írja Gierse. Utazásai 
után, melyek sem anyagi helyzetének várt ja
vulását, sem művészi elismerést nem hoztak 
meg számára, Baudri Kölnben telepedett le, 
ahol hamarosan üvegfestő műhelyt alapított, 
részt vett a kölni dóm üvegablakainak helyre- 
állításában, és a város elismert polgáraként 
halt meg.

A napló kiadója, átdolgozója Ludwig Gierse 
(1913 ), ifjúságát Nagyszebenben töltötte, majd 
teológiát, történelmet és művészettörténetet 
hallgatott Bonnban és Bécsben. Pályája során 
elhelyezkedési tanácsadóként szociális munkát 
végzett, majd nyugdíjba vonulása óta számos

történelmi és művészettörténeti szakcikket pub
likált - különös tekintettel a déleurópai térség 
történelmére és kultúrájára.

Gierse, ha szükségesnek találta, rövidített 
Baudri szövegén, elhagyta például az időjárás
ról szóló beszámolókat, a naplójegyzeteket a 
mai írásmódhoz igazította. A kötetet név-, 
tárgy- és helymutató, a Baudri által ebben a 
korszakban festett képek jegyzéke, valamint a 
kiadványban szereplő illusztrációk listája egé
szíti ki. A sok tudományterületre kiterjedő jegy
zetek többségében Gierse személynevekhez, 
népszokásokhoz, régies kifejezésekhez, folyói
ratok és színdarabok címéhez fűz a megértést 
megkönnyítendő magyarázatokat, és megadja 
az alapvető szakirodalmat.

Rózsa Mária
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SAJTÓFIGYELŐ *

Corvina-kiállítást 
szponzorál a Sotheby’s

KÖLTÖZÖTT AZ IRODA

A londoni székhelyű Sotheby’s aukciósház új 
irodát nyitott Budapesten. Dr. Soraya Gráfin 
Stubenberg, a világhírű aukciósház képviselője 
mégsem innen, hanem a Graz melletti Guten- 
berg-kastélyból irányítja a cég magyarországi 
tevékenységét. (A Gutenberg-kastély egyébként 
a Panoráma Kiadó Ausztriai útikönyvében is 
szerepel: 1288 [!] óta a Stubenberg család tu
lajdona. ..)

A budapesti Sotheby’s iroda munkatársa, 
Rozsics István hétfőn és szerdán délután 2-6 
között várja az érdeklődőket személyesen a XI- 
II. kerület Kárpát utca 16. Vili. emelet 31-ben, 
vagy az 120-6373-as számú telefonon.

- Az iroda a napokban japán és kínai szak
értőket fogadott, akik ingyenes szaktanácsa
dást és értékbecslést tartottak a Hilton Szálló
ban - tudtuk meg az Országos Széchényi 
Könyvtár által rendezett és a Sotheby’s által 
szponzorált Corvina-kiállítás előkészítése végett 
Budapesten tartózkodó dr. Stubenbergtől. - 
Hasonló értékbecslésre került sor nemrég fest
ményeknél, és további szakértők meghívását is 
tervezzük. A Corvina-kiállítás április 6-i megnyi
tására Ausztriából dr. Ágnes Husslein, Lon
donból Peter Batkin és John Dowling igazga
tók látogatnak Budapestre, és tekintik meg az 
új irodát is.

Tőzsde Kurír 1, 1990. 6. sz.

Egy búvár halálára

- “Megvagy még?“ - kérdezte telefonon a 
minap. - "Elvágyók, Lajosom", - feleltem, - 
“Akkor még én is megmaradok’, - nyugtázta 
végül. Ezt azért jegyzem meg, mert mindketten 
Oroszlánok voltunk. Mi több: mindketten 1914. 
július 28-án délelőtt születtünk.

Szerda délután elment szellemi testvérem, 
tejtestvérem, az “ikertestvérem". Ezért is nehéz

írnom róla. Lajosunk valóban elment szerda 
délután budai lakásáról. Az utcán összesett, 
és meghalt. Az utóbbi hetekben már alig járt 
el hazulról. Néha fölhívott, olykor összejöttünk 
az eszpresszóban az Ostrom utca sarkán, 
időnként eljárt a Híd asztaltársaságba, az óbu
dai Krúdy-házba.

Már csak álmodozott. Hogy meg kellene 
még írni a velenceieket, a mexikóiakat, a grú- 
ziaiakat, és így tovább.

Tardy Lajos ugyanis mai Anonymus volt. 
A Gesta Hungarorum volt a mestersége. 
A magyarok tetteit, múltját, kalandjait, gyötrel
meit, kallódásait, sorsfordulatait kutatta évtize
deken át.

Búvárkodott. A mélytengeri áramlásokat fi
gyelte. A múltak éjszakáit ébresztette fel.

Sajátos, gyönyörű munkát végzett.
A pannonhalmi bencés levéltár vasajtajával 

szemben ez a felirat áll a falon:
‘Itt élnek a holtak.
És a némák beszélnek"...
Tardy Lajos életre keltette a múltakat és 

szólásra bírta a némákat.

A mi nemzetségünkben fehér holló az ilyen 
alkat. Hatalmas műveltség, fölényes nyelvtu
dás, lebírhatatlan szenvedély és kutatói kíván
csiság. Ha jól belegondolok, csak Brassai Sá
muelt, a kolozsvári Kelemen Lajos levéltárost, 
a mesélő Ráth-Végh Istvánt, vagy Rexa De
zsőt, Pest megye egykori főlevéltárosát említ
hetem. S messze a múltak porából Juliánus 
barátot, aki meg akarta találni a régi magyaro
kat.

Tardy is őket kereste. Jogász volt, író, mű
velődéstörténész, amatőr historikus. A jog- és 
államtudományok kandidátusa azonban túllé
pett a történészek merev határain: lebilincselő- 
en mesélt. Iskolatársa volt a felejthetetlen, tra
gikus pályatársunknak, Mátrai-Betegh Bélának, 
s egy ideig még a jogi karon is együtt tanul
tak, hogy néhány évtized múlva a Magyar 
Nemzet hasábjain ő adja le Lajos barátunk 
utazásainak újabb gyöngyszemeit.

Termetében magas, alkatában testes, modo
rában finom, hangjában halk ember volt. Bu
dai dolgozószobája falát alig lehetett látni: tör
ténelmi metszetek borítottak be minden helyet. 
Fejében ezernyi emlék, jegyzet, időpont, hely
szín, esemény, fordulat, egyéb bolyongott, üt
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között össze, kereste helyét, és pörölt. Grúziá
tól a Krímen át Velencéig, a bécsi levéltárakig, 
és még így tovább, mindent kijegyzetelt, fölbú- 
várlott és közzétett. “Az igazság a részletekben 
van," - mondta egyszer Illyés Gyula. Tardy La
jos a részleteket kutatta föl. És megírta a ma
gyar sorsokat a XI., a XII., a XIII. századoktól 
kezdve a húszadikig, a krími tatárok magyar 
rabjaitól kezdve a 48-49-es szabadságharc 
Ausztráliába került honvéd katonáiig, minden 
megörökítésre méltó részletét, Batu kán ma
gyarországi tolmácsa éppen úgy vonzotta és 
érdekelte, mint a szultán díszebédje, vagy “Si
mon, az esztergomi grúz*. A részletek, amelye
ket Tardy Lajos levéltárak ‘sápadt csendjében“ 
föltárt, vonzóbbak, mint ötszáz oldalas történe
lemkönyvek.

Mi volt a genezise tanulmányainak, könyvei
nek, sikereinek? Tardy Lajos “ikertestvérem" 
nem a királyokat írta meg, hanem az országla
kosokat. Nem a nagyembereket. A kisembere
ket. Ha megengednek egy képzavart: a kor
szak légkörét festette le.

Életrajza? Az megtalálható a lexikonokban. 
De a búcsúztató írója csak annyit fűz ezekhez, 
hogy élete olyan volt, mint e meggyötört és 
megtaposott nép fiainak majdnem a többsé
géé. Közhivatalnok, hadifogság, majd az Or
szágos Fordító Iroda igazgatója, azután az 
úgynevezett koholt vádak, végül börtön, nagy- 
sokára szabadulás, de valódi szabadság nél
kül. A börtöncellát finomabb cellák követték. 
Az 56 utáni mellőzöttségeké. Az ország egyik 
legműveltebb embere dolgozott vásárcsarno
kokban, volt könyvkereskedő-segéd, és még 
folytathatnám tovább. Az osztálytárs, Mátray- 
Betegh Béla mondta volt egyszer, hogy “...az 
a mi tragédiánk, hogy föl kell nézzünk azokra, 
akiket lenézünk*. E mondást megfordítanám. 
Ebben a szerencsétlen országban ezerszámra 
dolgoztak “lent* olyan emberek, akikre minden 
valamirevaló ország és társadalom fölnézhetett 
volna.

- Két évtizedet raboltak el az életemből - je
gyezte meg egyszer, a kezdődő szívbántalmak 
idején.

Nem hiába írta meg a krími tatárok rabjai
nak a történetét.

- Ha van túlvilág, legalább ott szabad leszel 
“ikertestvérem*, Tardy Lajos!

Ruffy Péter
Magyar Nemzet 1990. jan. 12. 10. sz.

Reformerek 
a történelemben

Gróf Széchényi Ferenc, 
a politikus

Amikor gróf Széchenyi István az 1825-ös or
szággyűlésen birtokainak egyévi teljes jövedel
mét egy magyar tudományos akadémia meg
alapítására ajánlotta fel, valójában apja, gróf 
Széchényi Ferenc programját valósította meg. 
Széchényi Ferenc már az 1780-as évek végén 
magyar tudós társaság megalakításán fárado
zott, pártolta a magyar nyelvű irodalmat, és a 
magyar nemzeti színjátszás megteremtésének 
egyik propagálója volt. Személyében az egyik 
legjelentősebb magyar politikus egyéniség lé
pett színre a XVIII. század utolsó évtizedeiben.

A köznemesi rangú végvári vitézek leszárma
zottja, Széchényi György várkapitány 1597-ben 
nyert grófi rangot. Az 1754. április 28-án Fer- 
tőszépiakon született Széchényi Ferenc már 
főúri neveltetésben részesült. Tizennyolc éves 
koráig Sopronban, majd a Mária Terézia alapí
totta bécsi Teresianumban tanult. 1776-ban a 
kőszegi királyi tábla ülnöke, 1783-ban pedig a 
horvát bán helyettese lett. Az európai művelt
ségű arisztokrata megismerkedett a felvilágoso
dás eszméivel, a korszak szabadkőműves 
mozgalmával (maga is belépett a szabadkőmű
vesek közé). A nyitott szellemű, fogékony ifjú 
II. József reformtörekvéseinek híve lett. A fiatal 
Kazinczy Ferenc így ír róla egy barátjának: 
'Széchényi egy királyi comissárius és föispány 
volt. Önként resignált. Egy szent hazafi. Igen ta
nult, igen nyájas, igen jó ember... Ha valaki 
ötét látja, hazafiúságát hallja, azonnal hozzáfog 
az íráshoz.'

1786-ban nyugat-európai körútra indult; Né
metországban, Belgiumban, Angliában járt. 
Utazása során döbbent rá nemzete elmaradott
ságára, s hazatérése után a korszak felvilágo
sult nemesi mozgalmának egyik vezető egyéni
sége lett.

A haladó szellemű főnemességhez kapcsolta 
házassága is: felesége gróf Festetics Julianna, 
a keszthelyi Georgikon megalapítójának a hú
ga volt. (Házasságukból öt gyermek született.) 
Személyi titkára a polgári származású, protes
táns Hajnóczy József, a későbbi magyar jako
binus mozgalom egyik mártírja, lányának zene
tanára pedig Verseghy Ferenc, a Marseillaise 
első magyar fordítója volt.
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Családi könyvtárát az 1780-as évektől tuda
tosan fejlesztette. Igyekezett összegyűjteni a 
nagy értékű magyar nyelvű kéziratokat és 
nyomtatványokat. Még bécsi tanulóévei alatt is
merkedett meg a kor neves régészeivel és ér
meszakértőivel; az ő hatásukra kezdett érmé
ket és régiségeket gyűjteni. Hajnóczy József
nek nagy érdemei voltak a gróf könyvtárának 
katalogizálásában (melyet később Kovachich 
Márton György folytatott) és muzeális értékű 
tárgyak megvásárlásában.

Az 1790-1791-es országgyűlésen fellépett a 
magyar nyelv hivatalossá tételéért, a protestán
sok szabad vallásgyakorlásáért, és a jobbágy
ság helyzetének rendezéséért.

A Martinovics-mozgalom leleplezése s a ma
gyar jakobinusok ellen indított per közelről 
érintette: a letartóztatottak többségével szoros 
kapcsolatban állt. A per s az ítéletek nyilván
valóvá tették előtte, hogy mindazok az elkép
zelések, amelyek II. József uralkodása alatt 
megvalósít hatóknak tűntek számára, I. Ferenc 
uralkodása alatt már reménytelenné váltak. 
Egyre inkább visszavonult a közélettől, könyv
tára és régiséggyűjteménye gyarapításával 
azonban nem hagyott fel. Az 1790-es évek vé
gétől ismét vállalt közéleti tisztségeket.

Amikor 1798-ban Somogy vármegye főispán
jává nevezték ki, Csokonai Vitéz Mihály vers
ben köszöntötte:

‘Az ő kedves nevét emlegetik máig 
A Drávától fogva Adria partjáig...
Az a három ország áldja és tiszteli, 
Magyarország pedig az égig emeli.
Erdély csodálkozva hirdeti, s hálával,
Miket tesz a magyar literaturával!"

1799-ben főkamarás, 1800-ban az országbíró 
helyettese lett. 1802 márciusában engedélyt 
kért az uralkodótól arra, hogy könyv-, érme-, 
régiség- és képgyűjteményét hazájának ado
mányozhassa. 1808-ban Széchényiné Festetics 
Julianna ásványgyűjteményével megvetette a 
természettudományi gyűjtemény alapjait is.

A gyűjteményeket 1811 júniusában mutatták 
be először a nagyközönségnek. A múzeum 
önálló épülete azonban csak jóval később, 
1847-ben készült el, Pollack Mihály városi épí
tész tervei alapján - a londoni, a berlini és a 
müncheni múzeumok után a világ negyedik, 
eleve múzeumnak szánt épületeként! Múzeum- 
és képtáralapítása nemzetközi elismerést is 
hozott Széchényi Ferenc számára: a göttingai,

a jénai és a belga tudományos akadémia vá
lasztotta tagjává. 1808-ban érdemeiért az ural
kodótól megkapta az aranygyapjas rendet.

Utolsó éveiben vallásos visszavonultságban 
élt. Élete végén még egy könyvtárat adomá
nyozott az országnak: Sopronban.

Széchényi Ferenc 1820. december 13-án 
hunyt el Bécsben. Halálával azonban a mun
ka, amelyet elkezdett, nem szakadt meg: foly
tatója s kiteljesítője fia, s annak kortársai let
tek. ‘Atyám nagyon szeret, mert ifjú korában 
hozzám hasonlított" - írta naplójában fia, Szé
chényi István.

Kővágó Sarolta-Dörnyei László 
Élet és Tudomány, 1990. 6. sz. febr. 9.

BONFINI
Mátyás király udvartartását az ott tartózkodó, 

neves humanista művészek és tudósok is hí
ressé tették. Közülük is kiemelkedett az Itáliá
ból érkezett historikus, Antonio Bonfini, akinek 
számos alkotása ma is a magyar történetírás 
nélkülözhetetlen forrásanyagát képezi.

Az utókor sem feledkezett meg róla: 1934- 
ben a budavári királyi palota nyugati teraszán, 
a Csikós-udvarra vezető, Ybl tervezte fedett 
lépcső mellett felavatták Bonfini mellszobrát. 
A bronzból öntött alkotást dr. Farkas Zoltán 
mintázta és gr. Festetics Domokos ajándéka
ként került a Várba, a nevezetes Oroszlános 
kapu bejárata közelébe. Az avatóünnepség ko
rabeli fontosságát jellemzi az a tény, hogy Bu
dapest polgármesterén és az olasz nagyköve
ten kívül - számos díszvendég sorában - 
részt vett maga a kormányzó is.

A szobor históriája azonban nem ért véget a 
leleplezéssel. Festetics gróf kérésére Farkas 
Zoltán egy másodpéldányt készített a műről, 
amely ajándékként Bonfini szülővárosába, As- 
coli Picenoba került. Az emlékművet a Palazzo 
Comunale, a városi tanács XVII. századi épüle
tének udvarán 1935. június 3-án avatták fel. 
Vörös márványból faragott talapzatát - akár
csak a budai alkotásét - neves építész, Árkay 
Bertalan tervezte. A talapzatra a következő 
szöveget vésték: In memória dél grande asco- 
lano illustre storiografo di Mattia Corvino re 
d’Ungheria la capitale Ungherese Budapest, 
Pose MCMXXXV. A hátoldalon az ajándékozó 
és a művész nevét örökítették meg: Donavit 
comes Dominicus Festetic, sculpsit Zoltán Far
kas. Ascoli városa ma is megbecsüléssel őrzi 
az emlékművet, amelynek alkotóját - elismeré
se jeléül - az olasz király a Korona-renddel 
tüntette ki.
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A Bonfini-szobrok készítője, dr. Farkas Zol
tán a magyar művészettörténet egyik különös 
egyénisége volt. Az 1900-ban Cinkotán szüle
tett fiatalember szabályszerűen elvégezte a 
Képzőművészeti Főiskolát, majd rövid ideig Pá
rizsban tanult. Igen sok kiállításon vett részt, 
több kitüntetésben részesült. Pályája során 
számos egyházi szobrot készített, de az ő ne
véhez fűződik Liszt Ferenc domborműves em
léktáblája a Zeneakadémia régi Andrássy úti 
épületén, az Akadémia utcában található Bem 
József-dombormű, továbbá a várbeli Mária 
Magdolna-templomban elhelyezett Kapisztrán- 
portró, vagy Liszt Ferenc Genfben felavatott 
emléktáblája.

Nemcsak a képzőművészetek iránt érdeklő
dött: művészeti tanulmányai mellett - meglehe
tősen szokatlan párosításként - megszerezte a 
jogi diplomát is. A harmincas években jól me
nő ügyvédi tevékenységet folytatott, miközben 
egyre kiforrottabb szobrászati alkotásokkal hív
ta fel magára a figyelmet. (Azóta sem lepleztek 
le praktizáló ügyvéd által alkotott köztéri em
lékművet Budapesten.)

1944/45 vészterhes fordulója, az ostromlott 
fővárosban üldözöttek százai életét mentette 
meg. A spanyol nagykövetség jogtanácsosa
ként sikerült olyan iratokat szereznie, amelyek 
biztonságot nyújtottak a menekülőknek. A há
borús viszonyok között, tragikus baleset oltotta 
ki életét. Egy romos ház liftaknájába zuhanva 
halálra zúzta magát. ‘Igen jó, finom átérzésű 
szobrász, kitűnő portrétista volt. Bizonyosan 
sokra vitte volna* - írta róla Passuth László.

A budavári Bonfini-szobor sem élte túl alko
tóját: nyomtalanul eltűnt a Vár ostroma során. 
Az idei, 1990-es esztendő - Mátyás király ha
lálának 500. évfordulója - jó alkalom lenne ar
ra, hogy Bonfini ismét szobrot kapjon Budán. 
Ez az emlékmű nemcsak a humanista törté
netíró, hanem hajdani megörökítője, az üldö
zötteket mentő, tehetséges fiatal szobrász, a 
45 évvel ezelőtt elhunyt dr. Farkas Zoltán em
léke előtt is tisztelegne.

Prohászka László 
Magyar Nemzet, 1990. márc. 9.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

Volt egyszer egy 
Kis Híradó...

... most nincs, pedig nagy szükség lenne 
rá.

A Kis Híradót 1977-ben SZB-titkárként Ju
hász Lászlóné indította, kibocsátása mindmáig 
szakszervezeti ügy volt, az SZB-titkár, ill. ké
sőbb a szervezési titkár feladata. 1977-ben a 
könyvtár a 3 központi épületén kívül, a város 
különböző pontjain található további 6-7 he
lyen dolgozott, így a megbízható információ- 
csere és a közérdekű közlendők hirdetése 
nem volt egyszerű feladat. Juhász Jutka célja 
a Kis Híradóval a gyors hírközlés volt, a min
denkit érdeklő és a mindenkire vonatkozó in
formációk eljuttatása a könyvtár minden dolgo
zójához. Segítőtársával, Homor Ferenccel gyor
san leírták az egyes számokat, a kézirattal H. 
Feri elvillamosozott a Guszev utcai nyomdába 
- és gyakran ő hozta vissza is a kész példá
nyokat. Inotai Istvánnal hárman azonnal körbe
járták az egymás között felosztott területet, a 
címzettek (vezetők, társadalmi tisztségviselők) 
asztalára tettek 1-1 példányt, ügyelve, hogy 
ezen felül minden egyes szobába kerüljön Kis 
Híradó.

Az utóbbi időben lelassultunk, a nyomdába 
küldés-visszaküldés, a házon belüli elosztás 
már 1-2 hetet is igénybe vett, így nemegyszer 
előfordult, hogy egy meghirdetett program, 
vagy határidő után érkezett meg a Kis Híradó. 
Senki nem állíthatja, hogy ez kellemesen ösz
tönözné a szerkesztőt.

Az 1985/4. számtól szerkesztettem a Kis Hí
radót, évente 7 -10 számot állítottam össze, 
voltak jól sikerült, teljesnek tűnő, és voltak kín
nal összehozott számok is.

Összefoglalva azt mondhatom, hogy mindig 
nagyon meg kellett küzdenem a hírekért. 
A gyorsaság mellett ez a másik nagy gond.

Többször kértem az illetékes vezetőket, a 
közhasznú ügyintéző osztályokat, hogy a Kis 
Híradón keresztül juttassák el közlendőiket a 
dolgozókhoz. Hasonlóan szinte minden szak- 
szervezeti bizalmi testületi ülésen kértem a 
résztvevőket, hogy vegyenek részt a Kis Hír
adó munkájában - mindezt eredménytelenül. 
Ugyanakkor gyakran számonkérték tőlem, 
hogy ezt, vagy azt miért nem közöltem, vagy

valaki a folyosón jóindulatúan megkérdezte, 
hogy '...ezt nem kellett volna a Kis Híradóban 
közölni?* Mit tudtam válaszolni? Bizony, kellett 
volna, de honnan tudtam volna?

Az elmúlt egy év során már többször elhatá
roztam, hogy több számot nem csinálok, de 
ilyenkor mindig akadt 1-1 olyan téma (üdülés, 
ösztöndíj, Bibliotheca Corviniana, stb.), amihez 
érdemes volt további híreket koldulni.

Az 1990/1. számot azonban általam már 
több szám nem fogja követni. Úgy érzem, 
hogy az adott lehetőségek között teljesítettem 
ezt a feladatot, és most már meg kell újítani, 
ill. más alapokra kell helyezni ezt a fajta infor
mációközlést.

A jövőben ez már nem társadalmi munka, 
nem szakszervezeti feladat lesz. Az állami ve
zetésnek kötelezően biztosítania kell az infor
mációközlést, ennek egyik eszköze lehet a Kis 
Híradó, szerkesztőjének pedig az állami veze
téshez, ill. annak hírforrásaihoz közel álló sze
mélynek kell lennie.

Karácsonyi Rózsa

Levél a Székelyföldről

Nemzetközi Csereszolgálatunk az alábbi le
velet kapta egy székelyföldi líceum tanárától:

‘Nem is tudom, hogyan kezdjem, miként kö
szöntsem Önöket soraimmal. Az évek során 
annyi tisztelet és hála gyűlt bennem Önök 
iránt, hogy megvallom, nagyon elfogódott va
gyok. Mindenekelőtt köszönetemet és hálámat 
szeretném kifejezni azért a kitartó, csendes, de 
szívós munkáért, amit értünk, a határokon kí
vüli magyarokért tettek. Önök tudják a legjob
ban, milyen változatos ötleteket kellett kigon
dolniuk ahhoz, hogy a magyar könyv eljusson 
oda, ahová kell. Volt egy időszak, amikor főleg 
műszaki könyveket kértünk, mert értelmisé
günk képzésének ez volt a még megmaradt 
lehetősége. Voltak persze kétségeim, hogy ez 
az értelmiség nem lesz képes majd meghalad
ni a reál műveltség korlátáit. Most örömmel lá
tom, hogy a decemberi forradalom nehéz nap
jaiban éppen ez az értelmiség volt a legsikere
sebb itteni dolgainkban. Racionális eszme- 
rendszere, prakticizmusa, szervezőképessége 
mindenhol vezető helyekre emelte. Mostani fia
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tál értelmiségünk legjobb része műszaki értel
miségi. Önök boldogok lehetnek, mert egy 
rendkívül nehéz és veszélyes korszakban ma
ximálisan megtették a kötelességüket a ma
gyarság iránt. Mostanában is, amint Andris fi
amtól tudom, két kézzel osztották az odaláto
gató atyafiaknak a könyvet. Most persze más 
a helyzet, óriási az érdeklődés a magyar 
könyv iránt. Az itteni könyvesbolt előtt hosszú 
sor van, amióta kapható a magyar könyv, és a 
sorbanálló nem válogat, áhítattal veszi át a ko
moly szakkönyvet éppúgy, mint a ponyvát. 
Hogy ment-e a könyvek által előbbre a világ? 
Egy ilyen nagy társadalmi omlás és születés 
mutatja meg igazán, hogy igenis megy előre, 
és a könyvek által is. Az évek során össze
gyűlt könyveimnek is most igazán megjött a 
haszna. Nem győzöm a helytörténet, a ma
gyarság történetének, a művelődéstörténetnek 
különböző területeiről jövő kérdések bemutatá

sát az iskolában. Úgy vagyunk, mint a sivatagi 
vándor: amikor végre eljutunk az életet jelentő 
forrásig, s egymás kezéből kapkodnánk ki a 
csuport, hogy szomjunkat elolthassuk. Nem fe
ledhetjük soha, hogy a nehéz időkben Önök 
voltak, akikre könyvínségünkben számíthattunk.

Nem tudom, Osztályvezető Úr, vallásos-e, 
vagy nem. Ha igen, kívánom, hogy a Jó Isten 
őrizze meg egészségben; ha nem, akkor a 
Nagy Természet adja meg továbbra is az erőt, 
lelkének békét és megelégedést. Nagyon meg
tisztelne, ha legközelebbi útja alkalmával felke
resné szerény otthonunkat is.

Őszinte tisztelettel és hálával:
A. D. tanár
Székelyföld, 1990. április 2.'

Közli: Vekerdi József
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A Híradó "célszám"-áról

Kétségtelen, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár történetének egyik legnagyobb érdek
lődéssel kísért eseménye a Mátyás király halá
la 500. évfordulója alkalmából rendezett, nagy
szabású "Bibliotheca Corviniana* kiállítás. Bi
zonyság erre többek között az eseményeknek 
az igen jelentős hazai és külföldi visszhangja. 
Ezért úgy gondoltuk, hogy ezen összevont 
számban elsősorban a kiállítással foglalkozó 
írásokat tesszük közzé. Szerettünk volna egy 
‘cólszámot* kialakítani. Természetesen e célki
tűzésnek számos akadálya volt. Elsősorban a 
vonatkozó kéziratok megszerzésének ismert 
nehézségei. így tehát nemcsak a szerkesztősé

gen múlott, hogy nem sikerült a kiállítás min
den vonatkozásának a bemutatása. Például 
egyebek mellett szerettük volna ismertetni, be
mutatni a Budapesti Történeti Múzeum által 
rendezett, párhuzamos "Matthias Rex* kiállítást, 
ígéretet kaptunk a beszámoló elkészítésére, 
cikket viszont nem. Mégis úgy gondoljuk, hogy 
így is talán sikerült a kiállítást és az azzal 
kapcsolatos kiadványokat valamelyest bemutat
ni.

Végül továbbra is kérjük azokat a tisztelt 
kollégákat, akiknek volna még mondanivalójuk 
a "Bibliotheca Corviniana" kiállítással kapcsolat
ban, legyenek szívesek megírni azt. Előre is 
köszönjük fáradozásukat!

B. Gy.
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HIRDETÉS

Az
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Külföldi folyóiratok központi katalógusa

Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztősége kiadásában

MEGJELENT 
a

Külföldi időszaki kiadványok a magyar könyv
tárakban a 17. századtól 1970-ig

című lelőhelyjegyzék 
H - K kötete.

A fenti mű a Külföldi időszaki kiadványok közpon
ti katalógusa 1970-ig teijedő sorozatának kötetek
ben való megjelentetése. Elkészültekor teljes terje
delme nyolc + Addendum kötet lesz, és mintegy 
36-38 ezer hazai lelőhellyel rendelkező külföldi 
időszaki kiadvány címét fogja tartalmazni.

A már megjelent három kötet (H - K, L - N + Kiegészítő) együtt több, mint 10.000, 
magyarországi könyvtárakban megtalálható külföldi időszaki kiadvány adatait tartalmaz
za.
A kötetek megjelentetése - szerkesztéstechnikai okokból - nem ábécé sorrendben, ha
nem a következőképpen történik: L - N, H - K, D - G, O - R, S - T, U - Z, B - C, A, 
Addendum. A megjelent H - K és L - N betűs kötetek mellett szereplő, ún. A kiegészí
tő kötet az egyes kötetek megjelenéséig - ideiglenes jelleggel - azokat a címeket teszi 
közzé, melyek a soron következő kötetekbe tartoznának, ám közreadásukkal a megtalál
ható címek mennyisége - s ezáltal a lelőhelyjegyzék használhatósága fokozódik.
A kötet kiadását a Kulturális Alaptól nyert támogatás tette lehetővé; a nyomdai és köté
szeti munkák az OSZK üzemeiben készültek.
A H - K kötet megrendelhető a KFKK Retrospektív Lelőhelyjegyzék Szerkesztőségénél, 
illetőleg az OSZK Kiadványtárában.
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