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KRÓNIKA

Az OSZK hírei
A Főigazgatói Kollégium július 27-ón tartott ülésé

nek valamennyi témája az olvasószolgálati, tájékoztató 
és bibliográfiai munka kérdéseivel foglalkozott. Ottovay 
László főosztályvezető terjesztette elő az OSZK új 
használati szabályzatának (Dallos Eszter által összeállí
tott) tervezetét. A tervezet vitája során felmerült nagy
számú kiegészítő, illetve módosító javaslat alapján a 
főigazgató annak átdolgozása mellett döntött. Az újon
nan kidolgozandó használati szabályzat - a határozat 
értelmében - ismét a Főigazgatói Kollégium elé kerül, 
és azt követően lép életbe.

Ugyancsak Ottovay László terjesztett elő javaslatot 
az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály átszerve
zésére vonatkozóan. A javaslat az egyes szervezeti 
egységek létszámának, feladatkörének és részben el
nevezésének módosítására vonatkozott, amelyeket a 
korszerűbb tájékoztatási módszerek és a hatékonyabb 
dokumentumforgalmazás kialakításával indokolt. A Fő

igazgatói kollégium az egész kérdés további vizsgála
tát tartotta szükségesnek, és ezért a jelenlegi javaslat
tal kapcsolatban nem hozott döntést.

Az ülés harmadik napirendi pontja a Kertész Gyula 
osztályvezető által összeállított pályázat megvitatása 
volt. Címe: "Pályázat a Magyar Könyvószet 1921-1944. 
Külföldi magyar nyelvű könyvek c. hungarika bibliog
ráfiai ciklus megindításának a Magyarságkutatás c. 
program keretében való támogatására." A pályázat 
célkitűzése, hogy lehetőséget teremtsen a retrospektív 
nemzeti bibliográfiai munkálatok folytatásaként (a terü
leti hungarikumok regisztrálását követő) a külföldi 
nyelvi hungarikumok bibliográfiai számbavételének 
hosszú távú tervéhez. Az előterjesztést, amely a fel
adatokat összegezte, valamint alternatívákkal felvázolta 
a munkák sorrendjét és volumenét, a kollégium elfo
gadta.

*

A prágai Nemzeti Könyvtár (Narodní Knihovna) 
igazgatója, Dr. Vojtech Bálik meghívta Beöthynó Kozo- 
csa Ildikó osztályvezetőt egy, a XI. századból szárma
zó, miniatúrákkal gazdagon illusztrált, pergamenre 
írott, ún. Vysegrádi-kódex megvizsgálására és terve
zett konzerválására vonatkozó tanácsadásra. Egyúttal 
felkérte: tartson előadást az illuminált pergamen kéz
iratok konzerválási módszereiről.

A szakértői körben tartott megbeszéléseken restau-

KÁRPÁTI ZOLTÁN 
(1970-1992)

Tragikus körülmények között, nagyon fiatalon, életé
nek 22. évében eltávozott soraink közül munkatár
sunk, Kárpáti Zoltán.

Az OSZK-ba 1990. decemberében került a Raktári 
osztályra, majd 1992. januárjában a códulasokszoro- 
sító dolgozója lett.

Az örökmozgó fiatalembernek nagy tervei voltak 
a továbbképzéséről: hallgatója volt a könyvtár
asszisztensi tanfolyamnak, és készült az egyetemi fel
vételi vizsgára is. Ám a sors közbeszólt. Ez alkalom
mal nagy örömmel készült az ausztriai kirándulásra, 
- ahonnan soha nem tért vissza közénk.

rátörök, kémikusok, biológusok, kózirattárosok, bőr
vegyészek vitatták meg a rendkívüli nemzeti értéket 
képviselő kódex konzerválási problémáit.

Beöthynó Kozocsa Ildikó diavetítéssel kísért előadá
sát - Súlyosan károsodott pergamen kódexek restau
rálásának lehetőségei címmel - a könyvtár szakem
berein kívül más intézmények meghívott vendégei is 
meghallgatták. Az előadás után élénk beszélgetéssel 
folytatódott a szakemberek találkozója.
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Személyi hírek és változások 1992. július 1. -
augusztus 31.

Új dolgozóink

Balázs Jánosné ügyvit. II. Gazd. ig. titkársága; Bany- 
utánó Gyarmati Erzsébet szakaik. IV. MNB Könyvek 
szerk.; Farkas Péter pf. Biztonsági oszt.; Gulyás Gab
riella ügyvit. II. KMK Olvasószolg. kút. oszt.; Szanyi 
Ilona szakaik. IV. Olvasószolg. oszt.

Eltávoztak a könyvtárból

ÁTHELYEZÉSSEL:

Dr. Bánosi György szakaik. IV. Illyés Gyula Gimná
zium; Csepregi Klára szakaik. IV. Római Idegenforgal
mi Szakközépek.; Farkas Adrienné szakaik. III. Kolibri 
Színház; Újvári Csaba szakaik. IV. egri Dobó István 
Gimnázium

A MUNKAVISZONY
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL SZŰNT MEG:

Gácsinó Ekler Ágnes szakaik. IV.; Kolozsvári Gábor 
bm. I.; Simoncsics Ferenc pf.; Szigeti Norbert szm. II., 
Dr. Tarján Gábornó szakaik. IV.

ELHUNYT:

Kárpáti Zoltán ügyvit. II.

KITÜNTETÉSEK
(1992. aug. 20.)
Szinnyei József-díj: Gerő Zsoltné

Dr. Pajkossy György

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

LIBER konferencia Budapesten 
"A könyvtárosok a kutatócsoportok látens tagjai"

Július 1-4 között Budapesten, az Országos Széché
nyi Könyvtárban tartotta 1992. évi konferenciáját és 
közgyűlését a LIBER, az Európai Kutató Könyvtárak 
Ligája (Ligue des Bibliothéques Européennes de Re- 
cherche). Ez az 1971-ben, az Európa Tanács támoga
tásával létrehozott könyvtári együttműködési szervezet 
nemzeti könyvtárakat, egyetemi könyvtárakat, tudo
mányos könyvtárakat tömörít.

Az éves konferencián, illetve közgyűlésen kfvül a 
LIBER-ben az érdemi munka 5-10 fős munkacsopor
tokban folyik, mint pl.:

- könyvtárópftós
- gépesítés
- könyvtártörténet
- könyvritkaságok és kéziratok
- könyvtári menedzsment, stb.

a témakörök, melyekkel foglalkoznak:
- a könyvtári épületek légkondicionálása
- távol-keleti gyűjtemények az európai könyvtárak

ban
- a kéziratok szerzői joga, stb.

Az Országos Széchényi Könyvtár a LIBER által ko
ordinált "A mikroformátumok európai regisztere" pro
jekt révén kapcsolódott be a szervezet munkájába.

A LIBER jelenlegi vezetói:
- John Michael Smethurst, elnök (The British Li- 

brary főigazgatója)
- Esko Hákli, alelnök (a Helsinki Egyetemi és Nem

zeti Könyvtár főigazgatója)
- Maria Luisa Cabral, titkár (a Portugál Nemzeti 

Könyvtár munkatársa)

A budapesti konferencia egyik különlegessége volt, 
hogy első alkalommal rendezték volt szocialista or
szágban. A másik szokatlan dolog az volt, hogy 
150 DM részvételi dijat kértünk, korábban nem volt 
részvételi díj. Erre azért kényszerült az OSZK, mert 
semmilyen pénzügyi támogatásra nem számíthatott. 
Szerettük volna viszont, hogy minél több magyar 
könyvtáros is részt vehessen a konferencián, ezért - 
a tanácskozás nyelve angol lóvén, - szinkron tolmá
csolást biztosítottunk, ez pedig elég sokba került.
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A részvételi díj ellenére sokkal többen jelentkeztek a 
konferenciára, mint az előző évben: 30 országból kö
zel 200 résztvevő volt, közülük a fele külföldi.

Növelte a konferencia iránti figyelmet az a szeren
csés véletlen is, hogy egyidőben zajlott Budapesten 
az Európa Tanács szűkített parlamenti közgyűlése, va
lamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte
kezlet parlamenti közgyűlése. Antall József miniszterel
nök, a konferencia védnöke bevezető előadásában 
utalt is erre a párhuzamosságra, kiemelve, hogy az 
európai kultúra, mely a világkultúra alapjává vált és 
amelyre a befogadó-, asszimiláló-, illetve kisugárzókó- 
pesség egyaránt jellemző, mindig képes volt megfele
lően reagálni, válaszolni a váltakozásokra. A miniszter- 
elnök úr - volt könyvtáros - felhívta a könyv
tárosoknak, "a kutatócsoportok látens tagjaidnak fi
gyelmét, hogy fel kell készülniük azokra a kihívásokra, 
amit a számítástechnika megjelenése idéz elő a 
könyvtárakban.

A konferenciát egy kétnapos előkonferencia 
("workshop") vezette be. Ezen a volt szocialista orszá
gok egy-egy meghívott könyvtárosa az Európa Ta
nács vendégeként vett részt, a balti államoktól Albá
niáig. Az előkonferencia témája a könyvtári menedzs
ment volt, és az Európa Tanács szándéka szerint a 
kelet-nyugati könyvtári együttműködést segítette elő.

A LIBER konferencia témája ("Coping with Change") 
pedig az volt, hogyan tudnak a könyvtárak, a könyv
tárügy megbirkózni a változásokkal, a változások 
okozta kihívással. Változásokról politikai és szakmai 
téren egyaránt szó van. A Közép- és Kelet-Európábán 
végbement változások új alapokra helyezik könyvtári 
téren is mind a volt szocialista országok egymáshoz 
való viszonyát, mind ezeknek a nyugat-európai orszá
gokhoz való viszonyát. De a nyugat-európai egysége
sítési törekvések is valódi kihívást jelentenek a könyv
tárak számára. Szakmai téren elsősorban a publiká
ciók tömegének (közhelyszerűen emlegetett, de tény
ként létező) növekedése jelenti a kihívást, valamint az 
elektronika, a számítástechnika térhódítása az informá
ciók közvetítésében, tárolásában, és egyre inkább in
formációhordozóként is.

Mind az előkonferencia, mind a konferencia sokol
dalú megvilágításban kísérelt meg választ adni a kér
désekre, - amint azt az alább felsorolt címek igazol
ják:

Róbert Davies (szakértő, London): Új helyzetben a 
könyvtárak a volt szocialista országokban;

Vojtech Bálik (Nemzeti Könyvtár, Prága): Kihívások 
és lehetőségek a kutató könyvtárak fejlesztésére a volt 
szocialista országokban;

Brenda Moon (Egyetemi Könyvtár, Edinburgh): Ho
gyan tudják alakítani a könyvtárak közös politikájukat 
és befolyásukat a kormányra?

Vajda Erik (OMIKK): A könyvtári és információs 
rendszer szerkezete és prioritásai egy kis országban;

Andreas Anderhub (Egyetemi Könyvtár, Mainz): Egy 
egyetemi könyvtár politikája és menedzsmentje;

A. Bossers (Pica, Hága): Menedzseri döntések a 
könyvtári automatizálás bevezetésénél egy kutató- 
könyvtárban;

Martin Svoboda (Nemzeti Könyvtár, Prága): Auto
matizálás a volt szocialista országok kutatókönyvtárai
ban; hogyan tovább?

Lars-Erik Sanner (Egyetemi Könyvtár, Stockholm): 
Gyűjtemónyfejlesztósi politika a változás időszakában;

Vladas Bulavas (Litván Nemzeti Könyvtár): Gyűjte- 
ményfejlesztés a volt szocialista országokban.

★

LIBER konferencia:
Esko Hákli: Hogyan birkóznak meg a változásokkal 

az európai könyvtárak: a LIBER perspektívája;
Marschall Miklós (főpolgármester-helyettes, Buda

pest): A kultúra finanszírozásának kérdései;
Rózsa György (MTA Könyvtár): A magyar kutató- 

könyvtárak: hozzájárulásuk az európai kultúrához és 
kulturális örökséghez;

Máder Béla (JATE Központi Könyvtára, Szeged): 
Hogy reagálhatunk a változásokra a nehéz körülmé
nyek között?

Berke Barnabásnó (OSZK): Az Országos Széchényi 
Könyvtárról és aktuális feladatairól;

S.P. Green - Nicole Simon (The British Library, 
London - Bibliothéque National, Párizs): Gyűjtemény 
menedzsment a változás időszakában: menedzseri 
szemlélet;

Ann Matheson (Skót Nemzeti Könyvtár): Egy euró
pai adatbázis felé (pl. retrospektív gépi feldolgozás, 
szabványok, osztott katalogizálás, nemzeti bibliográ
fiák);

K. Krarup (Királyi Könyvtár, Koppenhága): A szol
gáltatás-orientált könyvtár felé;

H.A. Koch (Állami és Egyetemi Könyvtár, Bremen): 
A változtatás menedzselése; létszám, szerkezet, okta
tás, képzés;

Patrícia Donion (ír Nemzeti Könyvtár): Hogy reagál
hatunk a változásokra a nehéz körülmények között?

Elmar Mittler: Épületek a jövő számára: a könyvtári 
építészet alkalmazkodik a változásokhoz;

Brenda Moon: 2000 felé: az európai kutatókönyvtá
rak jövője.

A konferencia szakmai része budapesti könyvtárak 
megtekintésével fejeződött be: a külföldi vendégek a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárát, az Or
szággyűlési Könyvtárat, az Egyetemi Könyvtárat, a 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárát, a Buda
pesti Műszaki Egyetem Könyvtárát, a Pázmány Péter 
Hittudományi Akadémia Könyvtárát és a Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtárat látogatták meg. Július 4-ón a 
konferencia résztvevői Esztergomba kirándultak, ahol 
a főszókesegyház, a Simor Könyvtár, a levéltár és a 
Keresztény Múzeum megtekintése szerepelt a prog
ramban.

*

A LIBER konferencia megrendezését eredetileg az 
AGROINFORM vállalta el, ehhez segítségül az OSZK- 
tól a helyiségeket kérte. Az OSZK ezt meg is ígérte. 
Időközben azonban az AGROINFORM gyakorlatilag
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visszalépett az egész ügyből, de akkor ez már nem 
AGROINFORM-ügy, hanem magyar ügy volt, hiszen 
háromnegyed évvel a konferencia előtt lemondani a 
rendezést azt jelentette volna a LIBER vezetősége 
számára, hogy "a magyarok" elvállalták, majd vissza
léptek. Ezért gondolta a könyvtár vezetősége, hogy 
ebben az esetben az OSZK egyedül is vállalja a kon
ferencia megszervezését.

Utólag megállapíthatjuk, hogy szerencsés döntés 
volt: a konferencia megrendezése növelte az OSZK - 
és ezáltal az egész magyar könyvtárügy - tekintélyét;

munkatársaink és számos magyar könyvtáros részt
vevői lehettek egy rangos nemzetközi konferenciának; 
ismeretséget köthettek az európai könyvtáros társa
dalom jeles képviselőivel. Az új vezetésű és részben 
új személyi összetételű Kulturális és Marketing Irodá
nak ez volt az első nagy nemzetközi rendezvénye, és 
sikerrel oldották meg a feladatokat. Mind a LIBER ve
zetőségének és a konferencia résztvevőinek meg
nyilatkozásai, mind az utólag érkezett köszönőlevelek 
azt tanúsítják, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 
jó munkát végzett a konferencia megszervezésével.

Poprády Géza

Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója

1992. augusztus 16-18.
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

Harmadik alkalommal találkoztak a külföldön óló magyar könyvtárosok Budapesten és cseréltek gondolato
kat szakmai kérdésekről.

Az első konferencián, 1980-ban még elsősorban nyugati országokban működő szakemberek hoztak hírt, s 
ismertették - elsősorban egymás között, viszonylag szűk körben - szakmai tapasztalataikat. 1985-ben, a máso
dik konferencián a hazai résztvevők köre már jelentősen bővült. A harmadik konferencia hozta meg az eddig 
legteljesebb szakmai kör találkozását, ez alkalommal a nyugati és hazai könyvtárosok mellett igen nagy szám
ban vettek részt a szomszédos országok magyar könyvtárosai. Losonc és Koppenhága, Zürich és Kózdivásár- 
hely, Zilah és Toronto, Dunaszerdahely és Hátfalú, Marosvásárhely, Kolozsvár és New York, Glassboro és Párizs 
magyar könyvtárosai tanácskoztak az előadótermekben, folyosókon és fehér asztalnál. A munka négy szekció
ban folyt.

Két hagyományos téma: a hungarika kérdés és a könyvtári modernizáció valamennyi konferencián szere
pelt, az olvasók és olvasás problémái már a második konferencián is sok szakembert foglalkoztatott, új téma
ként szerepelt a társadalmi változások nyomán a könyvtárak hazai helyzetének ismertetése. A négy szekció té
mái tehát a következő főbb szakterületeket ölelték fel:

I. szekció: Rendszerváltás a magyar könyvtárakban
II. szekció: Könyvtárak a hátrányos helyzetű olvasókért

III. szekció: Külföldi hungarikagyűjtós és -feltárás
IV. szekció: Gépesítés a könyvtárakban

Valamennyi szekcióban hasznos és tartalmas munka folyt. Hazai és külföldi kollégák egyaránt nyereségnek 
érezték a találkozást. Megismertük egymás eredményeit, és kirajzolódtak a további teendők körvonalai. Érdemes 
volt találkozni, s remélhetőleg a jövőben számos területen sokféle keretben folytathatjuk az együtt munkálkodást.

Kovács Ilona

A periodikumok rekatalogizálása

A 60-as években is divatos volt az OSZK szolgálati 
katalógusát szidni: nehéz benne keresni, bizonyos ko
rokban bizonyos adatokat nem lehet benne megtalálni 
úgy bibliográfiai, mint állományi adatokat. Nincs egy
séges címfelvétele a periodikumoknak, és a felvételek 
nem a nemzetközi szabvány szerint készülnek - mon
dogatták.

A kritika bizonyos mértékig jogos volt. A régi, mün
cheni típusú katalógus - melyet még Szinnyei József

indított el - bár alapos és precíz volt, de sokszor át
tekinthetetlen, mert a bibliográfiai adatok változásait az 
állományi jelölés közben vezették, és ezek az adatok 
a kézírások folytán néha összemosódtak. A külföldi cí
mek felvétele pedig siralmas volt, mert az akkori sza
bályzat alig kívánt róluk bibliográfiai feltárást, csak az 
állományt regisztrálták jószerével.

Arról Dezsényi Béla - akkori osztályvezető - sem 
tehetett, hogy elhelyeztek osztályán dilettánsokat is,
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kik pártfeladatnak tekintették az újításokat! Hagyjuk el 
a kiadókat, a nyomdákat, bizonyos szerkesztői cso
portokat (mint főszerk., szerk., stb.). Az állomány feltá
rását elóg csak a hiányok megjelölésével vezetni. Eb
ből a korszakból bizony nem tudtunk és tudunk felvi
lágosítást adni ezekről a fontos adatokról, és arról 
sem, hogy egy-egy évfolyam hány számot rejt magá
ban.

Dezsényi Béla vezetése alatt 1952-ben állították fel 
- külföldi mintára - a kardexnyilvántartást és vele 
együtt a kurrens anyagoknak egy egységesebb, átte
kinthetőbb címfelvételét alakították ki. Ennek mintájára 
fokozatosan a régi anyagot is rekatalogizálni kezdték 
visszamenőleg a cím kezdetéig. Itt már szétvált a bib
liográfiai és az állományi adatok vezetése. A kataló
gus külső formája összezsugorodott a kardexlapok 
méretére, mert a kurrens címek kardexlapjai mögött, 
úgynevezett "tepsikben" tárolták a katalóguscédulákat 
is. A szolgálati katalógusfiókba csak a régi címek re
katalogizált formái kerültek be, melyek már nem éltek. 
Ha egy kurrens cím megszűnt, akkor kardex nyilván
tartása nem lóvén, - mögüle az új katalóguslap szin
tén a rekatalogizált régi címek betűrendjébe került be
osztásra. A külföldi anyag bibliográfiai adatai közül 
csak a legszükségesebbek kerültek felvételre: cím, al
cím, megj. hely, indulás-megszűnés, és a periodicitás. 
A hungarika-anyagot úgy vették fel, mint a magyaror
szági címeket, csak ezek fontosabbjából eleinte nem 
muzeális, hanem másod-, harmadpóldányokat gyűjtöt
tek.

Az 1952-es kardexnyilvántartással egyidóben a peri- 
odikumok példányainál örvendetes változás állott be: 
ettől kezdve kezdték el gyűjteni az archivális, vagy 
másképpen muzeálisnak nevezett példányokat, melye
ket az utókor számára kívántak megőrizni, - hiszen a 
papír romlandó, pláne az újságok papíranyaga! (Ld. a 
jelenlegi Szabadnép és Népszabadság kezdeti példá
nyait. Ezek a lapok nem a múlt században készültek, 
és szinte kózbevehetetlenek!)

Komoly címfelvóteli szabályzat akkor nem készült, 
ez akkor néhány gépelt oldal volt, és - szájhagyo
mány.

Az 1970-es évek közepén szükségessé vált egy - a 
nemzetközi szabványhoz mórt egységes címfelvóteli 
szabályzat megteremtése, melynek alapján a feltárt 
anyag a későbbiekben egy nemzeti periodikabibliográ
fia és a számítógépes feldolgozás alapja lehet. Tehát 
egységes periodikafeltárás egységes szabályzat sze
rint. Az OSZK állománya nagyon rászolgált erre.

Ez a nagy munka 1976-ban indult, és kihatott a 
könyvtár más osztályainak munkájára is, a Hírlapfel
dolgozó osztályon kívül érintette az Olvasószolgálatot, 
a Gyarapítási osztályt, a raktárakat az anyagvódelmet 
és bizonyos fokig a mikrofilmtári munkákat is.

Az új címfelvétel bevezetésekor új számrendszert ál
lítottak fel a raktárakban a periodikumok nagysága 
szerint. Négy formátumot, négy betűmegjelölóssei: 25 
cm magasságig HA, 25-35 cm magasságig HB, 3&- 
50 cm magasságig HC, 50 cm-en felül HD betűjel 
után sorakoznak a számok. A muzeális anyag megkü
lönböztetésére egy M betű kerül a számok elé: MHA,

MHB, MHC, MHD. Ezen felül az egy címből több pél
dányként gyűjtött anyag is erre a számra kerül a
szám utáni kettőspont jelöléssel: HA.......:2, HA....... :3,
HA...... :4. Tehát a rekatalogizálás elkezdésével egy
egységes helymegtakarító és -kihasználó számozási 
rendszer kezdődött el a periodikaraktárban az eddigi 
gyakorlattal ellentétben, mikoris egy cím többespóldá- 
nyai a raktár különböző szintjein voltak találhatók, 
egymástól távol, megnehezítve a kutatók és az olva
sók kiszolgálását.

A raktári számokat a Gyarapítási osztály adja, és ők 
döntik el a periodikum póldányszámait is. Egypóldá- 
nyos gyűjtés esetén a periodikum raktári száma után 
/X-szel jelölik azt, hogy a címből csak egy példányt 
gyűjtünk. Ez fontos a raktár számára is, helykihagyás, 
vagy ennek ellenkezője szempontjából.

A munka megindulásakor először az 1945 utáni 
anyaghoz nyúltunk, ha ez visszanyúlik az 1945 előtti 
időkbe, akkor természetesen azt a részt is feldolgoz
zuk címváltozásaival és más címekkel való összefüg
géseivel együtt. Az irodalmi, történelmi és társada
lomtudományi anyagot dolgoztuk fel először, majd ez
zel párhuzamosan a műszaki és más tudományos la
pokat is. Majd a budapesti nagy napilapokat, a vidéki 
napilapokat, a közlönyöket, és utánuk következnek a 
fontosabb, vagy kevésbé jelentékeny anyagok.

Az új egységes címfelvétel új egységes szempon
tok alapján felállított katalógusokat eredményezett az 
olvasók számára is, a kutatók és a könyvtárosok szá
mára pedig egy minden igényt kielégítő szolgálati ka
talógust, melyből - könnyű áttekinthetősége miatt - 
gyorsan és pontosan tudunk felvilágosítást adni. 
A forma újra megnyúlt, és visszavette a régi münche
ni katalógus alakját, ezen a formán könnyebb volt el
osztani a bibliográfiai adatokat, és az állomány veze
tése is tagoltabb lett.

A Tájékoztató és Olvasószolgálat számára a szolgá
lati katalógusból számhoz kötötten is tudunk felvilágo
sítást adni a bibliográfiai adatokról és összes változá
saikról (még a nemleges adat is adat, pld. ha meg
szűnik egy szerkesztő, vagy más funkciója lesz: a 
szerk.-ből főszerkesztő, akkor a dátumtól, mikortól 
nem szerkesztő többé, ezt a dátum és utána: - jelzi), 
és az állomány teljességéről, hiányairól, csonkaságáról 
(az adatok "súlyos" ezrei sorakoznak a katalóguslapo
kon). A katalóguslap bibliográfiai 3. oldalának meg
jegyzés rovatáról nem is beszélek. Ez a lapok törté
netével és egyéb hozzá tartozó adatok feltárásával 
gazdag tudnivalókat szolgáltat az arra kíváncsi kuta
tóknak, vagy felvilágosítást adó könyvtárosnak. Ezért, 
ha a kutató csak adatokat keres egy-egy címnél, nem 
kell hozzá az anyagot megmozgatni, lapozni, gyötörni. 
Vétek ezt a szolgáltatást kihagynia az illető osztályok
nak! Néhány kutató ólt már ezzel a lehetőséggel, és 
hálásan távozott osztályunkról.

Egy új olvasói katalógust is felfejlesztettünk: a köz
readói katalógust. Itt a lapok szellemi elindítói - társa
ságok, egyesületek, intézmények, pártok, hivatalos 
szervek, vállalatok, egyházak, stb. - alapján is megta
lálhatjuk a keresett periodikumokat és a közreadók 
névváltozatait is.
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A külföldi periodikumokat ugyanolyan részletesség
gel vesszük föl, mint magyar társaikat.

Ez a munka egy nagyszabású - feltárási nehézsé
gei ellenére is - gyönyörű és szükséges munkai 
A bája az egésznek, hogy egy cím összes példányait 
egyszerre dolgozzuk fel minden összefüggésével és 
változásával együtt. Nem egy címhez valóságos térké
peket kell szerkeszteni, hogy számot tudjunk kérni a 
címcsaládra, és lássuk bonyolult összefüggéseit. Ala
pos munkára buzdító feladat! Igen nagy “falatokat" 
dolgoztunk már fel, hogy csak néhányat említsek: 
Népszava, mely 1873-ban a Munkás Heti Krónikával 
indult el, és ma is ól, a Magyar Nemzet, a Pesti Hír
lap, Kossuth Pesti Hírlapja, Akadémiai Értesítő, Orvosi 
Hetilap, ennek 12 mellóklapja volt, van, mely vele in
dult, és belőle nőtt ki önálló tudományos folyóirattá, a 
vidéki napilapok és sok-sok más értékes lap, folyóirat.

Mivel a feldolgozó kezén egy cím minden példánya 
megfordul, sok kallódó anyag is előkerül, meg a Gya
rapítási osztály 8-dik szinten tárolt raktárának anyaga 
is kiegészíti az állományt, apasztva ezzel az ő "önálló" 
raktárukat. Anyagvédelem szempontjából a rekatalogi- 
zálás felbecsülhetetlen munkát végez - bár volna rá

több pénze a könyvtárnak, és nagyobb kötészeti ka
pacitása! Némelyik cím siralmas állapotban van, mi 
próbáljuk ezeket megmenteni az utókor számára, és a 
muzeális példány anyagát fájó szeretettel tesszük telje
sebbé, hogy még a jövő évszázadban is olvashassák. 
Némelyik címhez alig lehet hozzányúlni, és alig lehet 
belőlük egy viszonylag teljes példányt összehozni. 
Pld. a Vörös Újságból 5 pld. van, de mind nagyon 
rossz állapotban, hiszen amikor megjelent, a papír 
anyaga nagyon hitvány volt, és az újság dokumentum 
értéke pótolhatatlan. Az anyagról készülő mikrofilmek 
védik az anyagot, de a valódi példányokat nem pótol
ják! Sok tudós kutató ilyen-olyan okokra hivatkozva, el 
sem fogadja a mikrofilmet - sajnos.

A hiányzó évfolyamokról és számokról a Gyarapítá
si osztály hiánylistát kap, melyről az anyag esetleges 
pótlása, vagy felkínált listák kontrollálása könnyebb.

Tizenhat év munkája van e feldolgozásban eddig, 
jó volna, ha egyszer az OSZK periodika-katalógusai 
ezeknek a felvételeknek az alapján egységessé válna, 
és az anyag is egységes raktári rendben állna a kuta
tók és olvasók rendelkezésére.

Darabos Pálné

Mindennapjaink "főszereplői" a kurrens periodikumok

Minden kornak fontos a maga sajtója, hiszen a pe
riodikumok egész életünk, kultúránk, tudományunk, 
művészetünk, stb. tükörképei. Fontosak a jelenben, 
fontosak voltak a múltban, és fontosak lesznek a jö
vőben. A nemzeti könyvtár könyvtárosai számára nem 
lehet kérdéses, hogy törzsállományában ezt az anya
got milyen hely illeti meg. Ugyanakkor tisztában va
gyunk azzal is, hogy ez a kiadványtípus milyen "esen
dő", beszerzése mennyi fáradságot, feldolgozása mi
lyen körültekintést és szakértelmet, megóvása pedig 
mennyi gondosságot igényel. Amíg más gyűjtőhelyek 
számára esetleg csupán időleges értéket képviselnek, 
addig a Nemzeti Könyvtár számára kötelező ezek tel
jes körű gyűjtése és megőrzése. Tisztában vagyunk 
ezzel mindannyian, akikre az az anyag akármilyen 
szinten és formában rábízatott. Éppen ezért nőttön-nő 
szorongásunk, hogy feladatunkat az utókor megelége
désére tudjuk-e ellátni, hiszen olyanok nyomdokain 
lépdelünk, mint Szinnyei József, Kereszty István, Gori- 
upp Alice, Dezsényi Béla.

A hírlapok, folyóiratok, tehát a periodikumok virág
korát éljük - elsősorban mmennyisóg tekintetében -, 
ez azt hiszem, szembeszökő. Statisztikáink tanúsága 
szerint az új indulású periodikumok száma 1988-hoz 
képest megháromszorozódott. Ugyancsak meghárom
szorozódott a címváltozott kiadványok száma is, és 
sok az évtizedekkel ezelőtt megszűnt, ma újra indított 
újság is. Igaz, a megszűnt kiadványok száma is nőt
tön-nő, ám ennek számadatait nehezebb nyomon kí
sérni, mivel egy lap megszűnése csak ritkán zajlik 
egyértelmű körülmények között.

Számadataink azonban - azt kell mondanom, - 
nem pontosak. Számomra, aki közel 25 éve foglalko
zom ezen kiadványok begyűjtésével, feldolgozásával, 
ez a tény okozza az említett szorongást. Pontosan mi
re gondolok? Az újságárusító helyek kínálatát nézve, a 
postaládámat naponta kiürítve, a gyermekeim iskolai, 
a rokonaim és barátaim lakó-, illetve munkahelyi "szer
zeményeit" látva, tudomásul kell vennem, hogy ma 
Magyarországon sokkal többen foglalkoznak periodi
kumok kiadásával, nyomtatásával, sokszorosításával, 
mint amennyien tisztában vannak a nemzeti könyvtár 
feladataival, szerepével, és amennyien a kötelespél
dány rendeletet ismerik. Sajnos, sokan vannak olya
nok, akik nem tudják, hogy az 50 példányt meghala
dó "termékekből" az OSZK-nak igenis jussa van! Bi
zony előfordult, hogy egy ismerősöm - akinek jóhi
szeműségében nem kótelkedemm - felhívott, hogy 
íme, "világra hoztak" egy "füzetkót", nem tudnók-e né
hányat a könyvtárban értékesíteni, a könyvtár számára 
megvásároltatni?(!) Vagy: feldolgozó munkám során 
egy kiadvány előzményeinek tisztázása érdekében fel
hívtam az illető kiadvány közreadójának - egy orszá
gos kutatóintézetnek - a könyvtárosát. Sajnos, nem 
kaptam választ kérdésemre, mivel megtudtam, hogy 
bizony a kérdezett kiadvány ott helyben is hiányzik, 
mert az intézet titkárnője, aki a kiadványok expediálá
sával megbízatott, nem juttatott könyvtára számára 
egyetlen példányt sem, sőt, arra is a kolléga hívta fel 
a figyelmét, hogy a Széchényi Könyvtár kötelespól- 
dányban részesül. (A kiadvány házi sokszorosftású 
volt.)
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Nos, sokszor gondolok arra, hogy milyen jó lenne, 
ha könyvtáros munkatársaink maguknak éreznék ezt a 
problémát, és jártukban-keltükben begyűjtenók azon új 
kiadványokat, amelyek valamilyen okból elkerülik a 
Kötelespéldány szolgálat és a Gyarapítási osztály fi
gyelmét. Ez természetesen megfelelő bibliográfiai és 
katalógusismeretet, tájékozódókészséget és fáradságot 
igényelne. Az "újszülöttekM és az ismeretlen "öregek" 
felkutatása elsőrendű feladatunk, még akkor is, ha a 
lehetetlenre vállalkozunk! A múlt, a jelen és a jövő ku
tatója számára mindig az a kiadvány a legfontosabb, 
amit éppen keres. Nem vigasztalja, hogy azt leszámít
va, milyen gazdag és egyedülálló a gyűjteményünk. 
Egy-egy hiány az utókor számára akár "végzetes" is 
lehet, hiszen a hírlap és a folyóirat "esendő", veszen
dő "portéka", mert amíg a könyvek gyűjtésére, őrzésé
re, feltalálására másutt is, másoknál is van esély, ad
dig e kiadványok a papírkosár áldozatai lesznek. Óv
nunk, "dédelgetnünk" kell tehát, ami szinte hovatovább 
emberfeletti erőt követel mind a gyarapítóktól, mind a 
feldolgozó munkatársaktól. A nemzeti könyvtáros hun- 
garikumok esetében csupán a póldányszámról, a ki
advány leendő elhelyezéséről és a feldolgozás mély
ségéről dönthet, ám éppen olyan gondossággal és 
körültekintéssel kell lennie az iskola-, reklám- és 
egyéb kisebb lapok tekintetében, mint a komoly szak
mai és kulturális lapok esetében. Sőt! Ezek, ha el
vesznek, mindörökre vesznek el, reményünk sem le
het arra, hogy más könyvtártól, esetleg gyűjtőtől ké
sőbb megvásárolhassuk. Éppen ezért gyarapításuk, 
címleírásuk, feldolgozásuk, kollacionálásuk, köttetósük 
(vagy tókázásuk), valamint megőrzésük szakmai fele
lősségünk és kötelességünk!

A kurrensfeldolgozó munka az Időszaki Kiadvány 
Feldolgozó osztályon, az új és címváltozott kiadvá
nyok címleírásával kezdődik. A kiadványok két "soron" 
érkeznek a Gyarapítási osztályról hozzánk. Az egyik 
sor hetenként egy-egy kocsit, a kocsin belül 40-45 új 
címet jelent, ami a feldolgozás során a címváltozások 
és kapcsolatok miatt 50-60 "munkába vett" kiadványt 
és katalógust jelent. Az így érkező kiadványok ekkor 
már nem teljesen ismeretlenek a feldolgozó számára, 
mivel korábban már a Gyarapítási osztályon részt vett 
az ezen kiadányok példányszámáról (1, 2, ill. többes- 
példány) és jelzettípusáról (HA, HB, HC, HD, Cs) való 
döntésben. A kiadványokat az ISSN tétel és egy lista 
kíséri. Az ISSN tétel tartalmaz néhány, az OSZK kata
lógusa számára is fontos és hasznosítható bibliográ
fiai adatot, amelyet megfelelő kontroll, vagy esetleges 
további nyomozómunka és kiegészítés után a feldol
gozásunk során felhasználunk. A változtatásról, kiegé
szítésről - természetesen a kiadványt kísérő papír
csíkon - a további állomásokat is értesítjük.

A feltárás mélysége: A kiadványok típusától függő
en teljes, illetve egyszerűsített feldolgozást, feltárást 
végzünk. Ez utóbbi az ún. "csoportos" kiadványokra 
vonatkozik. Figyelmünk ez esetben kiterjed a kiadvány 
címére, tartalmára (szakjelzet), közreadójára (szellemi 
közreműködő), illetve ennek hiányában kiadójára 
(anyagi közreműködő), megjelenésének (kiadásának) 
helyére és az indulásra. Az alcímet csupán abban az

esetben tüntetjük fel, amennyiben az többet mond a 
főcímnél és a közreadónál. Feltüntetjük ezenkívül még 
más lapokkal való esetleges kapcsolatait (előbbi, 
utóbbi cím; előzmény, folytatás; főlap, mellóklap; soro
zat; kiadásváltozat). (Meg kell jegyeznem: az előbbi
utóbbi és az előzmény-folytatás kifejezés a kapcsolat 
szoros, illetve laza voltát hivatott megkülönböztetni. Ez 
a kapott raktári jelzetben is tükröződik.)

A teljes leírás tartalmazza a párhuzamos címe(ke)t, 
az alcím(ek)et, a közreadó(ka)t, a megjelenés helyét, 
a periodicitást, az indulás-megszűnés, szünetelés, új
raindulás pontos számozási adatait, a fő- és felelős 
szerkesztőt, a szerkesztő bizottság elnökét, a szer
kesztőit, a kiadót (ez lehet azonos a közreadóval), 
a nyomdát, a nyomda helyét, a kiadvány méretét, 
ugyancsak a kapcsolatokat és a megjegyzés rovatá
ban a legkülönbözőbb hasznos információt. A bibliog
ráfiai oldalakat állományi oldalak követik, amelyek ve
zetése a kiadvány kollacionálásakor (kötészetre való 
előkészítésekor) történik. Ugyancsak ekkor ellenőrizzük 
az egyes bibliográfiai adatokat, regisztráljuk az időköz
ben történt változásokat, természetesen a változás 
kezdetének pontos feltüntetésével. A bibliográfiai olda
lak tartalmából códula-utánrendeléssel és -fejeléssel 
folyamatosan épülnek az olvasói katalógusok (közrea
dói, szerkesztői, földrajzi és a szakkatalógus). Mindez 
rendkívül szimplán és egyszerűen hangzik, ám aki 
már valamilyen minőségben (könyvtárosként, vagy 
bibliográfusként) kapcsolatba került a periodikumokkal, 
az tudja, hogy milyen emberfeletti munkát igényelnek, 
szellemi, de fizikai értelemben is. Olyan ez a doku
mentumtípus, mint a gyerek. Mindig történik vele vala
mi, mindig új és új problémákat produkál, alaposan 
próbára téve a vele foglalkozó türelmét, kitartását, ta
pasztalatait, és nem utolsósorban a szakértelmét. 
(Hogy mást ne is említsek, rokoni szálainak bonyolult 
volta, a szétválások, összeolvadások, kiválások, ma- 
gábanfoglalások, újra indulások; az egy borítóba fog
lalt több kiadvány, stb.) Mind-mind komoly hasonlító 
és nyomozómunkát és felelősségteljes döntést igé
nyel. Nem csoda hát, hogy ebből a munkából vala
mennyi munkaállomásnak egyformán kijut, ezért nem 
nélkülözhető az együttműködési- és segítőkószsóg a 
résztvevő munkatársak között.

Nem beszéltem a kiadványok másik "vonulatáról". 
Ezek (szám szerint jelenleg kb. 40 főbb kiadványtípus, 
úgymint kiadói, vagy kereskedelmi könyvkatalógusok, 
ajánló bibliográfiák, iskolai és diáklapok, évkönyvek, 
stb.) csupán az OSZK katalógusaiban nyernek feltá
rást. Sem az időszaki kiadványok adatbázisa, sem 
bibliográfiája nem jegyzik ezeket. Feltárásuk mélysége, 
az OSZK periodika katalógusában ezeknek is kettős: 
teljes, vagy egyszerűsített címleírásúak, jelzetüktől füg
gően, a H-s teljes, a Cs-s kiadványok pedig egysze
rűsített leírást kapnak. Ezt a sort a Gyarapítási osztály 
indítja, kiadványonként kísérővel ellátva, és egy az 
egész "kocsira" kiterjedő listával.

A kollacionálásról: Ez a viszonylag mechanikusnak 
gondolt munka az egyik legszerteágazóbb figyelmet 
kívánó, és mellesleg a legnagyobb fizikai erőt igénybe 
vevő munkafolyamat (Id. hírlapok!). Itt nem csupán a
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kötetek fizikális voltának összeállításáról van szó, ha
nem - mint már említettem, - a bibliográfiai adatok 
egyeztetéséről, a változások figyeléséről, az olvasói 
katalógusok utánrendelésóról, az állandó mellékletek 
feltárásáról, feltüntetéséről cím, indulás és darabszám 
formájában, a bibliográfiai oldal megjegyzés rovatá
ban, illetve az állományi oldalon. Fel kell továbbá tár
nunk a további mellékleteket, különszámokat, tartalom
jegyzékeket, az esetleges mutatókat, repertóriumokat, 
a borítót, a táblákat, térképeket, stb. Ezeket az állomá
nyi oldalon és a kötet számára készített "kötetkísórőnM 
mind-mind fel kell tüntetnünk.

A kollacionálás munkafolyamatába tartozik, annak 
egy részét képezi az állománykiegészítés, -pótlás. Ez 
a Gyarapítási osztály áldozatos begyűjtő, hasonlító 
munkájának folyománya. Ilyenkor a teljessé vált tékát 
köttetjük, illetve a hiányos, csonka kötetet megjavíttat
juk. Ennek irányítása, katalóguson való módosítása a 
mi feladatunk, a kötetek kötészetre küldését és vissza
vételét már a Raktári osztály végzi.

Munkánk célja, eredménye: A tájékoztató munkát 
segítendő, minden olyan adatról felvilágosítást tudunk 
adni, amelyeket a katalógusunk tartalmaz (Id. fent). 
Ám nem tudunk felvilágosítást adni az utolsó szám 
beérkezéséről, vagy a tárgyévben addig megjelent 
számokról. Ezekről a Gyarapítási osztály kardex nyil
vántartásából nyerhetünk információt.

Nem tudjuk megmondani, hogy a kiadvány hol, 
mennyiért és mikor kapható; valamint a póldányszá- 
mát; a közreadója, kiadója, szerkesztősége, nyomdája 
pontos címét. Ezek nem bibliográfiai adatok, a nemze
ti könyvtár katalógusa nem vállalkozhat nyilvántartá
sukra. Ilyen kérdések esetében természetesen érde
mes magát a kiadványt megtekinteni, hiszen sok eset
ben kolofonjában feltünteti azokat. Itt jegyzem meg 
azonban, hogy ha az olvasószolgálat munkatársai is
merik a nyilvántartásainkat, a szolgálati katalógusun
kat, ha figyelnek az olvasók, kutatók, bibliográfiakószí- 
tők igényeire, figyelmes tájékoztató munkájukkal meg
kímélhetik a féltve őrzött kiadványainkat, amelyeket az 
olvasó hovatovább csupán egyetlen szerkesztő, vagy 
egyéb adat egyeztetésére akar a raktárból felszállftatni, 
kiszolgáltatni, és végiglapozni.

Ennyit szerettem volna "mindennapjaink főszereplői
ről", a kurrens periodikumokról, feldolgozásukról el
mondani, hozzátéve, hogy az olvasó- és tájékoztató- 
szolgálat munkatársai bizonyára hosszú listát tudná
nak azokról a periodikumokról, amelyeknek hiánya 
csalódást okozott kutatóiknak, illetve a "csak" érdeklő
dőknek. Amikor egy fontos kiadvány eltűnt, felszívó
dott, még az OSZK állományából is hiányzik. Mi, 
könyvtárosok, ebbe sohasem törődhetünk bele!

Kocsy Anikó

Gordon György festőművész kiállítása

Augusztus 24-én nyílt meg és október 24-ig lesz látható 
könyvtárunkban Gordon György, Angliában élő festőművész 
retrospektív kiállítása. Az "Ars llbrorum" sorozat keretében 
rendezett tárlat Irodalmi vonatkozását a művésznek Karinthy 
Frigyes "Cirkusz" c. novellájához készített linómetszetei ad
ják. A velük együtt kiállított mintegy hetven kép (grafika és 
olajfestmény) az egész életművet reprezentálja a kezdeti 
Időktől kezdve, szinte napjainkig.

Gordon György Budapesten született. A kezdetekről önma
ga így beszél: "Tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán végeztem, és úgy érzem, ez az Indulás, és mind
az, amit mestereimtől kaptam, egész eddigi életemben velem 
maradt, segített és Irányított. Amit Bernáth Auréltól, Kmetty 
Jánostól, Barcsay Jenőtől, Berény Róberttől, Domanovszky 
Endrétől kaptam, egy mondatban így tudnám összefoglalni: a 
mesterségbeli tudásnál is fontosabb az emberség, az emberi 
magatartás, ez az, ami a magvát adja mindennemű művészeti 
tevékenységnek. Tőlük tanultam: mindig ez legyen az alapja

Önarckép (tanulmány)
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a fiatal művészek nevelésének. Mint tanár, mindvégig én is 
ezzel próbálkoztam. Életem második felében, Angliában is ez 
éltetett és adott erőt a munkához."

A művész 1964-től oktatott a Wakefleldl Művészeti Főis
kolán, egészen 1987-lg, amikor is nyugdíjba ment. Termé
szetesen közben festett. Szép, szomorú, fájdalmas képeket. 
Igazakat és megrendítőket. Valamennyi képe arról tanúskodik 
- függetlenül a témaválasztástól -, hogy gyökerei ehhez a 
közép-európai szellemiséghez kötődnek.

Az elmúlt évben merült fel a gondolata annak, hogy Gordon 
György Itthon Is bemutatkozzék. Hiszen egyetlen, 1977-ben 
a Fényes Adolf Teremben megrendezett tárlatán kívül a hazai 
közönség nem láthatta őt, holott 1966 és 1984 között 20 ki
állítása volt külföldön.

Könyvtárunk felajánlotta a művésznek, hogy új klállításso- 
rozata keretében helyet ad ehhez a bemutakozáshoz. Gordon 
György nagy örömmel fogadta el a lehetőséget, és önmaga 
nemcsak a válogatásban, hanem a rendezésben Is aktívan 
részt vett. Ugyancsak ő készítette a gazdag, szép kivitelű ka
talógust Is, amelyet szponzorként a Smith Settle, angliai cég 
készített.

A kiállítást Nagy-Britannla nagykövete, John Allan Birch 
nyitotta meg, méltatva a művész életét, munkásságát, amely 
az egyetemes kultúra részeként most egy rövid Időre hazata
lált.

Ezt követte Csorba Csilla művészettörténész előadása, 
amely messze meghaladva a protokolláris megnyitók szoká
sos vázlatosságát, rámutatott Gordon György művészetének

sajátos vonásaira, és helyére az európai festészetben. Tőle 
idézünk: "Karinthy Frigyes álomban vezeti el hősét az elide
genedett cirkuszi világba: mozgalmas, lendületes, szürreális 
képei, Időnként absztraktnak ható nyelvezete látvánnyá érle
lődött Gordon György lapjain... Nem Illusztrálni kívánt, a no
vella szürreális átírását nyújtja többszímyomású hat linómet
szetén. .. Karinthy névtelen, lemeztelenített, a cirkusz útvesz
tőiben botorkáló fiúja, A Per, a Kastély kafkai hőseinek roko
na." Festészetéről szólva, a hazai tradíciót megőrző látásmó
dot emelte ki, amely az európai expresszlonizmussal kibővül
ve, sokat merített Fr. Bacon festészetéből Is. "Gordon a világ
tól kissé elhúzódva, wakefleldl csendes, harmonikus otthoná
ban dolgozva nem kívánta művészetét az éppen aktuális stí
lusokkal megzavarni, látványos cirkuszi produkcióval a kö
zönség számára mindenáron fogyaszthatóvá tenni. Humánus, 
gyötrődő XX. századi művész, emberléptékű művészet az 
övé."

Aki a kiállítás előkészítésében, rendezésében részt vett, 
aki a megnyitón elfogódott köszönő szavalt hallotta, tanúsít
hatja, hogy személyében egy rendkívül megnyerő, kedves, 
nyitott szívű embert Ismert meg. Gordon György láthatóan 
boldogan érezte magát itthoni kiállításának megnyitóján, ud
variasan megköszönve mindenkinek a segítségét. Ugyancsak 
hálája jeléül, megajándékozta a könyvtárat "Karinthy halálos 
ágyon" című, 1988-ban készített olajfestményével.

Spányi Balázsné

Mihalovich Ödön (1842-1929) - emlékkiállítás

Michalovich Ödön 
(festette Balló Ede)

A Zeneműtár 1992. szeptember 1-től október 31-ig 
megtekinthető kamarakiállftása Mihalovich Ödönre, a 
magyar zenetörténet méltatlanul elfelejtett, nagy zene
szerzőjére emlékezik.

A századforduló magyar zenei életének egyik meg
határozó szellemi vezetője 150 évvel ezelőtt, 1842. 
szeptember 13-án született egy Verőce vármegyei kis 
faluban. A horvát nemesi családból származó Mihalo
vich Ödön a pesti piaristáknál végezte középiskolai ta
nulmányait, s első fontos szellemi-zenei impulzusait az 
1850-es évek végén, az önkényuralom szorításából 
magához térő, magyar szellemi élet légkörében szívta 
magába. Korai kompozíciós kísérleteivel a főváros ze
nei reformpártjának vezéralakjához, Mosonyi Mihályhoz 
fordult, aki 1860 táján tanítványai közé fogadta.

1863 nyarán Wagner hatalmas sikerű két pesti 
hangversenye egy "új világot" tárt fel az ifjú zeneszer
ző előtt, s hatására nyugat-európai tanulmányútra in
dult. Hamarosan Liszt-Wagner körének, s a nevükkel 
összefonódó újromantikus iskola stflusforradalmának 
legtehetségesebb magyarországi tanítványaként emle
getik. Dalai, szimfonikus kőkeményei ákalános elisme
rést hoznak számára itthon is, külföldön is. Amikor 
1887-ben Liszt Ferenc halála után Mihalovich Ödön 
veszi át a Zeneakadémia igazgatói teendők, személyé
ben a Liszt-örökség iegmékóbb hazai letéteményese 
kerük az intézmény élére. 1919-ig ívelő, széles látókö
rű igazgatói működése során a Zeneakadémia Európa 
egyik legrangosabb felsőfokú zenei tanintézményévé 
vák.
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Kamarakiállftásunkon az életmű kevéssé ismert és 
elismert részét: Mihalovich Ödön zeneszerzői munkás
ságát állítottuk középpontba. Azt az oeuvre-t, mely 
meggyőződésünk szerint a magyar zenetörténet egyik 
legjelentősebb teljesítménye volt Erkel és Bartók nem
zedéke között.

A tárgyi dokumentumokat három csomópont köré 
rendeztük. Az első nagyobb témacsoport az indulást, 
az első jelentős kompozíciókat, az 1870-es vigadóbeli 
szerzői est műsorát, továbbá a wagneri mintákat kö
vető Hagbarth és Signe című zenedráma kottáit, egy
korú operaházi plakátját és jelmezterveit mutatja be. 
A következő nagyobb gondolati egység Mihalovich 
legszebb operája, az 1885-87-ben komponált Eliána 
Széchényi könyvtári dokumentumait és a közelében 
keletkező műveket gyűjti egy tárlóba. Itt szerepelnek a 
mainzi Schott zeneműkiadó cégnél megjelent egykorú

kottanyomtatványok (köztük a Deák Ferenc emlékére 
komponált Gyászhangok c. szimfonikus költemény), 
melyekkel Mihalovich a század utolsó harmadában 
egyedül képviselte a tiszti programzene műfaját Ma
gyarországon. A harmadik témacsoport Mihalovich 
magyar témájú zenedrámája, a Toldi szerelme emlék- 
anyagát vonultatja fel. A kotta-, plakát- és fotóanyago
kat a háttérben Spannraft Ágoston gyönyörű operaházi 
díszletterve fogja keretbe.

Évfordulós megemlékezésünk szerény főhajtás egy 
mester előtt, akinek életműve fájóan hiányzik a ma
gyar opera- és hangversenyéiből. Jó lenne, ha 
hangversenyrendezőink, gyakorló muzsikusaink újra 
felfedeznék és megszólaltatnák végre a könyvtárak 
mélyén porosodó, elnémult kottákat! Egész zenetörté
neti világképünk gazdagodna általa.

Szerző Katalin 
(Zeneműtár)

* ...*....... -....... £. ... t -
TÁJI EKOZODÁS

Holland sajtótörténet és sajtómúzeum
A múzeum a múlt emlékeinek tárháza. Sok jelentős 

és anyagában gazdag múzeumunk mellett - bár évti
zedenként szóvá tették - a magyar sajtómúzeum még 
mindig hiányzik a magyar kultúra palettájáról. Amszter
dami tartózkodásunk alkalmával érdeklődésünk a fen
tiek szellemében is irányult a holland sajtótörténet és 
annak múzeuma felé.

A volt hót németalföldi provincia egyesüléséből lét
rejött köztársaság (utrechti unió, 1597. január 23.) - a 
Hót Provincia Köztársasága, a mai Hollandia - Európa 
első győztes polgári forradalmának eredménye. Tájain 
a 16-17. században gyorsan kapitalista fejlődés indult 
meg; a holland kereskedők szinte a világ minden tá
ján kialakították kereskedelmi kapcsolataikat. A gazda
sági fejlődés és a kereskedelem kiteljesedése eredmé
nyeképpen nőtt az információ szolgáltatásának az igé
nye, így a köztársaságban a 16. század elejétől a ke
reskedőházak kiadványaként különböző hírlevelek je
lennek meg. Az alkalmi pamfletok, amelyek háborúk, 
természeti katasztrófák leírását tartalmazzák, szintén 
ezek közé sorolhatók. Mindezek a későbbi újságok 
közvetlen elődeinek tekinthetők.

A 17. század - pontosabban az 1600-1660 közötti 
időszak - a köztársaság "aranykora", amelyben a vi
rágzó gazdasági jólét a kultúra és a művészetek fejlő
désének is kedvezett, ugyanakkor a nyomtatott idő
szaki sajtó megjelenését és megállíthatatlan fejlődését 
is lehetővé tette. Az első holland újság és mai fogal
maink szerint a világ egyik első újsága a COURANTE 
UYT HALIÉN ENDE DUYTSLAND Amszterdamban je
lent meg 1618-ban Caspar van Hilton kiadásában és 
Joris Veseler nyomtatásában. (Az első holland nyelvű 
folyóirat 1692-ben jelent meg.)

A 17-18. század a sajtó fejlődésének is virágkora, 
ebben az időben már majdnem minden holland vá
rosnak van újsága. Híradása alapján az egyik legjelen
tősebb a haarlemi OPREGTE HAERLEMSE COU- 
RANT. (A HOLLANTSHE MERCURIUS-t lapozva, azon 
tűnődünk: vajon a Magyar Mercurius szerkesztői is- 
merhettók-e a lapot?) A holland sajtó további fejlődé
se sokáig inkább mennyiségi, mint minőségi, így a 
politikai sajtó is csak a 18. század utolsó negyedének 
politikai viharai nyomán alakult ki; a köztársaság- és 
királyságpártiak közti harc fellobbantotta a vitákat a la
pokban is.

A francia forradalom seregei az Orániai-dinasztia el
űzésével holland földön a Batáviai Királyságot alakítot
ták meg, amelynek alkotmánya már 1795-ből tartal
mazza a sajtószabadság eszméjét is. Igaz, ezt hamar 
korlátozzák, megtiltva a kormányzatot bíráló írások 
közzétételét. Napóleon a köztársaságból Holland Ki
rályságot formált, majd 1810-től a császársághoz csa
tolta az országot. Ebben az időszakban - csak négy 
lap megjelenését engedélyezve - szigorúan ellenőrzik 
a sajtót.

Napóleon bukása után Hollandia önálló királysággá 
vált, visszatértek az Orániai-ház tagjai, az első király I. 
Vilmos lett. Az ország a gazdasági újjászületés jegyé
ben állt; a lapkiadás meg lassan követte a fejlődést. 
Fokozatosan létrejött a napisajtó: a legfontosabb az 
ALGEMEEN HANDELSBLATT, amelyet 1828-ban alapí
tottak, és 1830-tól naponta jelent meg. A sajtószabad
ságot az 1848-as Alkotmány gondolati szabadságról 
szóló cikkelye biztosította, ettől kezdve szabadon le
hetett írni bármiről. A megjelenő holland lapokat ún. 
"lappecsóttel" kellett ellátni, ez a lapkiadással járó jö
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vedelem utáni adó befizetését, és ezáltal a lap megje
lenésének engedélyezését jelentette. Ennek 1869-ben 
történő megszüntetése az időszaki kiadványok felvi
rágzását jelentette. Rövid idő alatt nagyszámú újság 
jelent meg, ugyanakkor a lapok terjedelme és rovatai
nak száma is megnövekedett. Az új országos lapok 
pártokhoz, vagy vallási irányzatokhoz kapcsolódtak, 
így rövidesen a katolikusoknak, reformátusoknak, szo
ciáldemokratáknak, liberálisoknak saját szócsövük lett.

A 20. században az újságok póldányszámban és 
terjedelemben egyaránt növekedtek. A technika fejlő
dése és a közlekedés (szállítás) korszerűsödése a 
holland sajtó gyors fejlődését eredményezte. A 20-as 
évektől megjelentek a fényképes oldalak, nőtt a női, 
ifjúsági, sportrovatok és mellékletek száma.

A II. világháború törést okozott a fejlődésben. A né
met megszállás nem engedélyezett szabad hírközlést, 
az újságok nagy része megszűnt, a megmaradottakat 
szigorú cenzúrának vetették alá. A megszállás éveiben 
- új műfajként - megjelent az illegális sajtó, amely so
rán a szerkesztők, nyomdászok életük kockáztatásával 
küzdöttek a náci terror ellen. A háború után a sajtó 
megtisztításának időszaka kezdődött, és bár 1949-ig 
papírhiánnyal küzdöttek, fokozatosan sikerült fölvenni 
a háború előtti fejlődés fonalát.

Az utóbbi évtizedek forradalmi változást eredmé
nyeztek. A szedőgépek helyet adtak az elektronikus 
produkciós módszereknek, az újságok elképzelhetetle
nek hirdetések nélkül, az előfizetőket luxuskivitelű mel
lékletekkel toborozzák, és egyre erőteljesebb a tőke 
koncentrációjának jelenléte a holland sajtó világában 
is. A többi kommunikációs médiák ugrásszerű fejlődé
se megnehezíti ugyan a sajtó terjedését, de a techni
kai fejlődés ezen a téren sincs kimerítve. Hogy milyen 
lesz a jövő újsága? Ezt Hollandiából is nehéz meg
jósolni.

A sajtó széles körű fejlődése és az önzetlen munka 
1902-től létező - bár csak szűkebb körben ismert -

holland sajtómúzeum megalapítását eredményezte. Ek
kor határozta el D.A. van Waalwijk, a NIEUWSBLAD 
VOOR NEDERLAND c. hírlap igazgatója, hogy sajtó- 
gyűjteményének közzétételével múzeumot létesít. 
1915-től a múzeum Alapítvány formájában működött, 
és az alapító célkitűzéseinek megfelelően időszaki ki
adványokkal foglalkozott: a periodikumok különleges 
kiadványait (próbaszám, első szám, extra, jubileumi 
megjelenések) gyűjtötte. (Becses szerzeményük a 
Pester Lloyd 1928-as - megjelenésének 75. évforduló
jára kiadott - jubileumi száma is.) Ily módon ma a 
múzeum kb. 16.000 hollandiai és holland nyelvű, a 
17. századtól napjainkig megjelenő újság és folyóirat 
gyűjteménye lett. (Érdekességként: az OSZK-ban több, 
mint fólszáz holland időszaki kiadvány található.) 
A periodikumok gyűjtésén kívül a múzeum a ritka la
pok, okiratgyűjtemények, fényképek, plakátok, politikai 
portrék, karikatúrák gyűjtésével is foglalkozik. Céljuk a 
meglevő gyűjtemény megőrzése és újak beszerzése, 
valamint a holland sajtótörténet feltárása és ismerteté
se publikációk, kiállítások, szimpóziumok és egyéb 
rendezvények által. A célkitűzések megvalósítását 
1988 óta a Népjóléti, Egészségügyi és Művelődési Mi
nisztérium anyagi támogatása biztosítja. A múzeumi 
tevékenység folytatását a Nemzetközi Társadalom
történeti Intézettel való együttműködésben látják bizto
sítottnak. A sajtómúzeum anyaga jelenleg ezen intézet 
állományában található. (A legrégebbi anyagokon kívül 
az újságok és folyóiratok helyben olvasásra eredeti
ben kölcsönözhetők.)

A költöztetés miatt 1988-tól szünetelő állandó kiállí
tást a múzeum munkatársai állami támogatással 1992. 
októberében szeretnék újra megnyitni.

Mintegy emlékeztetőül és például másoknak.

György Béla

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
sárospataki vándorgyűléséről

A Bodrog-parti Athén, Sárospatak adott otthont eb
ben az évben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XXIV. vándorgyűlésének, amelynek központi témája a 
"Nemzeti erőforrásunk az információ" volt. Nehéz el
dönteni, hogy a rendező város, vagy a nagyon is ak
tuális tematika vonzereje volt-e nagyobb, de tény, 
hogy hétszáznál több jelentkezőt regisztráltak a szer
vezők.

A város még azokban a forró kánikulai napokban is 
olyan kedves és szép volt, hogy megérkezésünk után 
hamar el tudtuk felejteni a hosszú út fáradalmait. 
A házigazdák nemcsak jó programot szerveztek, de 
jól is: volt időnk megnézni a híres műemlékeket, a 
Rákóczi-várat, a Református Kollégiumot, a gótikus 
vártemplomot éppúgy, mint a vándorgyűlés témája 
köré szervezett szakmai bemutatókat is.

Az első nap az ismerkedésé volt, szakmai progra
mot az egyesületi tisztségviselők számára szerveztek. 
A többiek ezalatt leginkább a híres, Makovecz Imre 
tervezte Művelődés Házával, a kiállítókkal ismerkedtek, 
örülve a rég nem látott barátoknak, kollégáknak. Este 
nagyszerű barokk zenét hallgattunk a vártemplomban, 
ahol Dóri András orgonáit és Zobai Béla trombitált. 
A péntek délelőtt a közművelődési könyvtárosoké volt, 
akik az új szolgáltatások tükrében elemezték helyzetü
ket a változó világban. Szó esett a könyvtári vállalko
zásokról, a közhasznú információszolgáltatásról, a vi- 
deodokumentumokról, valamint a könyvtárban folyó 
szociális munkáról is.

Délután kezdődött a plenáris ülés a Művelődés Há
zának gyönyörű színháztermében. A házigazda, Balá- 
zsiné dr. Thury Katalin megnyitója után üdvözölte
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a résztvevőket Sárospatak polgármestere, dr. János- 
deák Gábor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnöke, dr. Horváth Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplón 
Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó György, majd a Re
formátus Kollégium Könyvtárának gyűjteményei főigaz
gatója, Szentimrei Mihály. Dr. Andrásfalvy Bertalan 
művelődési és közoktatási miniszter Nemzeti erőforrá
sunk az információ címmel tartott előadást, melynek 
vezérgondolatával minden jelenlévő egy étért hetett: ha
tékony információs szolgáltatások nélkül csupán illúzió 
marad az Európához való felzárkózásunk, ezért a jó 
könyvtárra szükség van, és mindinkább szükség lesz. 
A Magyar Tudományos Akadémia főigazgatójának, Dr. 
Rózsa Györgynek korreferátuma követte a fő előadást, 
ő már konkrét elképzeléseit rajzolta fel Országos infor
mációs politika címmel. Surján Miklós, megyei könyv
tárigazgató Új kihívás előtt a közművelődési könyv
tárak, Balogh Mihály szekcióvezető pedig Tanuló, ta
nár, iskola és a könyvtárak címmel tartott egy-egy 
korreferátumot.

Szombaton délelőtt az egyes szakmai körök, szek
ciók tartottak üléseket. A Közkönyvtári Egylet és az 
Olvasószolgálati Szekció együttes ülésének központi 
témája a következő volt: "Számítógép a könyvtárban - 
misztifikáció nélkül." Talán még a szervezők sem gon
dolták, hogy ilyen nagy létszámú hallgatóság lesz kí
váncsi a nyolc előadóra. A Bibliográfiai és a Társa
dalomtudományi Szekció együttes ülése a "Társada
lom - tudomány - információ" gondolatkörére kon
centrált. A műszaki, a mezőgazdasági és az orvosi 
szakkönyvtárosok szintén közös programot szerveztek

A műszaki információszolgáltatások átalakulása az ez
redvégi Magyarországon címmel. Az Audiovizuális 
Szekció tagjai "Az új médiumok a társadalomban" cí
mű előadást és a hozzá kapcsolódó korreferátumokat 
hallgatták meg. A zenei könyvtárosok két zenetörténeti 
témáról, a könyvtáros tanárok pedig az iskolai forrás- 
központról szóló előadáson vettek részt. A Gyermek
könyvtáros Szekció ülésének programja a gyerme
keknek szóló információszolgáltatás és annak forrásai
ról szólt, a Múzeumi Könyvtáros Szekció tagjai pedig 
Sárospatak régészeti feltárásáról hallgattak meg egy 
előadást.

A gazdag szakmai program után módunk volt Aba- 
új, illetve Zemplén egy-egy nevezetes kulturális emlé
kével is röpke ismeretséget kötni. Ahogy hallottam, 
legtöbben csak azt sajnáltuk, hogy a szűkre szabott 
idő miatt választanunk kellett: Széphalomra, Füzérre 
és Hollóházára, vagy Erdőbényóre és Vizsolyra, illetve 
Karosára és Pácinra megyünk-e. A három útvonal 
résztvevői Szerencsen, a gyönyörűen helyreállított vár
ban találkoztak, ahol igazi kellemes meglepetés volt a 
messze földön híres képeslapgyűjtemóny mellett a vá
rosi könyvtár. Külön-külön is nagy élményt jelentett 
volna az igényes belsőépítészeti kialakítás és bútorzat, 
Duray Tibor festőművész döbbenetes erejű képei, és 
végül, de nem utolsósorban a szerencserencsi könyv
táros kollégáink utolérhetetlenül kedves vendégszere
tete, amely a gazdag szakmai programmal és a sok 
szép látnivalóval együtt sokáig felejthetetlenné teszi a 
sárospataki vándorgyűlést.

Tószegi Zsuzsanna

*

Konferencia Tübingiában

1992. június 25. és 27. között a tübingeni Institut 
für donauschwábische Geschichte und Landeskunde, 
a müncheni Südostdeutsches Kulturwerk és a tübin
geni Eberhard-Karls-Universitát "Német nyelv és iro
dalom Délkelet-európában. Archiválás és dokumentá
lás" címen konferenciát rendezett a festőién szép, 
ódon egyetemi városban, Tübingenben. Az előadás- 
sorozat két részből állt. A nyelvészeti szekcióban a fő 
hangsúly a nyelvjárás-kutatáson volt. Az előadók be
számoltak az egyes nyelvjárások helyzetóról és pers
pektíváiról a német nyelven belül, a gyűjtőmunka, a 
számítógépes feldolgozás, a nyelvjárási szótárak ké
szítésének problémáiról. Különösen érdekesek voltak 
az erdélyi szász és bánáti sváb nyelvjárásokkal foglal
kozó kutatók hozzászólásai, akik arról a sajnálatos 
tényről beszéltek, hogy míg korábban a gyűjtőmunka 
politikai okokból ütközött nehézségekbe, ma már főleg 
ember- és pénzhiány miatt nehéz az elmulasztott lehe
tőségeket behozni, hiszen a nyelvjárások - és ez álta

lános jelenség - fokozatosan elhalnak, lassan nincs 
kit megszólaltatni.

Az irodalmi szekcióban többek között a pietizmus 
erdélyi hatásáról, a gundelsheimi szász dokumentá
ciós központ, a müncheni szudótanómet könyvtár és 
levéltár, az augsburgi Bukovina intézet állományáról, 
gyűjtőköróról és a gyarapítás lehetőségeiről hallhat
tunk. Az innsbrucki Brenner Archív munkatársa levéltá
ri anyagok számítógépes feldolgozásának korántsem 
pozitív tapasztalatairól szólt. Egy újvidéki kolléga de
rültséggel vegyes felháborodást kiváltó előadásában a 
szocialista Jugoszláviában hozott és máig érvényben 
levő rendeletekből idézett, amelyek a könyvtári és le
véltári források kutatását hivatottak szabályozni, valójá
ban azonban az engedélyezés bonyolult eljárása miatt 
a kutatást szinte lehetetlenné teszik. E sorok szerzője 
a magyarországi német nyelvű sajtó történetéről adott 
rövid összefoglalást.

Rózsa Mária
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SAJTÓFIGYELŐ

Sok a rongálás a Széchényi Könyvtárban

Maradhatnak az egyetemisták

A közelmúltban az Országos Széchényi Könyvtár ki
lenc pontból álló kérdőív kitöltésére kérte főként diák
korú olvasóit. Választ vártak arra, hogy a látogatók 
szoktak-e hozni saját könyvet, használják-e a szabad
polcokat, milyen gyakran keresik fel a könyvtárat?

Mindez szokatlan volt, gyanút is keltett az olvasók 
egy részében. Talán korlátozni kívánják a könyvtár lá- 
togathatóságát? E kérdés a könyvtár vezetőségében 
is felmerült, s a vélemények különbözőek. Egyesek 
szerint a könyvtár az egyetemi vizsgaidőszakokban 
használhatatlan, ilyenkor a vizsgákra készülők hada 
érkezik ide - pusztán tanulni. Több kutató és olyan 
olvasó kényszerül ezért hosszas várakozásra, akik 
ténylegesen csak itt juthatnának hozzá a szükséges 
anyaghoz. Ezt igazolta a válaszok statisztikája is. 
A legtöbb diákot az ELTE adja, de második helyen 
állnak a SOTE hallgatói, akik rendszeresen saját 
könyvvel érkeznek a Széchényibe.

Gondot okoz az olvasók sokszor tapintatlan, ha
nyag magatartása. Többször előfordult rongálás, holott 
az OSZK állományának nagy része egypóldányos. 
A szabadpolcokon lévő, közel 80.000 kötet könnyű 
préda.

Valamiféle szigorítással már kísérleteznek. Minde
nekelőtt az alsó korhatár megállapításában: 18 éves
nél fiatalabbak csak akkor látogathatják a könyvtárat, 
ha az országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre 
készülnek.

A vezetőség másik csoportja azt vallja: jóleső érzés 
végignézni a fiatalokon, helyénvalónak tartják az ol
vasótermek tanulószoba jellegét, nem tartanak szüksé
gesnek semmiféle korlátozást.

Nemrégiben került sor a nézőpontok egyeztetésére. 
Ottovay László, az Olvasószolgálati és Tájékoztató Fő
osztály vezetője részt vett ezen a megbeszélésen.

- Az ügyvezető kollégium nem fogadta el azt a ja
vaslatot, hogy az olvasók saját könyvet ne hozhassa
nak be. A probléma az, hogy a Széchényi Könyvtár 
mint muzeális értékű könyvek gyűjtőhelye, elsősorban 
az ilyen igényekkel érkező olvasók számára tart nyit
va.

- Telt ház lenne akkor is, ha nem járnának ide 
egyetemisták?

- Fölvetődött, hogy azok az olvasók, akik csak ta
nulni jönnek hozzánk, talán más könyvtárakban in
kább boldogulnának. A válasz azonban erre rend
szerint az, hogy egyetlen könyvtár sincs nyitva este 
kilenc óráig, még kevésbé szombaton. További előnyt 
jelentenek azok a szolgáltatásaink, amelyek másutt 
egyáltalán nem, vagy csak nehezen érhetők el.

- A folyosón beszélgetve úgy éreztem, a kutatók 
körében általában negatív kép alakult ki a diákokról. 
Tényleg hátráltatják a kutatói munkát?

- A kényelmes, oldott légkör óhatatlanul arra ösz
tönzi az olvasókat, hogy néha hangosabban beszélje
nek. Előfordul, hogy a könyveket gondatlanul kezelik. 
Számos esetben nem oda ülnek, ahová bilétájuk szól. 
Főként ilyen panaszokkal fordulnak hozzánk a kuta
tók. Egy valamirevaló tudományos könyvtárban szá
mukra külön olvasóterem áll rendelkezésre. Nálunk, 
sajnos, ilyen nincs, érezzük is hiányát.

- Augusztusban zárva tartanak. Milyen újdonságok 
fogadják a szeptember elsejétől érkezőket?

- Ami igazi nagy változás lesz, az az on-line kata
lógusrendszer: számítógépes úton fogjuk az olvasók 
rendelkezésére bocsátani - egyelőre az utolsó egy 
évben megjelent - művek adatait. Fölvetődött, hogy 
az OSZK a diákigazolvány bemutatása mellett ötven- 
forintos beiratkozási díjat is kór, mivel azonban mág 
nem dőlt el, hogy ez az igazolvány mely könyv
tárakban jogosít ingyenes tagságra, ezért ebben a 
kérdésben döntés még nem született.

- Ön továbbra is szívesen látja a diákokat?

- Mindig szívesen látjuk őket. Különösen örülünk 
azoknak a hallgatóknak, aki szakdolgozatukhoz nálunk 
keresnek anyagot. Mindent elkövetünk, hogy segítsé
gükre legyünk.

Péter F. György 
Pesti Hírlap 

1992. augusztus 4., kedd
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

ERDÉLYI UTAZÁS
(Jegyzet-Kollázs)

“Mind az, mit Rubens, Wathó, Dávid Wilcky vászonra varázsoltak, mit gazdag phantasiájok teremte, mit mű- 
órzókük csoportosfta, mind az gyenge árnyrajz szemben ily tüneménnyel, egy ily nagyszerű tájjal, melynél szeb
bet se Tyrol, se Svájc nem tud felmutatni, s mi még sem ismerjük, még kevésbé méltányoljuk e szép hazát.”

(Orbán Balázs, 1860-as évek)

Volt egyszer a Széchényiről elnevezett Országos Könyvtárban Árpád fejedelmünk, közeli sorsosai szavával: 
Árpád apánk (Gyulai Árpád), szalontai szülött, ki tudta “méltányolni e szép hazát’, s szervezett is fényes utat 
megismerésére. 1971 nyarát Irtuk, s engem “behívott" az utazók közé egy szép hangú, fekete hajú lány. (Lett is 
belőle “ásó-kapa-nagyharang", hisz a Gyilkos-tónál már nem állhattam meg: megkértem a kezét.)

így maradtam adósa “e szép hazának”. S az adósság kamatozott, ideát három “purunttyal" - hogy Páll 
Magdit idézzem (esik még róla szó). Valami kórság kevergett bennem februárban, mikor belómállt a gondolat: 
nyáron elmegyünk "méltányolni"...

Tervezgetés, társkeresés, véleménykutatás után összeállt a program. Magunknak minél többet újra látni, ki 
nem járt ott, annak minél többet megmutatni.

Sokan segftettek; ki ötlettel, ki szervezési tanáccsal, ki biztatással. Számítottam az erdélyi kollégákra, kik kö
zül az elmúlt kót-kót és fél évben jópárat megismerhettem Váradtól Szentgyörgyig.

“...Ha átmégy a határon, ...fogj egy darab réget, és hajítsd visszafelé, és mondjál búcsút örökre Magyaror
szágnak. ...Aki onnan jön, messzebbről jön, mintha Prága városából jönne, avagy Róma városából, ami min
dennél messzebb esik... A magyar uraknak Erdély egy fekete verem, ahonnan semmit sem várnak, csak med
vét és kénköfüstöt..."

(Móricz Zsigmond, 1935)
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Negyvenen indulunk - a kék-fehér Ikarus sofőrjét, András urat is beleszámítva - (hiányzik - bánatomra - 
Gyula bátyám, pestszentlőrinci alpolgármester, ki igen szeretett volna jönni, de közbeszólt a betegség). Itt van
nak Kissék, Szabóék, a fölöspéldányos kollégák, Csernákné szép unokáival, a központi katalógusból Szávuly 
Mária, Gyöngyike, Tamás Péter, nagy örömömre Vidovszky Márta, Németh Mária, Maurer Zsuzsa a lányával, 
Sigmond Klára; Horváth Éva egyetemista lányát, Bónis Márta fiát is hozza. Rónai Péter helyismerete, nyelvtudá
sa, Müller Rodica kapcsolatai, Sükösd Éva mindentudása a biztos oszlopok, aminek Támaszkodhatunk". Vén 
Csöpi biztos hoz finom sütit, víg kedélyt, pajzán nótákat... Mindenkit nehéz lenne felsorolni, pedig mindenki kell 
a sikerhez.

Amikor kigördülünk augusztus 21-én hajnali negyed hétkor a Déli pályaudvar elől, arról próbálok beszólni, 
hogy a következő tíz nap egy nagy közös vállalkozás: amennyit beleteszünk, mindahányan vagyunk, akkora 
lesz a Tőke", s annak remélt hozama. Idézem Szabó Dezsőt: "minden magyar felelős minden magyarért", most 
kettőzötten is.

Ébredezik a Nagyalföld, mikor vógigsuhanunk. Egy megállás után a határ következik: az első nagy ismeret
len. Szerencsénk van, némi "hinodálás" után nem kell kirakodnunk (tíz napra tervezett ruhahegyeinkkel, egy-kót 
napos hidegélelemmel, egyéb felszereléssel). A túloldalon ellepnek a pénzváltás siserehadai. 4,20-szal kezdik, 
4,50-ig hajlandók elmenni. Hipp-hopp, Váradon vagyunk. Hosszú sor a benzinkútig, később ez állandó látvány 
lesz.

"Boldog Várad, ávó, híred növekedjék, dicsőséged visszhangozzák századok" (Himnusz Szent László király
ról, 1192 körül, fordította Csanád Béla).

Várad idén háromszoros ünnepet ült: 900 éve alapította Szent László a káptalant, majd idehelyezte a bihari 
püspökséget, 800 éve avatták szentté az alapítót, s háromszáz éve szabadult fel a város a török alól.

"Szent László király uralkodásának nagy jelentőségű mozzanata a keleti gyepűhatár kitágítása, Erdély végle
ges beleópítóse az ország testébe. Alatta kezdődik az addig nyugati gyepűk mentén órködó, harcoló székelyek 
jórószónek áttelepítése Biharba, majd innen fokozatosan a keleti határszélre, a Kárpátok világába."

(Bálint Sándor, 1977)

Várnak a könyvtároslányok a Bunyitay Vincéről elnevezett közkönyvtárban, a Kanonok soron. Finom kávé
val, meleg szóval, segítséggel. Eljutunk az Ady Líceumhoz, szálláshelyünkre. Rekkenó hósóg olvasztja az aszfal
tot és az agyvelőt, - s majd végig az úton, tíz napon át szinte vódhetetlenül. Jó városnéző séta, tanárosan értő 
vezetéssel. Az Orsolya rend épületétől Tőkés püspöklakáig, majd busszal a várba.

Nagy vacsorát csapunk a Dacia Hotel teraszán a leomló estében.
Szombaton korán útnak eredünk. Sükösd Éva megkezdi Erdóly-ismereti óráit, hatalmasan tudja Erdőelve 

tartomány dolgait, a sokszor megkacagott "súvadások"-tól a kultúrhistóriai részletekig. Királyhágó - kiszállunk 
körbenózósre. Kálmán lovat szelídít, Busi videózik kedvére, de hajt a program tovább!

Csúcsán Ady úr lábanyomát keressük. Inkább O. Gogáót mutogatják, de mi kevésből is órezünk.
"Tegnapelőtt érkeztünk holtfáradtan haza erdélyi utunkból, kevés pénzzel, de tele rajongó csodálattal Erdély 

iránt. Brassó, Vásárhely, Szováta voltak stációink. Sokszor keltünk 4-kor reggel ... rohanva fürödtünk Szovátán, 
és Vásárhelyen főispáni bankett, stb. volt rendezve értünk."

(Ady Endre és Csinszka, 1915)

Bánffyhunyad: lepusztult városkép kontra móltóságos-gyönyörű gótika a nagytemplomban. Szívjuk magunk
ba a szépséget, hallgatjuk a csendesen formálódó ismertetést. Valóban Erdélybe érkezünk, a "magyar" vallás, a 
református, örömmel bocsát be küszöbén.

"Oly időben, amidőn a hitbóli különbségeket Európa-szerte máglyákkal szüntették meg, Kegyelmed szigorú 
parancsot küldött Görgónybe, hogy erővel, szorítóvassal senkit meg ne próbáljanak idvezíteni. Lelke, nyelve - 
akár szeme színe - kinek-kinek a maga tulajdona; minden madár úgy énekel, ahogy a csőre áll. Lehetséges, 
hogy a Kegyelmed a szárhegyi fenyveserdők madarainak változatos énekét hallgatva fogta föl példásan a külön
bözőségek és nyelvek értelmét; vagyis a bábeli tanulságot, miszerint a látszólagos zűrzavarral kezdődött a Har
mónia moccanása... Ily meggondolással dicsérjük Kegyelmedet azért, mert a cuius régió, illius lingua híveinek 
horpasza közé ütve, a Bibliának román nyelvre való lefordítását szorgalmazta, fölmentvén ugyanakkor a Fogaras 
menti román papságot is a tizedfizetós kötelezettsége alól..."

(Sütő András, 1984)

Körösfőn végiglegeltetjük szemünket a hímzéseken, ki-ki vesz is emlékül valamit.
A hosszú úton gondolkodunk. Előkerül a poggyászból báró Kemény Zsigmond tanulmánya is.
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"Utoljára hozom fel a legnagyobb különbséget, mely Ferdinánd és Zápolya trónviszályai miatt elszakadt er
délyi fejedelemséget a magyar királysággal szemben jellemzi, és a legerősebb rokonszenvek apadhatatlan kút- 
forrásává lón: - értem, a semmi státuscslny, semmi udvari cselszövónyek, vagy absolutistikus törvények által 
soha meg nem gátolt alkotmányos életet.

Gyula-Fehórvárott gyorsan következtek egymásután a lángeszű és gyönge, ravasz és könnyelmű, önző és 
nemes kedélyű szelíd és zsarnok fejedelmek. De se egy Báthori István, se egy Bethlen Gábor nagy tehetsége 
nem hitte hatáskörét az állami formák alatt annyira lebilincselve, hogy eme korlátok ellen föltámadjon, se a ledér 
Báthori Gábor, a mindent kockáztató II. Rákóczy György és a tompa elméjű Apafi nem hagyák magokat gyön- 
geségeik és az udvaroncok ármányai által ragadtatni, hogy Erdély alkotmányos rendszerét elvileg merészeljék 
támadni."

(Kemény Zsigmond, 1851)

És gondolkodunk a magyar volton. Erdély magyar volta vajon mit jelentett? Mi történt száz éve? Mire ala
pozták Trianont? Mit hozott Trianon az itt élőknek?

Szabad királyi városok lakossága:

magyar német (román
oláh)

BRASSÓ 9.508 9.599 9.079
NAGY-SZEBEN 2.018 14.001 2.746
NAGYENYED 3.943 . 168 1.058
CSÍKSZEREDA 1.486 32 7
KÉZDIVÁSÁRHELY 4.975 47 . 25
SEPSI-SZENTGYÖRGY 4.986 74 . 31
KOLOZSVÁR 22.761 1.423 3.855
MAROSVÁSÁRHELY 11.028 . 508 . 657
SZÉK 1.958 1 . 391
GYULA-FEHÉRVÁR 2.520 1.229 3.112

(Szathmáry György, 1884)

A népesség anyanyelv szerint, megyénként (%)

magyar német (román
oláh)

Bihar 1880 49,7 0,8 44,4
1910 52,8 0,4 44,9

Brassó 1880 28,5 31,7 34,9
1910 35,0 29,2 34,7

Csik 1880 83,7 0,4 11,6
1910 86,4 0,7 12,4

Háromszék 1880 83,5 0,3 12,3
1910 83,4 0,4 15,5

Kolozs 1880 24,2 3,8 65,4
1910 26,9 3,0 68,1

Maros-Torda 1880 51,7 3,9 36,3
1910 57,4 4,0 36,2

Temes 1880 5,2 31,3 42,8
1910 11,9 30,3 40,1

Udvarhely 1880 89,4 2,2 2,9
1910 95,4 1,8 2,3

(Központi Statisztikai Hivatal, 1992)

1980 körül Brassó 260 ezer lakosából alig van német, tán 35 ezer a magyar, a többi román. Kolozsvár 265 
ezréből 85 ezer lehet magyar, Marosvásárhely 130-ából 82, Temesvár 270-éből 36. Azóta az arányok aligha vál
tozhattak a magyarság javára.
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Befutunk Mátyás szülővárosába. Délutáni hőség, és zavaros szálláshelyzet. Míg elmúlik a gyors jégeső, ki
alakul valahogy - a kollégiumnak és a teológiának köszönhetően. Asszonyaink takarítják a kollégiumi szobákat, 
egyre jobban viseljük a hideg zuhanyozást is. Vacsora egy kisvendéglő szuterónjóben. Meleg, meleg!

"Pénteken Petőfi nejével bejárta Kolozsvárt, s Kolozsvárnak környékét, megnézte a házat, mellyben Mátyás 
1453-ban született... Szombaton ... este a fiatalság fáklyás zenével üdvözlé Petőfit, melly alkalommal H. V. tol- 
mácslá a fiatalság érzelmeit. Váljon P. irigyei, kik tavaly felkárogtak hason alkalommal, nem ellenzik-e most?"

(Szilágyi Sándor, 1647)

Kolozsvárt ma alig látni magyar kiírást. Funar polgármester nem szereti minden harmadik polgárát?
"1880-ban a magyarországi románoknak csak 5,71 %-a, 1890-ben pedig csak 6,95%-a beszólt magyarul... 

1910-ben is a teljes nem magyar lakosságak csak 22,5%-a tudott magyarul, ami azt jelenti, hogy négy nemzeti
ségi polgárból három egyáltalán nem beszélte az állam nyelvét."

(Raffay Ernő, 1986)

Szép vasárnap. A tiszteletes asszony tanácsára Györgyfalvára indulunk, ahol a helybéliek viseletben járnak 
még. Rossz utak, s egyre szépülő látvány. Megtudjuk: a helyi tudat szerint a tatárjárás után menekültek fel a 
magyarok az erdők övezte, magas dombokra, így 750 éves lesz a falu (a régészek korábbi települést is sejte
nek). Csodás hidegvizes kút fogad a "főtéren", majd a szépen öltözött emberekkel együtt kapaszkodunk a 
"hegyre", a templomhoz. A tiszteletes a kórussal Hollandiába ment, teológushallgató helyettesíti (1989. decembe
rében ő katonaként ott volt Temesvári, s mikor leszerelt, a szülői kívánság ellenére, hogy legyen mérnök, inkább 
a teológiára iratkozott be). Lélekemelő zsoltáróneklós: az egész gyülekezet részese. Kapunk búcsúzáskor körtét, 
iszunk még egy nagyot a forrásvizű kútból, s kapunk biztatást: menjünk el okvetlenül másnap a széki búcsúra.

Délután városi körút. Farkas utcai templom (az összes erdélyi jeles família címerével), házsongárdi temető: 
erdélyi panteon.

"De a vasárnap délutáni csendben 
nagyon dalolt a név zenéje bennem...
S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,
Mig dörgő fenséggel búgott le rája 
a kálvinista templom orgonája.

A fényben, fenn a házsongárdi csendben 
tovább dalolt a név zenéje bennem."

(Áprity Lajos, 1926)

Jó vacsora és reggeli a teológián, majd látogatás az egyetem központi könyvtárában, mely Románia máso
dik s Erdély első könyvtára - gyűjteményének mérete alapján. Szíves fogadtatás Helea aligazgató részéről. Kör
séta után beható ismerkedés a régi és ritka kiadványok tárában: eredeti Tótfalusi Kis-kiadványok, kódexek, uta
lás az Erdélyi Múzeumi Egyesület hajdani gyűjteményére...

Demokratikus döntés születik: menjünk a bertalan napi búcsúra Székre. Szamosújváron, a hajdani örmény 
centrumon át, nehéz utakon érünk be épp Tőkés püspök prédikációjára. Szigorúan kéri híveit: itthon legyenek 
magyarok, ne a budai Moszkva téren. Széles, rakott ingvállas férfiak, nők hallgatják komoly arccal, majd kapják 
fel a zsoltárok sorait.

Ki csak teheti, vendégül látja a messziről érkezetteket töltött káposztára, süteményre, tüzes italra. De már 
megyünk is, bár nehéz az összeverbuválás.

Vissza Kolozsváron át, hogy Torda mégse maradjon ki a programból. Tordán az országgyűlésnek ki tudja 
hányszor helyt adó, gótikus templom fogad.

- Ilyen kicsiben volt országgyűlés? - kérdik többen.
Elsétálunk ahhoz a házhoz, melyben Petőfi 1849. július utolsó hetében megszállt, hogy azután csatlakozzon 

Bem seregéhez, s részt vegyen a segesvári, végzetes ütközetben...
Marosvásárhely felé pár perces eső simogat, miközben Juli és Kálmán jókedvű dalolását hallgatjuk. A pá

lyaudvar mellett megtaláljuk a volt építőipari munkásszállást, - ez most egyszerűbb szálloda. Vacsora után él- 
trappotok Dónesókhez, hogy másnap a Vártemplomot is megnézhessük. Este tíz van, s Ha azt kérdi: szállás 
kell-e, mert 60-70 emberi is el tud helyezni a gótikus teremben, vagy egyéb helyiségekben. Jót nevetünk ezen; 
- majd legközelebb.

Reggel: a Teleki Téka.
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“...meg kell építtetnem haladók nélkül Vásárhelyen a bibliotócát is, mert könyveim sokáig bórakva kár nélkül 
nem állhatnak, azt sem tudom, ha az úton nem érte-e valami víz őket... Bizony nehéz nekem a könyveim s írá
saim nélkül Bócsben lakni, és mikor eszembe jut, hogy azoktól megfosztatom, egészen elszomorodom, mert 
azokban volt ifjúságomtól fogva gyönyörűségem, időtöltésem, és már életemnek estvójón azzal sem enyhíthetem 
unalmaimat. De megnyugszom az Istennek útaiban, és már abban találnám örömömet, ha egyszer láthatnám 
őket elrendelve a magok destinatiójuknak helyén, ahol holtam után is a közjóra megmaradhatnak...

(Teleki Sámuel, 1797)

"1802 őszén nyílik meg a marosvásárhelyi könyvesház. Augusztus eleje és október vége között Teleki sze
mélyesen irányítja a könyvek polcra rakását..."

(Deé Nagy Anikó, 1976)

A "közjóra", azaz ránk maradtak; 190 óv múltán ott látjuk a kincseket, egyben, sértetlenül.
Rövid betekintés a Bolyaiak múzeumszobájába.
A Téka épületével szemben az emeletes ház, hol két és fél éve Sütő Andrásók életéért folyt az ütközet...
Vártemplom, Kultúrpalota. Gyönyörűségek, méltatlanul rohanó tempóban épp csak fel tudjuk fogni őket.
Irány Szováta. Egyre szebb táj, erdők, magasodó hegyek. Meglepetés: déli egy és három közt bezár a le

gendás Medve-tó. Találunk pótlást a mögötte lévő, szinte tenyérnyi Mogyorósi-tóban, s pillanatokon belül már 
lebegünk is a sűrű sós vízen. Elég egy-kót tenyórmozdulat, jobban teleszívott tüdő, s szinte időtlenül a vízszínen 
maradunk. Főtt kukorica-furulyázás, szalmakalapvásárlás, s máris tovább, tovább!

Korond, hegyek karójában. Itt biztos valami titkos vulkán működik; a Páll família tehetsége legalábbis felér 
egy igazi lávaömléssel. Magdi és több nemzedókes családja portáján nézünk szót, csipegetünk a finom csere
pekből. A kemence 950 fokon izzik, bükkfától, benne héber nyelvű szöveggel-betűkkel egy új készlet, melyet Raj 
Tamás, főrabbi és neje kívánt meg.

Suhanunk, döcögünk, mikor hogy lehet, tova. S máris Farkaslaka, Tamási Áron szülőfaluja. Árpád apánk 
vezette, hajdani kalandozásunkkor még dolgozott a két Szervátiusz a neki szentelt nagy kövön, mit 1972-ben 
avattak. Azóta Jenő úr a földben nyugszik, s Tibor a számkivetettsógtől szenved pesti magányában. (Akkoriban 
kolozsvári műtermükben együtt láthattuk apát-fiát és remekeit.)

Átnyargalunk Szókelyudvarhelyen, borvizet veszünk Homoródfürdőn. Jó vasas, jó hideg, alig tudunk betelni
vele.

"Le nem írható, milyen szépek ezek a hegyek. Micsoda távlatok nyílnak meg minden hegyecske mögött. Le 
a síkra, Csíkszereda, Csíksomlyó piros és fekete tetejű házai mint a legelésző nyáj a hihetetlenül világos zöld 
rétekbe beleszórva."

(Móricz Zsigmond, 1941)

Csíkszeredából alig maradt századfordulós ház (a 120 méterrel arrébb vonszolt banképület a kivételek egyi
ke), csupa irdatlan nagy, új monstrum a városközpontban.

Angyalok a 18. századból. Mikó Múzeum, Csíkszereda
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Másnap látogatás a Mikó vár múzeumában. Döbbenetes bemutató a negyven évig befalazott ősnyomtatvá
nyokról. Segíteni kell! Dél tájban indulunk a Gyilkos-tóhoz. Útközben megcsodáljuk a gyönyörű, reneszánsz stílu
sú szárhegyi kastélyt, Bethlen Gábor gyerekkorának színhelyét, hol mostanában művósztelep szüli az érdekes 
képeket, szobrokat, - kiállításukat bejárjuk.

Hatalmas a szerpentinút a tóhoz, az európai Grand Canyonhoz. A Békás-szoros sziklafalai egyre összébb 
szorulnak, alig hagynak helyet a zúgó pataknak, a pocsékul pöfögő autóknak (az egyik kimenő kapu Moldva 
felé). A szorosban tett séta után a tó partján ejtőzünk, s miközben "aranyifjaink" csónakáznak, mi dinnyózünk, 
sörözünk, kicsikét konyakozunk. Csak Busi hiányzik, ki eltévesztette Szeredában a találkát, így ő ott járt körbe 
felvevőjével. (Bele is trafátt egy csapat rab mezei munkálkodásába, - a tiszt jószándékúan csak a felvételt sem- 
misíttette meg vele.)

A szeredai volt pártiskolai kantinban csodálatos csorbaleves vár minket, a szerénytelenek és kiéhezettek 
akár három tányérral is meríthettek... Utána jóízű szakmai beszélgetés helybéli kollégákkal.

Másnap reggel búcsú kedves gazdáinktól, kik még jókora doboznyi helyi, magyar nyelvű aprónyomtatványt 
is velünk adnak - a nemzeti gyűjtemény kiegészítésére.

Kanyarog velünk az út Tusnád fölött, a Kárpátok gyöngyszeméhez.
"Mély kráterek az út alatt, a kráter oldalait a feldobott s ott maradt hegyek alkotják. A kráter mélységeiben 

vizenyős rétek, amelyek sose száradnak ki. Ilyen a Szent Anna tava is. Jókai ezt ismertette meg legjobban a 
magyar olvasókkal, de ilyen kép ezer s ezer van a csíki hegyek közt."

(Móricz Zsigmond, 1941)

Mi ezt a Jókai ismerte helyet igen szeretjük. Ha valahol fáj szívünk-lelkünk, hogy nem maradhatunk még 
órákra, vagy akár napokra, akkor ez a Szent Anna-tó biztos ilyen hely.

Leereszkedünk a túlnani szerpentinen, s robogunk a városi gyöngyszem, Kózdivásárhely felé. Talán egyet
len ilyen város van: itt nem aprított az elmúlt évtizedek megalomániája. Olyan szép, mint a Felvidéken Eperjes, 
Bártfa. Érintetlen, s gondozott is. Incze igazgató úr kalauzol szép múzeumában, népművészeti tárgyak közt és 
az erdélyi népviseleteket idéző babagyűjtemónyben.

Szeredén kötötték lelkünkre, hogy Gelence nem maradhat ki, olyan igazi élmény. Már a Keleti Kárpátok lá
bánál vagyunk, egy hajításnyi szinte a hágó innen, lehetünk csaknem ezer kilométerre a Dunától: XIII. századi 
templom, benne az 1400-as évek elején készült freskósorozat Szent László és a kun viaskodásáról. Hatszáz 
éves "képregény", hatalmas méretre is, monumentális belsó erejénél fogva is. Helyi polgár kalauzol, s mesél: 
kisgyerek korában elvitték módos rokonokhoz Debrecen mellé, de hat hót után hazajött, nem lehetett meg a jó 
víz nélkül. Pár perc múlva jön a demizsonnyi csodavízzel, s ott a templomban, őskeresztóny közvetlenséggel 
már meg is vendégel. Kinn gyűlnek a falusiak, Juli meg felkapaszkodik egy lovas szekér derekába; csikó is ug
rándozik anyja mellett.

Már indulna a busz, de hol a lány? Majdnem végigfutom a falut, mire utolérem, s lekönyörgöm. Szent 
László, víz, csikó, mindenkit marasztal valaki-valami...

Következik Csomakőrös, Körösi Csorna Sándor szülőfaluja. Pici múzeumszoba idézi a nagy tudós és tánto
ríthatatlan hazafi emlékét.

Délelőtt láttuk a krátertót, most Kovásznán működő iszapgejzírt csodálhatunk meg. Pokolsárnak mondja a 
helyi elnevezés a bugyborékoló iszapot: még elkerítve is elég fenyegető látvány. De várnak már minket Sepsi- 
szentgyörgyön Kiss Jenó (az ottani!) emberei. Elszállásolnak a nagyhírű kollégiumban, s aztán sietünk is a va
csorát velük elkölteni. Finom is, jól is esik a borocska, beszélgetünk módosán a kollégákkal. Közben diszkréten 
játszik a zenekar, mikor váratlanul középre villan Vén Csöpi és Horváth Éva, s fergeteges táncba kezdenek. En
nek hatása frenetikus, negyed óra múlva már tucatnyi pár ropja, háromnegyed óra múlva minden hölgyünk is 
hivatalos a "pástra", s végül a zenekar fő énekese lesz Csöpi: vidám rikkantásaira az egész utazóközönség vad 
körtáncba kezd. Ellenállhatatlan jókedv kap el mindenkit, éneklés és a csűrnek az ő döngölóse alig tud abbama
radni éjfél előtt...

Reggel megtekintjük a megyei könyvtárat és a Székely Nemzeti Múzeum gyönyörű gyűjteményeit - Berecz- 
ki Csilla értő kalauzolása mellett.

Innentől már visszafelé száguldunk(?) a Tisza, Duna irányába. A déli országúton látjuk a brassói, fogarasi 
és más havasok magasra nyúló árnyait, de mi csak megyünk, már ahogy az út engedi. Hát nem nagyon enge
di. Ha szembejön bármilyen jármű, elénk már elég egy bicikli, hogy le kelljen lassítani, - a buszban pedig meg
áll a levegő.

MÉs a városból két padimontomos út megyen ki..., szélesek pedig az utak, hogy két szekér szabadon el
mehet egymás mellett... Mind a rómaiak padimontomozták azokat, kimondhatatlan nagy költséggel. De több he
lyeken is vágynak a féle kő utak Erdélyben..."

(Haltai Gáspár, 1574)
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Mikor nagyon hosszadalmas az út, csak "Riska tehenünk" bögrecsárdájában bízhatunk. A minden reggel le
főzött öt-hat töltetnyi fekete leves - Harcos Kati gépén, Spányi Mariann nagy termoszában - felüdfti a társasá
got. Lehet rendelni, ki mennyit igényel, cukorral, vagy nélküle (néha még "bélelt" változat is csurran).

Nagyszebenbe érünk, a szász Királyföld hajdani központjába. Csak háromnegyed órás a szünet, szaladunk, 
ki mennyit tud látni, vagy szuvenírt találni (a jegyzetíró szép meggyfabotot, fogója lófejjó faragva).

Tovább a pusztuló szász városokon keresztül - Gyulafehérvárra. Jellegtelen tömegváros panelból, - majd a 
hatalmas fellegvár, vagy inkább fellegváros. Bemegyünk a dómba, melynek helyén már a római korban is kulti
kus szentély állt. Arra gondolunk - Kós Károly "Az országópftő" című csodás regénye nyomán, - hogy a fiatal 
István itt állhatott az épülő falak közt... Hova később Hunyadi Jánost és szerencsétlen László fiát temették, - a 
hatalmas szarkofágokat kezünkkel simíthatjuk.

"1658 nyarán három irányból zúdult az ellenség Erdélyre... A tatárok főleg a fejedelmi város, Gyulafehérvár 
kifosztására készültek..., a kán tréfálkozva mondta: »ottvaló járásának derekas hírét hagyni kellene«... A tatár se
reg 1658. szeptember 5-ón foglalta el a várost. Borzalmas rombolás kezdődött, elpusztult minden, amit a fejede
lemség virágkorának évtizedei alatt összegyűjtött Bethlen Gábor, I. Rákóczi György. Megsemmisült a fejedelmi 
bibliotéka és a levéltár is. Pápai János, a gyűjtemény őre megpróbálta elrejteni a könyveket, kéziratokat, de a 
tatárok felfedezték a befalazott rejtekhelyei és a felbecsülhetetlen kincseket... »azon könyvtartóháznak közepire 
rakásra hordván, úgy gyújtják és ógeték meg rettenetes és becsülhetetlen kárrak.. Gyulafehérvár a szörnyű dú- 
lás után már nem nyerte vissza régi fényét."

(Pogány György, 1992)

Dr. Marza igazgató fél hatkor érkezik, hogy bemutassa a Batthyáneumot, a Batthyány Ignác, erdélyi püspök 
által a XVIII. század végén alapított, gyönyörű könyvtárat.

Eredeti rokokó bútorzat és állványok az egykori trinitárius kolostorópületben. A legnagyobb kincs: karoling 
kódex a IX. század elejéről, gazdagon illusztrálva, feltehetően a császár nővérének rendelésére készült újszövet
ség (a kódex második felét a Vatikáni Könyvtár őrzi). A következő kódex a XIV. század elejére datálható, s az 
egyik legkorábbi magyar nyelvemléket tartalmazza (ún. gyulafehérvári glosszák).

"A könyvtár (naponta) elegendő 
órákig mindenkinek nyitva álljon, 
hanem köpönyegben senkit se 
bocsássanak be; addig, míg 
a könyvtárnok fel nem jegyzi, 
senki a helyéről kivett könyvet 
ne forgassa, hanem csak ha a kijelölt 
kötetet a könyvtárnok 
az olvasószobába vitte..."

(Batthyány Ignác, 1796)

Gróf Batthyány Ignác könyvjelzője

Az igazgató úr búcsúzóul azt mondja: lehei másfél évtizede, hogy nem járt itt magyar kutató, pedig érde
mes lenne jönni, talán kölcsönösségi alapon is.

Már nagyon fáradtan futunk be nyolc óra tájt Nagyenyedre. A csoport egy része a katolikus plébánia helyi
ségeiben kap szállást, míg néhányan a Bethlen-féle nagy kollégium falait veszik be. Gyors vacsora után igyek
szünk nyugovóra, másnap vár a kollégium világtalálkozója.

Rengetegen jöttek össze, harminc, negyven, vagy épp hetven éve érettségizettek. A legszebbet egy kilenc
venéves aggastyán mondja az ünnepségen: 1920-ban nem volt szabad megünnepelni az aradi vértanúk napját, 
erre tucatnyian - kis gimnazisták - kimentek a folyópartra, s valódi vérszerződést kötöttek, esküvel ígérve, hogy 
megmaradnak magyarnak. Az öregurat megöleli a román polgármester...

Péntek este még úgy szól a temesvári telefon, hogy fejenként 40 dolláros szállodára van esély. Abból nem 
kérünk, szerencsére szombat délelőtt új hír érkezik: van 2500 lejes is. Akkor hát irány Temesvár! Útközben látjuk
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Déva magas várát, Lippa romjait, lezuhanyozunk Lippafürdőn a lerobbant állapotú strandon, át Aradon, s este 
nyolckor ott vagyunk a Bega-parti metropoliszban. Csodás a vacsora, az "utolsó", de még szebb a késő esti 
séta a kellemesen európai városban. Sokakból vált ki őszinte lelkesedést.

Kétágyas szobákban dőzsölünk, a korábbi jó kollégiumi zsúfoltságra nem jött negyvenágyas betetőzés, 
mint útközben viccelődtünk...

A kellemes reggeli után értő városnézést kapunk Szekernyós Jánostól. Látjuk a fontos tereket, a Hunyadi 
várat (illetve a helyén épült fegyverraktárt, most múzeumot), járunk Tőkés hajdani ellenállásának utcájában-házá- 
ban, s mellette alig ötven méterre Dózsa kivégzésének színhelyén. Mária-szobor őrzi a hely emlékét, mivel a ki
végzés éjjelén sokaknak megjelent az Istenanya... Végül rövid látogatás a temetőben, melynek bejáratánál em
lékművet emeltek 1989. halottjainak, s vagy száz a nevezett és nevezetlen sírhelyek száma. Kalauzaink legalább 
a dupláját tartanák reálisnak.

Tartunk a határtól...
"Rekkenő hőség. De hol a határ? Kiszállok, és előremegyek... Két és fél kilométer a határ. Fél tizenegy... 

A nap még este hétkor is tűz. Most már kezd az ember nyugtalankodni... Leszáll az este... Az első patkányok 
most futnak át az autó alatt. Kicsit messzebb valaki tüzet gyújt. De különben sötétség és néma csend... Váratla
nul hátulról egy szirénázó, villogó konvoj. Három román rendőrautó... A sor immár tizenkét kilométeres... Éjjel 
fél egy. A magyar oldalon állunk... A fiatal magyar katona szánakozva nézett rám.

- Mióta áll?
- Van vagy tizenhárom órája...

(Lengyel László, 1992)

Fél tizenegy, irány a határ! Gyulánál próbálunk szerencsét. Magyar idő szerint fél egykor érjük el Varsándot, 
a falun végig vagy két kilométernyi sor. A követségi attasé támogató levele most hatásos: nekünk soronkívül 
nyílik a sorompó. Alig egy óra a teljes határövezeti tartózkodásunk!

Hat óra előtt pár perccel megérkezünk a Déli pályaudvarhoz. Szinte hihetetlen, hogy sikerült, hogy ennyit 
láthattunk, hogy a határon kegyelmes volt a sors(?) velünk.

Sok köszönettel tartozunk könyvtárunk vezetőségének (kaptunk erkölcsi támogatást és két nap szabad
ságot), szakszervezetünknek (hozzájárult az útiköltséghez), Hangya Panninak (szervezte a negyven utazó el
őmunkálatait), a Nemzetközi csereszolgálatnak (hírük mindenütt eleven Erdélyben), s főként hálásak vagyunk az 
erdélyi városokban minket elhelyező-vezető kollégáknak: Tavaszi Hajnalnak (Nagyvárad), Szigethy Rudolfnak 
(Kolozsvár), Spielmann Sebestyén Mihálynak (Marosvásárhely), Kelemen Sándornak és Katának (Csíkszereda), 
Kiss Jenő csapatának, név szerint Erőss Péternek (Sepsiszentgyörgy), Vidovszky Márta enyedi ismerőseinek, s 
végül Bodó Barnának (Temesvár).

Itthon mindenki lelkendezik, de mi magunk is. Hetekig fog tartani, míg minden rendeződhet odabenn. De 
már jönnek az új hírek: "Temesvár egykori református lelkipásztoraként lelkiismereti kötelességemnek érzem, 
hogy felemeljem szavam az ellopott forradalomért, Temesvár és 1989. decemberének összes mártírjáért, a hata- 
lommmentő posztkommunizmus és nacionalizmus azóta elítélt áldozataiért - az igazságért, a társadalmi-politikai 
igazságtétel érdekében. Követelésem alátámasztására - a temesvári ellenállás szellemében ... a temesvári refor
mátus templomépületben éhségsztrájkba kezdek."

(Tőkés László, 1992)

Erdélyt és híreit már más lélekkel hallgatjuk, és Szabó Dezső szava is erősebben visszhangzik bennünk.

(Összeállította: Sonnevend Péter)

Újsághír

BUDAPESTI VENDÉGEK MEGYÉNKBEN

A tegnap 40-en érkeztek a budapesti Széchényi Könyvtártól Csíkszeredába. A Sonnevend Péter vezette 
csoport két napig tartózkodik megyénkben, utána Kovászna megyébe látogatnak.

Hargita Népe, 1992. aug. 26. 2.1.
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Francia olvasó 
az OSZK-ban

Hosszú Ideje évenként felkeresi könyvtárunkat 
Bemard Le Calloc’h, francia történész, kutató 
- Körösi Csorna Sándor legjobb nyugat-európai 
ismerője, - akinek a nagy magyar utazóról és 
egyéb magyar történeti témákról számos dolgo
zata jelent meg. Kutatásaihoz szükséges, francia 
gyűjteményekben fel nem lelhető forrásmunká
kat tanulmányozza nálunk. Látogatásai alkalmá
ból Igyekszem segítségére lenni, ő azonban ál
talában Jól eligazodik könyvtárunkban. Jelentős 
tevékenységére a hazai kormányzati szervek Is 
felfigyeltek, és a közelmúltban "Pro Cultura Hun- 
garlca* emlékéremmel tüntették ki.

A breton származású francia professzor 1927- 
ben Le Havre-ban született, 1947-ben jött elő
ször Magyarországra. Mint a budapesti Francia 
Intézet tanára, a gödöllői premontrei gimnázium
ban tanított francia nyelvet, a követség titkára
ként is tevékenykedett. Közben kitűnően megta
nult magyarul. Később távolkeleti beosztásokba 
került, Indiában felkereste Körösi Csorna sírját, 
majd alapos kutatásba kezdett a személyével 
kapcsolatban. Többek között párizsi források 
alapján felderítette Körösi francia nexusait. Azóta 
kutatásainak eredményeit rendszeresen publi
kálja francia és magyar tudományos folyóiratok
ban. Csak a nagy magyar utazó és nyelvésszel 
kapcsolatos tanulmányainak a száma százon fe
lül van. Könyve is jelent meg Körösiről Alexandra 
Csorna de Kőrös, Fondateur de la Tibetologie 
(1884-1842) címmel Párizsban 1985-ben. Jelen
leg Körösi Csoma-lexikonon dolgozik. Megemlí
tem, hogy a hazai lapok részére magyar nyelven 
írja cikkeit.

Bátran merem állítani, hogy a francia nyelvte
rületen, - de egész Nyugat-Európában - Bemard 
Le Calloc’h foglalkozott a legtöbbet és legered
ményesebben Körösi Csorna személyével és 
munkásságának a jelentőségével. Igyekezett 
Körösi orvosi kapcsolatait Is felderíteni, ezen ér
demeiért - többek között az ón ajánlásomra, - a 
Magyar Orvostörtónelml Társaság a francia tu
dóst tiszteleti tagjává választotta.

Végül azt kívánom Le Calloc’h Úrnak, hogy Jó 
egészségben még sokszor keresse fel könyv
tárunkat, és gyarapítsa értékes magyar vonat
kozású dolgozatainak a számát.

Batári Gyula

"Boldog Várad"

A nagyváradi Szent László ünnepségekre Je
lent meg a Héttorony Kiadónál Bálint István Já
nos tudományos főmunkatárs kollégánk "Boldog 
Várad" című kötete. A könyv utószavában a 
szerkesztő felsorolja azokat az OSZK munkatár
sakat is, akiktől segítséget kapott az anyaggyűj
tés folyamán: Batári Gyula, Belltska-Scholtz Hed
vig, Bódis Mária, Dörnyel Sándor, Elekes Irén, Er
délyi Lujza, Juhász Gyula, Juhász Róbert, Karsay 
Orsolya, jKelecsényl Gábor, | Lakatos Éva, Nen- 
ninger Géza, Nobilis Kornél, Pap Ágnes, Sáros! 

Attila, Schertlin Péter, Schönborn Katalin, Szeles
tel N. László, Vekerdl Judit, W. Salgó Ágnes.

Az összeállításban található dokumentumok 
Jelentős része az Országos Széchényi Könyvtár 
gyűjteményei állományának a felhasználásával 
történt.

A kötetet a Szent László ünnepségek alkalmá
ból Tempfli József, nagyváradi megyéspüspök 
aranyéremmel tüntette ki. A "Boldog Várad" kötet 
kiállított tárgyként a Magyar Nemzeti Múzeum 
Szent László kiállításán Is szerepel.

Helyreigazítás

Sajnálatos módon az OSZK Híradó 1992. 5-6. 
számában közreadott "Mozart egyetlen magyar- 
országi kézirata' c. közleményben (9-11. o.) a 
cikket kísérő Jegyzetanyagban nem történt hi
vatkozás a kézirat első OSZK Híradóban történt 
Ismertetésére. Mozart szóban forgó zenemű- 
kéziratáról ugyanis először dr. Kecskeméti Ist
ván, a Zeneműtár akkori vezetője jelentetett 
meg cikket az OSZK Híradó XX. óvfolyambeli, 
1977. évi 7-8. számának 141-143. lapjain; ezt 
az autográfot egyben történetileg Is elhelyezte a 
nemzeti könyvtár zenei gyűjteményének legna
gyobb értékű szerzeményeinek sorában. - Dr. 
Kecskeméti Istvántól ezúton Is elnézést kérünk.

(Sz. K.)
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