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A Magyar Tudományos Akadémia, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
az Országos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

mély megrendüléssel tudatja, hogy

JUHÁSZ GYULA
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 

a Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályelnök-helyettese, 
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára,

az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja, 
a II. Világháború Története Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, 

az MTA Történettudományi Bizottságának tagja, az MTA Politikatudományi Bizottságának tagja, 
az MTA Történettudományi Intézet Tudományos Tanácsának tagja, 

a Teleki László Alapítvány Tudományos Tanácsának tagja, az 1956-os Intézet Tudományos Tanácsának tagja,
a Magyar Nemzet Szerkesztő Bizottságának tagja, 

a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendjének tulajdonosa

1993. április 13-án, életének 63. évében váratlanul elhunyt.

Halála a magyar szellemi élet pótolhatatlan vesztesége.
Forrásfeltáró munkásságával és monográfiáival jelentősen hozzájárult 

a két világháború közötti korszak történetének árnyalt megvilágításához.
Évtizedeken keresztül kifejtett oktatói tevékenysége során 

a XX. századi nemzetközi diplomáciatörténet számos ismert szakembere került ki tanítványai közül.
Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójaként az intézmény szellemi és gyakorlati megújításának elindítója volt.

Temetése 1993. április 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz a Kerepesi temetőben.
(Budapest VIII., Fiumei út 16.)

Emlékét megőrizzük!



Búcsú Juhász Gyulától*

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az Or
szágos Széchényi Könyvtár nevében búcsúzom Ju
hász Gyulától, a nemzeti könyvtár elhunyt főigazgató
jától.

Juhász Gyula az Országos Széchényi Könyvtárba is 
eredetileg történészként érkezett, mint a Magyarságku
tató Intézet alapító igazgatója. A könyvtár főigazgatói 
tisztét csak később vállalta el. Elvállalta, mert úgy érez
te, szükség van rá, mert a nemzeti könyvtárat az or
szág egyik legfontosabb intézményének tartotta, és 
úgy gondolta, hogy tudósi tekintélyével, rangos isme
retségi körének segítségével hasznára lehet a könyv
tárnak, növelheti elismertségét.

Azt tervezte, hogy a könyvtár közvetlen napi munká
jában csak a legszükségesebb esetben vesz részt, a 
többit rábízza a könyvtáros szakemberekre. De alapter
mészetéből következett, hogy amit elvállalt, azt csak 
teljes odaadással tudta csinálni. így szánt mind több 
időt a könyvtárra, és az utóbbi években csak az aka
démiai kötelezettségek és az egyetemi tanári teendők 
miatt volt távol a könyvtártól. A történész esténként és 
hétvégeken dolgozott.

Rendkívüli lényeglátó képességével nagyon jó part
nere tudott lenni a könyvtáros szakembereknek. Min
den hasznos, célszerű és előrevivő elképzeléshez meg 
lehetett nyerni a támogatását.

A "másik oldalról" jött, a felhasználói oldalról. Ennek 
köszönhetően a szolgáltatáscentrikus, olvasóbarát 
könyvtári munka híve volt. Ha a nyitvatartási időt egy- 
egy alkalommal csökkentettük egy-két órával a várható 
csekély olvasói forgalom miatt, leikiismeretfurdalást ér
zett. "A könyvtár azért van, hogy nyitva legyen, és 
szolgáltasson. Ha csak három olvasó van, akkor an
nak a háromnak a kedvéért" - mondta ilyenkor. Ebből 
a szemléletéből következett, hogy nem engedélyezett 
semmi olyan rendezvényt sem a könyvtárban, sem a 
környékén, ami az olvasók nyugalmát, kiszolgálását 
zavarta volna.

A rendszerváltozást megelőzően, 1988 elején döntött 
úgy saját hatáskörében és felelősségére, hogy meg
szünteti a Zárolt kiadványok tárát: az olvasó felnőtt 
ember, ő döntse el, mit akar olvasni, ne korlátozzák 
adminisztratív szabályok! - vallotta, és cselekedett en
nek megfelelően.

Történészként tisztában volt azzal, milyen alapvető 
forrásanyag a nemzeti könyvtár állománya a minden
kori kutatók számára. Ezért a gazdasági megszorító in
tézkedések ellenére az állománygyarapítási keretet 
soha nem csökkentette.

Szervezési intézkedései nyomán a magyar dokumen
tumtermés bibliográfiai számbavétele és feltárása haté
konyabbá és ésszerűbbé vált.

A jövő könyvtárhasználóira gondolva, minden támo
gatást megadott a könyvtári állományvédelemnek, 
megpróbálva megteremteni a kényes egyensúlyt a 
nemzeti könyvtárak alapvetően kettős feladata: az ér
tékmegőrző muzeális és a korszerű szolgáltató funkció 
között.

Juhász Gyula főigazgatósága idején az Országos 
Széchényi Könyvtár számítógépesítése intenzív fejlődé
sen ment át, és ma olyan eredményeket tud felmutatni, 
hogy e tekintetben megálljuk az összehasonlítást a 
mostanában oly sokat emlegetett Nyugat nemzeti 
könyvtáraival.

Könyvtárunk mind hazai, mind nemzetközi vonatko
zásban nyitottabbá vált irányítása alatt.

Az Országos Széchényi Könyvtár a magyar könyvtári 
rendszer első könyvtára akart lenni - nem kivételezett 
helyzete okán, hanem kivételes funkciója, szolgáltatásai 
és teljesítménye révén.

A pénzügyi nehézségek ellenére a legfontosabb 
nemzetközi könyvtári szervezetekben mindig képvisel
tettük magunkat, hogy a világ fejlődésével lépést tud
junk tartani.

Tudós akadémikus létére rendkívüli érzékenységgel 
viselte szívén a könyvtár munkatársainak sorsát. Igye
kezett a lehetőség keretein belül anyagilag is minél 
többet juttatni a legkisebb, számára esetleg ismeretlen 
beosztottaknak is. Bántotta, ha keveset lehetett adni, 
és örült annak, ha az a kevés is örömöt okozott. Sze
rette, ha a könyvtár munkatársai jól érzik magukat 
munkahelyükön. Ember volt!

Ember volt, és ezért a könyvtár kisebb-nagyobb 
gondjai, különösen, ha egyszerre zúdultak a nyakába, 
vagy ha tisztességtelenséggel találkozott, néha őt is el- 
fárasztották. Ilyenkor elmerengve föltette a kérdést: 
“Mondd, hiányzik ez nekem?" Nem. Nem hiányzott ne
ki. De ha elvállalta, csinálta, és ha csinálta, csak ren
desen tudta csinálni.

Jelképesnek kell tekintenünk utolsó nyilvános sze
replését a könyvtárosok között, a Könyvtáros Egyesü
letek Nemzetközi Szervezetének egy nemzetközi 
konferenciáján a Széchényi Könyvtárban: negyvenfo
kos lázzal jött el a megnyitóra, de eljött, mert ott volt a 
köztársasági elnök, mert ott voltak a hazai és nemzet
közi könyvtárügy jeles szakemberei.

Hadd idézzek befejezésül egyik nagy tudományos 
könyvtárunk részvétnyilvánító leveléből:

"Az Országos Széchényi Könyvtár az általa fémjelzett 
években nagy lépésekkel közelítette meg a korszerű 
nemzeti könyvtár eszményképét. Nevezetesen úgy ha
ladt az új technológiák megvalósításának útján, hogy 
közben fokozta érdeklődését, érzékenységét és felké
szültségét nemzetünk mai és múltbéli tudományos, 
kulturális, művészeti és szépirodalmi teljesítményei 
iránt."

Tisztelt Professzor Úr! Kedves Gyula!
Szeretném, ha tudnád: történész létedre beírtad ne

ved az Országos Széchényi Könyvtár, a magyar 
könyvtárügy történetébe. Emlékedet mi, könyvtárosok 
tisztelettel megőrizzük!

Nyugodj békében!
Poprády Géza

* A temetésen elhangzott beszéd
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L. Nagy Zsuzsa búcsúja Juhász Gyulától
Barátok, pályatársak állnak, állunk itt megrendültön 

és hitetlenkedve, szivünkből fakadó tiltakozással: nem 
lehet igaz, ami történt, nem lehet, hogy ily korán és ily 
váratlanul hagytál itt bennünket, Gyulai

Veszteségünk és fájdalmunk nem mérhető a csalá
déhoz, mi mégis roskadozunk súlya alatt.

Gyarló módon magunkról, a mi veszteségünkről, a 
mi fájdalmunkról szólok, hiszen egy évjáratba tartoz
tunk, a Te haláloddal a mi életünk egy része is sírba 
száll, Veled egy kissé önmagunkat is temetjük.

Tudjuk, hogy minden élet a halálban végződik, el is 
fogadjuk, ha az élet alkonyán következik be. De Te 
még nagyon messze voltál az alkonytól, nemhogy éle
ted leltára nem volt még kész, de új tervek foglalkoz
tattak, új könyvön dolgoztál, amikor kezedből kiesett a 
toll.

Téged siratva magunkat is siratom, azt a korosztályt, 
amelyet túlságosan korán kezdett el tizedelni a halál, 
melynek egy tagja már előtted jár az égi mezőkön, kö
zöttük barátod s barátunk, Gyuri is.

Hogyan adhatnék számot arról, mit vesztünk Veled? 
Hogyan foglalható néhány szóba mindaz, ami Te voltál 
barátaidnak, hogyan mondható el, hogy e keserves 
században, amikor politikai rendszerek ős kurzusok 
egymásutánjában annyi emberi gyengeség, ingatagság 
és gonoszság szemtanúi voltunk, Te megőrizted em
berségedet, tisztességedet, hogy soha nem volt Ben
ned ártó szándék, hogy meggyőződésedhez követ
kezetes maradtál szakmában és azon kívül is, hogy 
minden tekintetben magas mércét állítottál magad elé, 
hogy ennek alapján ítéltél akkor is, ha véleményeddel 
időnként magadra maradtál, míg mások inkább ilyen
olyan szempontokhoz igazodtak.

Erős volt felelősségérzeted. Hosszú évek folyóirat
szerkesztése során nemegyszer tapasztaltam, tapasz
taltuk, hogy kiállsz a lap szelleme, a lap munkatársai 
mellett, hogy a felelősséget nem hárítottad másra, ami
kor külső viharfelhők tornyosultak kis szerkesztősé
günk fölött.

Megértő és segítőkész voltál, mindig volt időd arra, 
hogy örömünket, vagy gondunkat megoszd velünk, él
veztük kedélyedet, történeteidet, a jóízű együttes kaca
gásokat egy-egy vándorgyűlésen, mint Szekszárdon is, 
vagy baráti társaságban.

Tehetséged nagy szorgalommal és munkabírással 
párosult, pályád szépen ívelt felfelé, és mi örömmel és 
büszkeséggel kísértük nyomon emelkedésedet, sikerei
det, kitüntetéseidet. Nem volt bennünk irigység, mint 
ahogyan tőled is távol állt ez az érzés. Nem hogy nem 
akadályoztad mások előrehaladását, hanem éppen el
lenkezőleg, az arra szakmailag érdemeseket mindig se
gítetted. Ezernyi ok és alkalom lehetett volna, szakmai 
viták, szerkesztőségi gondok-bajok, a politikai viszo
nyok megítélése, hogy e viták elmérgesedjenek, hogy

* A temetésen elhangzott beszéd

Te felemeld a hangodat, hogy elveszítsd türelmedet. 
Ezt soha nem tetted, meggyőződésedhez úgy ragasz
kodtál, hogy toleráns maradtál mások iránt, irántunk.

E sír széléről szörnyű messzeségbe tűnnek azok a 
valójában nem túl távoli és nagyon boldog idők, ami
kor még mindannyian együtt voltunk, amikor az Intézet 
évtizedeken át második otthonunk volt. Nem azért, 
mintha kutatni, forrásokat búvárolni, vagy azután az 
eredményt írásba foglalni lehetett volna. Nemi Hanem 
azért a baráti-kollegiális közösségért, amelynek létreho
zásában és fenntartásában Gyula ott volt egészen az 
utolsó néhány évig, azért a közösségért, amely szel
lemi-szakmai műhelyt teremtett igényességével, amely 
szellemi frissességével és nyitottságával egy szakma 
hazai és nemzetközi rangját építette fel, úgy, hogy a 
követelményeket illetően nem tett engedményt barátok
nak sem.

Távolba vesznek azok az intézeti reggelek, amikor 
összejöttünk, hogy mielőtt dolgunk után megyünk, szót 
váltsunk egymással, kicseréljük információinkat és né
zeteinket szakmai hírekről, irodalmi eseményekről, ne
tán pletykáljunk is kicsit, sőt, horribile dictu, meg
vitassuk a friss futballeredményeket. Te, aki egyik csa
pat drukkerei közé sem tartoztál, nemegyszer fricskáz- 
tad meg kedvesen Gyuri, vagy Pétert.

Szerencsések voltunk, ha veled együtt vettünk részt 
valamilyen külföldi konferencián, hiszen talán egyetlen 
magyar követség sem akadt, melynek ne lettek volna 
tagjai a Te valamikori tanítványaid, azok, akik megtisz
teltetésnek és örömteli feladatnak tekintették, hogy az 
idegen körülmények között segítségére lehetnek egy
kori tanáruknak, és rajta keresztül magyar kollégáinak 
is.

A baráti kör, mely Gyulát körülvette, s melynek nevé
ben szólanom most szomorú feladatom, nem ismert 
sem kor-, sem földrajzi határt. E kör nemcsak azokat 
fogta egybe, akik ténylegesen kor- és évtársai voltak. 
Barátságukba fogadták őt az idősebb generációk tagjai 
is, tudása, szakmai és emberi tisztessége, megnyerő 
egyénisége miatt, és egyenlőként kezelték.

De ő maga is nyitott és kész volt a be- és elfoga
dásra: számtalan egyetemi tanítványa közül nem egy 
így vált, így emelkedett barátjává, akiket ő is az egyen
lőség elve alapján kezelt. Barátainak, híveinek földrajzi 
köre szinte határtalan volt. Szűkebb hazánkban sem 
korlátozódott az Intézetre, hiszen ott volt az egyetem, 
ott voltak azok a történelemtanárok, akiknek évtizede
ken át adta tovább mindazt a tudást, amit szívós mun
kával felhalmozott.

De e kör szinte az egész glóbuszra kiterjedt. Hollan
diában csakúgy, mint Angliában, vagy az Egyesült Ál
lamokban, nemcsak jó kollégákat, hanem igaz bará
tokat is talált, akiknek sora hívta és fogadta őt öröm
mel, ha körünkben megjelent, mint ahogyan most ve
lünk együtt siratják őt és osztoznak bánatunkban.
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Hűséges voltál a barátságban, Gyula Viharos törté
nelmi fordulataink közepette is képes voltál barát ma
radni és barátokat megtartani, akár évtizedeken át is. 
Hiszen amikor először találkoztunk, gimnazisták vol
tunk, életkorunk és a korszak ama csodálatos naivitá
sával és tettrekészségével megáldva-megterhelve, hogy 
a történelem valóságának feltárásával és bemutatásá
val új és szerencsés pályára segíthetjük az országot, a 
sokat próbált nemzetet.

Kortársainkat, pályatársainkat mérlegre téve, egy-egy 
beszélgetés alkalmával ritkán alkalmaztuk a jelzőt, mely 
a mi ítéletünk szerint az emberség maximumát fejezte 
ki, hogy ti. nemcsak jó és tisztességes szakember volt 
az Illető, hanem szlvember Is. Olyan, aki soha nem 
akart ártani, hanem mindig csak segíteni, akiben meg
volt a készség a mások megértése iránt.

Veled - rólad soha nem beszélgettünk, ez lehetetlen 
lett volna körünkben. így és ezért soha nem mondtuk 
el azt sem, hogy Téged szfvembernek tartottunk.

Az ismert mondás szerint nem hal meg az, akit nem 
felejtenek, akire szűkebb-tágabb körben emlékeznek. 
Te, Gyula, beírtad magad a történetírás történetébe, 
műveid tovább éltetnek Téged az utánunk jövő generá
ciókban. De tovább élsz barátaid emlékezetében és 
szívében is, azokéban, akik nem felejtenek és nem fe
lejthetnek el.

Nyugodj békében!

OSZK HÍREI

KÖRLEVÉL

valamennyi főosztály- és osztályvezető részére

Dr. MÁDL FERENC művelődési és közoktatási miniszter a 16.362/1993. IV. számú rendelkezésével

1993. április 13. napi hatállyal megbízza

POPRÁDY GÉZÁT
az Országos Széchényi Könyvtárban a főigazgatói teendők ellátásával. A megbízás az intézmény pályázat útján 
kiválasztott új főigazgatójának beállításáig terjedő időre szól.

Budapest 1993. április 15-én
dr. Illyés Katalin 

az Igazgatási osztály vezetője

AZ OSZK HÍREI

Az OSZK Tudományos Bizottsága 1993. április 26-án Poprády Géza mb. főigazgató vezetésével tartotta meg 
ülését. Az ülés egyetlen napirendjének előadója, Németh Mária mb. tudományos titkár emlékezett meg a bizottság 
tagjai nevében is Juhász Gyula, elhunyt főigazgatóról, aki mindenkor kiemelt jelentőséget tulajdonított a könyv
tárban folyó kutatómunkának és a Tudományos Bizottság tevékenységének. Ezt követően a bizottság tagjai a Ke- 
resztúry-pályázatra beérkezett pályaművek dijainak odaítéléséről döntöttek a lektori vélemények figyelembe
vételével, többségi szavazással.
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Immár ötödik alkalommal ünnepelte a könyvtár az alapító, gr. Széchényi Ferenc születésének évfordulóját. Az 
április 30-án megrendezett Széchényl-emléknap előadását ezúttal az elmúlt óv kitüntetettje, Beöthyné Kozocsa Ildi
kó tartotta Ami a műhelymunkán túlmutat: néhány gondolat a restaurátor felelősségéről címen. 1993-ban Szűcs 
Jenőné, a Fejlesztési osztály vezetője részesült Szóchónyi-emlókórem kitüntetésben a könyvtár korszerűsítése te
rén kifejtett kiemelkedő munkásságáért, melyet Berke Barnabásné méltatott. A könyvtár munkatársainak szomorú 
tisztelgését és megemlékezését fejezte ki Juhász Gyula főigazgató posztumusz emlékérme, amelyet özvegye vett át.

Az előző évekhez hasonlóan az ünnepség keretében nyertek elismerést az intézmény törzsgárdatagjai, és 
ugyancsak itt kerültek kiosztásra a Keresztúry-pályadfjak. Az 1993. évi pályázat jutalmazottjai:

- Kiemelt jutalom (megvédett kandidátusi értekezés):
Bogoly József Ágoston: A magyar irodalomtörténet-írás századvégi és századeleji alakulása, az irodalom- 

tudományi pozitivizmus filológiai öröksége.
V. Ecsedy Judit: Fejezetek a magyarországi nyomdatörténetből, 17. századi műhelyek felszerelésének rekonst

ruálása.

- I. dl) (35.000,- Ft):
Beöthyné Kozocsa Ildikó: Középkori pergamen kéziratok konzerválási eljárásainak kutatása és fejlesztése. 
Pavercsik Ilona: A kassai könyvek útja a nyomdától az olvasóig.

- II. díj (30.000,- Ft):
Földest Ferenc: Kónosi Tőzsér János: De Typographiis et Typographis Unitariorum in Transylvania. - Bibliothe- 

ca Scriptorum Transylvano-Unitariorum.

- III. díj (24.000,- FT):
Bálint István: Boldog Várad.
a Kézirattár munkaközössége (vezető: Karsay Orsolya, tagjai: H. Major Rita, Nemeskéri Erika, Szabadné 

Szegő Judit, Weeber Tibor, Monostory Klára): A népcsinálta remekmű. Válogatás 1956 kéziratos forrásaiból.

KÉKI BÉLA^ 
(1907-1993)*

Búcsúzom Kóki Bélától a tanítványok nevében, akik egyete
mi és főiskolai katedráról tőle hallgathattuk a magyar és 
egyetemes írás-, könyv- és környvtártörténetet. A katedra ha
tóköre később kitágult, és országszerte könyvtárosok százai 
hallgatták Kékl Béla mindig lebillncselően érdekes előadásait. 
Az ő lelkesedése, a szép könyv és az igaz gondolat minde- 
nekfelett való szeretető hallgatóiba is átsugárzott. Megtanított 
bennünket arra, hogy az emberi közlés legmagasabb formája, 
az írás olyan közös kincsünk, amelynek szépségét és tiszta
ságát megőrizni mindnyájunk kötelessége. Tanítványának te
kintheti magát az egész magyar könyvtáros társadalom, 
hiszen akik személyesen nem is hallgathatták, írásain keresz
tül találkozhattak vele.

Búcsúzom Kék! Bélától az Országos Széchényi Könyvtár 
nevében, amelynek a második világháború utáni években 
munkatársa, 1949-1952 között főigazgató-helyettese volt. 
Kiváló szervezők szségének, az elméletet és gyakorlatot sze
rencsésen összekapcsoló tevékenységének máig érvényes 
Intézkedések egész sorát köszönhetjük. A nemzeti könyvtár 
iránti elkötelezettsége végigkísérte egész életpályáját.

Búcsúzom Kék! Bélától a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
nevében, amelynek az 1955-ös újjászervezés után első titká
ra, majd hosszú időn keresztül elnökségi tagja volt. Közéleti 
tevékenysége ezen a területen bontakozott ki igazán, szere- 
tetre méltó egyénisége összekovácsolója volt a könyvtárosok 
közösségének. Tőle származik az egyesület vándorgyűlései
nek eszméje is. Megalapítója és első elnöke volt az egyesület 
Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságának, sokakban felkelt
ve az érdeklődést e szép szakterület iránt. Közéleti aktivitásá
ra jellemző, hogy nem olyan régen ott szerepelt a Sallai István 
Társaság alapító tagjai között. A Társaság nevében Is szól e 
búcsúztató.

Kedves Bélái Tanítványból kollégává, majd Jóbaráttá lettem, 
egynémely területen szerény folytatója munkádnak. Hozzád 
öregedett a tanítvány, és most szorongva kérdezi: hogyan to
vább? Hogyan tudunk ml, megmaradtak még többet tenni, a 
magyar művelődés ügyét Igaz módra szolgálni? Itthon is, és a 
határokon túl is. Mert ez volt az, ami bennünket a szakmán túl 
is összekötött, amit Áprlly Lajos így égetett a szívünkbe:.. s 
titokzatos szót mondtam akkor: Erdély." Erdély, a szűkebb ha
za a tőle messzire származónak örök sebe. Kedves Bélái Te 
sokat tenél ezért a szűkebb hazáért. Fiatal korod lázait, álma
it, cselekvéseit őrzi egy korszak, s őrzi immár az utódok emlé
kezete. Megharcoltad a harcot ott is, és in is. Te már 
nyugodtan távozhatsz, s hagyhatod el ezt a világot, amelyre - 
Tamási Áront idézve - azért születtünk, hogy valahol otthon 
legyünk benne.

Somkuti Gabriella

* (A temetésen elhangzott beszéd)
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Búcsú Kéki Bélától*
Az erdélyi bányászváros, Petrozsóny szülötte, Ko

lozsvár neveltje, Budapest tudósa, az ország könyv
táros társadalmának halottja, Kóki Béla, barátaid 
nevében búcsúzom Tőled!

Megrendültén és mély gyásszal, de szivemben múl
hatatlan büszkeséggel, hisz életed utolsó harmadában 
megtiszteltél azzal, hogy barátaid közé fogadtál. Nagy 
nevek: költők, írók, művészek, tudósok övezték pályá
dat. Kézfogásodban érezhettem a könyvtárigazgató Ke
lemen Lajosnak, a Pásztortűz - szellemi szülötted - 
munkatársának, Dsida Jenőnek és Kuncz Aladárnak, 
az építész-író Kós Károlynak, az erdélyi nyelvtörténet 
jeles kutatójának, Szabó T. Attilának, a világhírű mű
vész, Gy. Szabó Bélának kézszorftását csakúgy, mint a 
Magyarországon élt erdélyieknek - Áprily Lajosnak, Jó- 
kely Zoltánnak, Kolozsvári Grandpierre Emilnek, Tamá
si Áronnak - távoli üdvözletét. És még hány halott és 
óló barátod nevét említhetném e szomorú találkozás
kor! A Farkasréti temető fái most nemcsak a mi fájdal
mas sóhajunktól lebbennek meg: a távoli erdélyi 
bércek fenyői, a Házsongárdi temető lombjai is üzen
nek fuvallatukban.

Búcsúzni jöttünk, Kéki Béla, aki munkatársunk, bará
tunk voltál hosszú évtizedeken át, és akit emlékezetünk 
megőriz, amíg emlékezni tudunk, emlókezők mara
dunk. Életpályád állomásai, tudományos működésed 
eredményei, az írás- és könyvtörténet terén végzett ku
tatásaid, a hazai és nemzetközi könyvtári életben kiví
vott megbecsülésed, tudományos ismeretterjesztő 
tevékenységed feltárása, értékelése immár önálló dol
gozatok feladatává vált. Megjelent könyveid, több száz 
tanulmányod, cikkeid hasznosítása az utódok munkája 
lesz. Hivatalos elismerést sohasem vártál, ritkán is kap
tál. Büszke a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
aranykoszorús jelvényére, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének Emlékérmére voltál, különösen pedig a 
nem sokkal halálod előtt - későn, de még nem elkés
ve - kapott Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Ke-

* A temetésen elhangzott beszéd

resztje töltött el jogos büszkeséggel. A legnagyobb 
örömöt azonban mindenkor a munkatársak megbecsü
lése, barátaid meleg köszöntése okozott Számodra 

Megkezdett, félbemaradt írásaid befejezése, sajnos, 
már megoldhatatlan. Az oly sokunk által kért, de meg 
nem írt emlékezéseid már csak a szóbeli hagyomá
nyok útján terjedhetnek. Hiányod nem pótolható...

A gyász perceiben mégsem a hiányt hangsúlyozom, 
hanem mindazt a szépet és jót, amit Tőled kaptunk 
mindannyian. Arra a Kóki Bélára emlékezem, aki szí
vünkben töretlenül fog élni. Kevés embert ismertem, 
aki annyira szerette a baráti egy (ittlétet, mint Te. Hány 
derűs órát töltöttünk egy-egy pohár bor mellett, hány 
történeted hallatán csattant fel a nevetés, hányszor fi
gyeltünk értő irodalmi beszámolóidra, hány kamaraze
nei mű, operai előadás órtókeire-hiányaira világítottál 
rá, hány képzőművészeti alkotás rejtett szépségeit 
ecsetelted beleérző empátiávall Hány európai város ut
cáin kalauzoltál el, mennyi könyvtári, múzeumi élmé
nyedet osztottad meg velünk! Szavadat hallgatva, 
írásodat olvasva, megjegyzéseidre figyelve egyaránt 
végtelen pontosságod, mondataid mfvessége, gondo
lataid fegyelmezettsége ragadott meg mindannyiunkat. 
A szépség, a tökéletesség volt példaképed, ragyogjon 
az fel egy középkori kódex iniciáléján, sugározzák egy 
vers csengő rímeiből, tükröződjék egy szép kép színei
ben, vagy egy gondolat kristálytiszta logikája által. 
"A stílus maga az ember4' - tartja a mondás. Ilyen em
ber voltál: minden szépségre mindenkor nyitott.

Hogyan búcsúzhatnék Tőled, Kóki Béla?
A gyászjelentésedre - látod-e? hallod-e? - stílusosan 

választott Dsida Jenő-sorokkal vitázván, én Juhász 
Gyula verséből idézek:

"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek: 
ók Itt maradnak bennünk csöndesen még..

Földi poraidban távozó, szellemlényeddel közöttünk 
maradó barátom, barátunk, Kóki Béla, nyugodj béké
ben!

Végh Ferenc

Kéki Béla átveszi a kormánykitüntetést Göncz Árpád köztársasági elnöktől 1993. január 18-án
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Suzanne M. Deehy levele

Április 7-i keltezéssel Suzanne M. Deehy project director a következő levelet írta Juhász Gyula professzornak,
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának:

SCIENTIFIC ASSISTANCE PROJECT,
Somerville, MA 02144

KEDVES JUHÁSZ PROFESSZOR ÚR!

Nemrég tértem haza Magyarországról, ahol a Sabre Alapítvány könyvadományozási programjáról tájékozódtam 
az Országos Széchényi Könyvtárban. A korábbiakhoz hasonlóan, most is mély benyomást tett rám az a munka, 
amelyet a könyvtár munkatársai végeznek az oktatási és akadémiai Intézmények számára Magyarországon. Külön 
ki kell emelnem Vályi Gábor, Skalitzky Judit, Fogarassy Miklós és Kovács Katalin kimagasló munkáját. 1986 óta 
az Országos Széchényi Könyvtár több, mint 250.000 új kiadású, a Sabre Alapítvány ajándékaként Magyarországra 
érkezett könyvet osztott szét.

Szeretném megköszönni önnek azt a segítséget, amelyet a könyvtár évek óta nyújt az alapítványi könyvek ke
zelésével kapcsolatban. Ez a tevékenység nemcsak a magyarországi intézmények számára volt előnyös, hanem 
a határokon túl is éreztette hatását. A nyolcéves program alatt a munkatársak egy igen hatékony számítógépes 
könyvelosztási programot dolgoztak ki, amely modellként szolgál a kelet-európai és a volt Szovjetunió államai 
számára.

A múlt évben az USA-ban rendezett ‘Partnerek párbeszéde' c. konferencián nagy érdeklődéssel és elismeréssel 
fogadták Mrs Kovács előadását a témával kapcsolatban.

Bízva abban, hogy együttműködésünk a jövőben is sikeres lesz,
őszinte tisztelettel:
Suzanne M. Deehy 

project director*

*

Személyi hírek és változások 
1993. március 1. - április 30.

Új dolgozóink
Bánki Zsolt szakaik. IV., Kortört. Különgyűjt.; Fóris 
György f. bizt. őr, Horváth Csaba f. bizt. őr, Szende 
Gábor f. bizt. őr Biztonsági oszt.; Mezey László szak
aik. IV. KMK Gyűjt. ép. inform. oszt.

Eltávoztak a könyvtárból
FELMENTÉSSEL:
Domonyi Zsuzsanna szakaik. II.
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL:
Somogyi András ügyvit. II.; dr. Szőcs Lászlónó ov., 
Tóth József szakaik. IV., Ürögi József f. bizt. ór; Végh 
Katalin szakaik. IV.

Kinevezés
Verner Jánosné osztályvezető-helyettessé Műsz. fennt. 
oszt.

Megbízások
Friebesz Sándornó osztályvezető-helyettes Pénzügyi 
oszt.; dr. Göndöcs Imréné osztályvezető Számviteli 
oszt.; Majláth Antalné osztályvezető-helyettes Bérgazd. 
oszt.; Tüske László osztályvezető Olvasószolg. oszt.

Belső áthelyezés
dr. Arató Antal a Kötelespéfd. szolg.-ról a KMK Titkár
ságra; Báló Szilvia a Bérgazd. osztóról a Számviteli 
osztr.-ra; Szávuly Mária a Könyvek közp. katalógusából 
a Könyvtárközi köles.-re.

Jubileumi jutalom
30 éves: dr. Horváth Tibornó 
25 éves: Samkónó Patyi Julianna 

Kastaly Beatrix
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Idén is megjutalmazzuk 
a törzsgárdatagság fokozatait 

elért dolgozóinkat

1000,- Ft összegű könyvutalványban és három nap 
rendkívüli fizetett szabadságban részesülnek a 10 éve 
a könyvtárban dolgozó, I. törzsgárdafokozatot elért dol
gozóink:

Danku György 
Dsubák Lászlóné 
Ecsedi Viktória 
Hajnal Jánosné 
Harmat Béla
Huszághnó Kelecsényi Ágnes
Kuslits László
Lípthay Endre
Nyúl Lászlóné
Dr. Rozgonyi Tamásnó
Szabó Gáborné
Takács Ferenc
Tóth Istvánné
Várszegi Róbertnó
Zichy Mihály

2000,- Ft összegű könyvutalványban ős ót nap 
rendkívüli fizetett szabadságban részesülnek a 20 éve 
a könyvtárban dolgozó, II. törzsgárdafokozatot elért 
dolgozóink:

Berlász Piroska
Borsos Attila
Jáger Judit
Dr. Melczer Tibor
Dr. Nagy László
Dr. Patay Pálnó
Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit
Somogyi Pálnó
Tábor György né

3000,- Ft összegű könyvutalványban és hét nap 
rendkívüli fizetett szabadságban részesülnek a 25 éve 
a könyvtárban dolgozó, III. törzsgárdafokozatot elért 
dolgozóink:

Gajtkó Éva 
Gál Julianna 
Dr. Karsay Orsolya 
Kocsy Lászlóné 
Dr. Koroknál Ákosné 
Lovászné Vona Katalin 
Szenténé Farnady Lívia 
Szilágyi József 
Törökné Jordán Katalin 
Uresovics Danilo

Új tórzsgárdatagjainknak gratulálunk, 
további sikeres és eredményes munkát kívánunk!

MEGJELENT
Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 2. száma:

PAVERCSIK ILONA:
A Kassal könyvek útja a nyomdától az olvasóig.

Több száz, a kutatás számára eddig még is
meretlen 18. századi kassal nyomtatványra hívja 
fel a figyelmet az Országos Széchényi Könyvtár 
új kiadványa. Forrásuk mindenekelőtt azok a kis 
füzetek, amelyeket a kassal jezsuita akadémia 
nyomdája - hazánkban ekkor egyedülálló rend
szerességgel - saját kiadványairól megjelente
tett. A már ismert nyomtatványok esetében a 
tanulmány a nagyszombati egyetem, Ili. a többi 
jezsuita akadémia (Kolozsvár, Győr, Buda) kiad
ványaival való összefüggéseket is kimutatja így 
a témának iskolatörténeti, könyvkiadás-, könyv
kereskedelem- és könyvtörténeti vonatkozásai is 
vannak, különösen az 1773-as jezsuita könyv
tárak tekintetében.

A tanulmányt minden, régi könyv iránt érdek
lődő kutatónak, irodalmárnak, könyvtárosnak, 
könyvgyújtőnek ajánlhatjuk. Tanulmányozása se
gítséget jelenthet a 18. századi Hungarica-anya- 
got feldolgozó könyvtáraink számára is.

A kötetet két térkép és számos illusztráció dí
szíti. Ára: 462,- Ft.

MEGRENDELHETŐ:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár 
1827 Budavári Palota F épület.

Ügyintéző: Nemónyi Zsuzsa 
Telefon: 155-8967
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Gondolatok a III. Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési 
és Dokumentumszolgáltatási Konferencia tanulságairól

(Budapest, 1993. március 29. - április 1.)

A dokumentumszolgáltatás mint téma iránti érdeklő
dés nagyságát jelzi, hogy öt világrész 40 országa 196 
résztvevővel képviseltette magát az OSZK-ban rende
zett konferencián.

Az évente lebonyolított könyvtárközi kölcsönzési 
tranzakciók száma hozzávetőleg 25 millió (Graham P. 
Cornish: Charging tor Interlibrary Loan nationally and 
internationally = Interlending and Document Supply, 20 
131, 1992, p. 106.)

A konferencia számomra legnyilvánvalóbb tanulsága 
az, hogy a világ e tekintetben is kétfelé szakadt. Egyik 
felét azok alkotják, akik a dokumentumokat (és ezáltal 
az információt) birtokolják, és megvan a lehetőségük 
arra is, hogy újabb dokumentumokat szerezzenek 
meg, tehát erősítsék dokumentumszolgáltatói pozícióju
kat. A másik oldalon az információval nem rendelke
zők, III. kevés információt birtoklók állnak, akiknek 
semmilyen, vagy csak igen szerény lehetőségük van a 
szolgáltatásba való bekapcsolódásra.

A világ fejlett felét reprezentáló előadásokból kitűnt, 
hogy a dokumentumszolgáltatás két, egymástól egyre 
távolodó részre szakad. Az egyik az elektronikus úton 
megvalósuló, adatbázisokra épülő dokumentumszolgál
tatás (erre példa Ward Shaw előadása a CARL rend
szerről, amely az Uncover adatbázisra épül), mely 
szinte a papír teljes kiiktatásával jön létre. Az informá
ciófelhasználó számítógépével közvetlen kapcsolatot 
létesít az adatbázissal, könyvtári közvetítés nélkül. 
A szolgáltatás teljes mértékben a használó igényének 
megfelelően, rendkívül kényelmesen és gyorsan bo
nyolódik le (24 órás fax szolgáltatás). Arra is lehetőség 
van, hogy a dokumentumszolgáltatás is elektronikus 
úton történjék. A használat egyetlen feltétele a fizető- 
képesség ellenőrizhetősége (hitelkártya birtoklása), az 
egyetlen, papíron megjelenő információ pedig a bank 
által a használónak küldött pénzügyi elszámolás.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás felhasználói 
főként a társadalom tőkeerős tényezői (üzleti vállalko
zások, kereskedelem, bankok, tőzsde). Az a tény, 
hogy a dokumentumszolgáltatás e fajtájából a könyv
tárak kimaradnak, jelentős anyagi és erkölcsi vesztesé
get jelent számukra.

Az eredeti dokumentumok (pl. könyvek) szolgáltatá
sa terén stabilabbnak látszik a könyvtárak helyzete.

"Az információhoz való hozzájutás korlátái" című té
ma különböző variációi szólaltak meg a közép-kelet- 
európai küldöttek előadásaiban.

Az egyes országokban végbement és jelenleg is zaj
ló gazdasági átalakulás szinte maga alá temette a 
könyvtárközi kölcsönzést. Több volt szocialista ország
ban bevezették az általános térftéskötelezettsóget, így a 
könyvtárközi kérések száma kb. a felére esett vissza 
(pl. Bulgária, Csehország, Oroszország). A volt Szov
jetunióból kivált baltikumi országok a hiányzó nemzeti 
dokumentumok megszerzésével vannak elfoglalva, és 
régi-új kapcsolatokat keresnek, ill. elevenítenek föl két
ségbeejtő anyagi helyzetük javítására (Skandinávia, 
tengerentúli emigráció).

Korábban a könyvtárközi kölcsönzés a volt szocialis
ta országok körében kölcsönösségi alapon térítésmen
tes volt.

A bekövetkezett változások hatására a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésben részt vevő országok áttér
tek, vagy folyamatosan térnek át a térítéses rendszerre. 
Mivei azonban a nemzetközi forgalomban való részvé
telük - Magyarország kivételével - általában rendkívül 
csekély, nem ismerik a térítés elfogadható mértékét. Ez 
oda vezet, hogy pl. az európai átlag kétszeresét rend
szeresítik egységárként (pl. Oroszország és Románia 
egyes könyvtárai).

Ha a saját helyzetünket óhajtjuk meghatározni ebben 
a kétpólusú világban, úgy fogalmazhatunk, hogy a vi
lág szegényebb felén mi vagyunk a "leggazdagabbak". 
Az OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés osztálya által lebo
nyolított kérések száma évek óta 20.000 fölött van, 
csak kis mértékben csökkent. Évente kb. 600 magyar 
könyvtár veszi igénybe szolgáltatásainkat. A világ 25 
országának több, mint 400 könyvtárával állunk kapcso
latban. A külföldről érkező és a külföldre küldött kéré
sek aránya: 1:12, azaz tizenkétszer több kérést 
továbbítottunk külföldre, mint amennyit hozzánk küldtek 
külföldről. Magyarország egyértelműen a nagyszámú 
kérő országok közé tartozik. Egyre több külföldi adat
bázis érhető el Magyarországról, s ez föltételezi a kül
földi szakirodalom iránti érdeklődés jövőbeli növe
kedését. Az eredeti művek kölcsönzése a tudományos 
kutató számára ingyenes, ennek költségeit a költségve
tés viseli.

A konferencia legnagyobb eredményének számunkra 
a legfontosabb partnerországokkal való személyes 
kapcsolatfelvételt, ill. -építést tartom. Az osztályunkat 
bemutató látogatásokon a külföldi kollégák nagy szám
ban és nagy érdeklődéssel vettek részt. A helyszínen 
több gondunk ismertetése szinte fölöslegessé vált (ke-
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vós, elavult segédkönyv, a gépesítés hiánya), előtérbe 
kerültek a segítségnyújtás konkrét formái, pl. a német 
Zeitschriftendatenbank (ZDB) ingyenes online használa
ta, frissebb lelőhelyjegyzékek (Répertoire des Périodi- 
ques biomódicaux dans les Bibliothöques de Suisse, 
Zeitschriftenverzeichnis dér Universitátsbibliothek und 
Technische Informationsbibliothek Hannover) küldése, 
a szolgáltatási készség bővítése. Örvendetes és re
ménykeltő, hogy a kelet-közép-európaí országok jelen 
volt képviselői is érdeklődtek a kapcsolatbővítés iránt. 
Szlovénia esetében ez konkrét formát öltött az NPA 
online lekérdezésével, de pl. Szlovákia, Románia és 
Macedónia részéről is mutatkozott igény a nem nem
zeti anyagok iránt. Lehetséges, hogy Magyarország a 
jövőben a regionális együttműködés egyik gesztora
ként fog megjelenni?

A konferencia egyik lényeges témája volt a belföldi 
és a nemzetközi dokumentumszolgáltatás anyagi 
vonatkozása: ingyenes, vagy térítésköteles legyen, ki 
fizessen érte, és mennyit? Az egyes országok könyv
tárközi kölcsönzési törvényei, vagy szabályzatai, vala

mint a gyakorlat rendkívül sokszínű képet mutat. Általá
nosságban megfigyelhető, hogy az állami intézmények 
kedvezményekben részesülnek a privát szektorral 
szemben, s hogy a tudományos kutatás céljára kért 
dokumentum szolgáltatása ingyenes, vagy kedvez
ményes díjazású (pl. Franciaországban az egyetemi 
könyvtárak, Olaszországban az állami intézmények 
nem fizetnek postaköltséget).

Az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodá
ja világméretű felmérést végzett az egyes országok 
gyakorlatáról. Ennek egy eleme volt a díjazás. A felmé
rés tanúsága szerint a világ könyvtárainak kb. a fele in
gyen szolgáltat mind bel-, mind külföldre. Kétségtelen 
viszont, hogy a tendencia a tórftóskötelessóg felé mu
tat. A kérő országok, pl. Magyarország számára ez az
zal a tanulsággal járhat, hogy a nemzetközi szolgál
tatás egyre emelkedő árai is indokolják a belföldi állo
mányok minél teljesebb hasznosítását. Ehhez azonban 
jól kezelhető adatbázisokra van szükség (pl. a Köny
vek Központi Katalógusának Nemzeti Könyvadatbázis
sá alakítása).

Kürti Lászlónó

*

Széchényi-emléknap 1993

Hanák Gábor laudatioja 
Elhangzott az Országos Széchényi Könyvtár 

Széchényl-emléknapja alkalmából 1993. április 30-án

Juhász Gyula akadémikus, egyetemi tanár 1986 és 
1993 között az Országos Széchényi Könyvtár főigazga
tója volt. Ez a volt fájdalmat okoz, és tömpén hangzik, 
mint a föld néhány napja a Kerepesi temetőben.

Alig hervadtak a koszorúk, még emlékezetesek az 
életművét felidéző gyászbeszédek...

Ez alkalommal az utolsó évekről szeretnék szólni. 
Nem főigazgatónak jött, hanem a Magyarságkutató 
Csoport létrehozását vállalta el, de a sors - igaz, át
menetileg - az árválkodó főigazgatói szobába irányí
totta. Rövid idő múlva - a könyvtár mértékadó 
munkatársainak támogatásával - most már élete vé
géig munkahelye lett a főigazgatói iroda.

Juhász Gyula, régóta tudjuk, a magyar történet- 
tudományban maradandót alkotott. Tudományos telje
sítménye jelentős hatást gyakorolt a szellemi életre. 
Munkássága igazi tőkesúlyt adott személyiségének, és

így az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójaként 
az ádáz politikai küzdelmek közepette is megőrizhette 
azt a termékeny nyugalmat, amely az elmélyült könyv
tári munkához elengedhetetlen.

Minősógérzékenysóge, a tények tisztelete, különös 
intuitív képessége: lényegesnek elválasztása a lényeg
telentől, ez mind együtt jelentős könyvtárvezetővé tet
ték.

Ebben a búcsúzó laudációban most néhány pillana
tot szeretnék kinagyítani a közelmúltból.

1987-ben a Halottak napjának kora délutánján, vára
kozván az esti megemlékezésre, szobájában üldögél
tünk. Illyés Gyula 85. születésnapján, a Bethlen Gábor 
Alapítvány által rendezendő djjÁadó ünnepségre ké

szülődtünk. Bíró Zoltán, Vekerdi László, Csoóri Sándor, 
Sinkovits Imre voltak másokkal együtt a közreműkö
dők.
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Izgatott telefonok, érdeklődő televíziósok, sajnálkozó 
MTI-sek mondataiból kiderült: a Magyar Szocialista 
Munkáspárt agitációs és propaganda osztálya hírzárla
tot rendelt el az ünnepséggel kapcsolatban. Az előadó
teremben az egybegyűltek - akik azóta már nincsenek 
együtt - szép számmal jelen voltak már. Juhász Gyula 
csendesen leült az íróasztalához, és megfogalmazta 
írásban is a rögtönzésként elmondani szándékozott 
megnyitó szavait.

"Üdvözlöm mindazokat, akik a Bethlen Gábor Alapít
vány ünnepi nyilvános díjkiosztó ülésén megjelentek. 
Mint házigazda és mint a Kuratórium tagja ószintén 
örülök annak, hogy ez az esemény az Országos Szé
chényi Könyvtárban zajlik, abban a könyvtárban, amely 
a nemzet szellemi vagyonának őrzője."

És ott, akkor 1987. november 2-án este, a helyzet 
ilyetén való megoldásával a törtónettudós Juhász Gyu
la a nemzet szellemi vagyonának őrzője lett.

Tudta, hogy a kincsek őrzőjének - megteremtve a 
termékeny nyugalmat - a nyitottságról is gondoskod
nia kell. Nyitottságról, képletesen szólva, - szélesség
ben és mélységben.

Könyvtárlátogató-pártisága már-már legendássá kezd 
válni. De tudatában volt az állományvédelem fontossá
gának is. Az elektronikus adattárolási technológiák nél
külözhetetlenségét felismerve, támogatta és őszintén 
dicsérte kollégáit minden részeredmény megvalósításá
ért. Vezetése idején, amikor odáig jutottak az idők, 
hogy egy-egy intézkedéssel a könyvtárnak bajt nem 
okozhatott, csak személyes kockázat, ahogy ma ko
pottá vált fogalommal mondják: csak civil kurázsi kel
lett hozzá, akkor ezeket a lépéseket megtette. így 
szabadította fel a zárolt anyagok tárát, de vigyázva, 
hogy az állomány mint kordokumentum, megörökfttes- 
sék.

Ennek a lépésnek a motívumai döntően 1988-ban, 
az akkor felgyorsuló változásokban gyökereztek, de ta
lán nem tévedek, hogy egy 30 évvel azelőtti esemény 
élményéből is táplálkozott ez az intézkedése.

"1958-ban - ahogy töredékes emlékezésében, a tör
ténészi pályájának indulását idézte - az indítás egy 
olyan munkába dobott, amely az életemet, a Történet- 
tudományi Intézeti napokat leszámítva, a Levéltárhoz 
kötötte. Akkor érkezett vissza a Szovjetunióból a 
Horthy kabinet irodájának az anyaga. Először a Kül
ügyminisztériumba került. Én akkor csak azokat az 
anyagokat láthattam eredetiben, amelyet a levéltáros 
kollégák kihoztak, mert talán megemlíthetem, engem 
1956-os tevékenységem miatt nem engedtek be a kül
ügyi Levéltárba.

Elgondolható, hogy fiatal történészek, ha ilyen okmá
nyokhoz hozzájutnak, milyen szellemi izgalmi állapotba 
kerülnek. így voltam ón is. Ebben az iratcsomóban volt 

a miniszterelnök búcsúlevele, amelyet Horthyhoz írt, 
hogy miért teszi, amit tesz."

És a köztudott szavak: "Szószegők lettünk, gyáva
ságból..., nem tartottalak vissza, bűnös vagyok, Teleki 
Pál."

Mindez abban az időben történt, amikor Magyar- 
ország miniszterelnökét kivégezték.

A zároltság megszüntetésével 1988-ban a tudós ta
pasztalata kellő időben meghozott jó intézkedést ered
ményezett.

Juhász Gyula persze kevés ilyen látványos döntést 
hozott.

ó, aki olyan jól ismerte századunk középső évtize
deinek ideológiai alapú emberkísérleteit, mély meggyő
ződéssel irtózott minden, önmagában való destruk
ciótól. "Soha nem bontani addig, míg nem lehet épít
kezni."

Ezt szem előtt tartva történt fordulat az intézmény in
formációs rendszerének fejlesztésében is.

De nemcsak a technikai fejlesztés területén vigyázott 
a folyamatos működés fenntartására: tudta azt is, hogy 
a munkaszervezet milyen finom hajszálcsöves kapcso
latokra épül, melyet nem lehet durván elvágni.

Tudósi módszeréhez, szelleméhez vagyunk hűek, ha 
felidézzük 1990 őszét, amikor kedves intézetének éléről 
leváltották. Értelmetlenül és megalázóan.

ő, aki várta és maga is előkészítette az újat, ezt alig 
viselte el.

A felmentés értelmetlenségét bizonyítja, hogy senkit 
nem tudtak helyébe ültetni. És felkérték, hogy felment
ve, hogy ideiglenesen, hogy vezesse tovább a Ma
gyarságkutató Intézetet. Juhász Gyula az általa 
odagyűjtött fiatal munkatársakat féltve, ezt megtette. 
Nem jelentett számára elégtételt, csak keserűséget, 
hogy az akkor elkezdődött válság - bár fegyelmezetten 
részt vett haláláig a Teleki Alapítvány Tudományos Ta
nácsának munkájában, - máig nem oldódott meg.

Amikor alakját idézzük: vizsgáljuk, hogy ítélik meg ót 
kortársai, fájdalommal látjuk, hogy értéknek tűnik ma 
fel vélt apolitikussága.

Ez az apolitikusság azonban nem áll.
Juhász Gyula ugyanis nem szavaiban, de magatartá

sával politizált.
Főigazgatóként is tudós maradt, az Országos Szé

chényi Könyvtár nagy szerencséjére.

Végül az Ó szavait idézem:

"Egyik problémája a mi életünknek a történelemben 
való élés. Mindig visszatekintünk a mi nagy balsor
sunkra, ezt már naponta többször is elénekeljük, és 
legalábbis nem eleget gondolunk, érezhetően és meg- 
foghatóan arra, mit kellene itt tenni ahhoz, hogy az el
következendő időszakban kialakuljon egy modern 
Magyarország, amely már nem a történelem sikertelen
ségeiben és tragédiájában él, hanem felemelkedő jele
nében."
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Berke Barnabásné laudatioja 
Elhangzott az OSZK Széchényi-emléknapja alkalmából

1993. április 30-án

Tisztelt kollégák, tisztelt közönség!

Kedves Szűcs Jenőné Asbóth Erzsébet, azaz kedves 
Peti!

Nagy öröm számomra, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár egyedülálló, legrangosabb szakmai kitünteté
se, a Széchényi Emlékérem ez évben a Te nevedhez 
kapcsolódik. Az öröm egyúttal szomorúsággal párosul, 
amiért az, aki a kitüntetésre érdemeseké közül a Te 
nevedet választotta, Juhász Gyula professzor úr már 
nem lehet velünk. Vigasztalásunkra szolgál, hogy ő e 
köszöntő nélkül is az érdemek alapján választott.

Ugyancsak ő kérte, hogy ez alkalommal én mondjak 
köszöntőt, mert tudta, hogy milyen szoros, egymást tá
mogató munkakapcsolatban állunk, s hogy ez a kap
csolat milyen fontos és értékes számunkra. Sokan 
vannak, akik az évek számát tekintve hosszabb ideje 
dolgoznak veled, vagy melletted a Széchényi Könyv
tárban, de talán kevesen olyanok, akik az utóbbi 9 óv 
minden megoldandó fejlesztési és gépesítési feladatá
ban társként vettek részt.

Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a kitüntetettnek 
főképpen a nemzeti könyvtár fejlesztésével, gépesítésé
vel összefüggő érdemeit áll szándékomban méltatni. 
Mialatt a méltatásra érdemes eredmények több lépcső
ben és különböző formában testet öltöttek, elkezdődött 
és kialakult egy pálya, tudatosult az elkötelezettség, 
szélesedett a látókör, edződött a logika és a követke
zetes gondolkodásmód, kikristályosodtak a probléma
megoldás módszerei.

Szűcs Jenőné úgy indult a pályán, mint sok humán 
érdeklődésű fiatal. Könyvtár-magyar szakos diplomát 
szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s egy 
rövid levéltári kitérőt követően 28 évvel ezelőtt lett az 
OSZK munkatársa. Ettől kezdve eljegyezte magát a 
bibliográfiai munkával, majd később a gépesítéssel. 
A felnőtt munkás életet alapozó tanulóévek alatt kide
rült, hogy nemcsak átlagon felüli intelligencia és szor
galom jellemzi, hanem önálló feladatvállalás és 
kezdeményezés is. 1969-ben lett a kurrens Magyar 
Nemzeti Bibliográfia felelős szerkesztője, 1970-ben a 
Bibliográfiai osztály csoportvezetője, majd 1973-ban 
osztályvezető. 1982-ben az akkor megalakult Fejleszté
si osztály vezetésével bízták meg, azóta ebben a mun
kakörben dolgozik. Gyors előmenetele annak volt 
köszönhető, hogy vezetői, akik felismerték adottságait, 
egyre több, felelősséggel járó feladatot bíztak rá, me
lyeknek megoldása során bizonyította, hogy mint Fü- 
gedi Póterné, egyik volt főnöke jellemezte, "kiváló 
szervező: a feladatokat jól rangsorolja, logikusan cso
portosítja, a lehető leggazdaságosabb megoldásokra 
törekszik. A végrehajtásban igényes, ugyanakkor kor
rektsége minden munkatársa rokonszenvét megnyeri. 
Jó fellépésű, tárgyalóképes."

Szűcs Jenőné tudatosan készült a számítógépes fej
lesztési munkára. Elvégezte a 70-es évek számítógé
pes tanfolyamait, nyomon követte a külföldi könyvtárak 
számítógépes megoldásait részben a szakirodalomból, 
részben tanulmányutak, külföldi konferenciák és ösz
töndíjas lehetőségek során. Tapasztalatait belső sza
bályzatok, tervezetek kidolgozásában és egy mai napig 
is alapvető tanulmányban foglalta össze. Ez a KMK 
"Könyvtárgépesítési füzetek" sorozatában jelent meg 
Címleírások elemzése és tipizálása címmel.

Az OSZK első kiemelkedő számítógépes teljesítmé
nyének, a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibli
ográfiája adatbázisának tervezésében, fejlesztésében 
és a szolgáltatás megvalósításában a kezdetektől fog
va kulcsfontosságú irányító szerepet játszott. Az ered
mény olyan nemzeti bibliográfia megjelentetése volt, 
amely a világ legjobb bibliográfiai megoldásaival ősz- 
szehasonlftva is kiállta a próbát. A 16 év magyar 
könyvanyagának bibliográfiai adatait tároló adatbázis 
rövidesen az OSZK NEKTÁR rendszerébe kerül, így 
megvalósulhat e jelentős adatállomány online elérése.

A második kiemelkedő vállalkozás, a Nemzeti Perio
dika Adatbázis tervezésében, fejlesztésében és megva
lósításában már az első nagy adatbázis építése során 
szerzett tapasztalatokra épített, ennek köszönhetően ez 
az adatbázis is igen magas szintű követelményeket 
elégít ki.

A nagy adatbázisok gondozása mellett már a 80-as 
évek elején érlelődött a gondolat: saját számítóköz
pontra és integrált könyvtári rendszer bevezetésére van 
szükség. Csak így valósítható meg, hogy az OSZK va
lamennyi feldolgozó tevékenysége azonos színvonalon, 
a hatályos magyar és nemzetközi szabványok előírása
it betartva folyjék, és hogy korszerű nemzeti könyvtári 
szolgáltatásokat hozzunk létre. Szűcs Jenőné minden 
harcban részt vett és részt vesz, ami e cél eléréséhez 
vezetett és vezet. A harc szakmai koncepciók, pályáza
tok, kérvények többszöri megfogalmazását, az egész 
hazai könyvtári információs rendszer áttekintését, az il
letékesek tájékoztatását és meggyzőzését jelentette. 
A küzdőtársakkal együtt mondhatjuk, hogy a harc 
eredménye győzelem: az OSZK hozzájutott azokhoz a 
hardver és szoftver eszközökhöz, amelyekkel az elkép
zelt Nemzeti Könyvtári Átfogó Információs Rendszer, a 
NEKTÁR megvalósítható. De talán ez volt a harc 
könnyebbik része. A nehezebbet most vívjuk, melynek 
legküzdőképesebb vezetője ismét Szűcs Jenőné. A tét: 
minél jobb, sokoldalúbb szolgáltatások kialakítása a 
nemzeti könyvtár, az ország könyvtárai és a nemzetkö
zi porond felhasználói számára.
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Ha mód lenne Szűcs Jenőné valamennyi említésre 
méltó munkájának említésére, igencsak hosszúra sike
rülne köszöntóm. Hiszen nem beszéltem még a könyv
tári szabványok kidolgozásában és bevezetésében 
játszott szerepóról, a belső oktatásról, a napi szervező- 
munkáról, a munkatársak ösztönzéséről, a hazai 
könyvtárak szakembereivel való kapcsolatok építéséről. 
Az emberi kvalitások közül a rá jellemző nyíltságról, 
őszinteségről, fantáziáról, a beleérzőképessógről - di
vatos kifejezéssel élve: empátiáról, - a kitartásról, 
együttműködési készségről és tudásról, és még vala
miről, ami oly fontos: az egészséges életszemléletről 
és humorérzékről.

Elég, ha csak annyit állapíthatunk meg, hogy valaki, 
aki "filoszként" került ki az egyetemről, hazánkban má
ra a könyvtári számítógépes fejlesztések szakértőjévé, 
még jobb szóval kifejezve példaképévé vált. Büszkék 
lehetünk rá, mint ahogyan ő is büszke arra, hogy az 
Országos Széchényi Könyvtár ügyét szolgálja.

Kedves Peti! Kívánom és kérem, hogy sokáig dol
gozz még velünk, maradj testben és lélekben, gondol
kodásban és szemléletben olyan fiatal, amilyenek ml is 
szeretnénk lenni. Örülök kitüntetésednek és annak, 
hogy mint egyik leghívebb harcostársad, elsőként gra
tulálhatok!

*

Ami a műhelymunkán túlmutat: 
néhány gondolat a restaurátor felelősségéről

A könyvek vonzáskörében élő ember értékeli az esz
mei tartalom mellett a külső burkolatot, a kötést is, hi
szen e kettő egysége alkotja a könyvet. A kötés 
nemcsak védi, óvja, hanem növeli értékét, szépségét. 
Bizonyára minden könyvszerető ember találkozott már 
olyan könyvvel, amelynek külső megjelenése - még 
mielőtt megismerte volna belső tartalmát - gyönyörű
séggel töltötte el. Örömmel vette kézbe, megsimftotta a 
szép formát, a nemes anyagot. Ha azután arról is 
meggyőződött, hogy a mű külseje valamiképpen - 
rendszerint megmagyarázhatatlan módon - kapcsolat
ban van a belső tartalommal, annak lényegét közvetíti, 
mintegy sugározza, akkor az a könyv olyan kedves 
barátjává válik, amelytől, "akitől" nem szívesen válik 
meg többé. Könyvtárosoknak és restaurátoroknak 
egyaránt ismerős az élmény.

A restaurátor gyakran hosszú időn át, nemegyszer 
hónapokig foglalkozik egy régi kézirattal, könyvvel. Né
ha igazi kihívást jelent számára egy nehéz probléma 
megoldása, gondolkodik, küszködik vele, konzultál a 
kollégáival, amíg sikerül megoldania a feladatot.

Amikor elkészül, nem szívesen válik meg az elké
szült könyvtől, különösen, ha szívéhez nőtt a mű köté
se, nyomása, illusztrációi és egyéb egyedi jellegze
tessége. Évek múlva is emlékezik egy-egy kedvencére.

A könyv - és most a régi könyvre gondolok - az ol
vasó számára azonban nemcsak tetszetős műtárgy, ér
téke elsősorban használhatóságában van. A könyvtár 
megőrzi és a szükséges, ésszerű korlátozások mellett 
használni engedi a régi, ritka könyveket, kéziratokat, 
kódexeket is. Az anyagok természetes öregedése, a 
raktározás nem mindig ideális módjai, a fokozódó kör
nyezetszennyeződés, a használat és egyéb körül
mények a könyvtári dokumentumok rongálódását 
eredményezik. A restaurátor feladata azok konzerv
álása, helyreállítása, használhatóságuk, kiállíthatóságuk 
biztosítása. A feladatot úgy kell megoldania, hogy a 
könyv eredeti megjelenését, egyedi jellegzetességeit 
minél teljesebben megőrizze, akár kódexről, akár újkori 
kéziratról, vagy nyomtatványról van szó.

A könyvtári dokumentumokkal foglalkozók számára 
nyilvánvaló, hogy e művek magukon viselik előéletük, 
"sorsuk" megannyi bélyegét. Már közhely a latin mon
dás: "habent sua fata libelli". A széljegyzetek, javítások, 
lapszéli rajzok, hiányok, különböző eredetű foltok - 
vér, viaszcsepp - a lapok között talált magvak, száraz 
növények, rovartetemek mind-mind történetükről be
szélnek. A posszeszor és egyéb bejegyzések az előzé
keken, régi címkék fontos információkat tartalmaz
hatnak.

*A Szóchényi-emléknapon elhangzott előadás
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A restaurálás során még további emlékek kerülhet
nek elé: az előzékek, a gerincborítók alatt, a táblák 
belsejében kézirat- ős nyomtatványtöredőkek lehetnek, 
amelyeket a könyvkötő a bekötéshez használt fel. Né
ha egy-egy ilyen töredék fontosabb, mint a könyv, 
vagy kézirat teljes szövege, amely későbbi kiadások
ból, másolatokból úgyis ismert. Gyakran kormeghatá
rozó szerepe van az ilyen leleteknek, amikor a mű 
keletkezésének ideje, helye, vagy a kötés kora nem is
mert, illetve kétséges. Ma már bosszankodunk és saj
nálkozunk, ha azt látjuk, hogy az elmúlt századokban 
a könyvkötő a megrongálódott régi kötést egyszerűen 
eldobta, és saját korának ízlése szerint gondosan újra
kötötte, mert értékes történeti információk tűntek el 
örökre a kötéssel együtt. Mennyire fájlaljuk, hogy Tö
rökországból visszatért corvináink eredeti kötése elve
szett, és sok kéziratot körülvágtak, megcsonkítva a 
lapszéii díszítéseket, miniatúrákat!

Még az utóbbi évtizedekben is előfordult, hogy a 
könyvkötő az általa felhasználhatatlannak, értéktelennek 
tartott kötósmaradványokat eltávolította, a könyvet újra
kötötte, előzőleg még a könyvtestet is körülvágta, 
hogy megtakarítsa magának a lapszéli javításokat. Ős
nyomtatványok és metszetek is jutottak erre a sorsra. 
Restaurátorok is elkövették a körülvágás vétségét, leg
többször a nedves kezelések következtében megnyúlt, 
megnövekedett íveket próbálva így visszahelyezni az 
eredeti kötésbe. Egy időben divatban volt az ízléstelen 
stíikötések készítése is. Készítője nem látta be, hogy a 
kötését elvesztett, régi nyomtatvány, vagy kézirat korát 
a vele egykorú bekötési technika alkalmazásával és az 
egyszerű, nemes anyagok felhasználásával tudja a leg
megfelelőbb módon érzékeltetni.

Remélhetőleg már nem akad olyan restaurátor, aki 
hasonló, súlyos hibákat követne el. Ma azonban egyre 
újabb kihívásoknak kell megfelelnie. Gyakran halljuk 
nemzetközi szakmai konferenciákon, olvassuk szakiro
dalmi tanulmányokban történészek, művészettörté
nészek, kötéstörténészek felhívásait, figyelmeztetéseit a 
restaurátor etikai felelősségéről. Az 1990. évi budapesti 
nemzetközi könyv- és papírrestaurálási konferencián is 
több előadás foglalkozott a kérdéssel, vagy érintette 
azt. Csak egy előadás címét idézem, mivel tömören ki
fejezi a történész könyvtáros aggodalmát: "Könyvek ve
szélyben - meg tudjuk-e oldani a középkori könyvek 
restaurálását információiknak bármeiy vesztesége nél
kül?" Idő hiányában lehetetlen kifejtenem véleménye
met a restaurátor követendő etikai magatartásáról a 
restaurálás összes módozataival kapcsolatban, mégis 
továbbgondolás céljából szeretném felhívni figyelmüket 
a történészek, könyvtárosok kívánságára, amelyek 
nagy vonalakban megegyeznek a restaurátor elé ma
napság állított követelményekkel:

Gondosan és óvatosan kell eljárni a könyvek restau
rálásánál; néha jobb lenne csupán konzerválni azokat, 
és ténylegesen csak a veszélyeztetett könyveket kelle
ne restaurálni, ha anyaguk pusztulása, vagy károsodá
sa fenyeget, pl. penészgombák okozta lebomlás, a 
papír savasodása, tinta, vagy festékmarás esetében. 
Ne tisztítsuk meg nagyon a papírt, ne mossuk át feles

legesen a lapokat, lehetőleg ne fehérítsünk, ne tüntes
sük el tökéletesen a gyertyafoltokat és ujjlenyomatokat, 
mert ezek a könyvek használatára utalnak I Csak szük
ség esetén bontsuk szét a könyvtestet és a kötést. 
A vegyszereket csak igen indokolt esetben alkalmaz
zuk, gondolván arra is, hogy azok hosszú távú hatása 
nem minden esetben ismert. A helyreállítás során 
olyan anyagokat, vegyszereket szabad csak használni, 
amelyekről jelenlegi tudásunk alapján meggyőződtünk, 
hogy nem károsítják semmilyen módon a könyvtári 
anyagokat. Ha van választási lehetőség, csak reverzibi
lis eljárásokat alkalmazzunk! A restaurátortól elvárják 
továbbá, hogy ne csak szakmailag tökéletes munkát 
végezzen, hanem a restaurálás során - ha feltétlenül 
szét kell bontani a kötetet, - tárja fel a kötés belsejé
nek, szerkezetének “titkait" is, és biztosítsa az informá
ciók teljességének megőrzését a dokumentálás minden 
lehetőségét igénybe vével

A restaurátor a tökéletes szakmai tudás és gyakorlat 
birtokában, a régi anyagok és technikák ismeretében 
képezze magát a következő elméleti tudományokban 
is: művészettörténet, könyv- és könyvtártörténet, 
könyvkötóstechnika és stílustörténet, archiválás, termé
szettudományi ismeretek. Megjegyzem, hogy a képzés 
során még rajzolni is tanul. Nem sok ez az elvárás? 
Joggal mondhatjuk, hogy a restaurátor sem lehet min
dentudó. A felsorolt tudományokban csak annyira kell 
járatosnak lennie, hogy krízishelyzetben felismerje a 
problémákat és feltehesse a helyes kérdéseket a rokon 
tudományterületek szakembereinek. Ilyen módon meg
osztva a felelősséget, képes legyen adott esetben a 
döntésre.

A könyvtárosnak is szerepe van. Bár nem kell ismer
nie részleteiben a restaurálás módszereit, az alapvető 
állományvédelmi eljárásokat azonban feltétlenül. Leg
alább ennyire fontos az etikai követelmények ismerete. 
Hogy szükséges-e egy könyvtári dokumentumot kon
zerválni, vagy restaurálni, és ha igen, milyen mérték
ben, a restaurátornak és könyvtárosnak - egymás 
szempontjait meghallgatva és tiszteletben tartva - kö
zösen kell eldönteniük I Egyre több könyvtáros ismeri 
fel a párbeszéd fontosságát, és él az adott lehetőség
gel. Nálunk az OSZK-ban már régóta ez a jellemző. 
Azonban a kellő ismeretekkel a könyvtáros többnyire 
nem rendelkezik. Sürgetően fontos lenne a könyv- 
tárosképzós során a hallgatók számára biztosítani az 
alapvető konzerválási, restaurálási alapismeretek meg
szerzésének lehetőségét. Ma az a helyzet, hogy a 
könyvtárszakos hallgatók ellátogatnak egyszer a resta
uráló műhelybe, és amit ott fél óra alatt látnak-hallanak, 
az lesz az alapja majd a restaurátorral kialakítandó 
munkakapcsolatnak. Ez a tapasztalatszerzés fontos, de 
nem elégséges. Külföldön sok példát látunk, ahol az 
egyetemeken a könyvtárosok számára “állományvédel
mi ismeretek" stúdiumokat tartanak.

Meggyőződésem, hogy csak a restaurátor és a 
könyvtáros közös akaratából létrejött, rendszeres 
együttműködéssel őrizhetők meg a régi könyvek és 
kéziratok történeti ős művészeti információtartalma a 
jövő nemzedék számára.

Beőthyné Kozocsa Ildikó
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Föld- és éggömbök restaurálása

A zirci 
Bion földgömb 

sérülése

A zirci földgömb 
restaurálás után
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a Restauráló Laboratóriumban
Az Országos Széchényi Könyvtárban glóbuszok restaurálásával osztrák szakemberek irányítása melett, 1988 tavaszán kezdtünk el foglal

kozni. A glóbuszrestaurálásban jártas két osztrák restaurátor az Osztrák Nemzeti Könyvtárból jött, ahol évtizedek óta foglalkoznak ilyen mun
kákkal. Az ó segítségükkel választottuk ki azt a négy, különböző kom ég- és földgömböt amelyekkel hétvégeken elkezdtük ennek az igen 
sokrétű, összetettsége miatt akár a restaurálás egy külön ágának is tekinthető munkának a megismerését

A restaurálásnál az alkalmazott munkafolyamatok általában mind az ég-, mind pedig a földgömböknél azonosak, a nehézségeket a glóbu
szokban, illetve sérüléseikben rejlő különbségek, illetve az ezek miatt az egyes munkafázisoknál felmerülő problémák okozzák.

A munkafolyamatok egy része nagyon időigényes, másrészt vannak olyanok, amik között tanácsos több hetet várni, sőt vannak olyanok is 
- mint pl. a tisztítás és a lakkozás, - amelyeket a várakozás után újból meg kell ismételni. A fent említett négy glóbuszt amelyik egyike sem 
volt nagyon "beteg", másfél év alatt elvégzett, kb. 2000 munkaórával sikerült teljesen helyreállítani. A legmunkaigényesebb darab, egy XVII. szá
zadból származó "Bleu" földgömb Zircen, a többi pedig a Térképtárban látható immár megújultan.

Hamar híre ment, hogy Laboratóriumunkban már glóbuszok restaurálásával is foglalkozunk. Ennek köszönhetően 1990 óta több sérült föld
gömb (egy megbízásos munkában az OPKM-tól, három pedig az Egyházi Gyűjteményektől) került hozzánk. Egyike az 1785-ben Pozsonyban 
készült és jelenleg a Magyar Ferences Könyvtár tulajdonát képező földgőmb mind méretét (9x8 cm), mind formáját tekintve igazi unikum volt 

1990 januárjában az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtártól kaptunk egy, a zircihez hasonló, csak sokkal rosszabb állapotban lévő Bleu 
glóbuszt. Ez egyik részén betört, ami kb. 4 dm2 hiányt eredményezett, továbbá több helyen repedezett és kopott volt Felületének kótségbeej- 

tóen piszkos állapotát csak még fokozta, hogy egy "jóakaró" vizes ronggyal csíkosra és vízfoltosra "mosta".
Ezeket a földgömböket már önállóan, "tanítók" nélkül kellett helyrehozni. Ebben a munkában igen nagy segítséget jelentett a zirci föld- 

gömbnél szerzett tapasztalat, mert sok munkát - pl. a kiegészítést és a retusálási - ennek analógiájára végeztem.
Az esztergomiak azt kérték, hogy főldgömbjük legyen készen II. János Pál pápa látogatásának (1991 augusztusa) idejére. Ezt a kóróst 

1200 munkaóra árán sikerült - amint az Paskai László bíboros úr köszönő leveléből kitűnik - jól és szépen teljesíteni.
Ennek a sikeres munkának köszönhetően 1992 őszén restaurálásra kaptuk a földgömb párját e sokkal rosszabb állapotban lévő éggöm

böt. Ez nagyobb feladat elé állít, mert egyrészt sérülése és felületi hiányai nagyobbak, másrészt ilyen Bleu típusú éggömbbel még nem volt 
dolgom. A munkánál jelentkező egyik alapvetően új elem, hogy a retusálás "csillagászati előtanulmányokat" igényel. A teljes rendbehozatal vár
hatóan 1500-1600 munakóráig fog tartani, természetesen akkor, ha váratlan "csapdák" nem nehezítik munkámat Ez esetben remélem, hogy bő 
egy óv múlva már az eredményes befejezésről tudok beszámolni.

Kálmán Pétemé Horvátth Ágnes

Az esztergomi 
Blen-földgömb 
restaurálás előtt
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A Könyvtári és Informatikai Kamara tudományos 
és szakkönyvtári tagozatának üléséről 

1993. április 20.

A tagozati ülést dr. Oomsa Károly né vezette be, aki 
mindenekelőtt Juhász Gyula professzorról, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár közelmúltban váratlanul el
hunyt főigazgatójáról emlékezett meg.

A rendezvény első napirendi pontjaként Karbach Eri
ka, a FSZEK szociológiai gyűjteményének vezetője is
mertette annak a felmérésnek az eredményét, amelyet 
a Könyvtári és Informatikai Kamara (a továbbiakban 
Kamara) az országos feladatkörű szakkönyvtárak köré
ben végzett. Bár a kiküldött mintegy 120 kérdőívből 
csak 31 került vissza elemzésre, ebből a kis mintából 
(25%) is számos általános következtetést lehetett le
vonni. (Hozzátéve, hogy a legjelentősebb és legna
gyobb könyvtárak zöme válaszolt.) A felmérés célja 
részben az volt, hogy erről a - mind nagyságát, mind 
funkcióját tekintve - Igen heterogén könyvtári csoport
ról helyzetkép készüljön. Másik fő célkitűzése a vizsgá
latnak az intézményeket alapvetően érintő finanszíro
zási és fenntartási kérdések jelen helyzetének felméré
se, illetve - a könyvtárosok véleménye alapján - a le
hetséges jövőbeli megoldásoknak rögzítése volt. 
A Karbach Erika által elkészített, igen gondos és ala
pos elemzés a közeljövőben a Könyvtári Figyelő című 
folyóiratban megjelenik, ezért itt most csak néhány 
megállapítást emelünk ki. A könyvtárak véleménye 
alapján kétségtelen, hogy országos feladatkörű szak- 
könyvtárakra szükség van. Ugyanakkor jellemző adat, 
hogy a felmérésben részt vett könyvtárak nagy része 
országos feladatait csak részben tudja ellátni. Ennek 
okait a könyvtárak a gyűjteményépítés elnehezütésé- 
ben és - kisebb részben - saját szolgáltatásaik hiá
nyosságaiban jelölték meg. Az intézmények az 
alapvető problémát anyagi, finanszírozási kérdésekben 
látják. A felmérésből kiderül, hogy a könyvtárak az or
szágos feladatok ellátásához szükséges anyagi fedeze
tet elsősorban központi, állami forrásokból várják. 
Karbach Erika elemzése, valamint a kapcsolódó hozzá
szólások is (Poós Lászlóné, Skaliczki Judit) hangsú
lyozták a könyvtárak közötti együttműködés szerepét, 
valamint az országos feladatok ellátásához szükséges, 
ma még korántsem tökéletesen működő, ún. többcsa
tornás finanszírozás fontosságát.

Az első napirendi pontot követően dr. Domsa Ká- 
rolyné üdvözölte a meghívott egyházi felsőoktatási in
tézmények gyűjteményeinek képviselőit (többen közü
lük azóta beléptek a szervezetbe), majd beszámolt 
több aktuális kérdésről, melyeket az alábbiakban ösz- 
szefoglalunk.
- A könyvtári törvénytervezet ügye egy időre - úgy 

tűnik - parkolópályára került. Az elmúlt évben számos

szakmai rendezvényre és vitára került sor, de például 
az MKM által létrehívott bizottság, amely a tervezetre 
vonatkozó szakmai javaslatokkal foglalkozna, még nem 
ülésezett.

- A Könyv Könyvtár Könyvtáros című folyóirat szer
kesztőbizottságának elnöke, Poprády Géza a közel
múltban beszélgetést folytatott a lapról a Kamara 
képviselőtestületével. A megbeszélés után a képviselő- 
testület megbízásából Simon Zoltán feljegyzést készített 
a szerkesztőség számára a folyóirattal kapcsolatos 
észrevételekről.

- Az 1996-os világkiállításon való részvétellel kap
csolatban az MKE Mezőgazdasági Szekciója, a Kama
ra és a TIT Szövetség kezdeményezésére Billódi 
Ferencné dr. vezetésével bizottság alakult. Hamarosan 
várható egy, a minisztériumhoz benyújtásra kerülő ter
vezet elkészülése.

~ A tagozat vezetője ismertette a kamarai közgyűlés 
időpontját (május 27.) és főbb témáit, majd kérte az in
tézmények képviselőit, hogy adjanak javaslatokat, 
szempontokat a Kamara további működéséhez, vala
mint kérte véleményüket a szervezet jövőképének ki
alakításához (elsősorban a készülő kamarai törvény 
tükrében). Végül kérte, hogy az idei Szinnyei-dlj jutal- 
mazottjaira vonatkozó javaslatokat néhány napon belül 
juttassák el a Kamara titkárságára.

Az ülés végén Kenyéri Kornélia, a munkahelyi könyv
tári tagozat képviselője kapott szót, aki röviden össze
foglalta a megyei és ágazati szakszervezeti köz
művelődési könyvtárak elmúlt 2 évének drámai fordula
tokban nem szűkölködő sorsát. A több, mint 30 éve 
létrejött, s napjainkra igen jelentős, elsősorban társada
lomtudományi műveket és közművelődési könyvtári 
anyagot tartalmazó gyűjtemények (többmilliós állo
mányról van szó) egy részének helyzete a közelmúlt
ban rendeződött, illetve várhatóan rövidesen rende
ződni fog, de mintegy 20 ilyen gyűjtemény még gaz
dára vár. (Néhány a jó példák közül: Somogy megyé
ben a megyei, a városi és a megyei szakszervezeti 
könyvtárból egy egységet hoztak létre Megyei és Váro
si Könyvtár elnevezéssel, az önkormányzatok közös 
fenntartásával, a Pest megyei SZMT Könyvtárát belát
ható időn belül átveszi a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara.) Mindez azt bizo
nyítja, hogy értékes, megmentésre érdemes gyűjtemé
nyekről van szó, amelyeket a szakszervezeti vagyont 
kezelő szervezet átenged a megfelelő új tulajdonosok
nak. A tagozatvezető kérte a könyvtárak segítségét a 
lehetséges új tulajdonosok felkutatásában.

Kovács Katalin
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Megjelent a Könyv- és papírrestaurálási konferencia 
(Budapest 1990. szeptember 4-7.) előadásainak kötete 

a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
Restaurátor Szakosztálya 

és az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában.
Kapható az Országos Széchényi Könyvtár kiadványárusító helyén 

(Budavári Palota F épület, a főbejáratnál) 
és az OSZK Hírlapállomány-védelmi osztályán 

(Bp. V., Hold u. 6.) készpénzért.
Megrendelhető: Országos Széchényi Könyvtár 

Kulturális és Marketing Iroda Budapest 1827 címen. Ára: 530,- Ft.

A kötet tartalmazza a konferencián elhangzott összes,
60 előadás teljes szövegét képekkel együtt, 

valamint hét poszter-előadás képanyagát és szövegét.
Az előadások tematikája az alábbiakra terjedt ki: 

könyvtári és levéltári állományvédelem helyi, 
országos és nemzetközi szinten; 

kötéstörténeti kutatások és a kötésrestaurálás etikai kérdései;
felkészülés a teendőkre elemi csapások esetén; 

tömeges papírkezelési - elsősorban savtalanítási - eljárások; 
bőr-, bársony-, teknőcpáncél és papír könyvkötések, 

a kötéseken található fémek, részben papírból készült tárgyak, 
grafikák, dagerrotipek, pergamen és papír kéziratok, 
valamint viaszpecsétek restaurálása és konzerválása; 

az állományvédelmi és restaurálási gyakorlatot 
közvetlenül segítő kutatások; 

könyv- és papírrestaurátorok képzése és továbbképzése; 
KUTATÁSI TÉMÁK:

időálló papírok gyártásának és kutatásának aktuális helyzete; 
a légszennyezésnek a savtalanított papírokra gyakorolt hatása; 

papírerősítéssel és -fehérítéssel kapcsolatos kutatások
Kastafy Beatrix



KIÁLLÍTÁS

Egy Weöres-kézirat kiállítás megnyitója
Weöres Sándor nyolcvanadik születésnapjára várva, 

ez az első harangszó a közelgő alkalomnak elibe. Az 
első figyelmeztető reagálási Az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattárának a munkája. Abból az anyagból 
készült, amely Weöres Sándor hatalmasan gazdag írói 
hagyatékából már ott van a nemzeti könyvtár gyűjte
ményében. De ilyenkor a jótékony véletlen is közremű
ködik; Itt is ez történt. Illés Árpádnak, a nagy költő 
képzőművész barátjának hagyatékában található Weő-

res-relikviákat a festő özvegye a kiállítás rendelkezésé
re bocsátotta. így képződött ez a kiállítás, s tematikájá
nak megfelelően A vers születése lett a címe.

S hogy így alakulhatott a kiállítás anyaga, azzal vala
mi eredeti mozzanat került a kiállítók elképzelésébe. Az 
egyik első alkalom ez a kiállítás, amikor a jelentőségé
nek megfelelően hangsúlyt kap a pályakezdő évtized. 
Mert bár igaz, hogy Weöres költészete a negyvenes 
években bontakoztatja ki igazi arculatát, ahogy egy
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Várkonyi Nándorhoz írott Weöres-levél ezt a Három
részes ének - későbbi címén: a Harmadik Szimfónia - 
kapcsán el is mondja, - ez a kiállítás arról tanúskodik, 
hogy Weöres már a harmincas években pontosan tud
ja, mit akar csinálni, amiről egyformán tanúskodnak e 
kiállítás darabjai, a levelek, "A vers születésé'-ből kivett 
idézetek, s maguk a művek. íme a poéta natus, aki 
azonban kezdettől fogva poéta doctus Is.

S ami talán még fontosabb, s a kiállítás szerkezeté
ből ez Is kitűnik, Weöres életfilozófiája diktál ennek az 
érdekes lírai gondolkodásmódnak, s ez az életfilozófia 
a Teljesség felébben szintetikusan meg is fogalmazó
dik, de ott van nyomokban a korai versekben is, mint 
a harminckettőben keletkezett, első autográf fogalmaz
ványával kiállított "Holdkóros biciklista" mutatja. E vers 
tanúsága szerint a modern költő rejtekezik, ahogy ezt 
már Ady Endre is megfogalmazta "Az ós Kajánkban, 
mondván: "én rossz zsakettben bóbiskálok, az Ós Ka
ján vállán bíbor." S hogyha valaki nem idevalónak 
órezné Ady szavát, annak hadd idézzem az ifjú Weö
rest, aki így kezdi egyik versét:

Szememnek Ady nyitott uj mezőt...

És "A holdkóros biciklistá‘-t még külön hangsúlyozza 
a "Disszonancia" című darab is - kézirata az egyik tár
lóban -, miszerint a költészet - Németh László szavá
val mondva - kimaradt az újkori munkamegosztásból.

De hogy mekkora költője Weöres századunknak, azt 
éppen a mostoha szellemi körülmények mutatják meg 
valódi arányaiban. A század második fele még az élet
körülményeket illetően is fenyegette a költőt, mégis 
megszületett, ós leronthatatlan az a monumentum, 
amelynek alapjai e kiállítás tárlóiban érzékelhetők. Az 
újvidéki Bori Imre volt az első, aki a hatvanas évek 
második felében kifejezte ámulatát ez életmű előtt, 
mert akkoriban nyilvánosan csak ő tehette, de az már 
nem érdeme, hogy felismerte: Weöres költészete korán 
kialakult, s lényegében nem változott. Az "Öregek" 
szerzője ugyanaz volt, mint aki a "Posta messziről" 
"Ószikói"-t írta. A Weöres-óletmű térben van, s közöm
bös a múlékony idővel szemben, de azért ne feledjük 
azt se: aki ezt a monumentumot létrehozta, nagyon 
sokat fázott. De azt is kezdettől fogva tudta, hogy aki 
Édenét, az anyja méhét elhagyja, az bizony fázni fog, 
mert itt, ezen a világon mindig hideg van.

fiafa Imre

MUNKATÁRSAINKRÓL

Nyugdíjban, de nem nyugalomban

1970-ben két hónapos ösztöndíjat kaptam Corvina
kutatásokra Ausztriában. Előbb Bécsben, majd a salz
burgi könyv- és levéltárakban kutattam. Salzburgi 
szállásomon ért férjem telefonja Budapestről: "Az az 
irat, amelyet vártál, megérkezett." Ez a "várt" irat arról 
szóló közlés volt, hogy nyugdíjaztatásom kezdete októ
ber elseje, pontosan 35. évfordulója annak, hogy az 
OSZK-ban munkámat megkezdtem. Nem titkolom, 
hogy életemnek ez a jelentős fordulata nem volt min
den szomorúság nélküli, mégiscsak el kellett szakad
nom attól a kézirattári anyagtól, amelyben szinte egész 
pályámon keresztül éltem, ós amelyet annyira szeret
tem. De másrészt meg felszabadulást is jelenten. Nem 
nyomasztott tovább az az óriási felelősség, amely az
zal járt, hogy nemzeti kultúránk egyik legnagyobb érté
kének őrzése és gondozása volt annyi időn keresztül 
feladatom, előbb mint egyszerű résztvevőnek, utóbb 
hosszú időn keresztül mint vezetőnek. Fölszabadult 
egész energiám a tudományos kutatásra és alkotásra, 
míg addig - bár maga a kézirattári anyag egészben 
véve tudományos képzettséget és tudományos beállí
tottságot kívánt meg, az ottani "hivatali" munkában, - 
de az egyéni kutatómunkára csak a heti egy kutatónap 
ós a hétvégék, s a nyári szabadság állt rendelkezésre.

Mostantól kezdve külföldi és belföldi kutatásokra, el
őadásokra, az addig fölmerült problémák megoldására 
és több értekezés, meg nagyobb kötetek megírására, 
a magasabb tudományos grádusok elérésére nyílt mó
dom. Mint 1977-ben megjelent kis kötetemből (Huma
nista kódexek nyomában) kiderült, fiatalabb éveimben 
inkább újkori kézirati problémákkal foglalkoztam, a hat
vanas évek óta már teljesen a kodikológiának, írástör
ténetnek, a magyar humanizmus, illetve a magyar 
humanista könyvtárak kutatása kötötte le érdeklődése
met, így tehát az 1970 utáni évek is ezeknek a jegyé
ben teltek el.

Az 1970 óta eltelt, több, mint két évtizedben két 
nagy ós több kisebb kutatóutat tettem külföldön, rész
ben ösztöndíjjal, részben a magam költségén. A legje
lentősebb volt az 1973-i olaszországi három hónapos 
ösztöndíj. Ezt annak köszönhettem, hogy 1970. júniu
sában, tehát még aktív szolgálatom legutolsó szaka
szában olasz nyelvű előadás tartására kértek föl a 
velencei Cini-alapftvány részéről rendezett konferenci
án: Velencei hatások a késői corvinák díszítésében 
címmel. A konferencia résztvevőinek többsége azután 
olaszországi kutatások céljára ösztöndíjat kapott. így 
kaptam ón is módot arra, hogy 10 olasz város 25 in-
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tézményóben kutathassak, és kutatásaim alatt az ösz- 
szes, Itáliában őrzött corvinát és Vitéz-kódexet eredeti
ben megvizsgálhassam, és áttanulmányozhassam a 
rájuk vonatkozó olyan külföldi irodalmat, amely Ma
gyarországon nem volt található.

A másik nagyobb kutatóútra a következő évben ke
rült sor, 1974-ben, mikor férjem Unesco-ösztöndfjat ka
pott külföldön őrzött, magyarországi eredetű kódexek 
felkutatására. Útjának első, hosszabb szakasza Spa
nyolországba vezetett, és én saját költségemen vele 
mentem. Tgy a spanyol könyvtárakban eleinte együtt 

tudtuk végezni a kutatásokat. De én nem maradtam 
végig ott, hanem Párizsba utaztam az ottani corvinák 
megvizsgálására a Bibliothéque Nationale-ban, innen 
pedig tovább utaztam Belgiumba, aminek speciális oka 
volt.

Még aktív koromban kézirattárunkban járt egy belga 
tanár Mechelenből, aki, mikor megtekintette kézirattá
runk kincseit, fölhívta a figyelmemet arra, hogy az ő 
városában, Mechelenben őriznek egy olyan XIV. száza
di kódexet, amelynek díszítése rendkívül hasonlónak 
tűnik a Képes Krónikánk díszítéséhez. Hazatérte után 
120 színes diapozitlvot küldött nekem ajándékba az ál
tala említett kódexről, és megküldte a rávonatkozó iro
dalmat másolatban (többek közt egy flamand cikket 
német fordításban). Ez nemcsak hogy nagy érdeklő
dést keltett bennem, hanem egyben kötelességemnek 
Is éreztem, hogy komolyan foglalkozzam a kérdéssel. 
Természetesen szükséges volt a kódexnek eredetiben 
való megtekintése, ezért tettem meg az említett belgiu
mi útszakaszt. Nem akarom itt részletezni az addigi ku
tatásokat és a belgiumi eredményeket, illetve a 
következő évek további kutatásait, csak összegezően 
említem meg, hogy sikerült megállapítanom, hogy ez a 
mechenini Biblia-kódex eredetileg a szerencsétlen sor
sú Anjou Endre, Nagy Lajos királyunk öccse, nápolyi 
király számára készült.

Anjou Endre dédunokája volt V. István, magyar király 
leányának, Máriának, II. (Sánta) Károly, nápolyi király 
feleségének. Ez a családi leszármazás a kódex elején, 
bibliában szokatlan módon egy alakos képekből ösz- 
szeállftott családfában ábrázolva látható. Kutatásaim 
eredményeit több tanulmányban közöltem magyar, né
met, angol és flamand nyelven.

A további külföldi utak ismét főleg a Corvinát és Vi
téz János kódexeit illették. Részint kifejezetten kutatóu- 
tak voltak ezek, részint olyan társasutazások, amelye
ket a turistaélmények mellett kutatási célokra is föl
használtam.

Kutatások céljából két ízben jártam Itáliában, elsősor
ban a firenzei és a római kézirattárakban tártam föl új 
anyagokat. A kutatásokra is fölhasznált turistautak tu
dományos eredményei közé tartoztak a férjemmel 
együtt 1976-ban tett olasz-osztrák-jugoszláv körút, egy 
török-görögországi és egy angliai társasutazás. Az 
1976-i úton Bécsben kutattunk az Österreichische Nati- 
onalbibllothekban. 1978-ban a török-görög úton, míg 
útitársaink a bazárban igyekeztek bőrkabátokat és 
egyebet vásárolni, mi az egykor ankarai professzorként 
működő Rásonyi László ajánlólevelével a Topkapi sze

ré) könyvtárában néztünk meg néhány corvinagyanús 
kódexet. Az angliai úton pedig a neves angol kodikoló- 
gus, Aibinia de la Maré látott minket szívesen az oxfor
di Bodleiana XV. századi helyiségében elhelyezett 
kézirattárban, ahol az ottani Senece-corvinákat és 
Nagy Lajos XIV. századi "Secreta secretorum" című kó
dexét volt alkalmunk behatóan megvizsgálni. De Lon
donban megnéztük a British Library nagy kódex- 
kiállítását is.

A hosszú időn keresztül végzett Corvina-kutatások 
eredményeként még 1967-ben jelent meg a férjemmel 
közösen készített és könyvművészetileg is híressé vált, 
nagy összefoglaló munkánk, a Bibliotheca Corviniana. 
Ennek a munkának 1970 óta újabb nyolc kiadása je
lent meg magyarul, németül, angolul, franciául és len
gyelül. Az újabb meg újabb kiadások mindig bővültek 
az időközben végzett kutatások eredményeivel. A leg
szebb és legbővebb - most már valódi arany felhasz
nálásával készített - 4. magyar kiadás a miniszterelnök 
különdljában részesült.

A következő, nagyobb terjedelmű kötetem az euró
pai kódexfestő művészet összefoglaló bemutatása. En
nek készítésére az adott indítékot, hogy még 1974-ben 
az OSZK és a KMK által egyházi könyvtárosok számá
ra rendezett továbbképző tanfolyamon elő kellett ad
nom a kódexminiatúra történetét - vetített képekkel. Ezt 
az anyagot alaposan kibővítve, 100 színes táblával ki
adta a Corvina Kiadó 1980-ban magyarul, majd 1982- 
ben németül, és 1983-ban lengyelül.

1984-ben került sor az Akadémiai Kiadónál a Vitéz 
János könyvtáráról írt monográfiám megjelenésére né
met nyelven: "Die Biliothek des Johannes Vitéz". Erről 
a kérdésről csak száz évvel ezelőtt jelent meg könyv, 
azóta természetesen rengeteg új adat került elő, én 
magam számos, addig ismeretlen Vitéz-kódexet fedez
tem föl, főleg pedig az egész kérdést az egyetemes és 
a magyar humanizmus szempontjából vizsgáltam meg 
széleskörűen, s ezzel sikerült tisztázni Vitéz János 
egész műveltségének körét és az ő szerepét a huma
nizmus magyarországi megindításában és kifejlesztésé
ben.

A nagy monográfiák mellett természetesen nagyszá
mú tanulmányt is megjelentettem itthon és számos or
szágban, ezeknek a száma csak ebben, a nyugdíjaz
tatásom óta eltelt időben mintegy százat tesz ki. Nem 
számítva azt a körülbelül ugyanennyi referátumot, ame
lyet a Brüsszelben megjelenő könyvtörténeti folyóirat 
mellékleteként megjelenő Bulletin codicologique szá
mára küldtem ki, és jelent meg rendszeresen a Ma
gyarországon megjelent írás- és könyvtörténeti iro
dalomról. Ennek a folyóiratnak ugyanis már 1962 óta 
én voltam a magyar referense.

Saját munkáimról, főleg mivel könyveim és számta
lan tanulmányom idegen nyelven is megjelent, a külföl
di szakirodalom rengeteg ismertetést közölt, illetve 
eredményeimet, rájuk hivatkozva külföldi szakemberek 
a maguk műveiben felhasználták ezeket. Ugyancsak 
ennek voltak következményei a külföldi meghívások tu
dományos konferenciákon való részvételre, előadások 
megtartására. Csak futólag említve az előadások és
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konferenciák szervezőit, a mainzi Gutenberg Egyete
met, a bohumi egyetemet, a lausanne-i Mátyás-kiállí
tást, főleg azt az előadást emelem ki, melyet 
Wolfenbüttelben, a Herzog August Bibliothekban, a 
kőnyvtörténeti és művelődéstörténeti kutatások egyik 
legfontosabb nemzetközi központjában tartottam az ott 
őrzött Tolhopff-corvináről. Ennek az előadásnak meg
tartására az az érdekes esemény adott alkalmat, hogy 
Amerikából értesítettek, hogy a kanadai Vancouverben 
előkerült - XVII. századi másolatban - az a nemesle
vél, amelyet Mátyás király adományozott Tolhopff, né
met csillagásznak. Tolhopff ugyanis életének egy 
szakaszában Budán működött mint a magyar király 
udvari csillagásza, és a wolfenbütteli corvina is éppen 
az a csillagászati munka, amelyet a szerző királyi párt
fogója számára készített. Ez a nemeslevél tette lehető
vé, hogy magyarázatot kapjanak a kódex miniatúráinak 
korábban érthetetlen képei, többek közt az a Janus-fi- 
gura, amely a nemeslevél címerében is szerepel.

Természetesen előadásokat nemcsak külföldön tar
tottam, hanem itthon is, főleg az Irodalomtudományi 
Intézet reneszánsz kutatócsoportjában, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Középkori bizottságában és Könyv
történeti munkabizottságában, illetve ezek előadás- 
sorozataiban, meg azon a Tudományos Akadémián 
tartott magyar-olasz kultúrtörténeti ankóton, amely 
mintegy folyatása volt a még aktív koromban tartott 
velencei olasz konferenciának. Kiállítások rendezésé
ben is részt vettem, így mint szakértő az ausztriai 
Schallaburgban rendezett magyar reneszánsz kiállítá
son és az OSZK-ban nagy sikerrel lezajlott Corvina-ki
állítás előkészítésében, katalógusának elkészítésében 
1990-ben.

A legutóbbi évtizedben végzett tudományos munkás
ságom nagyobb része az a munkásság volt, amellyel 
részt vettem abban a munkaközösségben, amely célul 
tűzte ki, hogy összegyűjti a középkorban Magyarorszá
gon használt és fennmaradt kódexek és 1526 előtti 
nyomtatott könyvek korpuszát. Ez a munkaközösség a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának égisze 
alatt és pénzügyi támogatásával dolgozott, végzett 
anyaggyűjtést. A három kötetre tervezett munka első 
és második kötete 1988-ban, illetve az idén jelent meg. 
Ez a két kötet tartalmazza a fönnmaradt kötetek anya
gát. A még hátralévő harmadik kötet az elveszett, de 
adatokból ismert könyvekre vonatkozó anyagot fogja 
tartalmazni. Ez a harmadik kötet is már szövegében 
készen van, csak megjelenésre vár a Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtárában, amely az első két 
kötetet is kiadta. Mindhárom kötet sajtó alá rendezését 
férjemmel együtt, közösen végeztük.

Kéziratban készen van, és ugyancsak az Akadémiai 
Könyvtár könyvsorozatában fog megjelenni egy “Ariad- 
ne" című, szintén férjemmel közös kötetünk, amely a 
középkori magyarországi kéziratok lelőhely-katalógusa. 
A középkori forrásokat ugyanis a kutatók általában a 
későbbi, kiadott szövegekből használják, és sokszor 
nem is ismerik magukat az eredeti kéziratokat, pedig

azok is nélkülözhetetlenek, s így lelőhelyük Ismerete is 
nagyon fontos. Ez a munka az OTKA támogatásával 
készült.

Nem panaszkodhatott^ hogy tudományos munkás
ságom nem részesült volna méltánylásban. 1973-ban 
megkaptam az irodalomtudományok kandidátusa foko
zatot egy olyan nagyobb monográfia alapján, amely el
sőként foglalja össze a corvinák írástörténeti és 
illuminálási problémáit. (Ez a kötet eddig még nem je
lent meg nyomtatásban, csak gópirata áll a kutatók 
rendelkezésére az Országos Széchényi Könyvtárban 
és az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában.)

1976-ban Corvina-kutatásunk elismeréseként férjem
mel együtt, megosztva akadémiai elnöki dijat kaptam. 
1990-ben pedig tudományos életművem alapján az iro
dalomtudományok doktora fokozatot nyertem el.

Végső betetőzése volt mindennek az idén, március 
15-én, amikor a köztársaság elnöke a köztársasági ér
demrend tiszti keresztjét nyújtotta át nekem a parla
ment kupolatermében a miniszterelnök és az ország
gyűlés elnökének társaságában.

Sok mindenről szólhattam volna még, de arra itt 
nincs hely. Azt azonban meg kell említenem, hogy tu
dományos kutatásaimban nagyon sokat köszönhettem 
a nemrégiben sajnálatosan elhunyt Klaniczay Tibor 
akadémikusnak és Rózsa György professzornak, a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára főigazgató
jának.

Végül még csak annyit, hogy az ismertetett elismeré
seket mind már nyugdíjasként kaptam.

Csapodiné Gárdonyi Klára
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MEGJELENT
az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 3. szám:

BEÖTHYNÉ KOZOCSA ILDIKÓ:
Középkori pergamen kéziratok konzerválás! eljárásainak

kutatása és fejlesztése.
A vizsgálati módszerek és restaurálási eredmények 

összefoglalása és értékelése.
Bp. 1992. 62 I.

Az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló Laboratóriuma 1983-ban kezdett 
a "Corvina progranrf-hoz, amelynek célja a korábban menthetetlennek vélt, súlyosan 
károsodott középkori pergamen kódexek konzerválása volt.

A kódexek - közöttük jelentős számban corvinák - nagy része a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár gyűjteményéhez tartozik, néhány, hasonló módon sérült kötet az 
Országos Széchényi Könyvtár tulajdona. A kéziratok mintegy 350 évig Törökország
ban - feltehetően kedvezőtlen tárolási körülmények között - elsősorban biológiai és 
fizikai károsodás következtében közel kerültek a megsemmisüléshez. Megmentésük 
érdekében a szakemberek széles körű együttműködésére volt szükség. A kódex 
anyagainak és a károsodások okainak alapos vizsgálata után meg kellett tervezni a 
sikerrel alkalmazható konzerválási-restaurálási eljárásokat, majd ezeket és a fel- 
használásra kerülő segédanyagokat fizikai és kémiai ellenőrzésnek és próbáknak 
vetették alá, nehogy valamiképpen veszélyeztessék a kéziratokat.

A kutató-fejlesztő munka során új eljárások kidolgozása vált szükségessé, mint 
pl. a kéziratok festékanyagainak, illetőleg aranyozásának rögzítése, vagy a megy- 
gyengült pergamenek lágyításának, szilárdításának és fertőtlenítésének egy mun
kafázisban történő megvalósítása. Legjelentősebb újítás a csonka pergamenek 
kiegészítésére és egyúttal megerősítésére szolgáló új módszer, a pergamenöntés 
volt. Az évek során az alapeljárás több változatát is kidolgozták a restaurátorok.

A tanulmány szerzője részletesen leírja a vizsgálati módszereket, azok eredmé
nyeit, és röviden ismerteti a kiválasztott és a kódexek restaurálása során alkalma
zott eljárásokat, végül jegyzékben közli a restaurált kódexeket.

A tanulmányt elsősorban könyv- és papírrestaurátoroknak ajánljuk, de haszon
nal olvashatják a régi kéziratokkal, kódexekkel foglalkozó kutatók, könyvtárosok, 
régészek és művészettörténészek is. A szöveget számos fényképfelvétel és ábra 
teszi könnyebben érthetővé a laikusok számára is.

Ára: 286,- Ft

KAPHATÓ:
az Országos Széchényi Könyvtár kiadványárusító helyén:
Budavári Palota F épület, a főbejáratnál.
MEGRENDELHETŐ:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára 
1827 Budapest, Budavári Palota F épület 
Ügyintéző: Neményi Zsuzsa Telefon: 155-6967 
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Könyvtárunk történetéből. 
Egyenruha-viselés a Széchényi Könyvtárban

Száz, százötven évvel ezelőtti hivatalos utasításokat, 
rendeleteket olvasgatva, leginkább szembetűnő azok
nak aprólékossága, minden részletre és lehetséges kö
rülményre kiterjedő figyelme. Nem mintha a mai 
bürokrácia nyelvezete minden kicsinyességtől mentes 
volna, mégis a régi korok szemléletes leírásai, terjen
gős magyarázatai valami kedves többletet tartalmaz
nak. A kutató számára pedig néha nagyon értékesek, 
hiszen korabeli rajz, metszet hiányában sokszor igen 
értékes információkkal szolgálhatnak. Egy ilyen részle
tes miniszteri utasításból van pontos képünk arról, 
hogy milyen egyenruhát viseltek a Magyar Nemzeti 
Múzeum szolgái.

A Vallás- és Közoktatásügyi m.kir. miniszter 
48.109/1884 számú utasítása 1885. január 2-án kelt és 
Pulszky Ferencnek, a Magyar Nemzeti Múzeum igaz
gatójának szólt. Ebből megtudjuk, hogy 1884. decem
berében értekezletet tartottak a Múzeum és az 
Országos Képtár szolgaszemólyzetónek egyenruházatá- 
ról. Az itt elfogadottak értelmében Pulszky december 
23-án tett javaslatát a miniszter, Trefort Ágoston jóvá
hagyta, s annak végrehajtására az igazgatót felkérte.

Az utasítás hatálya kiterjedt a Nemzeti Múzeum vala
mennyi osztályára, így a Múzeum keretében működő 
Széchényi Országos Könyvtárra is. (A könyvtár nevét a 
múlt században így használták, vagy az egyszerűség 
kedvéért a Nemzeti Múzeum könyvtárának nevezték.) 
A könyvtári szolgák elnevezés alatt a takarító, az őrző 
és a kiszolgáló (raktári kiszolgáló) személyzetét kell ér
tenünk.

c

Az utasítás elején azt a meglepő mondatot olvassuk, 
hogy a Nemzeti Múzeum szolgái 1885-tői kezdve "is
mét fogják régi egyenruhájukat viselni*. Ez azt jelenti, 
hogy régebben is viseltek egyenruhát, de a szokás, s 
vele együtt a kötelezettség is idővel elhalványult, s bi
zonyára meg is szűnt. Egy régebbi gyakorlat feleleve
nítéséről és kötelezővé tételéről volt tehát szó. Az 
osztályóröket (az egyes osztályok vezetőit, a könyvtár 
esetében mai szóhasználattal élve a könyvtár igazgató
ját) utasították, hogy szigorúan ellenőrizzék, miszerint 
"a szolgaszemélyzet, valahányszor az intézetben a kö
zönséggel érintkezik, egyenruháját viselje." Egyenruhát 
kellett viselnie az intézmény kapusának is.

Az egyenruha pontos leírását a minisztériumi utasí
tásnak megfelelően tartalmazta a szolgáknak szóló bel
ső körlevél is. Eszerint az egyenruha fekete zsinóros, 
sötétzöld atilla, ugyanolyan mellény és sötétszürke 
nadrág. Kiegészíti fekete nyakkendő ezüst rojtokkal, és 
ezüst zsinóros, fekete sapka. Az atilla gallérján és a 
sapkán MNM betűkből ezüstös színű fém monogramot 
kellett felvarrni. (Az Országos Képtár szolgái OK mo
nogramot viseltek.) Az öltözékhez tartozott egy sötét
szürke, ezüstgombos köpönyeg, gallérján sötétzöld 
posztójelvónnyel.

Az igazgatói körlevél szigorúan meghagyta, hogy az 
évi ruhaátalány kézhezvételétől számított 15 napon túl 
a szolgáknak egyenruha nélkül a könyvtár helyiségei
ben megjelenni tilos!

A miniszteri utasítás még egy érdekes körülményre 
is kitért. Nincs kifogásuk az ellen - írták, - ha a szabó
mesterséget tanult szolgák az egyenruhát maguk varr
ják, "feltéve, hogy csinosan készítik el". "Csupán azt 
kötöm ki - teszi hozzá a miniszter hogy ezen 
egyenruha hazai készítményé posztóból varrassék." Az 
évi 50 forint ruhailletmóny mindenkinek egyformán járt, 
tekintet nélkül arra, hogy ruháját maga készítette, vagy 
csináltatta.

Az egyenruha kötelező viselését "A Magyar Nemzeti 
Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata" c. 1889- 
es szabályzat is megerősítette: ”63.< A nemzeti múzeu
mi kapus és szolgák nyitási napokon és minden nemű 
hivatalos járatuk alkalmával szabályszerű egyenruhá
ban jelennek meg."

A kapus öltözékéről fennmaradt egy korabeli kép is: 
a Magyar Sálon 1888. évi februári számában egy rajz 
mutatja be a Nemzeti Múzeum akkori portását. Az itt 
látható egyenruha díszesebbnek tűnik, mint a fentiek
ben leírtak, dehát a viselője sem volt akárki: egy bizo
nyos Kovács bácsi, aki akkor már 42 éve volt a 
Múzeum portása, ó bizonyára megengedhette magá
nak a földig érő, sújtással és prémmel díszített köpö
nyeget. Télidőben szüksége is lehetett rá a Múzeum 
hideg, huzatos kapualjában.

(Somkuti Gabriella)
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SAJTÓFIGYELŐ
Búcsúszavak

Torokszorftóan fojtogató még a hfr: elhunyt Juhász 
Gyula, a Tanár Úr, a történészprofesszor. Hatvankét 
évesen, alkotóereje teljében. Porig sújtva a gyászhírtől, 
mit mondhatok e percben egykori diákjaként, ki benne 
szellemi mesterét tiszteli? Bármi jön is toliam hegyére: 
az üres dadogás lesz szemben az Örökkévaló immár 
megfellebbezhetetlen ítéletével.

Mondjam el, hogy a Közgazdaságtudományi Egye
tem nemzetközi szakán szinte egy egész generáció tő
le tanulta meg a XX. század magyar történelmét, úgy, 
ahogy az valójában megtörtént? Mondjam el, hogy 
előadásai alatt zsúfolásig telve volt az auditórium, mert 
más karok diákjai is örömmel hallgatták? Mondjam el, 
hogy minden előadása egyszerre volt újdonságot hozó 
szellemi élmény és kaland, hogy öröm volt nála vizs
gázni, hogy utolsó előadásán mi, 1975-ben végzett 
diákjai megtapsoltuk?

Kevés a szó.
A szellemi önkény és értelmet bénító cenzúra kor

szakában Juhász Gyula megírta a két világháború kö
zötti Magyarország valódi történelmét. Trianontól 
Jaltáig. Leszámolt benne a Trianonnal kapcsolatos po
litikai mítoszokkal (de sokan születnek is újjá közülük 
manapság I), és a Rákosi-korszakban reánk sütött 
"utolsó csatlós” szégyenbélyegével... S ami (akkori
ban) csodaszámba ment: a könyv megjelent, olvasha
tó volt, és sokunk számára nemcsak tananyaggá, 
hanem nemzeti önismeretünk meghatározó forrásává 
vált.

Nehéz elfelejteni azt az előadást, amikor Juhász 
Gyula nekünk 1975-ben 1956 történelmét tanította. Ak
kor Magyarországon még nem lehetett leírni, kinyom
tatni, de Tanár Úr szájából a katedráról elhangzott: 
1956 októberében Magyarországon forradalom és sza
badságharc volt.

Végzős diákként a szellemi bátorság, a tudományos 
egzaktság és az emberi tisztesség útravalóját kaptuk 
tőle. Diák tanárától ennél többet aligha remélhet.

Évtizedeket szárnyal át az emlékezet. Amikor kine
veztek a Magyar Nemzet főszerkesztőjévé, megkeres
tem őt: vállalna-e szerkesztőbizottsági tagságot 
lapunknál.
- Ha a kormánytól független és szabadelvű lesz a 

lap, akkor igen. De akkor is csak a te kérésedre - 
mondta volt.

Örökösen zsúfolt napi programjai ellenére - akkor 
már évek óta az Országos Széchényi Könyvtár főigaz
gatója volt, számos egyéb tisztségét és önként vállalt 
feladatait nem is említve - elfogadta, hogy eleget tesz 
a felkérésnek. Számára a tudomány és a sajtó szabad
sága egyazon megítélés alá esett.

Nehéz a búcsú.
E gyászban, e lesújtó fájdalomban is felemelő a há

lával lepecsételt üzenet; Juhász Gyula egész élete pél
dázza, s immár szellemujjával int felénk: "Tudás, 
becsület, s mindenekfölött a szellem szabadsága!"

Tanár Úr, megfogadjuk!
Krasznai Zoltán 

Magyar Nemzet, 1993. április 14.

Juhász Gyula halálára
A sors kifürkészhetetlen akarata elszólította tőlünk 

Juhász Gyulát, a történészt, lapunk szerkesztőbizottsá
gának tagját. Döbbenetes váratlansággal, hiszen hús
vét hétfőjén este még a televízióban láthattuk, amint a 
második világháború legkritikusabb hazai időszakának 
megpróbáltatásairól, lehetséges, vagy még inkább re
ménytelen útkereséseiről, kísérleteiről beszélt. A kor és 
az "anyag" fölényes ismeretében elemzően és értékelő
én, azzal a biztonsággal és mélységgel, ami mindig 
jellemezte tudományos munkásságát és kuKúrközéleti 
megnyilatkozásait.

Tudományos hagyatékának, kutatási eredményeinek 
értékelése a szakma illetékeseire tartozik. Mi e szomo
rú megemlékezés keretében Juhász Gyulának a Ma
gyar Nemzet szerkesztőbizottságában kifejtett mun
kájával, ama erőfeszítéseivel foglalkozunk, amelyeket a 
lap eszmei irányvonalának kialakítása, szellemi színvo
nalának fejlesztése érdekében tett. Egy éve kértük fel 
arra, hogy tapasztalataival, történészi elfogulatlanságá
val, higgadtságával segítse a lapot az eligazodásban, 
az átmeneti időszak rendkívül összetett társadalmi-poli
tikai viszonyainak kezelésében, tükröztetósében, mérle
gelésében. Jóllehet, elsődleges hivatását tekintve nem 
volt hírlapíró, mégis átfogó érdeklődése, kifinomult ér
zéke a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetésé
ben lehetővé tette számára, hogy beleélje magát a 
napilapkészítés bonyolult, állandóan az idő szorítása 
alatt álló munkájába. Emellett mindig felhívta figyelmün
ket a távlati szemléletre, az állandó újragondolás "kény
szerére". Ezzel foglalkozott a "Magyarság az ezred
fordulón" című sorozatunkban megjelent tanulmá
nyában is. Azt vizsgálta, hogy mi maradt "az uralkodó 
eszmékből", az 1939-es Mi a magyar? kötet kérdésfel
vetéseiből. Mi a még érvényes, s mi az, amit újra kell 
gondolnunk? A következőket írta: "Lehet ijesztő ős le
het felemelő (inkább ez legyen) ez a magunkra mara
dás, hogy nekünk kell megtalálni minden tekintetben 
(gazdaságilag is) a felemelkedés útját, tágabb, vagy 
szűkebb környezetünkben a létezés, az együttélés le
hetőségét... Újra kell gondolni és alkotni nemzetfogal
munkat is."

A Magyar Nemzetet kiváló médiumnak tekintette e 
sürgető újragondoláshoz, ezért is lépett fel mindenféle 
kirekesztő törekvéssel szemben. Ezért vizsgálta a tőle 
megszokott alapossággal, hogy a lap megfelel-e nap 
nap után a kiegyensúlyozottság, a hitelesség, a pártat
lanság követelményeinek. Részt vett az Érdi Páholy 
munkájában, és nagy örömmel vállalta el a Demokrá
cia 2500 nemzetközi pályázat bírálóbizottságának el
nökségét.

Megrendült lélekkel búcsúzunk a kedves, meghitt ba
ráttól, aki odaadóan szolgálta közös nemzeti ügyünket, 
olvasóközönségünket és lapunkat.

Pethó Tibor 
Magyar Nemzet, 1993. április 14.
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Az ország emlékezete

Beszélgetés Juhász Gyulával, 
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával

Alapításának tavaly, megnyitásának idén ünnepli 
190. évfordulóját az Országos Széchényi Könyvtár. Ez 
alkalomból kértük fel Juhász Gyulát, a könyvtár főigaz
gatóját, ismertesse az ország egyik legjelentősebb mű
velődési intézményének múltát, jelenlegi tevékeny
ségét és jövőbeni perspektíváit.

- Kezdjük az alapítással és a múlt századi gyarapo
dással!

- A nemzeti könyvtárak a fejlett nyugati országokban 
már a középkor folyamán kialakultak, általában a királyi 
gyűjteményekből, nálunk azonban a történelmi körül
mények úgy hozták, hogy az a királyi könyvtár - a Má
tyásé -, amely alapjául szolgálhatott volna nemzeti 
könyvtárunknak, a török hódoltság időszakában rész
ben elpusztult, részben szétszóródott a világban.

A mi könyvtárunk 1803. augusztus 20-án nyitotta 
meg kapuit a nagyközönség előtt. Az induláshoz Szé
chényi Ferenc gróf adta meg az alapot saját, igen je
lentős, részben könyvekből, részben kéziratokból, 
részben térképekből álló gyűjteményével 1802-ben. Az 
állomány igen gyorsan gyarapodott, elsősorban a híres 
gyújtók, különösen Jankovich Miklós, majd lllésházy 
István és Horváth István hagyatékának a megszerzésé
vel. Folyamatosan gazdagodott a könyvtár az ún. köte
les példányok révén is: egy múlt század eleji ren
delettel ugyanis arra kötelezték a nyomdákat, hogy 
minden kiadott műből köteles példányokat kell eljuttat
niuk a nemzeti könyvtárnak.
- Mennyiben járt a számbeli gyarapodás "múfajbeli" 

gyarapodással is?
- Olyan mértékben, hogy a könyvtárban, mely 1808 

óta a Magyar Nemzeti Múzeum keretein belül műkö
dött, már 1860-ban megalakult a Kézirattár, majd a 
nyolcvanas években a Levéltár és a Hírlaptár is. A szá
zadforduló táján a mintegy 350.000 kötetnyi könyv mel
lett 20.000 évfolyamot kitevő hírlap, 17.000 tékakózirat 
volt már a könyvtárban, továbbá tetemes levéltári 
anyag, 120.000 kisnyomtatvány és 3000 térkép.
- Ez idő tájt tematikailag még “mindenes" volt a Mú

zeumi (Széchényi) Könyvtár?
- Már Széchényi Ferenc törekvése az volt, hogy a 

régi nemzeti könyvkincseket országszerte felkutassa, 
gyűjteménnyé egyesítse, majd közhasználatra bocsás
sa. A már említett múlt századi adományozók sora a 
huszadik században is bővült persze. Kiemelkedő je
lentőségű Todoreszku Gyula és felesége, Horváth 
Aranka régi magyar könyvgyűjtemény ajándéka. Né
hány évvel később gróf Apponyi Sándor könyv
tárunknak ajándékozta hallatlanul gazdag külföldi 
hungarikum-gyűjtemónyót.

Hadd jegyezzem meg azonban, hogy ez nem azt je
lenti, hogy az Országos Széchényi Könyvtár csak a 
magyar vonatkozású bel- és külföldi műveket gyűjtötte

és gyűjti. És az is nyilvánvaló, hogy a könyvtár tevé
kenysége sem korlátozódott csupán a gyűjtésre: jelen
tős bibliográfiai munka és tudományos kiadói 
tevékenység is folyt és folyik ma is a falai között.

- Mielőtt azonban belefognánk ennek részletezésé
be, kérem, szóljon néhány szót a közelmúltról is.

- 1949-ben a Széchényi Könyvtár kivált a Magyar 
Nemzeti Múzeumból, és önálló állami intézménnyé, hi
vatalosan is nemzeti könyvtárrá lett. Rohamosan gyara
podó állományával és mind szélesebb körű tevé
kenységével fizikailag is kinőtte régi épületét. Egy 
1959-ben született határozat a Budavári Palota nyugati, 
krisztinavárosi szárnyában jelölte ki új helyét, és hosz- 
szas átépítési munkálatok után 1985-ben végre ide is 
költözhetett.
- Milyen helyet tölt be ma az Országos Széchényi 

Könyvtár a magyar művelődési életben?
- Az Országos Széchényi Könyvtár a szó legszoro

sabb értelmében az egyik legjelentősebb nemzeti intéz
mény, amely magát a nemzet emlékezetét őrzi. 
E pillanatban majdnem hétmillió egység van a könyv
tárban, ebből kétmillió-kétszázezer a könyv, 291.000 az 
időszaki kiadványok száma, több, mint 800.000 a kéz
irat oldalszám, egyéb dokumentumokból pedig három 
és félmillió található itt.

Az Országos Széchényi Könyvtár nem csak könyv
tár: ellátja mindazokat a funkciókat, amelyek szerte a 
nagyvilágban egy nemzeti könyvtárra hárulnak. Van 
egy Gyarapító és Feldolgozó Főosztályunk - itt dol
gozzák fel a beérkező könyveket és időszaki kiadvá
nyokat, itt van a Magyar Nemzeti Bibliográfia szer
kesztősége, a Szakozó osztály és a Hungarika Doku
mentációs osztály.

Az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Főosztály irá
nyítja a könyvtár látható tevékenységét: olvasóterme
inkben körülbelül hétszáz kutatót, diákot, vagy 
érdeklődőt fogadhatunk egyszerre, akiknek nemcsak a 
teljes állományunk, hanem mintegy hetvenezer, sza
badpolcokon tárolt kézikönyv és egyéb mű is a rendel
kezésére áll. A tájékoztatási részleg pedig nemcsak azt 
a tájékoztatást végzi, amit a mindenkori olvasó igényel, 
hanem a vidékről, vagy külföldről érkező kívánságokra 
és levelekre is választ ad.

Harmadikként a Különgyűjtemónyi Főosztályunkat 
említem meg. Itt található a Kézirattár, a Régi nyomtat
ványok tára, a Régi magyarországi nyomtatványok bib
liográfiai szerkesztősége, a Színháztörténeti-, a 
Zenemű-, a Térkép-, valamint a Plakát- és kisnyomtat
ványtár. Ide tartozik a Zircen levő Reguly Antal műem
lékkönyvtár is. És még egy tárra hadd hívjam fel a 
figyelmet, mely a könyvtár története, de jelene és jövő
je szempontjából is nagyon fontos - ez a Kortörténeti 
különgyűjtemény. Ez eredetileg az ún. zárolt anyagokat
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tartalmazza. Ismeretes, hogy a második világháború 
után a szövetséges ellenőrző bizottság elrendelte az 
ún. fasiszta és demokráciaelienes művek listájának el
készítését. E művek megsemmisítésre voltak ítélve, de 
szerencsére a Széchényi Könyvtár példányait sikerült 
megmenteni. Ehhez az anyaghoz csapódtak hozzá az
tán az évek folyamán azok a művek, amelyekről a párt 
és a kormányzat úgy vélte, hogy nem kerülhetnek a 
"közönséges" olvasó elé, s szakember kezébe is csak 
külön engedéllyel. 1988-ban aztán úgy döntöttünk, 
hogy feloldjuk a tilalmat, és minden olvasó számára 
hozzáférhetővé tesszük ezeket a könyveket is.

És, hogy egy újdonságról is beszámoljak: ennek a 
tárnak a keretén belül alakítottuk meg nemrég a Törté
neti Interjúk Videotárát. Itt a Magyarországon és külföl
dön élő, kiemelkedő személyekkel készült életinterjúkat 
tároljuk.

Egy alapítvány jóvoltából ez a részlegünk játssza át 
videoszalagra a Filmmúzeumban és másutt található 
egész magyar filmanyagkincset, s hamarosan elkövet
kezik az az idő, hogy az egész látható és kutatható 
lesz itt az Országos Széchényi Könyvtár falain belül.

Külön kell szólnom továbbá a Dokumentumforgalmi 
Főosztályról, amelynek tevékenysége nem látható a 
nagyközönség számára, de alapvető fontosságú. Ide 
érkeznek be a köteles példányok, itt bonyolódik le a 
nemzetközi csereszolgálat (e szolgálatunk figyelemre 
méltó szerepet játszott a határon túli magyar könyv
tárak és iskolák könyvellátásában, amiért tavaly kiérde
melte a Bethlen Alapítvány diját), itt található továbbá a 
Könyvek Központi Katalógusa, a Fölöspéldányközpont 
és Tárolókönyvtár, stb.

Van aztán egy Állományvédelmi Főosztályunk is, 
ahol a könyvek restaurálása, kötése és a ritkaságok 
mikrofilmre való rögzítése folyik. Sajnos, egyre nő az 
olyan anyagok száma, amelyeket állományromiás miatt 
csak mikrofilmen tudunk az olvasó rendelkezésére bo
csátani.
- Melyik a legrégebbi dokumentuma az Országos 

Széchényi Könyvtárnak, és melyik a legfrissebb, jelen
tősebb értékű szerzeménye?

- A legrégebbi latin kéziratunk egy nyolcadik szá
zadból származó, angol eredetű legendatöredék. ír 
szerzetesek munkája. Ennél valamivel "fiatalabb" egy 
Vergilius-kódexnek a 10-11. századi másolata. És van 
egy glagolita töredékünk is a tizenkettedik századból.

Magyar vonatkozású legrégibb kincseink közé tarto
zik a Halotti beszéd, a Szent István törvényeit tartalma
zó Admonti kódex, és a Szent István két legendáját 
megörökítő Ernst-kódex. Valamennyi a tizenkettedik 
századból való.

A legfrissebb értékes szerzeményünk egy londoni 
aukcióról került ide: Borisz Paszternák nyolc kézírásos 
levele Kun Ágneshez 1947-50-bői.
- Mennyiben nyílt intézmény az Országos Széchényi 

Könyvtár? Az olvasószolgálat említésekor már utalt a 
nagyközönséggel való kapcsolatukra, most megkér
ném, részletezze egy kicsit ennek körülményeit, s tér
jen ki az ország és a világ többi hasonló jellegű 
intézményével való együttműködésükre is!

- Az Országos Széchényi Könyvtár nyitva áll minden 
tizennyolcadik életévét betöltött magyar és külföldi ál
lampolgár előtt. A régi könyveket és kéziratokat termé
szetesen nem adhatjuk mindenki kezébe, ezek csak a 
tudományos kutatóknak állnak rendelkezésre.

Mint nemzeti könyvtárnak, kötelességünk teljes állo
mányunkat megőrizni. Ilyenformán könyvet nem köl
csönzőnk, olvasni csak helyben lehet. Éppen ezért a 
könyvtár nyitvatartási ideje meglehetősen hosszú: 
keddtől szombatig 9-től 21, hétfőn 13-tól 21 óráig vár
juk olvasóinkat.

A nagyközönséggel való kommunikációt szolgálják a 
különféle katalógusaink. Van köztük betűrendes, szak-, 
sorozati, időszaki kiadványi, folyóiratcikk katalógus, 
stb.

Mivel magyar és magyar vonatkozású művek világ
szerte mindenütt megjelennek, s nekünk feladatunk 
ezek megszerzése, hatvannégy ország több, mint ezer 
intézményével állunk cserekapcsolatban. Különösen 
szoros kapcsolatot tartunk fenn a világ más nemzeti 
könyvtáraival.

Természetesen intenzív az együttműködésünk a ha
táron túli magyarság intézményeivel és testületéivel is.

Minden évben számos munkatársunk tesz tanul
mányutat külföldre más könyvtárak munkamódszeré
nek tanulmányozására, vagy új hungarikumok fel
kutatására. Rendszeresen részt veszünk a nemzetközi 
konferenciákon külföldön, s mi magunk is rendezünk 
ilyeneket. A legközelebbi idén, március 29. és április 1. 
között.

A kapcsolatrendszer részeként gyakran rendezünk 
kiállításokat is, melyeken igyekszünk a közönság elé 
tárni a könyvtár egyébként csak ritkán látható kincseit. 
1990-ben például megrendeztük a Mátyás király könyv
tára című kiállításunkat, amelyre sikerült összegyűjte
nünk a világ minden részéből a fennmaradt corvinák 
közel kétharmadát.

- Az Országos Széchényi Könyvtárban több, mint 
hétszáz ember dolgozik. Milyen szakképzettségű dol
gozókra van szükség egy ilyen hatalmas és értékes 
anyag biztonságos tárolása, őrzése és az intézmény 
működtetése céljából?

- Könyvtárunk roppant szerteágazó tevékenységet 
folytat. Ennek megfelelően sokféle szakképzettségű 
munkatársat foglalkoztatunk. A rutinszerű, alacsonyabb 
képzettséget igénylő munkák ellátásától kezdve a ma
gas fokú kutatásig terjed a skála. Nagyon fontos mun
kát végeznek a könyvtárosi képesítéssel rendelkező 
kollégák. De nélkülözhetetlenek a speciális képzettsé
gűek, például a számítógépes szakemberek, meg a 
könyvtár gyűjteményéből fakadó tudományágak műve
lői: az irodalom- és történettudomány, a latin és a mo
dern nyelvek tudói. Még vegyészmérnökre is szük
ségünk van például a restaurálási munkáknál.

Újdonsága a könyvtárnak az is, hogy jó ideje folyik 
a könyvtár computerizálása. Az ún. online katalógust 
részben már lehet használni olvasótermeinkben, még
hozzá három nyelven: magyarul, németül és angolul. 
Folyamatosan töltjük fel a nagy gépünket is a nemzeti 
bibliográfiával, rövidesen ez is hozzáférhető lesz. Mű
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ködik egy nemzeti periodika adatbázis is, amely azt 
tartja nyilván, hogy Magyarországon melyik idegen 
nyelvű folyóirat mely könyvtárban található meg?
- Az egyre szélesebb körű computerizáció kapcsán 

szokták emlegetni, hogy leáldozófélben van az ún. Gu- 
tenberg-korszak, tehát a nyomtatott könyv sem állja 
már sokáig a versenyt a látványos, szellemi erőfeszí
tést alig igénylő, új technikákkal. Hogyan látja ilyen 
körülmények között az Országos Széchényi Könyvtár 
jövőjét?

- Nem hiszem, hogy belátható időn belül bármivel 
is helyettesíteni lehetne a könyvet. Ami a könyvtárunkat 
illeti, most az a legfontosabb, hogy fenntartsuk műkö
dőképességét a romló gazdasági körülmények köze
pette is. Nekünk az a szerencsénk, hogy köteles 
példányokat kapunk, tehát a Magyarországon megjele
nő művek többségéhez nem vásárlás útján jutunk hoz

zá. További állománygyarapítási esélyt látunk abban Is, 
hogy a nyugati szórványmagyarság jelentős részének 
életkoránál fogva lassan gondoskodnia kell arról, hogy 
könyv- és kéziratgyűjteménye méltó kezekbe kerüljön. 
Őrömmel mondom, hogy meglehetősen sok ilyen ado
mányt kapunk, és hálásan fogadjuk a továbbiakat Is.

Nagyon fontosnak tartom továbbá azt is, hogy ne 
csak múzeum legyünk, ne csak az örökkévalóságnak 
őrizzük a ránk bízott anyagot, hanem ideszoktassuk az 
egyetemi hallgatókat, és általuk kreatív tudássá változ
tassuk immár majd két évszázada őrzött kincseinket.

Hiszem, hogy ha meg tudjuk oldani raktározási 
gondjainkat, ha befejezzük a könyvtár modernizálását, 
akkor az Országos Széchényi Könyvtár továbbra is si
kerrel fogja ellátni igen fontos feladatát.

Szilágyi Károly 
Világszövetség 2, 1993. 6-12. márc. 16.

Beszélgetés Sonnevend Péterrel, 
a kötelespéldány-szolgáltatásról

Közhely, ha sajnos, nem Is köztudomású: amit 
egy országban kinyomtatnak - lett légyen az vas
kosnál vaskosabb enciklopédia, szótár, lexikon, tu
dományos, vagy szépirodalom, bármiféle sajtó
termék, nyomtatvány, vagy akár egy néhány tucat
nyi példányszámban napvilágot látott röpcédulács- 
ka -, az nem csupán dokumentum, hanem rögzített 
tény, történelem. Ezért alakult ki mindenfelé - és 
nálunk Is vagy másfél évszázada - nemzeti biblioté
kánkban, az Országos Széchényi Könyvtárban - a 
kötelespéldány-rendszer. Minden kiadó, nyomda kö
teles kiadványának meghatározott számú példányát 
az említett közgyűjteménybe küldeni. Azaz: csak 
köteles volnál Valójában a rendszerváltás óta elsza
porodott betűnyomtatók, -közlők nagyon Is hellyel- 
közzel teljesítik eme közhasznú kötelezettségüket. 
Sonnevend Pétertől, az OSZK főosztályvezetőjétől 
Frled Erika kért e tárgyban helyzetjelentést, -elem
zést.

- Vajon időben érzékelték-e önök, hogy az oly gyors 
változások közepette nem jut elegendő figyelem bizo
nyos dokumentumok, információk rögzítésére, archivá
lására?

- Már 1988-89-ben, amikor elkezdtük a rend
szerváltozást átélni, minden politikai és a közélet szín
terén megjelenő szervezethez fordulva megfogal
maztunk egy felhívást. Ez azt tartalmazta: értsék meg,

itt nagyon fontos információk rögzülhetnek, és ezeket 
be kell gyűjteni a nemzeti könyvtárba. Kértük a sajtó 
segítségét. Sajnálatos módon akkor mindössze az Élet 
és Irodalom és a Népszava közölte felhívásunkat. Pe
dig a közélet minden képviselőjének, fórumának meg 
kellene értenie ezt a megközelítést.

- Lehet, hogy pár év múlva a történészek arra fog
nak panaszkodni: a rendszerváltás - ugyanúgy, mint 
1956 - szinte nincs megfelelően dokumentálva?

- Ez bizonyára így lesz. Bár épp a napokban olvas
tam részletes beszámolót arról, hogy a Legújabbkori 
Történeti Múzeum pénzzel, személyekkel, apparátussal 
felkészült erre. Szinte metaforikusán azt mondják: ha 
lezajlott egy tüntetés, és valakinek a kezében volt egy 
tábla, a következő sarkon már megkérték, hogy sze
rény ellenszolgáltatás ellenében adja át a múzeumnak.

- Ez lenne a jövő útja? Gondolja, hogy csakugyan 
ez a megoldás? Azért annyi lelkes könyvtáros, törté
nész nincs a világon, hogy minden megmozduláson 
ott legyen, és összegyűjtse a szórólapokat...

- Itt, a nemzeti könyvtárban az elmúlt hónapokban 
sok szó esett arról, hogy kell-e, és ha kell, milyen le
gyen az új könyvtári törvény. Az egyik legfontosabb vi
takérdés az volt: miként lesz megoldva a köteles-
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példány-szolgáltatás? Akkor azt az alternatívát fogal
maztuk meg: a könyvtári törvény is foglalkozzék azzal, 
hogy milyen feladatai vannak a könyvtáraknak, de a 
dokumentumok eljuttatása, beszolgáltatása dolgában 
valódi országgyűlési törvényre van szükség. Csak ez 
hozhat megoldást, hiszen ha ez létrejön, akkor az min
den érdekeltre nézve kötelező érvénnyel bír. A múlt 
század végén, vagy e század húszas éveiben egyaránt 
országgyűlési törvény szabályozta a kötelezettségeket. 
Manapság - amikor szinte burjánzanak az új gazdasá
gi, gazdálkodási szervek, kiadók, nyomdák, nyomató- 
sokszorosftó helyek, hogyan lehetne elég egy 
minisztériumi rendelet? Ez korábban, a pártállam idején 
jó volt arra, hogy az állam egyik zsebéből a másikba 
áttegyünk bizonyos értékeket. Adott esetben tizenhat 
példányt egy könyvből, folyóiratból, vagy néhány 
hanglemezpéldányt. Manapság már a köteles példá
nyok átadása is anyagi gondot okozhat a nyomdának, 
kiadónak.

- De vajon az említett új cégek, vállalkozók egyálta
lán tisztában vannak-e azzal, hogy ilyenfajta kötelezett
ségűk van?

- Akik ma sokszorosítással, nyomdai, vagy éppen 
kiadói tevékenységgel foglalkoznak, azoknak gyakran 
nincs is meg az ehhez szükséges képzettségük. Meg
esik, hogy még olyan tanfolyami felkészítésen sem vet
tek részt, amelyen esetleg megtudhatták volna, hogyan 
kell festenie egy könyvnek, vagy hogy annak elkészül

te után köteles példányt kell szolgáltatni. Ezért is mon
dogatjuk: kis magyar CIA-t működtetünk annak érdeké
ben, hogy - a cégbírósági közlönyök figyelésétől 
mindenféle adattárak áttúrásán át - valahogy felderít
sük azt a valóban elképesztően nagyszámú lehetsé
ges partnert, akivel kapcsolatba kell kerülnünk. Koráb
ban három-négyszáz kiadó, illetve nyomda működött 
Magyarországon, ma ezek száma megközelíti a háro
mezret.

- És ebben a pénzszűkében lévő világban Önök 
nyilván nem tudják az ehhez szükséges anyagi fedeze
tet előteremteni...

- Úgy hiszem, legalább ebben az évtizedben a ma
gyar könyvtárakat e tekintetben még támogatni kell. El
képzelhető, hogy a későbbiekben ezt megfizetik, de 
ehhez a könyvtári gyarapítási keretet a többszörösére 
kellene emelni. Jelenleg a magyarországi összes 
könyvtár teljes évi gyarapítási keretét hat-hétszáz millió 
forintra lehet becsülni, ez átszámítva tíz-tizenkét millió 
márkának felel meg. Vagyis egyetlen komolyabb német 
egyetemi könyvtár éves gyarapítási keretének. A mai 
anyagi ellenérdekeltséget érdekeltséggé kellene átalakí
tani. Elég egyszerű lenne ezt elérni például úgy, hogy 
a köteles példányról szóló törvény kimondaná: aki a 
meghatározott számú példányt beszolgáltatja, annak 
értékét levonhatja az adójából. Hollandiában ma is ez 
a szokás, s ott egy kiadó a publicitás lehetőségének 
érzi, ha kiadványai bekerülhetnek a nemzeti könyv
tárba, ha ókét a nemzeti bibliográfia regisztrálja, ha a 
könyvtárak, könyvtárosok, olvasók pedig használják 
ezt a könyvet.

- Nem beszélve arról, hogy könyvtárközi szolgálat is 
működik, melynek révén a nemzetközi vérkeringésbe 
is bekerülhet akár egy magyar alkotás...

- Erre okvetlenül szükség van, hiszen egy kis or
szág, egy kisebb kultúra akkor élő igazán, ha állandó 
kapcsolatban lehet másokkal. A könyvtárosok világ
szervezetének egyik alapprogramja éppen a kiadvá
nyok egyetemes hozzáférhetőségét kívánja elérni. 
A politikai ideológia nyelvén megfogalmazva: itt volta
képpen az információk és eszmék szabad áramlásáról 
van szó.

- Mi a garancia arra, hogy ha végül megszületik a 
rendelet, az új könyvkiadók azt be is fogják tartani?

- Ha ez a törvény létrejön, ennek be nem tartása 
esetén nyilván komolyabb szankciókat foganatosítanak. 
A most érvényben lévő rendelet szabálysértésnek mi
nősíti azt, ha valaki nem szolgáltatja be a maga eset
leg sok ezer forintot érő tizenhat példányát. A szabály
sértésért viszont nevetséges összeget: mindössze há
romezer forintot kell fizetni. Nem csoda hát, hogy je
lenkori történelmünk sok dokumentumának így majd 
bottal üthetjük a nyomát.

168 óra, 1993. 15. sz.
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Nyári örömök, nyári hangversenyek
Hamarosan véget ér a tavaszi hangversenyszezon, 

de máris készülnek a programok a nyári zenés esték
re.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad széles skálán kí
nálja a látni- és hallanivalókat. Júliusban két táncest is 
lesz. Csángó ballada címen Kallós Zoltán gyújtáséból 
mutatnak be darabokat. Néhány nappal később az Is- 
rael Ballet vendégjátékában gyönyörködhetnek a né
zők. Az operairodalom kedvelői Erkel Ferenc operáiból 
összeállított gálaműsort hallhatnak, majd a Paraszt
becsület, Bajazzók előadása következik a műsoron. 
Augusztus fénypontja kétségkívül Szörényi Levente új 
rockoperája lesz, Atilla címen, Koltay Gábor rendezésé
ben, több előadásban. A nagy érdeklődésre való tekin
tettel máris több előadást iktattak be, mint amennyit 
eredetileg terveztek.

A kamarazene kedvelői egész júliusban és augusz
tus elején a Hilton Szálló Dominikánus Udvarát látogat
hatják. Az előadások a legkülönbözőbb igényeket is 
kielégítik. Többször fellép az Erkel Ferenc Kamarazene- 
kar. Szerepel a Tomkins Énekegyüttes, ezenkívül több 
szólóest lesz neves énekesek és zenészek közreműkö
désével. Színre viszik Rossini: "A sevillai borbély” c. 
operáját, melyben Gregor József is fellép. Hogy min
den műfaj helyet kapjon, operettest is lesz A Csárdás- 
királynőtől a Marica grófnőig címmel, és a Duna 
Táncegyüttes is ad műsort.

A könnyebb szórakozás kedvelői a Budai Parkszín
padot látogathatják. Június végétől szeptember elejéig 
általában minden hétvégén érdekes műsor lesz. Nép
dalok, népi táncegyüttesek, modern rockzenekarok, 
ugyakkor régi, népszerű zenészek adnak hangver
senyt. Itt lesz a 100 tagú cigányzenekar koncertje is.

A komolyzenét kedvelő hangversenylátogatók sem 
maradnak zenei élmények nélkül a nyár folyamán. 
A Pesti Vármegyeház díszudvara a nyári szezonban 
minden hétfőn rangos, ugyakkor az évszaknak megfe
lelően népszerű darabokból összeállított koncerteknek 
ad helyet. A romantikus környezet kedvelői Martonvá- 
sárra, illetve Vácrátótra látogathatnak, mindkét parkban

három-három alkalommal rendeznek hangversenyeket. 
Martonvásáron természetesen Beethoven műveit hall
hatják az odalátogatók, Vácrátóton júniusban Strauss- 
est, júliusban Mozart-est, augusztusban pedig Mozart 
és Haydn műveiből áll össze a műsor.

Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a Mátyás-temp
lomban már június elejétől kezdve egészen szeptem
ber végéig minden pénteken orgonahangverseny lesz, 
neves magyar és külföldi orgonaművószek és egyéb 
közreműködők felléptével.

A nyári programok általában népszerű, könnyű dara
bokból állnak össze. De gondolhatunk az őszi szezon
ra is, hiszen az őszi-téli bérletek már kaphatók. 
A Filharmónia jelenleg háromfajta bérletet hirdet. Egy 
Téli Bérletet, melyben szeptembertől decemberig öt 
hangversenyt ad a Magyar Állami Hangversenyzenekar 
kitűnő műsorral. A Beethoven-bérlet keretében Ko- 
bayashi Ken-lchiro három alkalommal öt Beethoven 
szimfóniát vezényel, a Kilencediket a Budapesti Kong
resszusi Központban.

Négy előadásból áll a Mozart-bórlet, mely egyúttal 
Mozart zongoraverseny is. A hangversenyek keretében 
egyéb Mozart művek mellett egy-egy zongoraverseny 
is elhangzik, a szólisták produkcióját - a szakmai zsűri 
mellett - a zenekar tagjai és a közönség is értékelni 
fogja.

Budapest hangversenyéletének színesítésére a Buda
pesti Fesztiválzenekar hat bérletből álló sorozatot hir
det. A hangversenyeket különböző napokon, külön
böző árakon tartják meg, a közismerten kitűnő színvo
nalon. A karmesterek: Fischer Iván, Vógh Sándor, Elia- 
hu Inbal, stb. A műsorokat úgy válogatták össze, hogy 
a klasszikus és a modern zene kedvelői is megtalálják 
a nekik megfelelő sorozatot.

Választók tehát van, valószínűleg igény is lesz rá. 
Csak a pénztárcát kell megnézni, és elgondolkozni 
azon, hogy érdemes-e hangversenyre járni? De úgy 
gondolom, zenét hallgatni mindig jó és mindig kell, 
mondhatni: elemi szükséglet!
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