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KRÓNIKA

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1994. január 1. - február 28.

Új dolgozóink

Bársonynó Toronyi Márta gazd. ül. Számviteli 
oszt.; dr. Gábor Kálmánná igazg. ül. Kult. mar
keting ir.; Jelinek András üzemv. alk. Biztonsági 
oszt.; Jenelné Faragó Anna gazd. ül. Számviteli 
oszt.; Máper Zsolt üzemv. alk. Biztonsági oszt.; 
Molnár Éva ügyvlt. alk. Mikrofilmtár; Rózsa 
György ügyvlt. alk. Nemzetközi csereszolg.; 
Sinkó Melinda Igazg. üi. Könyvek köz. kataló
gusa.

Kinevezés
Szőnylnó Szerző Katalin a Zeneműtár osztályve
zetője az 1994. január 11-től az 1997. Január 10- 
ig terjedő időre.

Eltávoztak a könyvtárból
NYUGDÍJAZÁSSAL: Bagi János könyvtáros 
MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSSEL 
Nyúl Lászlónó kvtl. fotós

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Öt levél
Az itt következő öt levél megjelentetéséhez 

az alábbi magyarázatokat fűzöm.
A második számú levél végén kértem az el

ső számú levél írójának hozzájárulását ahhoz, 
hogy az első és második (esetleg harmadik) szá
mú levelet a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban 
publikáljuk. Amint látható, a harmadik számú le
vélben e kérésre nincs reakció: engedély sem, 
de tiltás sem. Ennek alapján feljogosítva érzem 
magam, hogy ha nem is a Könyv, Könyvtár, 
Könyvtárosban, de legalább saját Híradónkban 
közöljük a leveleket.

Magukhoz a levelekhez nem fűzök kom
mentárt, véleményem a második számú levél 
alapján világos.

Nagyon kíváncsi lennék viszont a kollé
gák véleményére, különösen az Olvasószol
gálati és tájékoztató főosztályról.

Az ötödik (4. sorszámú) levelet azután kap
tam, hogy elhatároztam a levelek publikálását 
az OSZK Híradóban, és erről a február 28-ai fő
osztályvezetői értekezleten be Is számoltam. Ez 
utóbbi levelet örömmel közreadom - noha írójá
tól erre nem kértem engedélyt.

Poprády Géza

1.

INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
dér Unlversitát Bonn

Abt. für Mlttlere und Neuere KG unter EinschluB 
dér KG Osteuropas Prof. Dr. Gábriel Adriányi

D-53113 Bonn, 1994. Január 12. Universitáts- 
hauptgebáude/2. St. Am Hof 1 / Telefax 73-7644 
Tel.: 0228-737431 o. 737848

Az Országos Széchényi Könyvtár 
igazgatójának 
H-1827 Budapest 
Budavári Palota F épület

Tárgy: Az Országos Széchényi Könyv
tárban uralkodó tűrhetetlen állapotok.

Igen Tisztelt Igazgató Úr!

Engedje meg, hogy mint egy 1961-ben ha
zájából elüldözött katolikus pap és egyháztörté- 
nész, aki azonban azóta is magyar egyházának 
és hazájának szenteli életét, következő mély ag
godalmamnak adjak kifejezést.
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1979 óta járhatok hazámba és soha nem 
mulasztom el, hogy kutatásaimhoz az Országos 
Széchényi Könyvtár felbecsülhetetlen anyagát 
fel ne használjam. Igen nagy örömömre szolgált, 
amikor néhány évvel ezelőtt a Könyvtár nyugat
európai színvonalon a Budai Várpalotában nyit
hatta meg kapuit a kutatók előtt.

Sajnos már három évvel ezelőtt azonban 
azt kellett tapasztalnom, hogy a Könyvtárat 
olyan diáksereg lepi el, amelyiknek ott tulajdon
képpen semmi keresnivalója nincs. Miután a tu
dományos munkatársak és alkalmazottak pana
szának özönét is hallottam, levelet intéztem a 
Könyvtár akkori igazgatójához és kértem, hogy 
még mielőtt a Könyvtár berendezése és állomá
nya tönkremenne, hathatós intézkedéseket fo
ganatosítson. Levelemre választ nem kaptam.

Mostani karácsonyi szünetemet többek kö
zött arra használtam fel, hogy Magyarországon, 
így a Széchényi Könyvtárban Is kutassak. Saj
nos azt kellett tapasztalnom, hogy az állapotok 
nemhogy nem javultak, hanem még tovább 
romlottak.

A könyvtárat naponta annyi - többszáz - 
diák keresi fel, hogy még ülőhelyet sem lehet 
nekik biztosítani. A várakozók, néha ötvenen is, 
a feljárati lépcsőn üldögélve várnak bebocsá
tásra. A látogatók 95%-a, mint meggyőződtem 
róla, nem tudományos témán dolgozik, hanem 
egyetemi vizsgáira készül. Legtöbbjük könyvelt 
és jegyzeteit magával Is hozza. Két órán keresz
tül mögöttem egy diák magyarázta társának a 
matematikai tételt. Megteszik, hogy a termekben 
a székeket megfordítják és négyesben folytat
ják társalkodásukat. A kutatótermeket nevetgé- 
lés, társalgás, sőt néha evés-lvás jellemzi. Kávé
val, üdítővel leöntik a könyveket, a szőnyegpad
lót, az első emeleti bőrfoteleket ellepve felteszik 
ezekre a szöges csizmáikat. A mellékhelyiségek 
állapota siralmas. A nyilvánosságnak szánt há
rom telefonhoz gyakorlatilag nem lehet hozzájut
ni, ezek állandóan foglaltak. Az ügyeletes sze
mélyzet utasításait semmibe veszik. Hogy ho
gyan nézi mindezt egy Nyugatról jött kutató vagy 
látogató, nem kell ecsetelni.

Ennek a viselkedésnek és napi Inváziónak 
a következménye az, hogy a Könyvtár berende
zése máris leromlott, sok helyütt teljes felújításra 
szorul és felbecsülhetetlen könyvtári állománya 
rohamosan pusztul.

Természetesen Ismerem a sajnálatos hazai 
állapotokat, elsősorban a diáksereg lakásviszo
nyait, t.l. hogy otthon általában nem tanulhatnak 
zavartalanul. Az is igaz, hogy sok kívánatos 
könyv csak a Széchényi Könyvtárban található.

Nem tagadható az sem, hogy a Széchényi 
Könyvtár nyilvános, azaz mindenki rendelkezé
sére áll. De nem áll ellentétben sem a demokrá
ciával, sem pedig a tanulás szabadságával, ha 
olyan rendkívüli nemzeti Intézmény, mint pl. a 
párizsi Nemzeti Könyvtár, vagy a vatikáni 
Könyvtár nem nyitja meg kapuit minden egyes 
ember, főként szakképzetlen vagy még ki nem 
képzett ember előtt, hanem azt kizárólag a tudo
mányos kutatás számára tartja fönn.

Magam is mint egyetemi tanár vallom, hogy 
az egyetemi könyvtárak feladata a tanulók, az 
egyetemi hallgatók könyvvel való ellátása. Ad
ják meg kivételes esetben - kutatási témától és 
professzori ajánlástól függően - egyes egyetemi 
hallgatóknak az engedélyt, de nem globálisan 
minden egyes kérelmezőnek, aki mert fent leírt 
megfigyeléseim igazolják, nem is azért jön, az 
Országos Széchényi Könyvtárba, hogy ott tudo
mányos munkát folytasson, hanem vizsgáira ké
szüljön és közben jól érezze magát.

Kérem az Igazgató Urat, hasson oda, hogy 
ezek az áldatlan állapotok az ország első és leg
jelentősebb könyvtárában megszűnjenek és az 
újra csendes kutatómunka műhelye legyen. A 
Könyvtár anyagának a jövő nemzedékek szá
mára való megőrzése szent kötelességünk.

Fogadja Igazgató Úr tiszteletem kifejezését:

Adriányi Gábor

P.S. Fenti soraimat Göncz Árpád Köztársa
sági Elnök úr és Dr. Madl Ferenc művelődési és 
közoktatási miniszter úr tudomására is hoztam.

2.

Országos Széchényi Könyvtár 
Főigazgató

Institut für Klrchengeschlchte dér Universltát 
Bonn

Herrn Prof. Gábriel Adriányi
D-53113 Bonn
Unlversitátshauptgebáude/2. St.
Am Hof 1

Igen Tisztelt Adriányi Professzor Úr!

Köszönettel megkaptam 1994. január 12-ei 
keltű levelét. Nagyon örülök, hogy hazai látoga
tásai alkalmával felkeresi könyvtárunkat, és 
őszinte aggodalommal kíséri figyelemmel annak 
működését és helyzetét. Ismétlem: örülök ennek,
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ha nem is értek mindenben egyet Önnel, mert - 
József Attila szavaival - az „érted haragszom, 
nem ellened” alapállást tükrözi levele.

Engedje meg, hogy az Ön által megfogal
mazott problémákra 3 pontban válaszoljak. E 3 
pont:

1. Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
és az egyetemi hallgatók,

2. a nemzeti könyvtár és a nyilvánosság és
3. az olvasók viselkedése a könyvtárban.

Ad 1. Tény, hogy az OSZK-nak évente kb. 
25.000 beiratkozott olvasója van, ezek fele 
egyetemi és főiskolai hallgató, így 12-13.000 be
iratkozott egyetemi hallgató olvasóval de facto 
mi vagyunk az ország legnagyobb egyetemi 
könyvtára. Ennek három oka van: a) Magyaror
szágon az egyetemi könyvtárak fejlesztése nem 
tartott lépést az egyetemek növekedésével. Ezt 
a helyzetet tovább rontja és fogja rontani egyelő
re, hogy a rendszerváltozás után a kormány - az 
ország szellemi színvonalának és kapacitásának 
növelése érdekében - az egyetemi hallgatók 
számának növelését határozta el és kezdte meg. 
Elengedhetetlenül szükséges tehát az egyetemi 
könyvtárak fejlesztése. A felsőoktatás fejleszté
sével az egyetemi-főiskolai könyvtárak fejlesz
tése is napirenden van (pl. világbanki kölcsön
nel), egyelőre azonban csak a hallgatók száma 
nő, akiknek könyvtári ellátásra van szükségük.
b) „sok kívánatos könyv csak a Széchényi 
Könyvtárban található" - Idézet az ön leveléből.
c) Az OSZK mint viszonylag új és korszerűen be
rendezett könyvtár nagyon népszerű az egyete
misták körében (Is). Nemcsak a rossz lakásvi
szonyok miatt tanulnak könyvtárban, hanem 
mert sok egyetemista szerint egyszerűen jobb 
könyvtári környezetben vizsgára készülni. Én 
magam is mindig könyvtárban tanultam - törté
netesen az Országgyűlési Könyvtárban -, lányom 
is könyvtárban - főként az OSZK-ban - készül fel, 
még egyetemista kisebbik fiam viszont otthon ta
nul a vizsgáira. Bevallom önnek: ón személy sze
rint szívesen látom a fiatalokat könyvtárunkban, 
hiszen ők jelentik a jövőt, és közülük kerülnek ki 
az elkövetkezendő Időszak tudósai, kutatói. Né
hány nappal az ön levelének kézhezvétele után 
könyvtárunkban a gróf Apponyl Sándor tisztele
tére rendezett kiállításunkat nyitotta meg Kosáry 
Domokos úr, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke. Megkérdeztem véleményét az egyetemi 
hallgatókról a nemzeti könyvtárban, ő sem érte
ne egyet, hogy kitiltsuk könyvtárunkból őket. 
Szabadjon megjegyeznem, hogy a német nem
zeti könyvtárak (Deutsche Bibliothek Frankfurt,

Deutsche Bücherei Leipzig, Bayerlsche Staats- 
bibliothek München) éppúgy nyitva vannak az 
egyetemi hallgatók előtt, mint az Österreichische 
Nationalbibliothek Wien, nem beszélve a zágrábi, 
prágai, helsinki nemzeti könyvtárakról, amelyek 
egyúttal egyetemi könyvtárak is. A vizsgaidőszak 
csúcsideje december közepétől január közepóig- 
vógólg, illetve május végétől június végéig tart, kü
lönben nagyon nyugalmasak az olvasótermeink.

Ad 2. A muzeális feladat és a könyvtári szol
gáltatási feladat ellentmondása a nemzeti könyv
tárak legnagyobb dilemmája. Ennek megoldása, 
pontosabban feloldása az egyik legnehezebb 
kérdés. Hadd idézzek ennek Illusztrálására két 
részletet Hóman Bálintnak egy 1927-es írásából 
(Múzeumok, könyvtárak, levéltárak, in: A magyar 
tudománypolitika alapvetése. Szerk. Magyary Zol
tán, Bp, Egyetemi Ny. 1927): „E nemzeti könyvtárak 
speciális szempontból kiindulva, a nemzeti kultúra 
mindennemű írott és nyomtatott emlékének gyűj
tésére törekszenek s bár anyagukat átengedik a 
kutatásnak, fokozott figyelmet fordítanak a mu
zeális emlékként kezelt könyvek és Iratok kon
zerválására” (306. p.), illetve: „A múzeum- és 
könyvtárpolltlka mai [1927!] stádiumában csak a 
(közművelődési célt is szolgáló) tudományos és a 
(tudományosan rendezett és fejlesztett) közmű
velődési közgyűjteményeknek van létjogosultsá
ga. Minden egyéb gyűjtemény típus a múlt avult 
maradványa." (316. p.). Az ellentmondás feloldá
sa semmiképpen nem lehet az, hogy - Hóman 
Bálintra Is hivatkozva - a nemzeti könyvtárat 
bezárjuk az olvasók előtt, az egyetemi hallgatók 
előtt. Sokkal inkább a kettős feladat megoldásá
ra kell törekedni: a szolgáltatások fenntartása, 
sőt fejlesztése mellett az állományvédelmet Is fo
kozottan fejleszteni kell, pl.: muzeális példányok 
mellett használati példányok beszerzésével, az 
eredeti példányok helyettesítésével, pl. mikro
filmmel, a közeljövőben elektronikus Információ
hordozók alkalmazásával, továbbá a konzerv
áló, restauráló tevékenység fejlesztésével. Két 
nagy olvasótermünk szabadpolcos kózlkönyvtá- 
rában - elvben legalábbis - nincsenek muzeális 
példányok; az OSZK - a nagy nyugat-európai 
könyvtárakhoz hasonlóan - közel annyit fordít 
állományvédelemre - kötés, konzerválás, resta
urálás, mikrofilmezés - mint állománygyarapítás
ra. Az olvasónak nem adunk a kezébe egy corvi
nát, de egy századeleji újságot sem, rendelke
zésre áll viszont mindkettő mikrofilmje, és van jól 
felszerelt mikrofilmolvasó termünk is.

Ad 3. Nem könnyű kérdés, hiszen a maga
tartási formáknak, a viselkedésnek nincsenek
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jogi szabályai. A rég óhajtott szabadság néme
lyek szerint jelentheti esetleg minden korlát fel
rúgását. De azért ez nem Jellemző. Ma a könyv
tár nem léphet fel - és nem Is akar - úgy, mint 
egy hatóság, hiszen ml egy demokratikus szol
gáltató Intézmény vagyunk. A könyvtári ügyele
tes személyzetnek nem utasítani kell az olvasót, 
hanem udvariasan felhívni a figyelmét a kultú
rált, szociális viselkedésre. Nem örülök - ahogy ön 
tapasztalta - az OSZK „alkalmazottak panaszának 
özöné”-nek sem. Munkatársaimnak ugyanis nem 
panaszkodniuk kell, hanem szolgálatot teljesíte
ni, ha szükséges, a könyvtár, az olvasók nyugal
mát zavaró olvasókat figyelmeztetni. Személy 
szerint nekem eddig csak pozitív tapasztalataim 
vannak: ha figyelmeztetnem kellett valakit, mert 
az Ön által is említett bőr fotelekre feltette a lá
bát vagy hangosan vitatkozott, nevetgélt, a re
akció mindig az volt, hogy elnézést kért, és le
vette a lábát, elcsendesedett. Azt is pozitív do
lognak tartom, hogy fiatal egyetemista olvasóink 
türelmesen ülnek a lépcsőn és beszélgetnek, 
várva, hogy bejussanak az olvasóterembe. Ez is 
egy válfaja a kulturált viselkedésnek. Életkori, 
generációs tulajdonság, hogy másképp visel
kednek az olvasóteremben Is, mint az Idősebb 
kutatók, olvasók. De megfelelő figyelmeztetés
sel itt Is eredményt lehet elérni. Kivételes esetek 
persze előfordulnak, de nemcsak a fiatalok kö
rében. Kétségtelen hátránya az OSZK vári épü
letének, hogy nincsenek kutatószobák. Nagyon 
remélem, hogy a Jelenleg a kutatók számára az 
eddig is fenntartott helyeket jobban szeparálni 
tudjuk és nyugodtabb környezetet tudunk szá
mukra kialakítani. Mert természetesen az idő
sebb kutatók és olvasók legalább annyira fonto
sak a számunkra, mint az egyetemi hallgatók.

Tisztelt Professzor Úr!
Elnézését kérem a hosszú levélért, de ma

gyarázkodni mindig hosszabb, mint magyaráza
tot kérni. Nagyon remélem, hogy sikerült meg
győzni arról: az Országos Széchényi Könyvtár 
vezetősége a könyvtár értékeinek megőrzését 
és a kutatók megfelelő kiszolgálását nagyon 
fontosnak tartja, és igyekszik ennek érdekében 
mindent megtenni. Nagyon remélem továbbá, 
hogy magyarországi látogatásai alkalmával a jö
vőben is felkeresi könyvtárunkat, és örülnék, ha 
egyszer módom lenne személyesen is beszél
getni Önnel ezekről a kérdésekről. Mindezekben 
bízva

tisztelettel üdvözli

Poprády Géza
mb. főigazgató

P.S.
1. Igazgatási osztályunkon ellenőriztettem 

az Ön által említett három évvel ezelőtti levél 
sorsát, de - öt évig visszamenőleg nézték át az 
iratokat - nem találták nyomát, hogy beérkezett 
volna, így nem akkori - Időközben sajnos el
hunyt - főigazgatónk, hanem a posta az oka az 
elmaradt válasznak.

2. Az Ön által megfogalmazott problémák - 
és ennek folytán szerény válaszaim Is - a könyv
tárosok szélesebb körét is érdekelhetik. Örülnék, 
ha hozzájárulna Professzor Úr, hogy levelét és az 
én válaszomat egyik szaklapunkban, a „Könyv, 
Könyvtár, Könyvtárosiban leközöljük. Szíves 
tájékoztatására mellékelem a lap egyik számát.

3. Levelem másolatát megküldöm Göncz 
Árpád köztársasági elnök úrnak és Mádl Ferenc 
akadémikus, miniszer úrnak.

3.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE 

dér Universitát Bonn

Abt. für Mittlere und Neuere KG unter EinschluB 
dér KG Osteuropas Prof. Dr. Gábriel Adriányi

D-53113 Bonn, 1994. január 12. Unlversitáts- 
hauptgebáude/2. St. Am Hof 1 / Telefax 73-7644 
Tel.: 0228-737431 o. 737848

Országos Széchényi Könyvtár
Poprády Géza főigazgató úrnak
Budapest
Dudavári Palota F épület
H-1827

Igen tisztelt Főigazgató Úr!

Néhány nappal ezelőtt 56/9h számú levelét 
köszönettel és fájdalommal vettem. Köszönettel, 
hogy válaszra méltatott, fájdalommal, mert lát
nom kellett, hogy változás a Könyvtár életében 
nem várható.

Mellékelem másolatban levelem, amit 1988. 
Január 7-ón a Könyvtár akkori Igazgatójának ír
tam. Mivel soraimat az egyetemi postán keresztül 
Intézetem hivatalos papírján Intéztem, természe
tes, hogy Dr. Juhász Gyula professzor, igazgató 
úr a levelet megkapta. De fel kell tételeznem, 
hogy levelem nem az iktatóba, hanem a papírko
sárba vándorolt. Az Ön által felhozott nyugati pél
dák nem hasonlíthatók a magyarországi Nemzeti 
Könyvtárhoz. Ml kis ország vagyunk - Trianon 
után még kisebbek lettünk - és az Országos Szé
chényi Könyvtár, a nemzetnek egyetlen teljes 
könyvtári anyagát felölelő gyűjteménye nem züll-
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hét le egy egyetemi vagy pláne diák-könyvtár 
színvonalára. És Ön, Önök erre még büszkék is? 
Tessék megnézni az Ön által felsorolt könyvtárak 
rendjét és forgalmát és meg fogja látni, milyen mér
hetetlen nívó-különbség van a magyar és a nyuga
ti diáksereg viselkedése között! Tapasztalatom, és 
hozzátehetem, a könyvtár dolgozóinak egybe
hangzó tanúságtétele alapján Is - tetszik-e vagy 
nem - a diáksereg viselkedése a Széchényi 
Könyvtárban rengeteg kívánnivalót hagy maga 
után. Ezt azonban nem bagatellizálni kell - mint azt 
az Ön leveléből kiérzem - hanem megszüntetni.
Fogadja Főigazgató Úr megkülönböztetett tiszte
letem kifejezését!

1. melléklet

3/a.
Dr. Juhász Gyula professzor úrnak,
az Országos Széchényi Könyvtár igazgató

jának
Budapest
Budavári Palota pf.

Mélyen tisztelt Igazgató, Kolléga Úr!

Ami személyemet Illeti ón Is azok közé a 
Nyugaton élő magyar kutatók közé tartozók, 
akik az újonnan berendezett, korszerű és euró
pai színvonalon létrehozott Országos Széchényi 
Könyvtárat a Várban lelkesen fogadták és Idő
ről-időre nagy haszonnal látogatják.

Éppen ezért szomorúan kell megállapíta
nom, hogy Magyarország első könyvtára - ha ez 
így megy tovább! - egy diák-kölcsönkönyvtár 
színvonalára süllyed. Naponta százával özönle
nek be a diákok a könyvtárba. Szinte kivétel 
nélkül mindegyik hozza magával elemózsiáját, 
tankönyveit. Nevetgélnek, szórakoznak. A pihe
nésre szolgáló foteleket tömegesen ellepik, ri- 
csajoznak. A diákok szemlátomást luxust keres
nek, nem komoly kutatómunkát, s ezt évi öt fo
rintért meg is kapják! A kikért könyveket kávé
val, csokoládéval rongálják, pedig - mint hallom 
- a könyvtárnak a könyvek újrakötósére is alig 
van kerete. Mi több: az utolsó emelet zugaiban - 
mint a felügyelők mondják - közösülnek.

A munkatársak és alkalmazottak elkesere
detten és tehetetlenül nézik ezt az inváziót. Sza
vuk és Intésük falra hányt borsó. Van erre való
ban szükség?

Nálunk az egyes tanszékek és intézetek - 
így Intézetem is - a Karok, de első sorban az 
Egyetemi Könyvtár látja el azt a feladatot, ame
lyet a diákok Önöknél Igénybe vesznek. Nem ta
gadom: egy-egy egyetemi dolgozatnál (szeminá

riumi, diploma-téma, disszertáció stb.) szüksége 
lehet egy-egy egyetemi hallgatónak a Széchényi 
Könyvtár állagának a tanulmányozására. De ál
talában nem ez a helyzet! Kösse tehát az Igazga
tóság a diákok beengedését ahhoz a feltételhez, 
hogy tanszékvezető tanára (nem asszisztense 
vagy tutora) igazolást ad, amennyiben az Illető 
számára a pontosan kijelölt témához a látogatási 
engedély megadását javasolja. így van ez felénk 
mindenhol. Egy könyvtár szakosítása (egyetemi, 
Fővárosi, Nemzetl=szakkutatás!) korántsem Je
lenti a nyilvánosság kizárását, Könyv- és Levél
tár nyilvános: de aki oda bejut, az komoly kutató, 
mert ott arra se hely, se szükség nincs, hogy di
lettánsok vegyék el mások elől a helyet.

Kérem az Igazgató Urat, fenti írásomat ne 
tekintése rosszindulatú kritikának. Ellenkezőleg, 
a magyar haza és Intézményeinek szeretető, az 
aggodalom késztetett a toll megragadására.

Fogadja Igazgató Úr
megkülönböztetett tiszteletem kifejezését

Adriányi Gábor 
egyetemi tanár

A Bonni Egyetem Egyháztörténeti intézetének 
igazgatója

4.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 

ELNÖKE

Poprády Géza úrnak,
az Országos Széchényi Könyvtár
mb. főigazgatója

Budapest
Budavári Palota F. ép.
1827
Kedves Főigazgató Úr!

Köszönöm levelét, és mindenekelőtt Adriá
nyi professzor úrnak írott válaszlevelét. Az Ön 
válaszlevelében leírtakkal tökéletesen egyetér
tek: egy könyvtár célja, hogy olvasói legyenek. 
Magam Is hosszú ideig jártam az Országos Szé
chényi Könyvtárba dolgozni, már a várbeli álla
potában is, és mondhatom, csak jót tapasztaltam. 
A fiatalok pedig - míg a világ világ - mindig fiata
lok lesznek. Köszönöm, hogy Adriányi professzor 
úrnak válaszolt, és megtakarította nekem a 
válaszadás kötelezettségét.

Budapest, 1994. február 24.

Meleg barátsággal köszönti:
Göncz Árpád
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Készülődő változások az Üj Könyvek házatáján
1993. szeptember első hetében felröppent 

a hír, hogy a 30. évfolyamát betöltött állomány
gyarapítási tanácsadó és olvasószolgálati se
gédlet, az Új Könyvek 1994-ben már nem Jele
nik meg. A sajátos konstrukcióban készülő, két
hetente napvilágot látó folyóirat kiadója ugyanis 
a Könyvtárellátó Vállalat, szellemi előállítója az 
OSZK KMK Gyűjteményépítés! Információs osz
tálya. A kiadó úgy vélte szeptemberben, hogy 
megtakarítván a nyomdaköltsóget, a továbbiak
ban a KönyvvitágoX juttatja el a könyvtáraknak, 
s ez szolgál majd rendelési és tájékoztatási se
gédletként. E szándéknak elég gyorsan híre fu
tott a könyvtárak körében, osztályunkon fél
óránként csengtek a telefonok, s a szerkesztő
ség szinte naponta folytatott tárgyalásokat a 
Könyvtárellátó Vállalattal, az érintett könyv
tárakkal, Illetőleg képviselőikkel. A történések
nek ebben a stádiumában a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium Könyvtári Osztálya Is fon
tosnak tartotta, hogy csaknem minden e tárgy
ban rendezett szakmai megbeszélésen jelen le
gyen, maga az osztályvezető vett részt a ta
nácskozásokon. Nem presztizsokok és munka
helyek védelméről volt szó, hiszen az osztály 
munkatársainak a szerkesztés nélkül is maradt 
volna munkája elegendő, hanem csaknem öt
ezer könyvtár tájékoztatásáról, közöttük több 
ezer olyan kis, de fontos gyűjteményről, ame
lyek könyvszegény környezetben működnek - 
se közel, se távol még egy könyvesbolt sincs a 
körzetükben. Közel sem teljes már évek óta a 
hazai könyvtermés tartalmi regisztrálása, bemu
tatása, de még mindig ebben a folyóiratban ol
vasható a legtöbb műről tartalmi híradás. így te
hát a tájékoztatás, tájékozódás naponta használt 
formájának a megszüntetéséről volt szó. Minden 
elismerésünk a Könyvvilág c. folyóiraté, csak
nem minden komolyabban gyarapító könyvtár 
járatja Is évek óta, de az elsősorban a könyvba
rát olvasók lapja, s ennél fogva számonként 30- 
40 könyvről nyújt kritikai szempontú ismertetést, 
a többiről viszont kiadói reklámszöveg olvasha
tó, amely nyilvánvalóan a könyv eladását hiva
tott segíteni. Természetesen ennek a műfajnak is 
van létjogosultsága, csakhogy a könyvtárak a 
köz pénzével gazdálkodván, s gyűjteményt épít
ve, nem a propagandisztikus, a könyvet minden 
körülmények között „eldícsórő" ismertetésekre 
akarnak támaszkodni. Egyszerűen szólva arra 
van szükségük, hogy a gyűjteményi szemponto
kat figyelemmel kísérő könyvismertetések arról 
Is nyújtsanak tájékoztatást, aminek nincs helye a

közgyűjteményekben. Kétségtelen tény, hogy az 
üzleti szempont és az elfogulatlan könyvismerte
tés nem minden műnek használ. A mai kiadási 
viszonyok közepette pedig nagyobb szükségük 
van a könyvtáraknak a tárgy- és tényszerű Is
mertetésekre, mint a korábbi időben bármikor. 
Ezeket a szempontokat is nyilván figyelembe 
vette a Könyvtárellátó Vállalat, akkor, amikor 
november közepére megszületett a kompro
misszum. Ennek lényege az, hogy az Új Könyvek 
szerkesztősége felvállalta a nyomdakész, tehát 
saját szerkesztőségben tördelt kézirat előállítá
sát - Igen sok Időt takarítva meg ezzel a Könyv
tárellátónak -, hozzájárult ahhoz, hogy csak a 
gyűjtemény szempontjából fontosnak vélt mű
vek szerepelnek recenzióval, a többiek csupán 
pár soros annotációt kapnak. A legnagyobb 
veszteségnek azt érezzük, hogy elmaradnak a 
szabványnak megfelelő bibliográfiai leírások az 
Új Könyvekből, ezek közléséhez - kereskedelmi 
érdekekre hivatkozva - a Könyvtárellátó nem 
Járult hozzá. Ezért a bibliográfiai leírások helyén 
a könyvet minden kétséget kizáró módon azo
nosító adatok szerepelnek, de sajnos nem az 
MNB műhelyében született leírások. Termé
szetesen a könyvtárak szabványos leírást kap
nak majd a könyvvel, csak épp arra nincs mód
juk, hogy előre pontosan meg tudják állapítani, 
menyyi cédulára van szükségük.

Az első számok tapasztalatairól majd e 
helyt szeretnénk beszámolni.

Győri Erzsébet
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A Térképtár jelentősebb új szerzeményei 1993-ban
Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, 

1993-ra, és számvetést végzünk a Tár állomá
nyának növekedését Illetően, feltétlenül az 1.196 
művet számláló gyarapodás - az előző évekhez 
képest - kiugróan magas (a tavalyinak csaknem 
kétszerese). Az új szerzemények kiemelkedő, 
említésre méltó legszebb hungarika darabjait a 
bel- és külföldi aukciókon vásárolt 29 térkép kö
zött talájuk. Ezek mindegyike hiánypótló alkotás. 
Megszerzésükre mintegy 380.000 forintot fordí
tottunk.

Közülük is legértékesebbnek tekinthető egy 
vázlatos Magyarország térkép, amely eredetileg 
Sequanus Metellus „Itinerarum orbis christiani” c. 
1579-80-ban kiadott - útiatlasznak is tekinthető 
- zsebatlaszának egy lapját képezte. Értékét az 
adja meg, hogy az általunk megszerzett lapon 
kívül a szakirodalomnak az atlasz mindössze öt 
példányáról van tudomása. E lap tulajdonképpen 
Gerard de Jode 1578. évi „Speculum orbis terra- 
rum” c. atlasza Magyarország térképének kicsi
nyített másolata, amely viszont Wolfgang Lazius 
1570-ben megjelent térképe után készült, annak 
tévedéseit is megörökítve (pl. Tihany a Balaton 
déli partján található). Bár Metellus az atlaszában 
nagy súlyt fektetett a kereskedelmi utak ábrázo
lására, a mi lapunkon - hazánkat nem ismerve - 
Ilyenek nincsenek feltüntetve.

Új szerzeményeink további értékes lapja a 
holland Nicolaus Visschernek 1685-ben Amster
damban kiadott „Totius Regni Hungáriáé et adja- 
centium Regionum tabula” c. térképe. A címfeli
rat folytatásában olvasható, hogy a kereszté
nyek és törökök közötti háborúskodások, vagyis 
a két évvel korábban, 1683-ban Becs felmenté
sével megindult török felszabadító háború vé
gett - amely bizonyára felkeltette Nyugat-Euró- 
pa figyelmét Magyarország iránt - készült a tér
kép. Erre utal a kartusa Is, amelyen ágyú, mene
külő törökök és foglyokra jobbjával lángcsóvát 
szóró, baljában keresztet tartó angyal van ábrá
zolva. Magyarország mellett a Török Birodalom
nak vele határos tartományai is fel vannak tün
tetve. Jelezve van rajta - mint több más egyko
rú térképen Is - a törökök felvonulási útja Istam- 
bul és Belgrad között. A térkép rajza nagyjából 
szintén Wolfgang Lazius 1570. évi térképét kö
veti, de a címfelirat tanúsága szerint javítva és 
számos helységgel bővítve, ami több esetben 
meg Is figyelhető a térképen (pl. a tihanyi félszi
get már a Balaton északi partjával függ össze.)

Hazánknak ugyancsak a Lazius-fóle térké
pen alapuló 16-17. századi ábrázolásmódja Is

merhető fel Jean Janviernek egy, a 18. század 
második felében készült lapján. Érthetetlen egy, 
a maga korában elismert francia kartográfus
nak Magyarország topográfiáját illető tájékozat
lansága, hiszen már több mint fél évszázaddal 
Janvier lapjának megjelentetését megelőzően is 
adtak ki hazánkról lényegesen pontosabb tér
képeket.

Hogy Magyarországot a nyugat-európaiak 
még 1800-ban is a Balkán - akkor még a Török 
Birodalom része - érdekszférájába tartozónak 
tekintették, bizonyítja egy, az említett évben 
Londonban a Bowles és Carver cég által kiadott 
térkép. A Kárpátoktól Krétáig és Becstől a Dnye
per torkolatáig terjedő területet ábrázolja. Címe 
ugyan Magyarország és az európai Törökország, 
a hangsúly mégsem hazánkon van; Horvátor
szágnak Károlyvárostól nyugatra eső része 
ugyanis már lemaradt a térképről. Erdélyt és 
Horvátországot (utóbbit „Ausztriai Horvátor
szágénak nevezi, ellentétben „Török Horvátor
szággal, amivel Bosznia északnyugati részét 
jelöli) elválasztotta egy vörös vonallal Magyaror
szágtól, Szlavóniát viszont nem, ami az akkori 
jogi helyzetnek meg is felelt. A hegyeket még 
mindig régies módon, halmosán ábrázolja, noha 
ez már szinte 100 évvel korábban kiment a gya
korlatból.

E három térképet egyébként együtt vettük 
meg 41.000,- forintért a müncheni Hartung u. 
Hartung cégtől.

Szerzeményeink között szerepel a hatal
mas bástyarendszerrel körülvett Becs városá
nak részletes és igen pontosnak látszó rézmet- 
szetes térképe a 18. század első feléből, a kiala
kulóban lévő külvárosaival együtt. A Dunát még 
teljesen szabályozatlan, számos ágra szakadt 
állapotában mutatja be. Alul a város látképe lát
ható észak felől. E térkép a nürnbergi Johann 
Baptist Hofmann-féle officinában több kiadásban 
látott napvilágot, a mi példányunk 1740 után ké
szült.

Meg kell említenünk még egy különleges 
térképet is, amelyet Csorba Domonkos amerikai 
magyar ferencrendi szerzetes ajándékozott a 
Térképtárunknak. Ez Hátsek Ignácnak fotoeljá- 
rással csempére vitt Magyarország térképe. Az 
egész tábla 47x32 cm méretű, míg a térkép ma
ga csak 38,5x25 cm nagyságú. A vízrajzon kívül 
csak a megyéket és azok székhelyeit tünteti fel. 
Minthogy Hajdú megye már szerepel rajta, vi
szont Torna és Szörény megye még önállónak 
van ábrázolva, 1876 és 1881 között készült.
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Több éves gyakorlatunknak megfelelően 
az óv első kamarakiállítását idén is az új szerze
ményeink válogatott, legszebb darabjaiból állí
tottuk össze és azt március 2-án kollégáink je
lenlétében meg is nyitottuk. Természetesen eb
ben a fentebb már Ismertetett térképeken kívül 
olyan kollekciót mutatunk be, amely az érdeklő
dők számára áttekintést Is nyújt a kartográfia 
fejlődéséről a 16. századtól a 20.-ig.

A kiállításunk szokásos módon három tárló
ra, valamint az olvasóterem szabad falaira terjed 
ki. Az első két tárlóban kaptak helyet a vásárlás 
útján szerzett példányok. Itt nyert elhelyezést a 
már ismertetett lapok mellett a neves francia 
kartográfusnak, Pierr du Valnak egy 1683 előtt 
megjelent, az angol Jean Palairetnek a 18. szá
zad második felében, a német Leonard Eulernek 
1760-ban készített Magyarország térképe, egy 
ismeretlen szerzőnek Amsterdamban 1720-ban

kiadott történelmi térképe Magyarországról és a 
környező területekről.

A harmadik tárlóban a nyomdák által 1993- 
ban kötelespéldányként beszolgáltatott térké
pekből, atlaszokból mutatunk be egy válogatást.

Ajándék és csere útján birtokunkba jutott 
térképekből az olvasótermünk falain látható 13 
lap. Közöttük vannak a Magyar Állami Földtani 
intézet egykor titkos anyagából, a Magyar Tájé
kozódási Futó Szövetségtől átadott földtani, III. 
versenytérképek, a szlovákiai Tőketerebes cse
reként megszerzett, végül a megszűnt Földmé
rési Intézettől származó, a paksi atomerőmű és 3 
km-es körzetét bemutató térkép.

Kiállításunk május 15-ig a nyitvatartási na
pokon 10 órától a munkaidő végéig várja a tér
képek iránt érdeklődőket.

Patay Pálné

*

BATTHYÁNY KÁZMÉR ÉS AZ OLVASÓSZOLGÁLAT
A szóban forgó ügy kezdetben olyan volt, 

mint azoknak az aktáknak nagy része, amelyek 
megoldása, elintézése az Olvasószolgálatra vár: 
a szlgetszentmlklósi Batthyány Kázmér Gimnázi
um és Szakközépiskola segítségünket kérte, 
hogy néhány, elsősorban reformkori újság, Iro
dalmi kézirat másolatával támogassuk a Batt
hyány Kázmér Tudományos Napokat, azon'belül 
a könyv- és dokumentumkiállítást. A túl általá
nosnak tűnő kórós rögtön felkeltette a vadász- 
szenvedélyem, ugyanis be kell vallanom, hogy 
szégyenszemre nagyon keveset tudtam Batt
hyány Kázmórról, az iskoláról pedig éppenség
gel semmit. Úgy éreztem, ez a név nem akármi
lyen személyiséget takarhat...

Szerencsére a katalógus, elsősorban a 
cikk-katalógus nem hagyott cserben. A bőség 
zavara volt az, ami miatt Nagy Eleonóra tanárnő
vel felvettem a személyes kapcsolatot (jöjjön, és 
a gazdag anyagból válassza ki a számára leg
megfelelőbbeket. A kiválasztott anyag bőven a 
megadott határidő előtt elkészült, a megrendelő 
átvehette a kész anyagot. Tehát eddig a szokvá
nyos rutinfeladat, ami tényleg nem érdemel külö
nösebb említést. Amitől viszont ez az akta más, 
mint a többi, az az, hogy köszönetül meghívót 
kaptam a programsorozatra, s úgy döntöttem, 
hogy úgy is szabadságon vagyok, miért Is ne lá
togathatnék el Szigetszentmiklósra, hiszen még 
sosem Jártam ott? GRÓF BATTHYÁNY KÁZMÉR
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Az 1994. február 28. - március 4-ig tartó ün
nepi rendezvénysorozat előadói közül név sze
rint csak néhányat: dr. Sas Elemér fizikus, Juhász 
Árpád geológus, dr. Endrei Walter művelő- 
déstörténósz, Barát József meteorológus, An- 
tarktisz-kutató. Az iskola tanárai és diákjai közül 
is sokan tartottak előadásokat, amelyet ásvány-, 
bonsal, grafika-, festmény-, és fotókiállítás, a 
gyerekek órai munkáiból készült rajzkiállítás III. 
a Batthyány-emlókklállítás egészített ki.

Az Igazgató úr, dr. Koós Ferenc neveléstör
ténész az Országos Széchényi Könyvtárt megil
lető tisztelettel fogadott, és tájékoztatott iskolá
jukról. A 8 osztályos gimnázium és a négyéves 
szakközépiskola olyan fiatal, hogy az idén bo
csátja szárnyra az első érettségiző osztályát. En
nek az iskolának nagy szerepe van az agglome

ráció tehetséges gyerekeinek tanításában, ne
velésében. A modern, kényelmes, tágas, jól fel
szerelt, de nem rongyrázóan fényűző Iskola 539 
tanuló és 60 tanár második otthona.

Az igazgató úr rövid (15 perces!) megnyitó
ját a kiállítások megtekintése követte. Kerekes 
Anna művésznő akvarelljel, grafikái Jól sikerült, 
üde alkotások, el tudnám képzelni őket itt ná
lunk a VI. szinti kiállításon is. Dr. Cslhák György 
zürichi történész és Zomborl Ottó csillagász iga
zán rendhagyó előadása után rengeteg új be
nyomással tértem haza. Az OSzK és az iskola 
kapcsolata folytatódik: a személyes kapcsolatok 
ápolásán túl egy Iskolai csoport könyvtárlátoga
tásra készül.

Csepregi Klára

Gróf Batthyány Kázmér
Gróf Batthyány Kázmér azok közé tartozik, 

akiknek nevét és életútját az utókor méltatlanul, 
úgyszólván teljesen elfelejtette.

1807. Június 4-én született. A mindig király
hű és konzervatív beállítottságú családjával kül
földön ólt. Gondos nevelésben részesült, sokat 
utazott, még többet olvasott, tökéletesen beszólt 
angolul, franciául, olaszul. Apja halála után, an
nak örökébe lépve körülbelül harmincéves ko
rában kezdett el magyarul tanulni és a magyar 
ügyek Iránt érdeklődni. Tanítómestere és egy
ben pénzügyi tanácsosa a kor egyik Ismert poli
hisztor tudósa, Nagy Károly volt. Gyümölcsöző 
kapcsolatuk eredménye volt például az első ma
gyar nyelvű föld- és éggömb, melynek elkészít
tetéséhez Batthyány több mint tízezer ezüst fo
rintot biztosított. Ennek a cselekedetének az 
egész országot érintő hatása abban nyilvánult 
meg, hogy ezeket a gömböket az ország vala
mennyi felső- és középfokú tanintézetéhez, va
lamint nevezetesebb közéleti személyiségéhez 
eljuttatta.

Ugyancsak a Nagy Károllyal való együttmű
ködés gyümölcse volt a Bicskén felállított csil
lagvizsgáló. Az épület megópíttetóse és beren
dezése mellett egy 100.000 forintos alapítvány 
megtételével biztosította a folyamatos működés 
feltételeit. A korábban modern csillagvizsgálót a 
szabadságharc altt lerombolták. A mezőgazda
ság modernizálása érdekében egyik alapító tag
ja volt a rohonci gazdasági Iskolának.

A reformmozgalomba Kossuth Lajos olda
lán kapcsolódott be. Az 1843-44-es ország

gyűlésen unokatestvérével, gróf Batthyány La
jossal együtt a főrendi ellenzék egyik vezére 
volt. Többek között felszólalt a vallás- és szólás- 
szabadság, a magyar nyelvnek államnyelvl 
rangra emelése, a választási rendszer kérdésé
ben. Együtt dolgozott Kossuth-tal a magyar ipar 
és kereskedelem fellendítéséért. Tüntetőleg 
csak magyar alapanyagú ruhákat hordott. Tevé
kenységének súlyát és elismertségét Jelzi, hogy 
a Védegylet elnökévé választották. A Vasárnapi 
Újság lelkes sorai a következőképpen jellemzik 
Batthyány addigi életútját: „Batthyány Kázmér a 
védegyletnek és mindezzel összekötött nemzeti 
Iparvállalatnak, mint gyáralapító társaság, ipar
műtár, stb. nemcsak névszerinti elnöke, hanem 
mindenkor tettre és áldozatra kész, legelső elő
mozdítója is volt; a fiumei vasútra, a Iparműtáv 
megalapítására egyes gyárak és gyárosok föl- 
sególósére mindenek közt legtöbbet tett, e fölött 
klsededóvót és iskolákat építtetett Jószágain, 
könyvtárt ajándékozott a magyar akadémiának 
stb. Egyszóval ő hazafi lett, természeti hajlamból 
és kötelesség-érzetből, amellett arisztokrata 
maradt a szó legjobb értelmében.”

Ez a felsorolás önmagában Is elég lenne, 
hogy a reformkor kiemelkedő személyiségei kö
zött tartsuk nyilván.

Úttörő szerepe volt az örökváltság kérdé
sében is. A robot és a dézsma káros hatásainak 
bemutatására pályázatot hirdetett és a három 
díjnyertes művet egy kötetben saját költségén 
kinyomtatta. (OSzK-jelzete 266.933). Elsőként tö
rölte el saját birtokain a dézsma és a robot intéz-
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menyét. Ezekkel a cselekedeteivel többet tett az 
örökváltság ügyében és a régi feudális viszo
nyok lebontásában, mint korábban bárki más.

Jelentősen támogatta Kossuth Lajos követ
té választását az 1847-48-as országgyűlésre, 
ahol Batthyány a felsőházi ellenzék egyik vezér
alakja volt. Kortársai fölismerték benne az euró
pai formátumú sokoldalú politikust és szervezőt. 
Ezt igazolják a másfél óv alatt betöltött beosztá
sai is.

1988 májusától a veszélyeztetett Baranya 
vármegye főispánjaként és kormánybiztosaként 
tevékenykedett, ahol erélyesen képviselte a 
magyar kormány álláspontját a szabad dunai és 
drávai vlziforgalom biztosítása érdekében. Irá
nyította a nemzetőrség szervezését. A megye 
6.000 nemzetőr kiállítását vállalta fel. Batthyány 
a siklósi várában lévő négy ágyújával Járult hoz
zá a nemzetőrök felszereléséhez.

Szeptember 17-ón a miniszterelnök orszá
gos kormánybiztossá nevezte ki. Ennek értelmé
ben szervezte a népfelkelést, a honvédek tobor
zását, és feladata volt az ellenség betörése ese
tén annak visszaverése. Jellasics támadásakor 
megyéjében maradt. Az Intenzíven működő fel
derítése Jellasics minden hadmozdulatáról tu
dott, aki a baranyai szervezettséget látva a Drá
va mentén továbbhúzódott és csak Somogy me
gye területén kelt át a folyón. Jelentősek voltak 
gerillaakciói, a felkelők Batthyány Irányításával 
az ellenséges erők utánpótlását rendszeresen 
támadták. Politikai érettségét bizonyítja, hogy 
egy elfogott lőszerszállítmány lefegyverzett őr
ségét, valamint az Ozoránál lefegyverzett 7.600 
fős hadtest katonáit hazaengedte, miután esküt 
tettek, hogy többé nem támadnak Magyaror
szágra. Az elbocsátottak otthon pozitív képet 
festettek a magyar polgári- és szabadságtörek- 
vósekről.

A Honvédelmi Bizottmány kinevezése alap
ján Batthyány 1848. januárjától Csongrád és 
Bács megye, valamint a Kiskunság, Szeged, 
Szabadka és zombor teljhatalmú polgári és ka
tonai biztosa lett. Szervező munkája eredmé
nyes volt, sőt több ütközetben személyesen is 
részt vett. Itt ismét politikai érettségről tett tanú- 
bizonyságot, ugyanis megakadályozta a szerb 
lázadókkal szembeni értelmetlen vérontást.

Kossuth már 1848 novemberében felaján
lotta neki a külügyminiszteri tárcát, amit akkor 
nem fogadott el. 1849. árprllis 16-án a kormány
zóvá választott Kossuth Batthyányt ellenkezése 
ellenére előbb kereskedelmi, majd külügymi
niszteri tárcával bízta meg, Kossuth, „kinek fé
nyes névre volt Európa ellenében szüksége, ha-

zafiságára hivatkozott, áldozatot követelt és 
Batthyány engedett.” Ideiglenesen a hadügyml- 
niszteri teendőket is el kellett látnia.

Külügyminiszteri tevékenysége során fő fel
adatának a független magyar állam elismerteté
sét tartotta. Követeket küldött Angliába, Francia- 
országba, Törökországba, Svájcba, az Egyesült 
Államokba. Ez úton remélte elérni, hogy az orosz 
beavatkozás elkerülhető legyen. Fölismerte a 
belső erők összefogásának szükségességét. 
Tárgyalásokat kezdeményezett a nemzetiségek 
vezetőivel. Balcescuval folytatott megbeszélései 
eredményesen végződtek és 1849. július 14-ón 
megkötötték a két nép egy országban történő 
együttélését és együttműködését szentesítő 
egyezményt. A szerbekkel nem voltak sikere
sek a kapcsolatfelvételi törekvései. Belátta, 
hogy a nemzetiségiekkel kapcsolatos kérdések
ben egy egységes törvény lehet a megoldás, a 
miniszterelnök Szemere Bertalannal törvényja
vaslatot terjesztettek az országgyűlés elé, ame
lyet az Július 25-ón elfogadott. A törvény már 
megkésett, a cári csapatok megkezdték ma
gyarországi hadműveleteiket. A nemzetiségi tör
vénynek így csak elvi jelentősége és erkölcsi 
haszna volt. Jellegében egyedülállóan példát 
adott a nemzetiségek védelme fogalmát nem Is
merő Európának.

Az összeomlás elkerülése érdekében min
den tőle telhetőt megtett. A cári vezérkar nem 
fogadta el partnernek. Nem értett egyet Kossuth 
lemondásával, a lemondó nyilatkozatot Szeme- 
rével együtt alá sem írták. Utolsó reményként 
még ellenjegyezte Kossuthnak Komárom védői
hez írt felhívását. Szemere és Batthyány utolsó
ként hagyták el az országot. Törökországban 
Kossuth-tal töltötte az emigrációt. De a későbbi
ekben elváltak útjaik, Batthyány Párizsban tele
pedett le. Korábbi Jó viszonyuk megromlott. En
nek oka, hogy Batthyány élete végéig helytele
nítette, hogy Kossuth átadta a hatalmat Görgey- 
nek. A császári ház megtorlása Batthyányt sem 
kerülte le. Mivel a felszólításnak eleget nem téve 
nem jelent meg a haditörvényszék előtt, perét 
távollótóben lefolytatták. Halálra ítélték, vagyo
nát elkobozták. A kivégzést 1851. szeptember 
22-ón Jelképesen végrehajtották.

1864. Július 12-ón váratlanul elhunyt, a régi 
barát, Szemere Bertalan búcsúztatta a Mont- 
martre temetőben. Halála mind az emigrációban, 
mind itthon megdöbbenést keltett. A már több 
éve hallgató Vörösmarty 3 sírversben és Az em
ber élete című megrendítően szép versében 
búcsúztatta barátját és támogatóját. Batthyány 
nagyra értékelte a költőt és még 1847-ben két
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Jobbágytelek Jövedelmének megfelelő évi 500 
forintot ajánlott támogatására. Az önkényuralom 
Idején ez a Jövedelem képezte Vörösmarty 
egyedüli megélhetését.

Füzes Miklós a tettekben gazdag életút átte
kintésekor a következőkben Jellemezte gróf 
Batthyány Kázmért: „Tudott önfeláldozó Is lenni, 
saját elvein is túltenni magát, ha a nemzet érde
kel ezt úgy kívánták és az ország lakosságát al
kotó nemzetiségek érdekel mellett, mindegyik

hasznára. Tudott európai méretekben, hatalmi 
szférákban gondolkodni és tudott veszíteni. Az 
utókornak azt az embert kell meglátni alakjá
ban, aki felismerte saját népe helyzetét, az érte 
való munkálkodás lehetőségeit."

Gróf Batthyány Kázmér halálának 140. év
fordulóján ezzel a rövid ismertetéssel kívánok 
megemlékezni tevékeny, önfeláldozó életmű
véről.

Csepregi Klára

*

A magyar és az osztrák nemzeti könyvtár kapcsolatai
(Előadás a bécsi Collegium Hungaricumban)

A „Magyarország Nemzeti Könyvtára” c. vándorki
állítás bemutatására másodízben a bécsi Collegi
um Hungaricumban került sor. A magyar kultúra 
bécsi Intézménye rendezvény-sorozattal emléke
zett meg a Magyar Kultúra Napjáról, ennek kere
tében szentelték az első napot a Széchényi 
Könyvtárnak. A január 19-1 estén Poprády Géza 
mb. főigazgató köszöntötte a megjelenteket, 
majd Somkutl Gabriella előadása hangzott el. A 
kiállítást rövid beszéddel Johann Marté, az öster- 
relchische Nationalbibliothek főigazgatója nyitot
ta meg. Az alábbiakban Somkutl Gabriella 
előadását közöljük, amelynek magyar nyelvű vál
tozatát a szerző még további részletekkel és 
adatokkal egészítette ki.

Megtisztelő feladatom, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtárat Becsben bemutató fény
kép-kiállítás megnyitóján a magyar és az oszt
rák nemzeti könyvtár közötti kapcsolatokról egy 
rövid történeti áttekintést adjak. Mint ismeretes, 
a ml könyvtárunk még nem egészen 200 éve áll 
fenn, míg az österrelchische Nationalbibliothek 
elődje, az egykori császári és királyi udvari 
könyvtár kezdetei a 14. századig nyúlnak vlsz- 
sza. Magyarország egykori királyi könyvtára, a 
Bibllotheca Corviniana, Európa egyik legna
gyobb és leghíresebb reneszánszkori könyv
tára, részben elpusztult, részben szétszóródott. 
Csak a 18. század második felében jött el az Ide
je, hogy a magyar és magyar vonatkozású iro
dalmat összegyűjtsék, s ezzel a magyar nemzeti 
könyvtárat megalapítsák. Ezt a feladatot egyma
ga végezte el gróf Széchényi Ferenc, amikor 
nemzeti könyvgyűjteményét e célra 1802-ben a 
nemzetnek adományozta. Könyvtáraink kap
csolatai az ő személyén keresztül kezdődnek. A 
nagybirtokos Széchényi családban a katolikus 
szellem és a Habsburg dinasztia iránti hűség

apáról fiúra öröklődött. Széchényi Ferencet je
zsuiták nevelték, de már 17 évesen Bócsbe ke
rült s a Collegium Thereslanumban folytatta to
vább tanulmányait. Itt tett szert egy széleskörű, 
felvilágosult szellemű műveltségre, európai látó
körre. Meghatározó könyvtári élménye volt előbb 
a Theresianum könyvtára, majd az udvari könyv
tár, mely lenyűgöző hatással volt reá. Különösen 
akkor, amikor tanára, Mlchael Denls, akinek 
könyv- és könyvtárismereti előadásait hallgatta, 
megmutatta neki az ott őrzött corvinákat. Ami
kor évtizedekkel később Széchényi Ferenc ki
adta könyvtárának katalógusát, annak szakbe
osztásában Denls útmutatásait követte s az el
őszó írására Is őt kérte fel. E többkötetes kataló
gust Széchényi Ferenc Európa számos tudósá
nak és tudományos intézetének megküldte, 
egyedül Bécsbe 45 példány került. Gottfried van 
Swleten, az udvari könyvtár Igazgatója külön le
vélben köszönte meg a neki szóló példányt.

Széchényi Ferenc halála után a könyvtár ro
hamosan fejlődött, számos nagy magángyűjte
mény került az állományba. A feldolgozás ezzel 
nem tudott lépést tartani, s a század közepe táján 
egyre erősödött az Igény a rendteremtésre, egy 
egységes rendezési elveken alapuló könyvtári 
állomány létrehozására. A külföldi tapasztalatok 
megismerése céljából 1847-ben Európa három 
jelentős könyvtárának feldolgozási szabályzatát 
hozatták meg. E három könyvtár a bécsi Hofblb- 
liothek, a müncheni Bayerische Hof- und Staats- 
bibliothek és a prágai Clementlnum könyvtára 
volt. Az ezután következő forradalom és szabad
ságharc Időszaka azonban nem kedvezett a 
nyugodt könyvtári munkának s minden maradt 
változatlanul. A század ötvenes éveire a helyzet
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már tarthatatlanná vált. Magyarország ekkor az 
egységes Habsburg birodalom része volt s ez 
magyarázza, hogy 1854-ben hivatalos osztrák 
állami vizsgálatot tartottak a Széchényi Könyv
tárban. A vizsgálatot az az Ernst von Birk vezette, 
aki beírta nevét a bécsi udvari könyvtár, de a 
Széchényi Könyvtár történetébe Is. Birk 53 évig 
állt a bécsi könyvtár szolgálatában, 20 évig mint 
annak Igazgatója. Birk több éven át kormánybiz
tosa volt a Széchényi Könyvtárnak, s útmutatásai 
alapján Indult meg egy feldolgozó munka, a bécsi 
könyvtár feldolgozási szisztémája szerint. Ele
gendő személyzet hiányában azonban a munka 
lassan haladt, s több mint egy évtized után sem 
volt még érzékelhető eredménye. Az 1867-es ki
egyezés után az önálló magyar kulturális kor
mányzat a bécsi szisztémát félretéve, a münche
ni bajor könyvtár rendszerét fogadta el, s a 
könyvtár újjászervezése erre alapozva fejező
dött be 1875-ben. Tulajdonképpen csak ekkor 
vált a Széchényi Könyvtár korszerűen rendezett, 
európai színvonalú tudományos könyvtárrá, s 
ekkor vehette fel a szakmai és tudományos kap
csolatokat Európa többi nagy könyvtárával. 
Ernst Birkkel a Jó viszony továbbra is megma
radt, ő mindvégig támogatója volt a magyar tudo
mányos törekvéseknek, számos magyar könyv
táros és tudós kutatásait segítette elő a Hofbibli- 
othekban. ő maga Is ismerője és kutatója volt a 
középkori magyar történelemnek, a Magyar Tu
dományos Akadémia kültagjává Is választotta. 
Az udvari könyvtárban folyó kötéstábla-kutatá
sok során ő figyelt fel egy 1474-ből származó 
magyar nyelvemlékre s hívta fel rá a magyar tu
dósok figyelmét. Amikor a Magyar Tudományos 
Akadémián a nyelvemléket Ismertették, Birk a 
kódexet 48 órára átkölcsönözte. A magyar tudó
sok hálájuk Jeléül a nyelvemléket Blrk-kódexnek 
nevezték el. 1891-ben Birk temetésére a Szé
chényi Könyvtár koszorút küldött, hagyatékának 
Magyarország történetére vonatkozó részét a 
Magyar Tudományos Akadémia megvásárolta.

Az 1880-as évektől számíthatjuk azt az idő
szakot, amikor a két könyvtár közötti tudo
mányos kapcsolatok egyre sűrűbbé és szoro
sabbá váltak. Ezt már nem a közös állami keret 
magyarázza, hanem az a tény, hogy történel
münk folyamán igen sok magyar vonatkozású 
anyag került a Hofbibliothekba. E könyvtár szá
munkra a hungarlkumok szinte kimeríthetetlen 
kincsesbányája s a történeti kutatást végzőknek 
újra és újra ehhez a forráshoz kell fordulniok. Az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár magyar kincsei közül 
elég csak a corvinákat megemlítenünk, ame
lyekből 32-t őriz a könyvtár. A neves magyar

humanista tudósnak, Zsámboky Jánosnak, lati
nos nevén Johannes Sambucusnak gazdag 
kézirat- és nyomtatványgyűjteménye vétel útján 
került a Hofbibliothekba. A 16. században ez volt 
a könyvtár legjelentősebb gyarapodása. Ugyan
akkor - bár Jóval szerényebb mértékben - a 
Széchényi Könyvtárban Is sok osztrák vonatko
zású dokumentum található. A tudományos célú 
könyvtárközi kölcsönzés Is már Igen korán meg
indult a két könyvtár között, s ma csak csodál
hatjuk, hogy száz évvel ezelőtt milyen liberálisan 
folyt ez a kölcsönzés. Még igen régi kéziratokat 
is elküldték postán egymásnak.

A nagyszabású könyvtári kiállítások rende
zését Is kb. a múlt század nyolcvanas éveitől 
számíthatjuk. E kiállításokat a dokumentumok 
mindkét részről történő készséges átkölcsönzó- 
se Jellemezte. Magyarországon elsőízben 1882- 
ben rendeztek országos könyvkiállítást, a kez
detektől bemutatva a magyarországi írásbeliség 
történetét. Először történt, hogy a Bibllotheca 
Corvinlana szétszóródott kódexeit összegyűjtöt
ték és egy kiállításon bemutatták. Ekkor 655 
corvinát sikerült kiállítani. E kiállításon, melyet 
Ferenc József császár is megtekintett, termé
szetesen ott voltak a Bécsben őrzött corvinák Is. 
Ennyi corvinát együtt pontosan 100 óv után, 
Schallaburgban sikerült kiállítani, a „Corvin Má
tyás és a magyarországi reneszánsz" c. kiállítá
son, 1982-ben. Erre a kiállításra, amelyet ké
sőbb Budapesten Is bemutattak, a Széchényi 
Könyvtár 14 corvinát kölcsönzött. A kiállított 
corvinák számát tekintve ezt csak Mátyás király 
halálának 500 éves évfordulóján, 1990-ben Bu
dapesten, a Széchényi Könyvtárban rendezett 
kiállítás múlta felül, ahol a ma Ismert 216 corvi
nából 131 szerepelt, ezekből több származott az 
osztrák Nemzeti Könyvtárból.

Nevezetes kiállítás volt Bécsben az, ame
lyet 1882-ben, a bécsi nyomdászat 4000 éves 
jubileuma alkalmából rendeztek. A Széchényi 
Könyvtár a kiállításra 10 olyan bécsi nyomtat
ványt tudott küldeni, amelyek az osztrák bibliog
ráfiai források számára akkor még ismeretlenek 
voltak. A következő évben, 1883-ban, Bócsnek 
a török ostrom alóli felszabadulásának 200 éves 
évfordulójára rendezett kiállításra a Széchényi 
Könyvtár korabeli metszeteket küldött. A bécsi 
könyvtár ezt 1886-ban, Budának a törököktől 
történt visszafoglalása 200 éves évfordulóján 
rendezett kiállításra kölcsönzött anyaggal viszo
nozta. 1901-ben az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
nagyszabású mlnlatúra-klállítást rendezett. A Szé
chényi Könyvtár kiküldött munkatársa, Schöhherr 
Gyula, a Levéltári osztály vezetője lelkesült han
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gon számolt be a 370 kéziratot felsorakoztató 
kiállításról. A kiállítás rendezőit ezúttal az a mű
vészi szempont vezette, írja útljelentésóben, 
hogy a miniaturákat „mint a középkori festészet 
egy külön ágának termékét” mutassa be. Schön- 
herr Gyula beszámolt arról is, hogy a kiállított 
kéziratok között sok magyar vonatkozásút talált, 
többek között 10 corvina is látható volt. Néhány 
évvel később, 1904-ben Varjú Elemér számolt 
be útljelentésóben a bécsi Könyvtár kötóstörtó- 
neti kiállításáról. A 900 kötetet felvonultató kiállí
tás talán még a mlnlatura kiállítást is felülmúlta - 
írja őszinte elragadtatással, ő Is megjegyezte, 
hogy a kiállításon 8 corvinát látott.

Kapcsolataink azonban nem korlátozódtak 
az állománnyal összefüggő közös kiállításokra 
és kutatásokra. A Széchényi Könyvtár munkatár
sai könyvtári tapasztalatokért is gyakran felke
resték a bécsi könyvtárat. Könyvtárunk első 
könyvkötő-restaurátora, Mosonyl Antal az 1880- 
as években Bécsben sajátította el a restaurálás 
alapvető ismereteit. E század elején több tanul
mányút kifejezett célja a bécsi könyvtár zenei 
gyűjteményének tanulmányozása volt, mivel ek
kor a Széchényi Könyvtár is foglalkozott egy 
önálló zenei gyűjtemény felállításával. 1903-ban 
Isoz Kálmán, 1906-ban Hubert Emil tanulmá
nyozta a bécsi zenei részleget. 1911-ben Áldásy 
Antal ausztriai és németországi tanulmányútján 
többek között a bécsi könyvtárbelső adminiszt
rációjával ismerkedett (naplózás, feldolgozás)

Kutatóink száz évvel ezelőtt már számtalan 
esetben szorgalmazták értékes külföldi hungarl- 
kumok lefényképezését. így például a 90-es 
évek elején szerezte meg a Széchényi Könyvtár 
egy Becsben őrzött corvinának, a Livlus-kódex 
címlapjának fényképét. 1904-ben Varjú Elemér 
egy hónapot töltött el az osztrák Nemzeti Könyv
tár magyar vonatkozású kéziratainak tanul
mányozásával. Mint útijelentósében írja, egyedül 
a bécsi Képes Krónika vizsgálatának hat déle
lőttöt szentelt, s kívánatosnak tartja az egész mű 
lefényképezését, hogy e fontos forrást folyama
tosan lehessen Pesten Is tanulmányozni.

A két háború közötti időszak kapcsolattör- 
tónetóből csak egyetlen eseményt emelek ki, a 
legfontosabbat, az 1932-ben megkötött ú.n. Ve
lencei-egyezményt. A trianoni békeszerződés 
rendelkezése szerint Ausztriának vissza kellett 
szolgáltatnia Magyarországnak azokat a magyar 
származású műkincseket és történelmi emléke
ket, amelyek az évszázadok során a magyar 
korona Jogán Jutottak a bécsi cs. és királyi udva
ri gyűjteményekbe. Ekkor került az osztrák 
Nemzeti Könyvtár birtokából a Széchényi

Könyvtár állományába többek között a 13. szá
zadból származó Gesta Hungarorum, a 14. szá
zadból származó, gyönyörűen illusztrált Képes 
Krónika, továbbá 16 corvina és a Birk-kódex, 
amelyről már volt szó.

A szoros osztrák-magyar kapcsolatok jele, 
hogy 1937 május 5-én Ausztria elnöke és felesé
ge látogatást tettek a Széchényi Könyvtárban. 
Ugyanebben az évben az osztrák Nemzeti 
Könyvtár színháztörténeti vonatkozású tájékoz
tatást kórt, mivel tudomást szereztek arról, hogy 
a Széchényi Könyvtárnak gazdag gyűjteménye 
van 18-19. századi bécsi színdarabokról. A 
könyvtár elküldte a Magyar Könyvszemle azon 
számát, amelyben arról az anyagról részletes le
írás jelent meg.

Az Anschluss utáni évekre és a háború kor
szakára a Harmadik Birodalom árnyéka vetül. 
Két említósremóltó esemény van ebből a kor
szakból, mindkettőnek kezdeményezője Német
ország, a közvetítő - a magyar kultuszminiszté
riumon belül - a budapesti német követség.

A könyvnyomtatás 500 éves évfordulójá
nak emlékére 1940 tavaszán Budapesten nagy
szabású német kOnyvkiállítást rendeztek. A több 
mint 5.000 kötetet felvonultató reprezentatív ki
állítás három részből állt. bemutatta a németor
szági könyvnyomtatás kezdeteit és a német 
könyvművészet fejlődését, képet adott a német 
könyvtermós utolsó tizenöt évéről, végül írott és 
nyomtatott dokumentumokon keresztül illusztrál
ta a magyar-német kulturális kapcsolatokat. Ez 
utóbbi rósz anyagát a magyar és az osztrák 
nemzeti könyvtárak együttesen szolgáltatták. A 
kiállításról a Magyar Könyvszemlében megjelent 
beszámoló külön kiemelte a bécsi anyag gaz
dagságát, sokrétűségét. (Zsámboki János kéz
iratai, török korszakra vonatkozó nyomtatvá
nyok, magyar várakról és városokról készült 
metszetek, stb.)

1941 május második felére - ugyancsak 
német kezdeményezésre - az osztrák Nemzeti 
Könyvtárban Közép- és Dóleurópa kultúráját és 
annak német kapcsolatait bemutató nagyszabá
sú kiállítást terveztek. A „Südostwoche” kereté
ben megrendezésre kerülő könyvkiállítás rész
letes tervét a szereplő országok nemzeti könyv
tárainak kellett összeállítania. A Széchényi 
Könyvtárban 1940 novemberében pontos Jegy
zéket készítettek a bemutatandó könyvekről, az 
anyagot úgy válogatva össze, hogy a régebbi 
könyvek és kéziratok elsősorban a bécsi 
könyvtár állományából kerüljenek a kiállításra. 
1941 március közepén értesítették a Széchényi 
Könyvtárat, hogy a kiállítás, tekintettel a külpoli
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tikai helyzetre, bizonytalan időre elmarad. Három 
héttel később már megindultak a német csapa
tok Jugoszlávia megtámadására. A kiállítás - tu
domásunk szerint - végleg elmaradt.

A második világháború után kialakult kom
munista diktatúra elvágta kapcsolatainkat Nyu- 
gat-Európa felé. Csak az ötvenes évek közepé
től vehettük fel újra a könyvtári kapcsolatokat 
Európa nyugati felével, így Ausztriával is. Jelké
pes értelmű az a dunai hajóút, amit Budapesttől 
Becsig 90 magyar könyvtáros tehetett meg az 
Osztrák Könyvtáros egyesület meghívására, há
rom héttel az 1956-os magyar forradalom előtt. 
A néhány napos bécsi tartózkodás alatt a ma
gyar könyvtárosok elsősorban az osztrák Nem
zeti Könyvtárt tanulmányozták. Ennek a látoga
tásnak akkor óriási volt a szakmai, de még na
gyobb az emberi, a szellemi jelentősége. Ennek 
az útnak egyik szervezője könyvtárunk akkori 
főigazgatója, Varjas Béla volt.

A forradalom után újra megnehezült a kap
csolattartás, s csak nagyon lassan kezdett enyhülni 
a légkör. Magyarország csak fokozatosan tér
hetett vissza azokba a nemzetközi szervezetek
be, amelyektől lényegében évtizedek óta el volt 
vágva. Nagy jelentőségű volt ebből a korszakból 
az európai nemzeti könyvtárak tanácskozása 
1958-ban, amelyet az Unesco hívott össze és 
amelynek az osztrák Nemzeti Könyvtár adott ott
hont. Hasonlóképpen fontos volt az 1966-ban, az 
osztrák Nemzeti Könyvtár által összehívott nem
zetközi katalogizálási értekezlet. Könyvtárunk 
mindkét konferencián képviseltette magát.

A 60-as évek végén, a 70-es évek elején a 
Széchényi Könyvtár újraindíthatta munkatársai 
részére a külföldi tapasztalatszerző tanul- 
mányutakat, és új lendületet vehettek a külföldi 
hungarika kutatások is. Ezek eredményeképpen, 
a nemzetközi kiadványcsere és a könyvtárközi 
kölcsönzés napi gyakorlatán kívül szorosabbá 
váltak a két könyvtár közötti kapcsolatok.

Különösen jó módszertani és tudományos 
együttműködés jött létre a régi nyomtatványok 
bibllograflzálása terén, - és itt elsősorban Borsa 
Gedeon tevékenységére kell utalnom. Nagyon Jó 
együttműködés alakult ki az egyes különgyűjte- 
mények között. Itt a bécsi könyvtár azon gyűjte

ményeit kell kiemelnem, amelyeknek megvan a 
megfelelő partnerük a Széchényi Könyvtárban: a 
kézirattár, a zenei-, a térkép- és a színháztörté
neti gyűjtemények. Nem mulaszthatom el Ottó 
Mazal nevének említését, aki igen nagy érdeme
ket szerzett a közös tudományos munkákban és 
a közös kiállítások szervezésében. Példamutató 
volt a két zenei gyűjtemény együttműködése a 
régi zenei dokumentumok bibliográfiai feltárása 
terén. 1975-ben Bécsben elsőízben sikerült egy 
hármas: osztrák-magyar-csehszlovák találkozót 
létrehozni és egy egyezményt kötni. Akkoriban a 
Széchényi Könyvtárban tréfásan úgy emlegettük 
ezt, hogy a könyvtárosok kicsiben már meg
kezdték a Monarchia visszaállítását. Ez a három
oldalú tanácskozás ismétlődött meg Budapesten 
1988-ban. Jó együttműködés alakult ki az állo
mányvédelem területén Is, a kölcsönös és rend
szeres tapasztalatcserék mindkét fél számára 
hasznosak voltak.

Magasabb szintű vezetői találkozóra a há
ború után elsőízben 1960-ban került sor, amikor 
Josef Stumvoll főigazgató látogatott el a Széché
nyi Könyvtárba. 1981-ben egyhetes hivatalos lá
togatáson fogadtuk Josef Zessner-Spitzenberg 
főigazgatót. Végül 1985-ben, a Széchényi 
Könyvtár új vári épületének megnyitásán ven
dégünk volt Magdalena-Marla Strebl főigazgató. 
A megnyitás évében rendezett „Kódexek a kö
zépkori Magyarországon” c. kiállításon számos 
dokumentum szerepelt az osztrák közgyűjtemé
nyek anyagából. Az Ausztriából való kölcsönzés 
szervezését központilag az osztrák Nemzeti 
Könyvtár vállalta. 1982-ben a bécsi „200 Jahre 
Tageszeitungen in Österreich” c. kiállításhoz a 
Széchényi Könyvtár is küldött anyagot.

E rövid történelmi visszapillantás Is meggyő
zően bizonyíthatta, hogy az osztrák és a magyar 
nemzeti könyvtárat számos szál fűzi egymáshoz 
- a múltban éppúgy, mint a Jelenben. A két könyv
tár állománya eleve meghatározza az egymásra 
utaltságot - de a kapcsolatok mindig csak embe
reken keresztül valósulhatnak meg. Ezzel a gon
dolattal, az emberi kapcsolatok fontosságának 
hangsúlyozásával szeretném zárni előadásomat.

Somkuti Gabriella

A Kötelespéldány osztály munkájáról és gondjairól
Ismerve a kötelespóldány szolgáltatás alap- könyvtári gyűjtése, megőrzése, statisztikai 

vető funkcióját - az országban előállított, ki- számbavétele - nem lehet figyelmen kívül hagy- 
adott, illetve terjesztett sajtótermékek nemzeti ni, az országban bekövetkezett gazdasági és
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társadalmi változásokat. Tekintettel arra, hogy 
az osztály tevékenységi köre a nyomdákkal és 
a kiadókkal való kapcsolattartásra épül, mind
ezen változások munkánk folyamán erősen 
éreztetik a hatásukat. A nyomdák és kiadók 
strukturális átalakulása alapvetően új helyzetet 
teremtett a kötelespéldányok folyamatos be
gyűjtése terén. Számszerű növekedésük mellett 
(könyv- és lapkiadók száma 1373, a nyomdáké 
947) állandó figyelmet követelt a megszűnt, Illet
ve tevékenységüket átmeneti időre szüneteltető 
nyomdák és kiadók nyilvántartására, mivel fo
lyamatos kontrollt és módosítást igényel.

A sajtótermékeket előállítók sok esetben 
nem tartják fontosnak bejelentési kötelezettsé
güket, így nem szerzünk tudomást létezésükről, 
vagy csak hosszú kutató munka eredménye
ként leljük fel működési területüket.

Új jelenség, hogy a kiadók magukra vállal
ják a beküldés feladatát - holott ez a nyomda 
feladatköre - és ez esetben a nyomda mentesít
ve érzi magát a beszolgáltatás alól. Ugyanakkor 
sokszor a kiadó sem tesz eleget az elvárásnak. 
Ennek oka a könyvek árának állandó emelke
désében keresendő.

Ezért az a célunk, hogy ezt a tevékenységi 
területet érdekeltté tegyük a minél teljesebb be
szolgáltatásban. Meg kell találni azokat az esz
közöket, amelyekkel biztosítható a kiadói és 
nyomdai tevékenységet végzők, illetve ilyen te
vékenységbe kezdők nyilvántartásba vétele, 
mivel ez elengedhetetlen feltétele a kötelespél
dányok begyűjtésének.

A beérkező kötelespóldányok elosztásában 
mindenkor a nagykönyvtárakat illeti meg a prio
ritás, ezek rendelkezhetnek a hasznosítás leg
több feltételével. A tudományterületi minősítés
nél figyelembe kell venni a könyv tartalmát, az 
alkalmazási szempontot, a kiadót és a biztosított 
Jogú könyvtárak gyűjtőkörét. Éppen ezért jelent 
problémát az egyre gyakrabban előforduló hiá
nyos beszolgáltatás, ugyanis így a felsorolt 
szempontoknak nem tudunk eleget tenni.

Gondot jelent az Is, mikor sok olyan típusú 
sajtótermék érkezik az osztályra, amikből nem 
kellene kötelespéldányt beküldeni, illetve keve
sebb példányszámban szolgáltatandó sajtóter
mékből is gyakran 16 példány érkezik.

Mindezeket összevetve megállapítható, 
hogy az előállításra kerülő sajtótermékek nagy 
száma maga után vonja azt a kívánalmat, hogy 
a beszolgáltatott vagy be nem küldött kiadvá
nyokat folyamatosan ellenőrizzük.

Az ellenőrzés kétféle módon történik:
- a kiadók az általuk kiadott sajtótermékről 

havonta kimutatást kötelesek küldeni - ez sok 
esetben elmarad! - minek alapján ellenőrizhető 
(lehetne!), hogy az előállító a kötelespéldányt 
beszolgáltatta-e

- a vidéki és fővárosi nyomdáknál történt 
helyszíni ellenőrzés.

A reklamációra történt beszolgáltatás során 
ritkán lehet a kötelespéldányokat az előírt pól- 
dányszámban beszerezni, ilyen esetben sajnála
tos módon a régiók, vagy egy biztosított Jogú 
könyvtár nem kap példányszámot.

Az ellenőrzés során felkértük a megyei 
könyvtárakat, hogy állítsanak össze egy-egy 
nyomdai katasztert, megjelölve azt is, hogy kitől 
kaptak, III. nem kaptak kötelespéldányt. így fon
tos szerep hárul a megyei és városi könyv
tárakra a székhelyükön működő nyomdák és ki
adók ellenőrzésében. Munkánk és az országos 
könyvtárügy állományfejlesztési stratégiája 
szempontjából ez igen jelentős.

Osztályunk foglalkozik a könyvstatisztikai 
adatok gyűjtésével is, - 10.000 példányszámon 
felüli szépirodalmi könyvekről - melyet folyama
tosan küldünk a KSH Számítóközpontba.

A hagyományos dokumentumok mellett 
említést kell tenni a nem hagyományos doku
mentumok begyűjtéséről is. Jelenleg 84 videó 
kiadóval és forgalmazóval tartunk kapcsolatot. 
A még érvényben lévő jogszabályok nem bizto
sítják a mulasztók hathatós szankcionálását. így 
előfordul, hogy egyes kiadók, bár jelentős pól- 
dányszámban állítanak elő videofilmeket, a mai 
napig egyetlen darabot sem küldtek be, több
szöri felszólításunk ellenére sem.

Az Időszaki kiadványok korábbi, hagyomá
nyos nyilvántartási rendszerét felváltjuk számí
tógépes adatfeldolgozással. Ezen, az 1992-től 
működő rendszeren nemcsak a kiadványok leg
különbözőbb adatait, hanem a kötelespóldányok 
naprakész elosztását is nyilvántartjuk. A nyilván
tartás, az érkeztetés és a reklamációk góprevl- 
telével osztályunk információs szolgáltatásának 
hatékonysága jelentősen nőtt.

Az osztályon folyó munka zavartalan mene
te elképzelhetetlen lenne az ISBN és az ISSN Iro
da, valamint a Gyarapítási Osztály közreműkö
dése nélkül. Ami viszont gondjainkat Illeti - azo
kat alighanem csak a készülő Kötelespéldány 
Törvény fogja majd enyhíteni.

Hopp Gyözőné
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KIÁLLÍTÁS

Emlékezés Apponyi Sándorra
Könyvtárunk 20. századi két kimagaslóan 

jelentős gyarapítója Todoreszku Gyula és Appo
nyi Sándor. A Todoreszku-könyvtár különösen a 
régi magyar állomány vonatkozásában jelent 
felbecsülhetetlen értéket, de ugyancsak becses 
a régi Cyrillica anyag is. Apponyi Sándor nevé
nek említésekor elsősorban a - nyugodtan 
mondhatjuk - világhírű Hungarica-gyűjtemóny 
jut eszünkbe, Jóllehet ez a könyvtár az adomá
nyának csak egyik, igaz a legbecsesebb részét 
jelenti.

Az Idén emlékeztünk meg Apponyi Sándor 
születésének 150. évfordulójáról, hiszen 1844. 
január 19-én született, s a halála előtt néhány 
hónappal készült végrendeletében adományoz
ta egész könyvtárát a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtárának.

A könyvek szeretető és gyűjtése hagyo
mány volt családjában, hiszen dédapja, Apponyi 
Antal György (1751-1817) belső titkos tanácsos 
1774-ben Becsben alapított egy könyvtárat, 
melynek állományát negyven éven át gyarapí
totta. Gyűjteménye felölelte az összes tudo
mányágat, kiterjedt kéziratokra, metszetekre, 
sőt festményekre Is. Ez utóbbiak között voltak 
Veronese, Correggio, Murillo, Tlzlano, Van Dyck 
képek is. A gróf halála után, 1817-ben a kép
gyűjteményt elárverezték, a könyvtárat viszont 
ugyancsak Antal nevű fia (1782-1852), aki csá
szári követ volt Nápolyban, Londonban majd Pá
rizsban, megváltotta testvéreitől és tovább gya
rapította. Az állomány később már nem fért el a 
bécsi palotában, ezért egy részét átszállították a 
Tolna megyei Hőgyószen levő kastélyba. Appo
nyi Antal már Bócsben Is lehetővé tette, hogy 
mások is használhassák a gyűjteményt, amit 
egyébként közkönyvtárrá akart tenni, s felaján
lotta Pozsony városának, ahol a vármegye 
1827-re egy külön épületet emeltetett számára. 
A gyűjtemény húsz éven át szolgálhatta a tudo
mányt és a művelődést, de mivel később a vá
ros nem vállalta a könyvtáros fizetését, a gróf 
nagy-apponyl kastélyába szállíttatta az egészet. 
Halála után az özvegye, Nogarola Teréz gondoz
ta a gyűjteményt, majd az ő halála után (1874) 
Lajos nevű unokája, Sándor unokatestvére örö
költe. Az új tulajdonos, mivel feleségével kórhá

zat és iskolát akart alapítani, 1892-ben London
ban a Sotheby cégnél elárvereztetett mintegy 
2000 kötetet. Az eladásra felkínált köteteket 
maga Apponyi Sándor, az ekkor már elismert 
könyvgyűjtő válogatta.VA könyvek között cse
kély számban voltak magyar eredetű ill. magyar 
vonatkozású művek, s ezek legtöbbjét az árve
résen maga Apponyi Sándor vásárolta meg, s 
könyvtárának nyomtatott katalógusában jelzi is 
az Apponyi könyvtári eredetet. Valószínű, hogy 
Apponyi Lajos az ő biztatására ajándékozott né
hány igen értékes magyar vonatkozású kézira
tos művet nemzeti könyvtárunknak.

Apponyi Sándor könyvszeretetének tehát 
voltak családi előzményei Is. ő maga a fent em
lített Apponyi Antal unokájaként 1844. január 
19-ón született Párizsban, ahol nagyapja a Habs
burg birodalom nagykövete volt, apja, Rudolf 
pedig szintén diplomáciai beosztásban szolgált. 
Később apja párizsi majd londoni követ lett, így 
Apponyi Sándor fiatal éveit külföldön töltötte, 
Középiskoláit magánúton végezte, s érdekes az 
a motívum Is, hogy Londonban a nevelője az 
egykori 48-as honvéd, Jogász, Elefánty Ferenc 
volt. Még évek múlva Is nagy hálával emlékezett 
rá Apponyi Sándor.

Már tizenéves gyermekként különösen von
zódott a könyvekhez, nagy élvezettel bújta Pá
rizs és London antikváriumait. Külön élvezetet 
jelentett számára, ha a poros könyvek között 
valami magyar régiségre bukkant. így talált rá 
1857-58 táján Londonban Georges Bumstead 
antikváriusnál egy angol nyelvű Zrínyi életrajzra, 
ami a költő halálának évében, 1664-ben jelent 
meg. (The conduct and character of count Nicho- 
las Serini... London 1664.) (App.H. 2082). Másik 
ugyancsak gyermekkori szerzeménye az 1858- 
ban, tehát tizennégy éves korában vásárolt Las- 
kai Osvát mű, a Biga salutis (Hagenau 1498), 
amit két shillingért vett Westell antikváriustól 
ugyancsak Londonban. )

Könyvgyűjtésének kezdetei a fiatalkori lon
doni évekre esnek. Családjuk régi barátja volt 
Sylvain Van de Weyer belga követ, aki szintén 
lelkes könyvgyűjtő volt, igaz, egészen más té
makörben, és sok árverésre elvitte magával az 
Ifjú grófot. Másik idősebb barátja ezekből az 
évekből Kálnoky Gusztáv volt, akkor diplomata
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Párizsban és Londonban, később külügyminisz
ter. A fiatal Apponyi Sándort magával vitte kép
tárakba, múzeumokba, és antikváriumok rejtett 
zugait együtt nézték át, mert Kálnoky is könyv
gyűjtő volt, bár főleg a francia klasszikusok első 
kiadásai érdekelték, s egyéb ritkaságok. A 
könyvgyűjtés révén ismerte meg a kor egyik 
igen jelentős angol bibliophiljét, Sir Richard 
Monckton Milnes-t, aki arisztokrata származása 
ellenére a magyar szabadságharc lelkes híve és 
szószólója volt. Igaz, nem hungarikumokat gyűj
tött, de az ő megbízott beszerzője volt az a bizo
nyos Georges Bumstead, akitől Apponyi Sándor 
13-14 évesen az említett Zrínyiről szóló kötetet 
vette.

Abban, hogy figyelme a magyar vonatkozá
sok felé fordult, nagy jelentősége volt magyar 
érzelmű neveltetésének, a már említett tanárá
nak, Elefánty Ferencnek, s annak a körülmény
nek is, hogy a magyarországi gimnáziumi tan
anyagból évente itthon vizsgázott, s így alapos

tájékozottságra tett szert az Irodalomban, törté
nelemben. Már tizenéves korában, a londoni 
évek alatt, rendszeresen látogató volt a British 
Museum könyvtárában, ahol a kelet-európai 
részlegben kölcsönözte a magyar könyveket. Itt 
már létezett akkor a híres Hungarica gyűjte
mény. Valahányszor könyvet kölcsönzött, kap
csolatba került a gyűjtemény sok nyelvet tudó, 
magyarul Is értő vezetőjével, Thomas Watts-szal. 
Sok év múlva, már idős emberként Apponyi 
Sándor úgy emlékezett rá, mint aki döntő hatás
sal volt az ő gyűjtőkörének megválasztásában. 
Ennek a lelkes angol könyvtárosnak volt kö
szönhető, hogy a múlt század hatvanas éveire a 
British Museum magyar könyvgyűjteménye a 
Magyarországon kívüli legnagyobb magyar 
könyvtár lett. Munkásságát a Magyar Tudo
mányos Akadémia kültagsággal ismerte el.

Tehát már középiskolás korában elkezdte 
gyűjteni Apponyi Sándor a magyar vonatkozású 
könyveket. Érettségi után Münchenben tanult jo-

Az egykori nagy könyvtárterem a kastélyban
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got, majd a végzés után, a családi hagyományt 
követve, diplomáciai pályára lépett. Első szolgá
lati helye Párizs volt, ahol Richard Metternich, a 
kancellár fia volt a nagykövet. A régi barátok 
mellé újakat is szerzett, megismerkedett a főleg 
régi francia irodalmat és reprezentatív könyve
ket gyűjtő James de Rotschild báróval, és Au- 
guste-Emil Picot, francia tudóssal, aki 1866-67- 
ben Károly román herceg kabinetfőnöke, majd 
1186-1872-ig Temesvárott francia alkonzul volt, 
és később az École des Languages Orientales- 
on román nyelvet tanított. Kiváló bibliográfus 
volt, később ő adta ki Rotschild báró könyvgyűj
teményének nyomtatott katalógusát, ő tanácsol
ta Apponyi Sándornak, hogy szépen gyarapodó 
Hungarica gyűjteményét adja közre egy nyomta
tott katalógusban. De nagyon jó barátság fűzte 
Apponyit Ambroise Firmin-Didot-hoz is, a világ
hírű bibliográfushoz.

Időközben Apponyi Sándor édesapja, Ru
dolf, maga mellé vette fiát attasénak, s így újabb 
angliai évek következtek. Ekkor barátkozott 
össze D’lsraelivel, Viktória királynő tanácsosával 
és miniszterével, valamint számos neves angol 
könyvgyűjtővel. 1871-74-ig ismét párizsi évek 
következnek, ahol apja nagykövet lett, ő pedig 
titkár. Erre az időszakra újabb fontos Ismeretsé
gek jellemzőek, ekkor barátkozott meg Jeróme 
Plchon báróval, aki a szép könyvek híres gyűj
tője volt, s egyben a zártkörű Societé de Biblio-

philes Francais elnöke. Ennek a társaságnak 
már korábban is tagja volt Apponyi Sándo|J| Hí
res könyvtárának sorsát Apponyi figyelemmel 
kísérte, s amikor később, 1897-ben árverésre 
került a gyűjtemény, meg is vásárolt belőle egy 
a mohácsi csatáról szóló korabeli nyomtatványt, 
amely Ferdinandi Colombo, Christophoro fiának 
könyvtárából származott.

Külföldön töltött évei során nem hanyagolta 
el a magyarországi tudóskapcsolatokat sem. 
1868-ban a Tudományos Akadémián Toldy Fe
renc mutatta be őt lelkesen a tudós hallgatóság
nak, mint egy addig ismeretlen Sztárai Mihály mű 
nyomtatott kiadásának felfedezőjét.

A gyűjteményének gyarapításához szüksé
ges volt az állandó kapcsolat a nagy antikvár 
cégekkel illetve a jó barátokkal. Sajnos, levele
zésének ebből a részéből szinte alig maradt fenn 
valami.

1876-ban meghalt az édesapja, s ekkor úgy 
érezte, végleg hazatér, s a diplomáciai szolgálat 
helyett a tudományos kutatásnak szenteli életét. 
A Tolna-megyei Lengyelen levő kastélyát ren
dezte be állandó lakhelyül, s ide került könyv- 
gyűjteménye is. Egyszer még tett ugyan enged
ményt az ősi családi hagyomány elvárásának: 
az egyik választáson képviselőjelöltként Indult a 
kölesdi kerületben, kormánypárti programmal. 
Választókörzetében meglehetősen bizalmatlanul 
fogadták, főleg az értelmiség támogatta, de ez

A lengyeli kastély
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nem volt elég a sikerhez. Választási kudarca 
megint csak megerősítette elhatározásában, 
hogy szakít a közélet minden módozatával, s 
kutatásainak ól.

1878-ban újabb döntő fordulat következett 
be Apponyl Sándor életében, feleségül vette 
Eszterházy Alexandra grófnőt, akinek családja 
szintén tudomány- és művészetpártoló volt. Har
monikus házasságuk lehetővé tette, hogy a gróf 
teljes egészében gyűjteményei gyarapításának 
és a tudománynak szentelhesse idejétt Felesége 
művészien rajzolt és festett, s tehetséget később 
könyvek Illusztrátoraként is kamatoztatta, illetve 
többször mutatkozott be festményeivel kiállítá
sokon.

A Hungarica-gyűjtemóny gazdagságának 
híre gyorsan terjedt a tudomány pártolóinak és 
művelőinek körében. Apponyi Sándor az érdek
lődő kutatók számára lehetővé tette könyv
tárának használatát, így lassan egyre többen 
utaztak le a dunántúli szelíd dombvidéken, az er
dők között megbúvó kastélyba. A nagyközön
ség 1882-ben az Országos Magyar Iparművé
szeti Múzeum által rendezett kiállításon kapha
tott ízelítőt a lengyel! könyvtár kincseiből. A kiál
lított ötvenegy mű között számos ősnyomtat
vány volt, valamint 16-18. századi magyar vo
natkozású ritkaságok, amelyeknek többsége 
nem csupán tartalmuk miatt volt értékes, hanem 
korabeli III. újabb művészi kötésük miatt Is. Ap
ponyl Sándor ugyanis rendkívül igényes gyűjtő 
volt. A számításba jövő művekből, vagyis a 15- 
18. század végéig terjedő, magyar vonatkozású 
anyagból Igyekezett mindig tökéletes, teljes, jó 
állapotú példányokat beszerezni, s ezeknek kül
leme is kielégítette az igényes blbliophilla köve
telményeit. Csonka példányt csak akkor vett, ha 
végképp nem tudott egy sértetlent felkutatni. Az 
eredeti kötéssel nem rendelkező köteteket a 
legkiválóbb angol és francia könyvkötőműhe
lyekkel köttette be.

Könyvtára gyarapítása közben újabb fel
adatra Is vállalkozott. 1881-ben új, fiatal plébá
nos érkezett Lengyelbe, Woslnsky Mór (1854- 
1907), aki szabad idejében történeti és régészeti 
tanulmányokat folytatott. A Lengyel község mel
letti ú.n. török-sánc környékén, ami szintén a 
gróf birtoka volt, gyakran kerültek elő megmun
kált csont- és cserópmaradványok egy mélyen 
rejtőző leletanyagot sejtetveAWosinsky ásatási 
tervét támogatta a gróf, s a feltárás érdekében 
kivágatta a leletegyüttes felett elterülő huszonöt 
katasztrálls hold erdejét. A fiatal önművelő ré
gész pap néhány óv alatt európai hírű őskorku- 
tató lett, a feltárás pedig egy igen jelentős újabb

neolitikumbeli lelettel gazdagította a régészetet, 
s a nemzetközi szakirodalomba Lengyeli-kultúra 
néven vonult be. A gróf meghozatta Wosinsky- 
nak a szükséges könyveket, s minden lehetsé
ges módon segítette szakmai előrehaladását. Az 
ásatási anyagot a neves német tudós, Rudolf 
Virchow is megvizsgálta, s lekesen írt az új 
szenzációról. Több más magyar és külföldi tudós 
is ellátogatott Lengyelre megtekinteni a lelete
ket. A magyarok közül 1889-ben még az idős 
Pulszky Ferenc Is leutazott, s a leletek mellett a 
könyvtár ritkaságai Is gyönyörködtették. A len- 
gyeli ásatások anyagát Wosinsky Mór három kö
tetben publikálta. Az ásatások később egyre na
gyobb körben folytatódtak, s gazdag leletanyag 
került elő több egymás utáni kultúrából, egészen 
a népvándorlás koráig. Apponyi Sándor áldozat
készsége és Wosinsky Mór fárádhatatlan mun
kája nem volt hiábavaló, 1902 szeptember else
jére elkészült Szekszárdon a múzeum, ami mind 
a mai napig végső otthont ad az ásatási anyag
nak is.

Esterházy Alexandra
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Apponyi Sándor annyira elismert könyv
gyűjtő volt ekkor már külföldön Is, hogy az antik
váriusok rendszeresen értesítették a számára 
érdekes művekről. A kastélyban két teremben, 
több kisebb szobában III. folyosón volt felállítva 
a híres könyvtár. A nagy könyvtárterem, amely
nek bútorzata ma is az Apponyi Hungarica-gyűj- 
temónyt őrzi a Széchényi Könyvtárban, eredeti
leg a modern könyvtár anyagát tartalmazza: an
gol, francia, olasz, német klasszikusok, útleírá
sok, földrajzi, történeti művek, reprezentatív 
díszművek, folyóiratok stb. (Ez a gyűjtemény ma 
az OSZK-ban App. jelzeten önálló raktári rész
ként őrződik.)! Egykor a szekrények tetején, Dó- 
zsl Lajos leíFása szerint, dél-itáliai görög vázák 
álltak, ezek Jelenleg a Szépművészeti Múzeum
ban láthatók. A másik terem az ú.n. ritkaságok 
könyvesháza volt. Itt kapott helyet a Hungarlca- 
gyűjtemény a hozzá szükséges szakirodalom
mal, bibliográfiákkal és egyéb kézikönyvekkel.

A Hungarlca-gyűjtemény elsősorban Idegen 
íróknak Magyarországra vonatkozó vagy ma
gyaroknak ajánlott, külföldön, Idegen nyelven 
nyomtatott művelt tartalmazza a 15-18. század 
végéig. De, ha éppen adódott rá alkalom, szíve
sen vásárolt Apponyi Sándor magyar szerzőktől, 
külföldön, Idegen nyelven publikáltakat is, de el
sődleges gyűjtőköre az előbbi téma volt. A gyűj
teményben száznál több ősnyomtatvány találha
tó, ezek legkorábbika Aquinól Tamás Catena au- 
rea c. műve (Roma, 1470), több Aeneas Sylvlus 
(= II. Plus pápa) mű is található, ugyancsak az 
ősnyomtatványok között található a 14 éves ko
rában vásárolt Laskai Osvát kötet, valamint a 
Thuróczy krónika brünni kiadása, de említhet
nénk még az 1490-ben Nürnbergben nyomott 
Missale Strlgonlese-t Is, melynek eredeti barna 
bőrkötése s az azon levő BB monogram, vala
mint a beírás elárulja egykori tulajdonosát, aki 
Batthyány Boldizsár volt. A 16. századból külö
nösen gazdag a Zsámboki Jánosra vonatkozó 
anyag, őt különösen kedvelte Apponyi Sándor. A 
gyűjtemény fontos forrás a magyarországi törté
neti eseményekről szóló hosszabb-rövldebb 
művek révén; jelentős a gyors híradást szolgáló 
röplap jellegű anyag. A 18. század második felé
ig gazdagon kínál forrásmunkákat, metszetes, 
térképes tudósításokat a török háborúkról, Zrí
nyi hadjáratairól, Bethlen Gábor, Thököly és Rá
kóczi koráról, hogy csak a legjelentősebbeket 
emeljük ki.

Egy értékes gyűjtemény akkor használható 
igazán, ha fel van tárva katalógusban jsj Ennek 
tudatában Apponyi Sándor évtizedeken át dol
gozott gyűjteménye annotált katalógusán, mely

nek első két kötete, magyar és német nyelvű, 
párhuzamos kiadásban a gróf saját költségén je
lent meg 1900-1903-ban. Jellemző, hogy a köte
teket nem árusíttatta, hanem Ingyen, ajándék
ként küldte meg a Jelentős gyűjteményeknek. Az 
újabb gyűjtésen is haláláig fáradhatatlanul dol
gozott, de ennek újabb két kötete, német nyel
ven, Dézsl Lajos professzor, a régi Jó barát gon
dozásában, már csak a gróf halála után jelent 
meg 1925-ben.

A kastélyban külön egységként volt elhe
lyezve az ú.n. Rariora et curiosa gyűjtemény, 
amelynek Jelentős része az Itáliai reneszánszra 
és a Nogarola családra, munkásságukra vonat
kozó könyveket tartalmazta. Mint említettük, Ap
ponyi Sándor nagyanyja Nogarola Teréz volt, s a 
híres Itáliai családból származott, kik közül töb
ben is fontos szerepet Játszottak a 15. század 
kultúrájában. Isota Nogarola és testvéreinek mű
velt éppen Apponyi Sándor adatta ki Ábel Jenő 
szöveggondozásában. (Wien 1886.)

A kastély nem csupán könyvekben volt 
gazdag, hanem különböző korokból és kultúrák
ból származó műtárgyakban Is. Mivel Apponyl- 
éknak nem volt gyermekük, s hosszú élete so
rán a gróf saját szemével Is láthatta, hogyan szó
ródnak szót értékes gyűjtemények a későbbi ár
veréseken, végül úgy határozott, hogy teljes 
könyvtárát a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárának adományozza. Az 
ajándékozási okiratot 1924. szeptemberében ír
ta alá, s 1925. április 18-án elhúnyt. A nemzet
gyűlés a könyvtáralapító érdemelt törvénybe Ik
tatta. (1925. XIX. tövónyclkk.)

A nemes adományt az özvegy grófné azzal 
tetézte, hogy az egész kastélyt, az összes be
rendezési tárggyal, a földbirtokokkal, gazdasági 
épületekkel együtt a Nemzeti Múzeumnak ado- 
mányoztaj Eszterházy Alexandra 1930-ban halt 
meg. Az ő nagylelkűségéből gyönyörködhetünk 
az Apponyi Hungarica könyvtár kincseiben az 
egykori nagy könyvtárterem bútorai között. A 
műkincseket a jellegüknek megfelelő más mú
zeumok őrzik.

A nemeslelkű gróf adománya nélkül hazánk 
közgyűjteményei, mindenekelőtt a könyvtárunk,, 
sokkal szegényebbek lennének.JÉppen ezért 
úgy éreztük, hogy 150. születésnapját a legmél
tóbban egy kiállítással ünnepelhetjük, melyen 
bemutathatnánk egy kis részt a jelentős ado
mányból. A három kiállítótermet megtöltő anya
got e sorok írója válogatta, állította össze, a ré
gészeti anyag felirataiban III. A tárgyak kiválasz
tásában köszönettel tartozunk Szabó Géza ré
gésznek és a szekszárdi Woslnsky Mór Múzeum
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igazgatójának, Gaál Attilának. Az antik vázákat 
kölcsönző Szépművészeti Múzeumon kívül kap
tunk még anyagot a Nemzeti Múzeumból, a 
Nemzeti Galériából, a szekszárdi Római Katoli
kus Plébániáról és a JATE egyetemi Könyv
tárából. A kiállítást a SZÜV támogatta. A kiállítás 
címe: Magyarország és Európa az Apponyi-gyűj- 
temény tükrében, s 1994. április 21-lg tekinthető 
meg. A kiállított anyag alapján képet alkotha
tunk arról, miképpen tükröződik hazánk törté
nelme a 15. századtól a 18. század közepéig az 
európai könyvkiadásban, miképpen értékelték a 
kortársak az egyes magyarországi eseménye
ket, mit tartottak érdemesnek megörökíteni met
szeteken, s általában, hogyan és mit írtak rólunk 
az említett korszakban.

A kiállítást Kosáry Domokos akadémikus 
nyitotta meg, s a gyűjtemény értékét, Jelentősé
gét Jeszenszky Géza külügyminiszterünk, 
könyvtárunk egykori munkatársa is méltatta. A 
Vagantes együttes által előadott zenei anyag pe
dig az elmúlt századok hangulatát idézte.

Az Apponyi Sándor adományából rendezett 
kiállítást nagyon szemléletesen vezeti be a kiál
lítótermek előtt, az Ars Librorum tárlaton felállí
tott család és diplomácia című fénykép és doku
mentum anyag, melyet Zichy Mihály és Jenlk Pé
ter rendezett, Vlrághalmy Lea pedig néhány tár
lóban azokat a külföldi árverési katalógusokat 
gyűjtötte össze, melyeket Apponyi Sándor hasz
nált, valamint egyéb, a könyvgyűjtéshez kap
csolódó publikációkat. Az előtér másik oldalán 
pedig Apponyi Sándor és Eszterházy Alexandra 
emlékezete címen láthatunk egy szép összeállí
tást a lengyel! kastélyról, a könyvtár régi felvéte
leiből. Eszterházy Alexandra egyik eredeti fest
ményén kívül olvashatjuk a kiállításairól szóló 
ismertetéseket, III. a grófi házaspárról életükben 
írt cikkeket, s a halálukkor megjelent méltatáso
kat. A kiállításnak ezt a tárlatát Szász Andrásné 
és Jenlk Péter állították össze.

Apponyi Sándor méltó ünnepléséhez fon
tosnak éreztük egy tudományos emlékülés meg
rendezését Is, mely végül a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának 
támogatásával Jött létre e sorok írójának szer
vezésében. Mivel Apponyi Sándor tevékeny
sége és jelentősége nem ismert eléggé, az volt a 
célunk, hogy tudománypártoló tevékenységét a 
lehető legsokoldalúbban mutassuk be. Ennek 
megfelelően kértük fel az előadókat Is. Poprády 
Géza mb. főigazgató megnyitó szavai után Kö- 
peczl Béla akadémikusnak az Apponyi-gyűj- 
temény történeti forrásértékét elemző tanul
mányát olvastuk fel, majd Soltész Zoltánná ér

tékelte a Hungarlca-gyűjteményt és katalógusát. 
A metszetgyűjtemény történeti forrásértékét és 
ritkaságait Cennerné Wllhelmb Gizella mutatta 
be előadásában. Zichy Mihály a Kézirattárban le
vő Apponyi fond (II.) érdekességeit foglalta ösz- 
sze, kiemelve az anyag diplomáciatörténeti fon
tosságát a 19. század európai történéseinek ár
nyaltabb bemutatása szempontjából. Mlndannyi- 
unknak nagy élményt jelentett az aktív régész, 
Zalai Gaál István vetített képes előadása a len
gyel! kultúra kutatásának perspektíváiról. Sokat 
hallottunk, olvastunk már erről a leletegyüttesről, 
s most végre láthattunk felvételeket az újabb 
kutatásokról Is. Szabó Géza régész, múzeológus 
pedig ugyancsak vetített képekkel Illusztrálva 
foglalta össze a szekszárdi múzeum alapításá
nak történetét, Apponyi Sándor és Wosinsky Mór 
fáradozásait a megvalósításáért. Lenner Jenő 
lengyeli plébános a község és az Apponyi há
zaspár kapcsolatáról, sokirányú áldozatvállalá
sukról szólt. A hungaricumok azóta is folyó feltá
rásáról s további feladatairól Szerb Judit adott jó 
áttekintést. Az emlékülés utolsó előadása e be
számoló írójának felolvasása volt. Az előadások 
remélhetőleg hamarosan meg fognak jelenni 
könyvtárunk kiadásában a kiállítás anyagával 
egy kötetben. Most végezetül az említett utolsó
ként elhangzott előadást közöljük.

Az Apponyl-gyűjtemóny újabb, még 
publikálatlan tételei

Amikor Apponyi Sándor 1925. április 18-án 
meghalt, gyűjteményének katalógusából a har
madik és a negyedik kötet még nem jelent meg, 
így a 2509. tétellel záródó mű, Dézsi Lajos gon
dozásában már csak a halála után került ki a 
nyomdából.

A lengyeli kastély meghitt könyvtárszobájá
nak polcain még ott sorakozott további 438 mű, 
ennél jóval nagyobb számú kötetben, melyek 
már nem kerülhettek feldolgozásra, így ez a fel
adat az utókorra hárul.

Amikor az egész gyűjtemény a végrendelet 
értelmében a Széchényi Könyvtárba került, Pu- 
kánszkyné Kádár Jolán elkészítette címlaphű 
leírásukat, s ezek a nagyalakú, kézzel írott la
pok jelenleg Is állandóan használt nyilvántartá
sunkat képezik. A leírások az azonosításhoz 
szükséges adatokat tartalmazzák, hiányoznak 
az annotációk, megjegyzésként néhány egykori 
tulajdonos, III. egy-egy magyarnak dedikált mű 
esetében az Illető személy neve szerepel csu
pán. Később a modern cédulakatalógus számá
ra is készültek leírások, de ezek Is csak a szo
kásos címleírási követelményeket tükrözik. A
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korábbi katalóguskötetek színvonalának meg
felelő, annotált leírás még nem készült erről a 
gyűjteményről. Meg kell viszont említenem, 
hogy kedves kollégánk, Vekerdi József, mint
egy másfél-két évtizeddel ezelőtt foglalkozott a 
gyűjteménnyel, hiszen egy Ideig a Régi Nyom
tatványok Tárában is dolgozott, s legutóbb ép
pen kiállításunk megnyitásakor hívta fel figyel
memet arra, hogy ő már elkészítette számos té
tel igényes leírását. Most tehát újra csak arra 
buzdíthatom, jelentesse meg ezeket az annotált 
leírásokat, pl. a Könyvszemlében vagy akár 
egy OSZK kiadványként, hogy ezzel Is nyerjen 
a tudomány, s elkerülhessük a párhuzamos 
munkákat, hogy a gyűjtemónyrószt bemutató 
kötete annál hamarabb elkészülhessen.

Ez a kicsiny gyűjtemény, a korábbi kötetek
kel egyezően, a munkák megjelentetésének Idő
rendjét követi, így az elején hat ősnyomtatványt 
találunk, közülük az első II. Plus pápának a pá
pasága Idején írt leveleit tartalmazza, s 1473- 
ban Jelent meg Milánóban. A szép példány kiállí
tásunkon Is látható, a művészi kötésű darabok 
között, mert ez a példány Savoyal Jenő könyv
tárából való, az ő szupralibroszát viseli a kötés. 
(App. H. 2510).

Ugyancsak látható a Schedel Krónika 
(Nürnberg, 1493, Koberger), és a gyűjteményben 
megtalálható a Thuróczy Krónika augsburgi ki
adása Is 1488-ból, valamint több más, RMK III- 
nak számító, tehát magyar szerzőnek, külföldön 
Idegen nyelven megjelent munkája, így például 
több 16. századi Zsámboki kiadás.

A publikálatlan gyűjtemónyrész 90%-ban 
érdekes és fontos, magyar vonatkozású műve
ket tartalmaz, de van benne néhány olyan kötet 
Is, amelyben csekély mértékű a hungaricum-jel- 
leg. Sokszor sem a szerző neve, sem a mű címe 
nem árulja el a magyar vonatkozásokat, s éppen 
ezért rendkívül alapos feltáró munkát és elmé- 
lyültséget igényel egy annotált katalógus elké
szítése. A könyvek mindegyike, a gyűjtemény 
egészének megfelelően, Idegen nyelvű, főként 
latin, német de sok a francia, s vannak olasz, an
gol és holland nyelvűek Is. Ezeket mind át kell 
nézni, tanulmányozni kell a rájuk vonatkozó 
szakirodalmat, s fel kell tárni a lényeget, a ma
gyar vonatkozásokat.

Mivel Apponyl Sándor az egyes művek kü
lönböző kiadásait Is gyűjtötte, természetesen e 
gyűjtemónyrészben a magyar szempontból kü
lönösen fontos szerzőknek a korábbi gyűjtésben 
nem szereplő kiadásai Is fellelhetők. (Pl. Jovlus 
Paulus történeti munkája.) ízelítőül lássunk né
hány értékes darabot!

A korai, röplap jellegű anyagból említést ér
demel egy tudósítás az 1515-ben lezajlott bécsi 
királytalálkozóról, amikor II. Ulászló magyar ki
rály, I. Miksa császár és I. Zslgmond lengyel ki
rály egyezséget kötött a kettős Jagelló-Habs- 
burg házasságról. A kis Newe Zeitung a felséges 
vendégek bécsi belovaglásáról szól, a leírt ese
mények után néhány nappal, Július 22-ón, a bé
csi Stephans Dómban házasságot kötött Jagelló 
Anna és Ferdinánd osztrák herceg, valamint 
Habsburg Mária és Lajos, a magyar trónörökös. 
(App. H. 2524)

Csak 1600-ban Jelent meg első kiadásban 
egy rendkívül érdekes útleírás, amely a megje
lenéséig közel 150 éves cslpkerózsikaálmát 
aludta. Szerzője Georg von Ehingen sváb lovag, 
aki Zslgmond Albert majd V. László udvarában 
ólt. 1455-ben részt vett egy török elleni hadjárat
ban, majd pedig utazásokat tett, járt Rodosz szi
getén, Franciaországban, Spanyolországban, 
majd Portugálián át a Szentföldre ment, útköz
ben még, hogy el ne felejtsük, harcolt egy kicsit 
a granadal mórok elleni háborúban. Útleírása 
magyar vonatkozásokat Is tartalmaz, s a kötet 
szépségét emeli a sok Domenlcus Custos keze 
alól kikerült rézmetszet.

A 16. századi levélgyűjtemények is fontos 
történeti forrást Jelentenek. Ezek közül említésre 
méltó Hubert Languet kötete, mely már küllemé
vel Is gyönyörködtet, lóvén egy Elzevir kiadás. A 
szerző (ólt 1518-tól 1581-lg) francia hugenotta 
író és diplomata volt, aki Poitiers-ban majd Bo
lognában és Paduaban tanult jogot és teológiát, 
1549-ben pedig Wittenbergbe ment, hogy sze
mélyesen is megismerhesse Melanchtont. Pro
testáns lett, majd egy ideig I. Ágost szász válasz
tófejedelem szolgálatában állt. Frankfurtban 
megismerkedett egy angol arisztokratával, Sir 
Philio Sldney-vel (ólt 1554-1586-lg), akit az 
Encyclopedia britannica „a tökéletes úriember 
reneszánsz eszményképe legkiválóbb angol 
póldájá”-nak tekint („the flnest English example 
of the Renalssance ideál of the perfect gentle
man”). Languetnak Sldneyhez írt levelei fontos 
dokumentumok a magyar történelem vonatko
zásában Is, mert hazánk eseményeiről rend
szeresen tájékoztatták magyarországi, erdélyi 
barátai, s ezekről ő beszámolt angol barátjának 
írt leveleiben. így több levélben olvashatunk az 
1575. óv erdélyi eseményeiről, amikor Békés 
Gábor a szászokat és a székelyeket Báthori Ist
ván ellen szervezte, s mint tudjuk, 40 ezer ara
nyat ígért a Portának a fejedelmi szókért. Báthori 
a felkelést leverte, a hűtlensógl perek során 7 
főurat és 34 székelyt végeztek ki. (App. H. 2635)
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A 17. századi röplap jellegű anyagból ki
emelném azt, melyben Mátyás főherceg és 
Bocskai béketárgyalásairól olvashatunk, s mely
nek eredménye lett a felkelést lezáró bécsi bé
ke. (App. H. 2593)

A 17. szazadban fontos forrásnak számíta
nak a már csaknem perlodikumnak tekinthető 
kiadványok. Ezek között különösen érdekes a 
holland nyelvű Hollandtsche Mercurlus, melyből 
Apponyi Sándornak 10 kötetet sikerült besze
reznie. Ezek az 1650-1684. III. az 1689-90. évek 
európai történéseit tárgyalják, köztük a magyar- 
országiakat Is. A kötetek Haarlemben jelentek 
meg 1651-1691 között. (App. H. 2641). Két érde
kes olasz nyelvű nyomtatványt is megemlítenék, 
közös címük: Fogllette straordinarla, s az 1686. 
decemberi számában Zrínyi Ilonáról olvasha
tunk, az 1687. aug. 3.-iban pedig Munkács várá
ról. Mint tudjuk, a császáriak 1685 decemberétől 
ostromolták Munkácsot, s Zrínyi Ilona csak 1688. 
Januárjában kényszerült feladni. (App. H. 2722)

A 17. század során egyre gyakrabban dí
szítették a könyveket rézmetszetekkel, így azt a 
magyar vonatkozású könyvet Is, amely a 30 
éves háború fontosabb csatáinak leírását adja. 
(Megjelent 1666-ban. App. H. 2655).

Ugyancsak kedveltek voltak a térképekkel 
Illusztrált kötetek, így az Európa-szerte Ismert, 
nagy műveltségű tudós, Martin Zeller topográfiá
ja, melyben Ausztria és Németország tájait, vá
rosait mutatja be Matthaeus Merian rézmetszete
ivel illusztrálva. A kötetek 1649-56 között jelen
tek meg (App. H. 2638)

A század végén Bécs sikertelen török ost
roma, Buda vlsszafogalalása és a török fokoza
tos kiűzése jelentette a nagy nemzetközi szen
zációt. Egy Forliban, 1686-ban megjelent egyle- 
veles nyomtatvány a Buda visszavételét ünnep
lő, zenei programmal is kísért előadásról szol, 
melyet Ravennában tartottak. (App. H. 2724), a 
mű szerzője Fllippo Honestl. Az 1686. óv ma
gyarországi hadi eseményeiről számol be a sor
számmal ellátott Glornale, mely Bolognában je
lent meg. (App. H. 2718). De a gyűjteményben ta
lálhatunk angol nyelvű tudósítást is az ú.n. 2. mo
hácsi csatáról, vagyis a nagyharsányi ütközetről. 
(App. H. 2735)

Hamis kölni Impresszummal, valójában Bru- 
xellesben jelent meg 1667-ben a La Revolutlon 
de la Hongrie... című munka, mely a török hábo
rúk fő Indítékának a franciák ármánykodását 
tartja. A kötet ismerteti magyarország földrajzát, 
és történetét a 14. század végétől a vasvári bé
kéig. A munka a Habsburg-barát propaganda ki
adványa. (App. H. 2792)

Thököly külföldi megítélése szempontjából 
érdekes munka Gottfrled Wilhelm von Lelbnitz 
műve, a Mars chrlstianlssimus, melyben a német 
filozófus támadta Thökölyt a török szövetség és 
a francia befolyás előretörése miatt. (App. H. 
2695(1))

A 18. századi metszetes könyvek közül ér
demes megemlíteni a német történész és numlz- 
mata, Jacob von Mellen munkáját, melyben a 
magyar királyoknak az arany pénzeken lévő 
ábrázolásait mutatja be, a mű 1750-ben jelent 
meg Breslauban és Lipcsében. A 18. századi nu
mizmatikai munkák közül figyelmet érdemel 
még Martin Schmelzelnek az erdélyi arany és 
ezüst érméket bemutató munkája, III. Johann Dá
vid Köhler sok kötetes numizmatikai sorozata, 
mely 1729 és 64 között jelent meg Nürnbergben. 
(App. H. 2853 III. 2825)

Az Idősebbik Hans Burgkmair fametszetei 
díszítik az „utolsó lovagnak” nevezett I. Miksa 
császár a Welsskunig című munkájának újabb, 
1775-ös kiadását. A munkában Miksa az ap
jának, III. Frigyesnek a történetét dolgozta fel, 
s több magyar vonatkozása is van. (App. H. 
2887)

A 18. század végéhez érve a forradalmi 
francia sereg vészesen közelít az osztrák terüle
tekhez, ekkor fogalmazta meg a Habsburg jo
garhoz való hűségre buzdító versét a császári 
könyvtár tudós őre, a híres bibliográfus és költő, 
Mlchael Denls. Verséért, melynek címe latinul 
Protreptlcon Inclitae Hungarlcae III. németül: An 
dle ungarlsche Nation, I. Ferenc császártól arany 
gyűrűt kapott. Mindkét kiadás 1796-ban Jelent 
meg Bócsben. Az előbb említett német fordítású 
végén egy szép rózmetszetes kép látható, egy 
magyar huszár lóháton, kivont karddal a kezé
ben, felette pedig egy angyal, bal kezében egy 
Pannónia feliratú pajzzsal, Jobbjával pedig su
gárzó babérkoszorút tartva a huszár fölé. (App. 
H. 2917/1-2.)

Az Apponyl-gyűjtemóny végső időhatárá
hoz érve két különösen érdekes hungaricumot 
említünk még meg, egy nyelvészeti munkát, Be
regszászi Nagy Pál művét, (Öber dle Aehnlichkeit 
dér hungarlschen Sprache mit den morgenlán- 
dischen, Leipzig 1796.) melyben a magyar nyel
vet veti össze a keleti nyelvekkel.

Beregszászi ebben a művében azt állítja, 
hogy a magyar nyelv rokon szinte valamennyi 
ázsiai nyelvvel, természetesen különböző mér
tékben, így a héberrel, kaiddal, etióppal, szírrel, 
arabbal, mongollal, perzsával, kurddal, törökkel. 
Munkájában ennek bizonyítékául magyar és 
perzsa szóegyezéseket említ pl. a magyar isten
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és az újperzsa jezdan, a magyar kincs és az új
perzsa kends. (App. H. 2916)

Apponyl Sándor gyűjtésében a magyar vo
natkozású széppróza is helyet kapott, így a si
keres osztrák színpadi író, Joseph Alols Gleich 
munkája Is, melynek címe Ságén dér ungarl- 
schen Vorzeit, vagyis Mondák a magyar elő- 
időkből. Ebben csodás történeteket olvashatunk 
hunokról, jazygokról, a sárkányfejedelemről 
(Drachenfürst), a trencséni vizltündérről (Was- 
sernixe bel Trencsén, és a hatvani Theodor lo
vagról). (Megjelent Wien, 1800. App. H. 2923) 

Mint a fentiekből érzékelhető, változatos, 
érdekes és értékes az eddig még publikálatlan 
Apponyl gyűjtemónyrósz is.

Apponyl Sándor nemes aaomanya felbe
csülhetetlen nemzeti kincset Jelent. Döntése előtt 
lehetséges, hogy Kölcsey szavai is befolyásol
ták: „Minden erény önáldozattal jár, feláldozásá
val pillanatnyi kényünknek, megtagadásával ön
hasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy 
gyűlölségünk elnémításával; azonban minden ál
dozat kicsiny azokhoz képest, mikor a hazának 
kívánni Joga van. Mindent, amit élted folyta alatt 
arcod izzadásával gyűjtöttél, mindent, amit lán
goló szerelemmel fűztél magadhoz, javaidat, kin
cseidet, házadnópét és saját éltedet, naponként 
és pillanatonként érette fel kell szentelned.”

W. Salgó Ágnes

Herczeg Ferenc emlékkiállítás
Emlékkiállításaink során februárban Her

czeg Ferencről emlékeztünk meg. Ennek a vá
lasztásnak az adott aktualitást, hogy 1994. feb
ruár 24-ón volt negyven éve, hogy elhunyt a va
lamikor nagyon népszerű magyar író. A döntés 
mellett szólt az is, hogy az elmúlt évtizedekben 
nem Jelentek meg Herczeg-művek, s alig Ját
szottak Herczeg-darabokat. A mellőzés okát so
kan talán azzal magyarázzák, hogy Herczeg Fe
renc nem volt oly nagy tehetség, mint például 
Illyés vagy Németh László. (De volt annyira jó 
író, mint sok pártolt, támogatott írótársa.) Átol
vasva azonban életrajzát, világossá válik, hogy 
politikai okai voltak a félreállításának, hogy Ti
sza Istvánnak volt a híve, és helytelenítette a 
19-es proletárdiktatúrát.

Herczeg Ferenc tipikus példája a magyarrá 
vált, teljesen asszimilálódott német származású 
írónak. 1863-ban született Versecen német pol
gári családban. Apja hosszú ideig Versec polgár- 
mestere volt. A család német volt, németül be
szólt, de érzelmileg vonzódott a magyar uralko
dó osztályhoz. A gyermek Herczeg Ferenc Is 
csak mint szegedi gimnazista tanult meg magya
rul, de idővel a magyar közönség egyik legked
veltebb írója lett.

Első regénye, a Fenn és lenn 1890-ben el
nyerte az Egyetemes Regényt ár pályadíját, 
pedig a bíráló bizottságban olyan tekintélyes 
írók foglaltak helyet, mint Mikszáth Kálmán és 
Benedek Elek.

Az V. szinti tárlókban Herczeg műveit négy 
csoportra osztva mutattuk be:
1. Társadalmi regények: Fenn és lenn, Az

aranyhegedű, Fehér páva, Gyurkovlcs-lá-

nyok, Gyurkovics-flúk, A honszerző, A láp 
virága

2. Történelmi regények: Az aranyhegedű, Po-
gányok, Az élet kapuja, A hót sváb, Pro li
bertate, A fogyó hold, Ádám, hol vagy?

3. Novellás kötetek: Mutamur, Napnyugati me
sék. Emberek, urak és nagyurak

Illusztráció az App. H. 2917 jelzetű kötetből
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4. Színpadi művek: A doloval nábob leánya,
Ocskay brigadéros, Bizánc, A kék róka,
Déryné Ifjasszony, Kéz kezet mos

Társadalmi regényeiben főleg a dzsentri 
társadalmat ábrázolta. A Gyurkovics-fiúk-ban és 
Gyurkovlcs-lányok-ban bemutatta a mulatozó 
kedvű, kissé hetyke, de lovaglás lelkű huszár
tisztek világát, a daliás és duhaj jogászéletet, itt- 
ott némi hazafias politizáló fellobbanással, tünte
tésekkel, párbajokkal. Halványan utal arra, hogy 
a magyar dzsentri lényegében ezekben a „para
dicsomi időkben” jutott a csőd szélére. Később a 
könnyed hang kissé elkomorul, s az író a dzsent
ri pusztulásáról és reményeiről töpreng. A kor
társ Bánffy Miklós gróf (Kisbán Miklós) járt el ha
sonlóképpen, amikor Erdélyi történet című triló
giájában bemutatta az arisztokrácia jellemző 
életét, és - bár maga Is részese volt ennek az 
életnek, főleg fiatal korában - éreztette azt a 
tényt, hogy vezető szerepük- épp ezen életmód 
miatt - hanyatlóban van. Politikai túlsúlyuk meg 
fog szűnni. Mikszáth dzsentriábrázolása egészen 
más: ő kívülről nézi ezt a réteget, kevesebb 
benne a megértés (Gavallérok), több a kritika. (A 
Noszty-flú esete Tóth Marival)

Történelmi regények. Ocskay brigadéros 
című darabjával Herczeg megtalálta a történeti 
színdarab hangját és kompozícióját, amelyet 
Katona József Bánk Bán-ja óta hiába kerestek 
az Akadémia pályanyertes drámaírói. A Pogá- 
nyok-ban a korkép részleteit a szerző a korabeli 
forrásokból, különösen a Gellért-legendából me
ríti. A Hót sváb című regény a negyvennyolcas 
időkből veszi tárgyát, s hőse a délvidéki német
ség. KI kell emelnünk a történelmi regények so
rából a Bakócz Tamásról szóló „Az élet kapuja”

című művét, melyet akkor Nobel-díjra Javasol
tak. Sok kolléga említette, hogy milyen megrázó 
hatással volt rá ez a regény.

Színpadi művei közül néhány éve Játszot
ták a Radnóti Színpadon „A kék rókát”. Sajnála
tos, hogy a sokkal jelentősebb Bizánc-ot - tudo
másom szerint - 1945 után nem vitték színre.

Végül beszélnünk kell arról a tevékenység
ről, melyet Herczeg Ferenc mint az Új idők című 
szépirodalmi hetilap főszerkesztője fejtett ki. Ezt 
a lapot 1894 decemberében Indította el, és 1944 
szeptemberéig szerkesztette. A lap Igen sokol
dalú, színes és olvasmányos volt. A kor nagy írói 
közül a következők regényeit közölte folytatá
sokban: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi 
Géza, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Molnár Fe
renc, Csathó Kálmán. A Herczeg-novellák közül 
pedig a különböző napilapok és folyóiratok 400- 
nál többet közöltek tárcarovataikban.

Herczeg Ferenc sikerét Péterffy Jenő „a 
hang, a stílus, a meseszövós finom és mórsékle- 
tes ízlésességével és magyarságával” magya
rázza. Negyvenéves írói jubileumán az egész or
szág ünnepelte. Szeged közönsége aranytollat 
küldött, Debrecen városa díszpolgárrá választot
ta, a Pázmány Péter Tudományegyetem honoris 
causa bölcsészdoktorrá avatta.

A mi kis kiállításunkat a kollégák és arrajá- 
ró vendégek kétféleképpen fogadták: akik ol
vasták Herczeg művelt, nosztalgiával és öröm
mel fedezték fel az Ismerős címeket, műveket; 
akik viszont nem olvastak tőle semmit, elhatá
rozták, hogy egy-egy könyvét - a könyvtárból 
kivéve vagy az otthoni könyvespolcról leemelve 
- elolvassák. Úgy éreztük, hogy volt értelme a 
„kiállítás” elkészítésének.

Vidovszky Ferencné

Megjelent a

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK KÉZIRATKATALÓGUSAI

című sorozat 10. kötete!

Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kézlratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok. Országos Szé
chényi Könyvtár, Bp.f 1993. 327 1.

Ára: 300,- Ft

A kötet 366 kézlrategységet ír le: a vegyes tartalmúakat (pl. Schulek József és GAMAUF Gottlieb gyűjteményes köte
teit, az emlékkönyveket és levélgyűjteményeket) részletezően. Az Evangélikus Országos Levéltár elkülönítetten kezelt 
kéziratait tárja fel a katalógus, a mesterségesen kialakított levéltári rósz, az Archívum Generális Ecclesiae nem elkülöní
tetten kezelt 1791 előtti kéziratairól Góbi Imre 1912-ben megjelent katalógusából tájékozódhatunk. A tétel leírásokat tör
téneti bevezető tanulmány előzi meg és személy- és helynévmutató teszi használhatóbbá.

MEGRENDELHETŐ: Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára 
Neményi Zsuzsa ügyintéző
1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Telefon: 1-556-967
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KIADVÁNYAINKRÓL

Juhász Gyula tanulmánykötetének sajtóbemutatója
Az Országos Széchényi Könyvtár ez óv ele

jén Jelentette meg nemrégiben elhúnyt főigazga
tójának írásaiból összeállított tanulmánykötetét. 
A „történész józansága” c. könyvet február 17- 
én a budavári könyvesboltban nagy érdeklődés 
mellett mutatták be a sajtó képviselőinek.

Poprády Géza mb. főigazgató bevezetőjé
ben Juhász Gyula könyvtárvezetői érdemel kö
zül hármat emelt ki. Mint főigazgató még jóval a 
rendszerváltozás előtt saját hatáskörében felol
dotta a zárolt kiadványok betekintési tilalmát, 
erőteljesen szorgalmazta a könyvtár számítógé
pes hálózatának kiépítését, továbbá szintén az 
ő nevéhez fűződik a Történeti interjúk videotárá- 
nak létrehozása Is.

Ezt követően a kötet összeállítója, Juhász 
Ferenc a testvér őszinte megindultságával be
szélt bátyja emberi tulajdonságairól, erkölcsi 
tisztaságáról, történészi tisztességéről.

Bán D. András történész mint Juhász Gyula 
egykori hallgatója a kötetben található tanul
mányok, cikkek, interjúk alapján a történész ta
nár fő kutatási területének, a második világhá
borúról és az azt követő korszak külpolitikai ala
kulásáról vallott nézeteit elemezte és értékelte.

(Juhász Gyula: a történész Józansága, össze
áll: Juhász Ferenc. Bp. OSZK, 1993. 352 lap. 
Ára: 440 Ft.)

S.M.

Ami nehéz*
Nehéz nekem e poszthumusz könyvről és 

szerzőjéről beszélni, hiszen e könyv megírója és 
vallomástevője testvérem volt. Talán nem is Illik. 
És meghalt, Idő előtt, még akkor Is, ha minden 
vonatkozást és sejtelmet agyamba gyűjtve tu
dom, hogy másképp nem lehetett. A gyász még 
nem ülepedett le a szívemben. Különben Is: éle
temben úgy forrasztódnak egymáshoz a halálok, 
mint a híd-ívek. Azért Is írtam le ezt a néhány 
mondatot, hogy össze ne csomózza a dadogás a 
torkomat. Hogy legyen ez a könyv, azt még éle

* Juhász Gyula könyvének sajtóbemutatóján elhangzott előadás

tében mondtam öcsémnek, leselkedő és mohó 
árnyak bozótjában ülve vele, hogy legyen, mert 
kell, mert fontos, mert nagy szüksége van a 
megfigyelés, a látás, az ítélet Józanságára és 
ezer-tükrű fényére változó világunknak, höm
pölygő áradásában vergődő életünknek. A halál 
aztán kényszerű azonnalié Izgatta ezt a szüksé
gességet. E könyv tartalmát, tényeit, látásmódját, 
igézetét, töprengés-útját vizsgálják és ítéljék 
meg a szakemberek. En elmondtam róla valami 
keveset döbbenten és gyászfehéren előszavá-
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szerű pályamódosulás után, mint az űrhajó, tör
ténészként kezdte újra és folytatta életét, mint a 
krlstályatomok átrendeződése beavatkozástól, 
benne új látássá összegződtek és rendeződtek a 
fénymolekulák, a fénylő korpuszkuláris tudat
csomagocskák. Ez volt Juhász Gyula második 
megszületése. A nem-testi, a szellemi. Emlék
szem, ahogy e könyv első nagy tanulmányai 
fónykalásszá érlelődve agyában: megszülettek. 
Egyszer autóval hozott föl feleségével egy Tói
ban. Azt ugyan nem, hogy milyen örömöm volt 
testvérként figyelni és látni egy életen át, hogyan 
fónyesedik, itatódik át ragyogással az az elme a 
mellettem növekvő testben, aki végül is e tanul
mányok, beszédek megfogalmazója lett, hogy 
nő benne a luciditás, hogyan lesz egyre lucidu- 
sabb és Józanabb nemcsak tolla, de már vizsgá
lat-módja Is a történelmi folyamatok kutatásá
ban és értelmezésében. Mikor kényszerű és kor-

na-megyel telelésből családostól, s úgy Siófok 
körül, ahol szarvasok, őzek ácsorogtak a kuko
ricaszárak között, zománcos fácánok futkostak 
a havas tarlón, rámvillantotta aranykeretes 
szemüvegű arcát s elkezdte mondani az Üszkös 
pillanat látomását, mert valóságát. Szorongása 
úgy olvadt le arcáról, mint finom Jéglemezek 
hártyatollai. Mert azt akarta tudni, hogy Igaza 
van-e? De hiszen igaza volt! Úgy mutatta meg 
nekem töprengés-szülte gondolatait, ahogy egy 
újszülöttet mutatnak a pólyában. Mit szól hozzá, 
aki látja? Hát nézzék Önök is e Könyv-újszülöt
tet. Nem kisebb szeretettel, mint ahogy Illyés 
Gyula tette, mikor Eszter lányom megszületett. 
Átjöttek hozzánk, Flórával, s Gyula nagy kezével 
fölemelte a csecsemőt magasra, s nézte moso
lyogva. Hogy mit mondott, azt engedjék meg, 
hogy elhallgassam.

Juhász Ferenc

TÁJÉKOZÓDÁS

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) hírei
Rendszeresen két konferenciát szervezünk 

évenként. Egyiket vidéki városban, hogy minél 
tágabb körben toborozzunk tagokat, a másikat 
pedig Budapesten, hiszen ide a legkönnyebb 
utazni az ország bármely részéről.

1. Egy tantárgyközi feladat: az olvasás 
címe az 1994. március 25-26-án Székesfehér
várott rendezendő tanácskozásunknak.

2. Anyanyelv, Irodalom, tradíció, olvasás
témakörben pedig 1994. október 7-8-án Bu
dapesten az OSZK-ban szervezünk konferen
ciát.

Még ebben az évben két önálló kiadvá
nyunk Is napvilágot láthat.

Nagy Attila

Az 1850-1867. évben megjelent hírlapok és folyóiratok 
országos könyvtári lelőhelykutatása

A Magyarországon megjelent hírlapok és 
folyóiratok retrospektív bibliográfiája, a mellék
leteik nyilvántartása és különösen a könyvtári 
lelőhelyek feltüntetése olyan lényeges adatfor
rás, amely valamennyi tudományág nélkülözhe
tetlen segédeszköze. Az 1705-1849. évben 
megjelent adatokról készült és 1986-ban kiadott 
összeállításom fontosságát a szakirodalom elis
merte. (Magyar sajtóbibliográfia. I-II. kötet, 
LXXVIII, 1137 p.)

A három adatközlés közül - le merem írni - 
hogy a lelőhelyjegyzék nyilvántartása szinte je
lentősebb mint az Impresszum-adatok felsorolá
sa. Ugyanis, legtöbb esetben nem az, vagy nem 
csak az érdekli a kutatót, hogy például a folyói
ratot ki szerkesztette, hanem az a tanulmány, 
cikk, vagy melléklet, amelynek ismeretével a 
munkáját teljesebbé teheti. Nagy segítség, ha a 
kutató a lakóhelyéhez legközelebbi könyv
tárban találja meg a folyóiratszámot, amelyre a

29



szakirodalomban utalást talált, nem kell emiatt 
Budapestre utaznia. Fontos szempont, hogy a le
lőhelynyilvántartással a könyvtárak megtudják, 
melyik könyvtár példányával egészíthetik ki sa
ját állományukat. - Hát, nem minden könyvtár és 
könyvtárosnak igazán szívügye, mi több, nem
zeti kincseinket mentő kötelessége nemcsak 
megőrizni, de teljessé is tenni a rábízott kiadvá
nyokat. EZ a nemes törekvés anyagi áldozatok
ba sem kerül, mert a könyvtárak egymás között 
cserébe adják és kapják xerox-másolatokkal, 
vagy filmekkel a kiegészítő tételeket. Bárcsak 
szerveződne Ilyen lelkesítő törekvés, köteles
ségtudat, mert van-e Jelentősebb szolgálat a 
szolgáltatásnál, hiszen ennek megvalósításáért 
vállaltuk a könyvtárosi hivatást.

Végül ismerjük el a lelőhelyjegyzék legfon
tosabb célját; kíméljük a használattól Nemzeti 
Könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár 
kultúránkat bizonyító gazdag, szeretve féltett ál
lományát.

Jelenleg az 1850-1867. évben kiadott hírla
pok és folyóiratok bibliográfiai adatait állítom 
össze. A feldolgozás technikai megoldása ter
mészetesen követi az 1705-1849. évek adat
csoportosítását. Ez az első Időszak csaknem 
száz könyvtár lelőhelyjegyzékét tartalmazza. 
Adatgyűjtésemet magam végeztem el a buda
pesti, vidéki könyvtárak és a környező orszá
gok nagyobb könyvtárainak állományáról. - De, 
most már országos utazásokra nem vállalkozha

tok csak a budapesti Intézmények lelőhelyjegy
zékét állíthatom össze. Az Országos Széchényi 
Könyvtár Főigazgatója támogatja a munkámat, a 
Magyar Könyvtárosok egyesületének Vezetősé
ge körlevéllel kérte fel a nem budapesti könyv
tárak vezetőit, engedjék, hogy munkatársuk tár
ja fel a saját könyvtáruk állományának egy-egy 
évfolyamon, éven belül megtalálható számainak 
felsorolását. Hazánkat környező országok 
könyvtárainak 1850-1867. évi hírlap- és folyói
rat-adatait, ezek lelőhelynyilvántartását a saját 
összeállításukkal megjelent kötetekből és a 
szakirodalomból kiemelve tartom nyilván.

Minden Jó szándékú igyekezetem hiábavaló 
lenne, ha a nem budapesti könyvtárakban dol
gozó kedves Kollégáim az állományuk feltárásá
val nem segítenék a munkámat. Hálán és köszö
netén kívül - sajnos - csak azt tehetem, hogy a 
könyvtárak nyilvántartásánál a Munkatársaim 
nevét feltüntetem. Tisztelettel köszönöm a 
könyvtárak Vezetőségének, hogy akkor Is lehe
tővé tették a munka elvégzését, ha a hírlapok
kal és folyóiratokkal csak egyetlen munkatársuk 
foglalkozik, sőt több könyvtárban nem is a teljes 
munkaidőben. Nagyon szépen kérem a kedves 
Kollégáimat, akik még nem küldték el a könyv
táruk állományának lelőhelynyllvántartását, dol
gozzanak velem a közös, hasznos cél elérésé
ért. Kéziratom lezárásának határideje 1994. de
cember vége - ez csak látszólag távoli időpont 
a nagyon sok-sok munkámhoz képest.

Busa Margit

❖

Megjelent az

MNB IKB 1987-1988

A MAGYAR NEMZET BIBLIOGRÁFIA. IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA összevont kötete bibliográfiai tételeket 
közöl a Magyarországon 1987-ben és 1988-ban megjelenő valamennyi periodlkumról, amelyek kötelespéldánykónt az Országos 
Széchényi Könyvtárba beérkeztek. Az újonnan Induló perlodikumokról (Ideértve a címváltozatokat Is) szabványos - bibliográfiai 
leírás, a tárgyidőszak előtt induló és továbbra is élő periodikumokról rövidített bibliográfiai tétel jelenik meg. Ez utóbbiakban 
utalás jelzi, hogy az adott kiadványról készített teljes bibliográfiai leírás az MNB IKB melyik kötetében jelent meg.
A sorszámmal ellátott bibliográfiai tételeket tartalmazó betűrendes törzsrészt mutatók egészítik ki. Ezek különösen hasznosnak 
bizonyulnak a tájékoztató könyvtárosok számára.

A testületi mutató valamennyi közreadó testület egységesített névformája mellett közli a tételszámokat, amelyekben az 
adott testület szellemi közreműködőnek minősült. A mutató utalóként tartalmazza e testületi nevek valamennyi hivatalos és köz
keletű formáját (a betűszókat Is), valamint azokat az idegennyelvű névformákat, amelyek a közölt tételben előfordulnak. A testü
leti nevek változása nyomonkövethetó az ún. „utóbb" típusú utalók segítségével.

A földrajzi mutató - a tárgyévben érvényes helységnévtár alapján - a kiadó és a közreadó székhelye, valamint a periodikum- 
ban megjelenési helyként feltüntetett helységneveket tartalmazza.

Az ISSN mutató nagy előnye, hogy nem csupán az adott periodikum számára megállapított helyes ISSN szám szerint mutat rá 
a bibliográfiai tételekre, hanem a periodikumokba - Jelenleg még elég gyakran - tévesen benyomtatott ISSN számok szerint is.
Az összevont kötetet az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára terjeszti 1400.- Ft-os áron. Megrendeléseiket az alábbi 
névre és címre szíveskedjenek eljuttatni:

Neményi Zsuzsanna
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára 
1827 Budapest

Személyesen is megvásárolhatók a kötetek az Országos Széchényi Könyvtár bejárati pultjánál, vagy az 534-es szobában Nemé
nyi Zsuzsannánál.
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Kovács Máté emlékezete
Úgy ötven résztvevőből álló csoport gyűlt 

össze február 25-ón az Országos Széchényi 
Könyvtár Vili. szintjén lévő kényelmes társalgó
ban azok közül, akik vagy a Könyvtári Levele- 
ző/Lap-ból, vagy egyéb forrásokból értesültek 
arról, hogy a rendezőség Kovács Mátéról szeret
ne megemlékezni. A gondolat teljesen ötletszerű 
volt, mondhatni, hogy a lelkiismeretfurdalás szül
te. Kovács Máté halálának 10. évfordulóján tu
dományos emlékülést rendeztek, városi könyv
tárt neveztek el róla, míg a huszadik évforduló
ról - mely 1992. szeptemberében volt - teljesen 
elfelejtkeztünk. Pótolni a mulasztottakat soha
sem késő, találkozni régi ismerősökkel sohasem 
haszontalan, múlt idők emlékeiből meríteni pedig 
mindig kellemes.

A megemlékezést - úgy is, mint volt Ko
vács Máté tanítvány és vendéglátó - Poprády 
Géza mb. főigazgató nyitotta meg, majd főleg 
azok a kollégák szólaltak fel, akiknek kenyerük 
a beszéd és így az emlékeknek jobban hangot 
tudtak adni. Hosszan és érdekesen beszélt Fülöp 
Géza egyetemi tanár, aki most volt professzora 
helyét foglalja el. Ismeretségük, barátságuk kö
zel félévszázados. Még fiatal gimnazista korában 
ismerte meg Kovács Mátét egy díjkiosztó ünnep
ség alkalmából, ahol rögtön mély benyomást tett 
rá. Majd pályájuk, nem véletlenül, többször ösz- 
szefutott, hiszen Kovács Máté szívesen alkal
mazta a fiatal, pályakezdő, majd később már bi
zonyítottan tehetséges könyvtárost, aki sok év
vel később méltán lépett az örökébe.

Vidám színfoltot Jelentett Wlsinger István, az 
Ismert TV-s személyiség megemlékezése. Tud
valévő, hogy a könyvtárszakot végzettek közül 
sokan a kulturális élet más területén találták 
meg hivatásukat. Ezt Kovács Máté tudta, érté
kelte, hiszen a könyvtár szak mindig általános 
kulturális tudásszlntet Is nyújtott, de a „pályael
hagyó” számára azért egy „kár érted” megjegy
zése mindig volt.

A vizsgáztató professzor emberségére em
lékezett a Jelenlegi professzor, a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskola könyvtár tanszékének ve
zetője, Tóth Gyula. Tőle tanulta, hogy a tanárt, aki 
vizsgáztat, semmiféle váratlan esemény sem hoz
hatja ki a sodrából, a kollokviumot minden eset
ben le kell vezetni és objektívon kell osztályozni.

Érdekes és megszívlelendő ötletet vetett fel 
Cserey Lászlóné, az Állatorvostudományi Egye
tem könyvtárának vezetője. Javasolta, hogy bi
zonyos rendszerességgel szervezzünk Kovács 
Máté emléküléseket, melyeken a résztvevők tu
dományos dolgozataikat Ismertetnék. Ezeket 
meg lehetne vitatni, esetleg jutalmazni is lehetne 
a kiemelkedő műveket.

A már eddig sem hivatalos, de némiképpen 
fegyelmezett keretek közé szorított megemlé
kezések után a jelenlévők élénk, kötetlen be
szélgetésbe merültek. Régen látott Ismerősök 
találkoztak, régvolt barátok újra felfedezték
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egymást. Akik pedig szakmai kapcsolatok ré
vén amúgy is gyakran látják egymást, most foly
tathatták tapasztalataik cseréjét. Régi fényké
pek kerültek elő, melyeken mindenki örömmel 
fedezhette fel régi önmagát és barátait, régi - és 
akkor még olyan fiatal - tanárok társaságában.

Közben egy volt tanítvány jóvoltából a TV 
Híradó néhány perces felvételt készített a talál
kozóról, ezzel Is emelve az ünnep fényét.

Gondolom, ha van mennyel Könyvtár Tan
szék és annak ablakából kitekintve - mint egy
kor a Petőfi térre - Kovács Máté, Immár az ő 
nyomdokaiba lépett könyvtárosoknak erre a ki
csiny csoportjára nézett, megelégedve vette tu
domásul, hogy tanítása, emberi magatartása, 
tisztessége nem volt hatástalan.

Bérezik Imréné

Széchényi Ferenc atyai tanácsai fiához, Istvánhoz
A Buda és Vidéke című lapban adatokat 

kerestem a közelmúltban helytörténeti Jellegű 
kutatásaimhoz, lapozgatás közben találtam az Itt 
közölt Széchényi Ferenccel és fiával, Istvánnal 
kapcsolatos igen figyelemreméltó írásra. Úgy 
gondolom, hogy az „atyai tanácsok” elolvasása 
után többet tudunk valamivel Széchényi Ferenc
ről, az emberről, nevelési elvéről és gondolkodá
sáról.

íme könyvtárunk alapítójának „tanácsai fiá
hoz”:

Gróf Széchényi Ferencz atyai tanácsai 
fiához, Istvánhoz

Gróf Széchényi Ferencz a nemzeti múze
um nagylelkű alapítója szívből jövő bölcs taná
csokat Intézett fiához, Széchenyi Istvánhoz a 
legnagyobb magyarhoz, Ezekből a tanácsokból 
adunk egy kis mutatót:

Azt mondá egy bölcs, hogy az ember élete 
olyan, mint valami könyv, a mely, ha Jól van 
megírva, egy jó íróra lehet következtetnünk. De, 
hogy Ilyenné válhassunk életünk folyamán a leg
hitelesebb tanok és példák szerint kell beren
deznünk. A legrégibb és leghitelesebb két
ségkívül, a mi jó urunk Jézus Krisztus tanítá
sa és élete. Ez legyen tehát a támasz, a mellyel 
férfikort elérni s vónségedben magadat fönntar
tani törekedjél. Ne szégyeld annak az Istenség
nek mintaképét bevallani, a kinek képmása let
tél. Kerüld az olyan embert, könyvet, de még sa
ját elméd sugallatát Is, mely téged a te Terem
tődtől elidegeníteni, jóltevőd iránt hálátlanná, s 
jövendő bírád irányában közönbössé tenni ké

pes lehetne, mert csak Is azt fogja ama végzetes 
napon felismerni, a ki ötét megismerte.

Ha fölébredéskor eszedbe Jut, hogy te, sem
mi sem vagy, semmivel sem bírsz, semmit sem 
tehetsz, úgy lehetetlen lessz arra nem gondol
nod, s hálával el nem telni az Iránt, a ki által 
vagy, a ki által tehetsz valamit. Ez az egy kis 
gondolat kísérve e szavaktól. „Isten ón hiszek, 
reményiek benned, szeretlek és dicsérlek té
ged” megfogja adni neked Isten és embertársaid 
előtt is azt az alázatosságot, melyre bocsásd 
meg nekem azt, annál nagyobb szükséged lesz 
minden reggeltől napestig, egész életed utolsó 
napjáig, mert az Istentől érdemtelenül, reád ruhá
zott Javak, úgymint születés, testalkat, ész és va
gyon úgy is már nagyon felköltöttók benned az 
önszeretetet, s egyelőre ugyancsak az ifjúkori 
tetszeni vágyást, a becs és dicsőség szomját 
idézték elő, de később okvetlen gőgre, Irigység
re s a nagyravágyást kísérő minden egyéb bű
nökre fognak vezetni.

Igen jól mondja egy bölcs, hogy a ki minde
nektől dicsérve akar lenni, az szerfölött sok tisz
telettel adózik a dicsőknek és kevéssel a tisz
tességes embereknek. Te csak az utóbbiak tisz
teletét és a hltüek becsülését keresd és taszítsd 
el magadtól azt a mérget a melylyel vesztedre 
azok kínálgatnak, akik egyre tömjént hinte
nek talentumodnak, bátorságodnak és egyéb 
fényes tulajdonaidnak. Igaz, hogy a közvéle
mény mindnyájunk ítólőszóke, mely elől kitér
nünk sem nem kell, sem nem szabad, de annak 
föltétlenül hódolnunk csakis annak kedvébe jár
nunk még sem lehet, mert ezeknek az ítólőbí- 
ráknak nagyobb része hízelgők, ólősdiek vagy
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irigyekből áll, kik csak addig vesznek részt ily 
tárgyalásokban, míg szavazataikból valami 
hasznot húzhatnak. Egy önérzetes ember 
megvet minden czégért. A papagálynak szük
sége van czlfra tollaira, hogy jó hírét fenntart
hassa, a fülemülének és pacsirtának nincs. Úgy 
fukarkodjál te is inkább Istentől nyert talentuma
iddal, hogy azokat méltatlan és esztelen embe
rek vagy gonoszok Időelőtt kipelengérezve, be 
ne szennyezhessék, ne hogy Isten tőled vissza
vegye és másoknak adja oda, a kik majd taka
rékosabban tudnak vele bánni. Nincs nevetsé
gesebb, mint mikor egy ember az ő szüle
tésével, vagy testalkatával páváskodik, mert 
ezekhez ő maga épen semmivel sem járult hoz
zá, de igazán elronthatja s megbecstelenítheti

mind a kettőt, ha az egyiket más talán alatta álló 
embertársával érezteti főleg érdemessel, a má
sikat pedig meggyöngíti és lealjasítja mindenféle 
kihágásokkal, akár erejének vakmerő túlfeszí- 
tése, akár határtalan kényeztetés által.

Tartsd azért becsben fiam a te születésedet, 
hogy valami szégyent ne hozz reá, s fordíts gon
dot a tested ápolására, hogy az abbanlakvólélek 
és szellem szabadabban fejthesse ki jótékony 
működését.

Széchényi Ferenc itt közölt „tanácsai” a Bu
da és Vidéke című lap 1902. évfolyamának 20. 
számában jelentek meg.

Batári Gyula

SAJTÓFIGYELŐ
A történész józansága

Juhász Gyula tanulmánykötete

A történész józansága címmel a ’93-ban 
elhunyt Juhász Gyula történészprofesszor írása
it tartalmazó kötetet Jelentetett meg az Orszá
gos Széchényi Könyvtár. A könyvet csütörtö
kön mutatták be a sajtó képviselőinek a buda
vári Litea könyvesboltban.

Juhász Gyula a „nemzet emlékezetének” 
nevezte az Országos Széchényi Könyvtárat, 
amelynek halálakor főigazgatója volt. Még a 
rendszerváltozás előtt feloldotta a zárolt kiadvá
nyokra vonatkozó betekintési tilalmat, és ő szor
galmazta a könyvtár számítógépes hálózata ki
építésének befejezését is. Az ő nevéhez fűződik 
a Történeti interjúk videotárának létrehozása 
Is. Poprády Géza, a könyvtár megbízott főigaz
gatója elmondta, hogy a teljes magyar filmter
més videováltozatának összegyűjtését tervezik, 
hogy azokhoz a kutatók egyszerűbben hozzá
férhessenek. A könyvtár a most megjelentetett 
kötettel kíván tisztelegni egykori főigazgatója 
előtt.

A kötetet a történész költő bátyja, Juhász 
Ferenc állította össze. A történész józanságá
ban olvasható tanulmányok, cikkek, Interjúk el
sősorban a második világháborút körülvevő tör
ténelmi korszak magyar külpolitikájának alaku
lásával foglalkoznak, valamint a szerző fő kuta
tási területéhez tartozó angol-magyar kapcsola
tokkal. Több írás témája a nemzettudat, nemze
tiségi gond vagy a számvetés szükségessége. 
Juhász Gyula mindig nagy fontosságot tulajdoní
tott a dokumentumok közreadásának. A most 
megjelent kötetben Is fellelhetünk érdekes és ér
tékes dokumentumokat, amelyekben többek 
között Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay és 
Horthy Miklós nevével találkozhatunk.

A történész józansága az Országos Szé
chényi Könyvtárban és a Litea könyvesboltban 
rendelhető és vásárolható meg.

(i.d.)

Magyar Nemzet, 1994. február 18.
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A turini lakás bútorzata is megtekinthető
Kossuth-emlékek a Nemzeti Múzeumban

Kossuth Lajos halálának centenáriumi évé
ben a Magyar Nemzeti Múzeum - más gyűjte
ményekkel, így az Országos Széchényi 
Könyvtárral, az Országos Levéltárral, a Ter
mészettudományi Múzeummal és a Ceglédi 
Kossuth Múzeummal karöltve - megrendezi a 
nagy államférfi pályáját felvázoló kiállítást. A 
Kossuth-emlékbizottság kiemelt helyet biztosít a 
rendezvénynek a centenáriumi megemlékezé
sek sorában.

Ebből az anyagból már látható volt egy kiál
lítás 1924-től 1949-ig, a Parlamenti Múzeum 
felszámolásáig. A Nemzeti Múzeum két repre
zentatív terében, a kupolateremben és a díszte
remben kapnak most helyet a Kossuth életpá
lyáját, politikai tevékenységét és személyes 
életútját felidéző relikviák. Ez utóbbiak között ta

lálható az államférfi Irathagyatéka, könyvtára és 
turini lakásának berendezése, melyet halála 
után fia adományozott a Nemzeti Múzeumnak. 
1924-től a kiállítás akkori rendezői így nyilatkoz
tak feladatukról: „Abban a reményben tépünk 
a nagyközönség elé, hogy a magyar műit e 
nagy alakja felelevenítésével felkeltjük az 
érdeklődést nemcsak az ő történeti szerepe 
iránt, hanem közelebb hozzuk a nemzetet 
múltunkat és a jövőnket biztosító legrégibb 
és leghívebb letéteményeséhez, a Magyar 
Nemzeti Múzeumhoz."

A kiállítás 1994. március 15-től október 15- 
ig látható.

(aJb.)

Magyar Nemzet, 1994. febr. 22.

n

KÖNYVTARUNK ELETEROL
Ha újra itt a nyár...

Mikor ezt az ismertetőt írom, még tél van és 
hull a hó, de már reménykedünk az eljövendő 
tavaszban és tervezzük a nyári programokat is.

Az elképzelések szerint az Idei nyár bővel
kedni fog szabadtéri kulturális eseményekben. A 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad műsora már Jú
nius végén elkezdődik. A tervek szerint június 
24, 25, 26-án Chess és társai címmel világhírű 
rockoperákból és musicalekből összeállított gá
laestet ad elő a Rock Szinház együttese. Július 
1-én és 2-án Mendelssohn Szentivánéji álom c. 
szvitjét adja elő a Magyar Rádió Szimfónikus Ze
nekara és Énekkara Vásáry Tamás vezényleté
vel, közben részleteket adnak elő népszerű 
színművészek Shakespeare remekművéből. Jú
lius 7-én és 8-án Orff Carmina Burana-ját szólal
tatja meg a Szent István Gimnázium Zenekara és 
800 tagú énekkara neves szólisták közreműkö
désével. Az est első részében Bernstein West Sí
dé Story-Jából hangzanak el részletek koncert
szerű előadásban. A produkció karmestere Zá- 
borszky Kálmán.

A klasszikus balett kedvelői számára való
színűleg nagy élmény lesz a moszkvai Nyemiro-

vics-Dancsenko Színház vendégjátéka alkalmá
ból előadott Adam: Glselle c. balettja, Petipa ko
reográfiájában. Az előadásra julius 15-16-án ke
rül sor.

Az operalátogatók számára rendezik meg a 
Szigeten Július 30-án, valamint augusztus 2-én 
és 4-én a két népszerű opera: Mascagni: Pa
rasztbecsület és Leoncavallo: Bajazzók szabad
téri változatát. Külföldi sztárvendégnek Nicola 
Martlnucclt Igyekeznek megnyerni. Az est kar
mestere Oberfrank Géza, rendezője Szlnetár 
Miklós lesz.

Augusztus első felében az Arizona Színház 
sikersorozata, a Beatles: Mindhalálig c. produk
ció látható és hallható a Szigeten, bár szó van 
róla, hogy esetleg átteszik a Budai Parkszínpad
ra. Mire ez a cikk megjelenik, már biztosat lehet 
tudni.

Augusztus elején két előadásban még egy 
érdekes műsor lesz: Vangells: 1492 - a paradi
csom meghódítása. Ridley Scott filmjének zené
jét dolgozta fel és adja elő új hangszerelésben a 
Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara és Énekka
ra.
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A szabadtéri előadások rendezői a gyer
mekekre Is gondolnak, ezért aug. 19-ón és 20- 
án délutáni táncszínházi előadásban adják a Lu
das Matyit. Az elképzelések között szerepel még 
egy táncjáték Dinoszauruszok címmel, szintén 
gyermekek részére.

A jegyárak - előzetes becslések szerint - 
általában 300 és 1000 Ft között mozognak. 
Nyugdíjasoknak, diákoknak, valamint az elővé
telben vásárlóknak a rendezők szeretnének 
kedvezményt nyújtani.

A Hilton Szálló Dominikánus Udvara június 
végétől Július végéig a zene szolgálatában áll. 
Szóló- és kamarazenekari estek (pl. Krausz Ad
rienné Chopin-estje, az Erkel Ferenc Kamaraze
nekar, a Magyar Virtuózok Kamarazenekara 
hangversenye, stb.) mellett hallhatunk kisoperát: 
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló és Mozart: Basti- 
en és Bastienne c. népszerű művét Tóth János 
rendezésében. A könnyűzene kedvelőinek ope

rettgála lesz, valamint gltárparádó Benkő Dániel 
és barátai előadásában. Július végén Magyar 
Rapszódia címmel táncestet ad a Honvéd Együt
tes. A Dominikánus Udvar jegyei Jóval mérsékel
tebbek: 200 és 600 Ft körül vannak.

Akik a vidám, nyári mulatságokat kedvelik, 
azoknak május végétől szeptember közepéig 
rendelkezésükre áll a Budai Parkszínpad. Nép
szerű együttesek lépnek fel: pl. a 100 Főik Celsi
us, a Benkó Dixieland Bánd, a Budapest Ragtime 
Bánd. Négy előadásban kerül színre a Grease c. 
film zenéjéből készült produkció. Neves előadó
művészek - Csepregl Éva, Bródy János, Benkő 
Dániel, stb. - adnak önálló esteket. A jegyek ára 
megfizethető: legfeljebb 400 Ft-ot érnek el.

Ez a cikk csak általános ismertető és kedv
csináló, a részletes műsor májusban jelenik meg. 
Érdeklődni lehet, valamint a faliújságokat figyelni 
érdemes!

Bérezik Imréné
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HIRDETÉS

Megjelent

az RMK III. pótlásainak negyedik kötete

Az RMK III. pótlásainak ez a negyedik füzete az 1699-1711 Időszakból további 224 nyomtatvány leírását és a ko
rábbi adatok számos javítását, kiegészítését tartalmazza.

E Pótlások közreadásának megkezdése (1990) óta a bibliográfiai feltárás ezen a téren is fellendült: számos érté
kes új bibliográfia Jelent meg, több kutató nyújtott segítséget újabban megismert nyomtatványok leírásával, kiegészí
tő adatok közlésével, folytatódott nagy külföldi gyűjtemények állományának célzott átvizsgálása stb. Mindezek annyi 
új adatot hoztak a Pótlások már megjelent köteteihez, hogy Indokoltnak látszott az új adatok további folytatólagos 
közreadása. Az 1711 -lg megjelent nyomtatványok ismertetése után ezért az Időrendet újra kezdve - de a számsort 
folytatva -, az 1699-lg terjedő időszakból további 681 nyomtatvány leírását és a korábbi (nemegyszer a Pótlások 
előző füzeteiben közölt) adatok, leírások számos Javítását, kiegészítését adjuk közre. A véglegesség Igényével ki
dolgozott „hungarus” meghatározás érvényesítése érdekében igyekeztünk itt a javítások között az RMK lll-ba felvett, 
de ma már nem hungarusnak tekintett szerzők által írt müveket törölni.

Ezzel a negyedik kötettel a bibliográfiai leírások közlése - egyelőre - befejeződik. Utolsó füzetként a négy füzet 
egyesített irodalom- és könyvtárjegyzéke, valamint az RMK III. eredeti két kötetének és a Pótlások füzeteinek össze
sített névmutatója később jelenik majd meg.
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Régi magyar könyvtár. 3.köt. (kiég.)
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Megjelent a

Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek
szakosított jegyzéke.

4. köt. Természettudományok. Orvostudomány, Technika. Mezőgazdaság.

Közreadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár
Ára: 1.170,- Ft

A nyolc kötetesre tervezett retrospektív nemzeti bibliográfiai ciklus 1 -3., 5-7. kötete után megjelent az utolsó te
matikus kötet is, amely az ETO 5-ös és 6-os főosztályába sorolt tudományágak és szakterületek könyvtermését tar
talmazza. Bibliográfiai leírásai a korábbi kötetekéhez hasonlóan részletesek, analitikusak (évkönyvek, gyűjteményes 
művek). A több mint 300 szakcsoportba sorolt anyag fejezetei és a társkötetek közötti tartalmi összefüggésekre ál
talános és egyedi szakutalók hívják fel a figyelmet. A részletkérdések kutatóit mintegy 1.100 fogalmat tartalmazó be
tűrendes tárgymutató segíti. Az 1-7. kötet összesített analitikus mutatója (szerzők, közreműködők, perszonális, 
testületi és földrajzi nevek) a helyesbítésekkel és pótlásokkal együtt szerkesztés alatt all s a következő években je
lenik meg.

E kötet a korábbiakkal együtt megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtárától 
1827 Budapest,
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