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KRÓNIKA
KÖRLEVÉL

valamennyi főosztályvezető, osztályvezető és 
önálló szervezeti egység vezetője részére

Az Országos Széchényi Könyvtár 1994-re is 
meghirdeti pályázatát a

KERESZTURY JUTALOMra.

Keresztury Dezső, akinek egykor az OSZK 
biztosított „kedves munkahelyet”, 1977-ben ala
pítványt hozott létre a nemzeti könyvtár munka
társai javára azzal a céllal, hogy „Nemzeti 
Könyvtárunkban, mely a könyvtártudományi, 
történelmi, irodalomtörténeti és művelődéstör
téneti kutatások egyik fontos műhelye, a könyv
tárosok tudományos munkássága fokozott meg
becsülésben részesüljön”.

Pályázhatnak a könyvtár állandó, kineve
zett, aktív állományú munkatársai, munkaköri 
feladataikon kívül bármely tudományszakban 
elért tudományos teljesítményeikkel (könyv, for
rásközlés, bibliográfia, tanulmány). Elősorban 
egyéni, kivételesen társas munka is benyújtható.

A pályamunkák megkívánt terjedelme a 
társadalomtudományok területén legalább 3 
szerzői ív (1 szerzői ív 40.000 „n”, ez 32 gépelt 
oldalt jelent, oldalanként 25 sorral, soronként 50 
betűhellyel).

*

Az 1994. évi pályázatokon 1993/94-ben el
készült munkákkal lehet részt venni, függetlenül 
attól, hogy azokat publikálták-e vagy sem. A pá
lyázat időszakában megvédett egyetemi doktori 
értekezés is benyújtható a pályázatra. Ugyan
csak pályázni lehet a pályázat időszakában 
megvédett kandidátusi dolgozatokkal is. Ez 
utóbbiakat a bíráló bizottság a pályázatokon kí
vül, külön részesítheti jutalomban.

A pályázatra beérkezett műveket a főigaz
gató elnökletével működő OSZK Tudományos 
Bizottság bírálja el. A bizottság gondoskodik a 
pályaművek lektorálásáról, és a díjakra érde
mes munkákat a lektori vélemények figyelem- 
bevételével jutalmazza.

A pályázati mű egy példányát - névvel 
vagy jeligével ellátva - 1994. november 30-ig 
kell eljuttatni Bátonyi Viola tudományos titkárhoz.

A jeligével pályázók nevüket egy lezárt bo
rítókban adják meg, a borítékon tüntessék fel 
jeligéjüket. A bizottság a döntés meghozatala 
után csak a díjazottak jeligés borítékát nyitja fel.

Kérem, hogy a pályázati lehetőségekről 
munkatársait értesítse.

Poprády Géza 
főigazgató

Bemutatkozik

a Közalkalmazotti Tanács elnöke, Kégli Ferenc

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Közalkal
mazotti Tanács tagjai augusztusban megválasz
tottak a testület elnökévé. Ebből az alkalomból 
az OSZK Híradó főszerkesztője arra kért, hogy 
mutatkozzam be a lap hasábjain.

48 éves vagyok, nős, két nagykorú gyer
mek apja. Legmagasabb iskolai bizonyítványom 
egyetemi oklevél könyvtárszakon. Székesfehér
váron nőttem fel. Műszaki könyvtáros voltam a 
Videoton Elektronikai Vállalatnál, majd húsz évig 
a fehérvári megyei könyvtár munkatársaként 
dolgoztam - az utolsó időszakban helyismereti

csoportvezetőként. Az OSZK Retrospektív bibli
ográfiai osztályán 1988 májusában kezdtem dol
gozni a Magyar Könyvészet 1921-1944 szak
szerkesztő revizoraként; jelenleg osztályvezető
helyettes a beosztásom. A kollégák bizalmából 
tagja voltam az előző - egy évig tevékenyke
dő - közalkalmazotti tanácsnak is, alkalman
ként helyettesítve Wolf Magda elnököt, s így mó
dom volt közelebbről is tapasztalatokat szerezni 
az elnöki feladatokról.

A hatályos törvények értelmében intézmé
nyünknél a közalkalmazottakat két testület is

2



képviseli. Az egyik a Közgyűjteményi és Közmű
velődési Dolgozók Szakszervezete OSZK Szak- 
szervezeti Bizottsága, a szakszervezeti tagok 
érdekképviseleti szerve, amely jogosulttá vált a 
kollektív szerződés megkötésére. A másik a 
Közalkalmazotti Tanács, amely a közalkalma
zottak közössége nevében gyakorolja jogait. 
Ezek a jogok a következők:

- a tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti 
célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen 
jellegű Ingatlanok hasznosítása tekintetében;

- az intézmény vezetésének a döntés előtt 
ki kell kérnie a tanács véleményét

a) a gazdálkodásból származó bevétel fel- 
használásának tervezetéről,

b) a belső szabályzat tervezetéről,
c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját 

érintő intézkedés tervezetéről,
d) a korengedményes nyugdíjazásra és a 

megváltozott munkaképességű közalkalmazot
tak rehabilitációjára vonatkozó elképzelésekről,

e) a képzéssel összefüggő tervekről, vala
mint

f) a munkarend kialakításáról és az éves 
szabadságolási tervről;

- az OSZK vezetésével együttesen a ta

nács megalkotja a Közalkalmazotti szabályzatot.
Még ez év szeptemberében a tanács kiala

kítja a saját belső szervezetét és munkáját meg
határozó ügyrendjét, továbbá javaslatot tesz a 
Közalkalmazotti szabályzat tartalmára. (A sza
bályzatnak az a legfontosabb célja, hogy az in
tézmény vezetése és a tanács közösen határoz
za meg együttműködésének - a gyakorlatban 
nagyobbára már kialakult - módját és formáit.)

Mint elnök, felelős lettem a tanács tevé
kenységének megszervezéséért, működéséért. 
Feladatom - külön felhatalmazás nélkül is - 
képviselni a tanácsot, folyamatos kapcsolatot 
tartani a intézmény vezetésével. Ügyelek arra, 
hogy a tanács eredményesen működjön együtt a 
szakszervezettel a közalkalmazottak képvisele
te érdekében. A tanács tagjaival együtt fontos
nak tartom, hogy tevékenységünkről az OSZK 
Híradóban folyamatosan tájékozódhasson min
denki. A kapcsolattartás érdekében nyitottak 
vagyunk mindnyájan a hozzánk fordulók véle
ményére, problémáira, s a jogszabályok által 
nyújtott lehetőségekkel élve kívánjuk képviselni 
az OSZK közalkalmazottait. A tanács elnökeként 
ennek a képviseletnek a megtestesítésére tö
rekszem.

Indiai vendég az 
Országos Széchényi 

Könyvtárban
Dr. Hans Raj Chopra a Panjab Egyetem 

(Chandigarh, India) Könyvtár és Informatikai Inté
zetének tanára a két ország közötti kulturális 
együttműködés keretében 8 hónapig Magyaror
szágon tanulmányokat folytatott. Az indiai pro
fesszor, aki korábban több éven keresztül dol
gozott ennek az egyetemnek a könyvtárában, 
számos nemzetközi konferencián vett részt, 
több európai és tengerentúli országban töltött 
már rövldebb-hosszabb időt szakmai tanul
mányokkal. Számos könyvet és cikket publikált 
az angol és az indiai szaksajtóban. Kutatási terü
lete többek között a könyvtári szociológia, vala
mint a szakkönyvtárak vezetési és szervezési 
kérdései. Magyarországi programját a Nemzet
közi Kapcsolatok Irodája szervezte. Minden je
lentős könyvtárban két vagy több hetet töltött, 
amely Idő alatt az intézmények szervezeti fel
építését, a munkafolyamatok menetét és a gé

pesítést tanulmányozta. Előadást tartott Szom
bathelyen és Nyíregyházán a tanárképző főisko
lák könyvtárszakos hallagatóinak és oktatóinak. 
A tapasztalatairól beszámoló cikket előrelátha
tóan a Könyvtári Figyelőben olvashatjuk majd.

Bátonyi Viola
*

Hír a Restauráló 
Laboratóriumból

Annett Wirsing, a kölni képzőművészeti főis
kola „Restaurierung und Konservierung von 
Kunst- und Kulturgut" szak negyedéves hallgató
ja 1994. május 24-augusztus 5 között az OSZK 
Restauráló Laboratóriumában gyakorlati kép
zésben részesült. Ez idő alatt az osztály restau
rátorainak Irányításával sikerrel készítette el 
egy egészbőrkötésű díszmű és egy 16. századi 
pergamenborítású nyomtatvány restaurálását, a 
szükséges fényképillusztrációkkal és írásos do
kumentációval együtt.

B.K.I.
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SZEMÉLYI HÍREK ES VÁLTOZÁSOK 

1994. július 1. - 1994. augusztus 31.

Új dolgozóink:
Galkó Endre főmérnök, gazd. üi., Gazdasági 

Igazgatóság, Katona Józsefnó gazd. üi., Bórgaz- 
dálkodási osztály, Kissné Berger Enikő műsz. üi., 
Műszaki osztály, Morvái Zsuzsanna főkönyvtá
ros, Könyvek központi katalógusa, Székely And
rás könyvtáros, MNB Könyvek szerk., Takács 
Póternó kisegítő alk., Fölöspéldány központ, Lá
zár Ferenc szakmunkás, Műszaki és fenntartási 
osztály.

Áthelyezés a könyvtáron belül:
Lakatos András főkönyvtáros, a KMK Gyűj- 

teményfejlesztósi és Inf. osztályról a Tájékoztató

osztályra, Lupán Ilona Igazgatási ügyint., az ISSN 
NK-ból a KFKK NPA-ba.

Eltávoztak a könyvtárból:

Áthelyezéssel:
Éger Veronika tud. kutató - Móricz Zs. Gim

názium, - Urbán Pálné igazgatási ügyint. - Buda
pest Galéria.

Munkaviszonya megszűnt:
Győri László ügyviteli alkalmazott - KMK 

szakkönyvtár, Jenei Anna könyvtárkezelő - Gya
rapítási osztály

KITÜNTETÉSEK

(1994. augusztus 20.)

Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 
(polgári tagozat):

dr. Fallenbüchl Zoltán

dr. Ferenczy Endréné

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
(polgári tagozat):

dr. Tombor Tibor

Szinnyei József-díj:

dr. Kertész Gyula 

dr. Komjáthy Miklósné



MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Új szolgáltatások a

Az új szolgáltatásokkal kapcsolatos közle
ményeinket a téma fontosságára való tekintettel 
most közöljük, noha egyes vonatkozásaiban túl
lépik jelen számunknak a záróidőpontját.

Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtemé
nye és szolgáltatásai iránt megnyilvánuló érdek
lődés a vári felköltözés utáni második-harmadik 
évtől folyamatosan nőtt. Ezt a növekedést nem
csak a forgalmi és használati statisztikák adatai 
bizonyítják, hanem - sajnos - a könyvtári állo
mány fokozódó elhasználódása, biztonságának 
romlása is. Az egyetemi-főiskolai ifjúság köré
ben különösen népszerűvé, lehet mondani: diva-

Kedves

Ön, aki a nemzeti könyvtár gyűjteményé
nek, szolgáltatásaink használója, bizonyára ész
revett vagy észre fog venni bizonyos változáso
kat a könyvtár igánybevételének feltételeiben, a 
dokumentumok hozzáférésének rendjében, a 
könyvtárhasználat körülményeiben. Ezek egy
részt szigorító jellegű módosításokat jelentenek, 
más intézkedéseinkkel viszont kényelmesebbé 
kívánjuk tenni olvasóink, elsősorban a kutatók 
de a tanulmányaikat folytató vagy önképzési cél
lal az OSZK-t felkereső olvasók munkáját is.

Miért kényszerül a Országos Széchényi 
Könyvtár ismételten üzembe helyezni az olvasó
termi ellenőrző kamerákat, megszigorítani az ol
vasótermi felügyelet rendjét, előírni a kiválasz
tott olvasótermi helyszámnak megfelelő helyek 
igénybevételét, megtiltani a könyvtári dokumen
tumok más szintekre, a folyosókra vagy a mel
lékhelyiségekbe vitelét, meghatározni az étke
zés, italfogyasztás helyét, egyáltalán a korábbi
nál nagyobb rendet tartani a könyvtárban? 
Azért, mert az Országos Széchényi Könyvtár a 
nemzeti dokumentumvagyon múzeuma, gyűjte
ményének jelentős része egyetlen, sokszor pó
tolhatatlan példányban van meg, így a gyűjte
mény biztonságára, épségére minden lehető 
eszköz felhasználásával ügyelni kell. Sajnos az 
utóbbi időszak gyakori könyvcsonkítási, lopási 
kísérletei, a dokumentumok gondatlan használa
ta már eddig is jelentős kárt tettek a gyűjte-

kutatók érdekében
tossá vált az OSZK-ban olvasni, tanulni, így a 
gyakori zsúfoltság miatt éppen az az olvasói ré
teg maradt egyre inkább távol a könyvtártól, 
amely munkájához elsősorban az OSZK gyűjte
ményére támaszkodhat: a kutatók köre. Ezen a 
helyzeten kíván változtatni az Országos Széché
nyi Könyvtár vezetősége, amikor szeptember 1 - 
jével több új intézkedést vezet be.

A változtatásokról a vezetőség az olvasó
kat az alábbi levélben tájékoztatta.

Az olvasói véleményekről a későbbiekben 
tájékoztatást adunk.

O.L.

Olvasónk!

ményben. A könyvtár használóinak száma meg
többszöröződött, a használatból adódó szükség
szerű rongálódás és a meg nem engedett rongá
lás egyaránt nagymórtékban nőtt, és a bejárati 
kapuk biztonsági berendezései szinte hetente 
jeleznek eltulajdonítási szándékot.

Az Országos Széchényi Könyvtár egyúttal a 
tudományos kutatás műhelye is: a magyar iroda
lomtudomány és a magyar történettudomány 
forrásainak legteljesebb gyűjteménye, és ilyen
ként elsősorban a kutatók részére kell állomá-
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nyával és szolgáltatásaival rendelkezésre állnia. 
A szűkre szabott fővárosi könyvtári lehetősé
gek a befogadhatónál több olvasó ellátását te
szik számunkra kötelezővé és a túlzsúfoltság 
miatt - különösen a vizsgaidőszakokban - gyak
ran valóban nehéz az elmélyült kutatáshoz 
szükséges csend, nyugalom megteremtése.

A könyvszállító telelift-kocsik zörgését az 
olvasótermekben többszázezer forintos beruhá
zással sikerült csökkenteni. A tömeges olvasói 
forgalom okozta, nem mindig szükségszerű zajt 
csak kulturált olvasói magatartással tudjuk csil
lapítani. Legyünk tekintettel egymásra és egy tu
dományos könyvtárhoz illő csendben és visel
kedéssel végezzük munkánkat, használjuk a 
könyvtárat!

A kutatók jogos igényeit kívánja kielégíteni 
a könyvtár akkor, amikor az eddig használt kuta
tóasztalok helyett tizenkét új kutatófülkét és hat 
új kutatóasztalt állított fel az olvasóteremben, 
mindegyiket helyi világítással és személyi számí
tógéphez villamos csatlakozási lehetőséggel el
látva. A hírlapolvasóban lévő tizennyolc hagyo
mányos kutatóasztallal együtt így harminchat ku
tatóhelyet tud nyújtani a könyvtár a kutatói olva
sójeggyel rendelkezők részére. Hangsúlyozni 
szeretnénk: ezeket a kutatói helyeket kizárólag 
kutatói olvasójeggyel lehet igénybe venni. A ku
tatói övezetben mód van tároló szekrények 
Igénybevételére is, a hatvannégy zárható szek
rény a kutató saját könyveinek, jegyzeteinek tar
tós elhelyezésére szolgál, és a tájékoztatói fel
ügyelet pultjánál lehet használatát igényelni.

A könyvtár VII. szinti olvasótermei újabb 
harmincnégy olvasóhellyel bővültek, az olvasó
helyek száma így meghaladja az ötszázhúszat. 
Több olvasót egy időben a VII. szinten sajnos

nem tudunk fogadni, ez a szám is felette van a 
könyvkiadó állomás, a raktári kiszolgálás és a 
kézikönyvtári gyűjtemény teljesítőképességé
nek. Ezért, ha netán a szokásos harminc percnél 
több idő alatt kapja meg a raktári dokumentu
mot, vagy nem jut hozzá a kívánt kézikönyvtári 
dokumentumhoz, gondoljon arra, hogy a nemzeti 
könyvtárnak lehetőségéhez képest a legtöbb ol
vasói igényt kell kielégítenie.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezni, 
kávézni csak a büfé folyosószakaszon szabad, 
így sem az V., sem a VI. emeleti bőrfotelekben 
nem. Éppen ezért a büfé előtti asztalokat három 
étkezőpulttal kiegészítettük.

Összefoglalva: szeretnénk, ha a tudo
mányos kutatók szívesen Járnának a nemzeti 
könyvtárba, nem szeretnénk egyetemista és fő
iskolás és más - nem tudományos kutató - ol
vasóinkat korlátozni a könyvtár használatában, 
ugyanakkor kötelességünk és felelősségünk a 
nemzeti könyvtár értékes állományának megőr
zése a jövő kutatói és olvasói számára is. A 
most bevezetett változások ennek az összetett 
feladatnak a megoldását kívánják elősegíteni.

Kedves Olvasónk!
Kérjük, észrevételeit, javaslatait ossza meg 

velünk: vegye igénybe ehhez a minden olvasó
teremben és a könyvkiadó állomáson, valamint 
a központi tájékoztató szolgálaton lévő „Olva
sók könyvé-"t vagy forduljon személyesen szol
gálatban lévő munkatársainkhoz!

Együttműködését és megértését köszöni

az Országos Széchényi Könyvtár 
vezetősége

Budapest, 1994. szeptember 1.
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„Nem hivatalt játszunk - szolgáltatni akarunk” 
Mi újság a Széchényi Könyvtárban?

Az Országos Széchényi Könyvtár szeptem
ber elsején - a már hagyományosnak nevezhető 
egyhónapos zárva tartás után nyitotta meg ka
puit az olvasók előtt. Ugyanezen a napon az in
tézmény vezetői sajtótájékoztatón adták hírül a 
kínálat gazdagodását és a használat új feltételeit.

„Örömmel látom, hogy nemcsak könyvtáros 
kollégák és a könyvtáros szaksajtó képviselői 
vannak itt, hanem a napilapok képviselői is szép 
számmal eljöttek hívásunkra” - kezdte tájékoz
tatóját Poprády Géza főigazgató. - Szinte hagyo
mány, hogy minden augusztusban bezárunk, rend- 
betesszük az olvasótermeket, elrendezzük a sza
badpolcon kint lévő könyveket, takarítunk stb.

Ez azonban nem adott volna okot, hogy kü
lön sajtótájékoztatót összehívjunk. Ami miatt 
mégis megtettük, annak az az oka, hogy most 
változások következnek szolgáltatásainkban és 
a könyvtárhasználat szabályozásában.”

A változások és a módosítások az OSZK 
kettős funkciójából adódnak: mint nemzeti 
könyvtár könyvmúzeumként működik, (tehát 
feladata, hogy az összes magyarországi és kül
földön megjelent magyar nyelvű, illetve vonat
kozású nyomda- és sajtóterméket gyűjtse és 
megőrizze); ám az irodalom és töténettudomány 
nagy szakkönyvtára is, s a kutatók rendelkezé
sére kell állnia.

Harmadsorban évente ki kell szolgálnia 25 
ezer beiratkozott olvasót - ezek fele egyetemi 
és főiskolai hallgató. Formailag ugyan nem 
egyetemi könyvtár az intézmény, bizonyos mér
tékig mégis az ország legnagyobb egyetemi 
könyvtárának szerepét kell játszania.

Ezek a funkciók néha ütköznek egymással. 
A tudományos kutatók gyakran panaszkodnak 
amiatt, hogy sok az egyetemista - különösen 
vizsgaidőszakokban - és viselkedésük zavarja 
a nyugodt, elmélyült kutatómunkát. Hangoztak el 
olyan javaslatok is - még külföldi egyetemi ta
nár részéről is -, hogy valamilyen adminisztratív 
módon korlátozzuk a könyvtár használatát, s az 
olvasók egy részét zárjuk ki. Ezzel a könyvtár 
munkatársai és vezetői sem értenek egyet, mert 
egy nagy könyvtárnak szolgáltatnia kell (lehető
leg minden, a használatot igénylő rétegnek).

Amikor felköltöztünk a Várba, a VII. szinten 
500, a különgyűjtemónyekéivel együtt több mint 
700 olvasóhely állt a könyvtárhasználók rendel
kezésére, azonban nem volt mód kutatószobák

létesítésére. Erre most se jobb a lehetőség, még
is próbálunk valami elkülönített helyet kialakíta
ni számukra, mivel kutatóink száma lassacskán, 
de egyre csökkent. Az egyik olvasóterembe 12, 
három oldalról elválaszott kutatófülkét állítottunk 
fel, saját asztallal, megvilágítással, a saját számí
tógép használatát lehetővé tevő elektromos 
csatlakozással; ezenkívül az ablakoknál van né
hány kutatóasztal is, hogy aki ott akar dolgozni, 
módja legyen választani.

Az olvasóteremben a szolgálatot teljesítők
nek az állomány védelme érdekében a jövőben 
nem szabad helyüket elhagyniuk, csak ha he
lyettesről gondoskodnak. Nagyon sok ugyanis a 
könyvrongálás és -csonkítás: kitépnek, pengével 
kivágnak lapokat. A használók kis töredéke ludas 
ebben, kiszűrésükre kamerákat fogunk felszerelni, 
amelyekkel az olvasószolgálatosok a VII. szint min
den olvasóhelyét belátják, ellenőrizni tudják.

A szolgálat munkatársainak feladata lesz az 
olvasóteremben a rend és a csend megőrzése 
is, udvarias, de határozott fellépésükkel. Az V. és
VI. szint folyosóinak bőrfoteléiben ezentúl tilos ét
kezni, kávézni; ugyanis eredetileg csupán do
hányzásra kijelölt helyek voltak. Az új intézke
déssel egyidejűleg a büfé előtti övezetben nö
veljük az étkezőhelyek számát. A bevezetett 
szabályokat az asztalokon elhelyezett humoros 
KRESZ kockákon is hírül adjuk.

A főigazgató tájékoztatójának befejeztével 
bemutatta Ottovay László főosztályvezetőt, a
VII. szint „gazdáját", aki kiegészítéseket fűzött 
Poprády Géza szavaihoz.

„A kutatók saját jegyzeteinek, holmijainak 
elhelyezésére a kutatóövezet mellett 56 szek
rényt készítettünk. A szekrények egyik kulcsa a 
kutatónál, a másik a könyvtárban marad. (Az 
utóbbit a tűzrendészet! szempontok indokolják.) 
A rekeszekbe se raktári, se kézikönyvtári köny
vet nem szabad zárni.

A VII. szint 534 olvasóhelyéből 36 a kutató
ké-e kutatói helyek csak A-jelű olvasójeggyel 
kérhetők.

A 7,5 millós állományból az itt használható 
törzsgyűjtemény 3,2 millió egység. A többi a kü- 
löngyűjtemények 220 olvasóhelyén kérhető.

Az olvasóteremben szolgálatban lévők 
névvel ellátott kitűzőket viselnek, hogy megszó
líthatok legyenek, intézkedési joguk nyilvánvaló 
legyen.
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A most létesítendő zártláncú tévérendszer 
mellett a fő- és a szolgálati bejáratnál biztonsági 
övezet van, hogy megakadályozza a kézi- 
könyvtári kötetek és a muzeális dokumentumok 
kicsempészósét. (A készülékek nagyon szomo
rú gyakorisággal jeleznek.) A tetteseket végleg 
kitiltjuk a könyvtár olvasótáborából, s előfordult 
az is, hogy rendőrségi eljárást kellett kezdemé
nyezni.

Az olvasótermekről térképek, különféle szí
nű helyszámok tájékoztatnak, ezek színe meg
egyezik a kézikönyvtári kötetek színcsíkjaival.

85 ezer kötet van szabadpolcon; az Irodal
mi és a történettudományi olvasóteremben a 
mély; az általános olvasóteremben a közepes 
mélységű tájékozódást teszik lehetővé a kihe
lyezett dokumentumok,” - fejezte be tájékoz
tatóját Ottovay László.

Ezután Poprády Géza főigazgató bejelentet
te, hogy az eddigi évi 100 forintos beiratkozási 
díj 200-ra emelkedik, a napi jegyek ára 30-ról 
50-re. (A diákok és a nyugdíjasok a jövőben is 
ingyen használhatják a könyvtárat. Napi jegyet a

diákok is 50 forintért válthatnak - ezzel a visz- 
szaéléseket akarja megelőzni a könyvtár.)

„Intézkedéseink az állomány védelme - vég
ső soron olvasóink érdekében - születtek meg. 
Nem hatóságot, hivatalt játszunk - szolgáltatni 
akarunk.”

A továbbiakban Biszak Sándor, az Arca- 
num databases ügyvezető igazgatója (a forgal
mazó), Sípos Márta, a könyvtár tudományos 
munkatársa és - egy kérdésre válaszolva - Berke 
Barnabásné főosztályvezető szólt a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Könyvek 1976-1991 
CD-ROM változatáról (amelyben pillanatok alatt 
lehet tájékozódni az időszakban megjelent száz
ezer könyv minden fontos adatáról, közreműkö
dőjéről s a tanulmánykötetek mintegy 200 ezer 
analitikus tételéről - a szerző, cím, közreműkö
dők, sorozatcím, földrajzi név, nyelv, tárgy stb. 
szerint).

A tájékoztatók gyakorlati kipóbálására né
pes társaság vonult fel a VII. szintre.

Arnóth Károly 
Könyvtári Levelező/lap 1994.9.sz.
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Az OSZK CD-ROM hálózatának szolgáltatásairól
Az MNB/CD Magyar Nemzeti Bibliográfia, a 

könyvek bibliográfiája nyárvégi megjelenését 
követően érezhetően megnőtt az érdeklődés a 
CD-ROM hordozón megjelent adatbázisok iránt. 
E megnövekedett érdeklődésre való tekintettel 
szeretném röviden összefoglalni azoknak a 
szolgáltatásoknak a körét, amelyeket az OSZK 
CD-ROM formátumban megjelent adatbázisok 
segítségével kínál a különböző felhasználók
nak. A szolgáltatási formák bemutatása előtt ér
demes áttekinteni ennek az adathordozónak a 
Könyvtárban befutott pályáját.

CD-ROM az Országos Széchényi 
Könyvtárban

A CD-ROM, mint tájékoztatási eszköz a 
nyolcvanas évek végén jelent meg a könyv
tárakban. A Széchényi Könyvtár is ekkoriban ju
tott hozzá egy olyan számítógéphez, amelyhez 
csatlakoztatható volt CD-ROM olvasó berende
zés. Az első kipróbálható adatbázis a német 
nemzeti bibliográfia, a Deutsche Bibliographie 
egyik tesztpéldánya volt, amelyet több más 
könyvtár és tájékoztatási intézmény mellett az 
OSZK-nak is rendelkezésére bocsátottak. A pró
bahasználat más részlegek után az Olvasószol
gálati Osztályon folyt.

Az adatbázis használata során kiderült, 
hogy az új médium kiválóan alkalmas nagy 
mennyiségű szöveges adat tárolására. Az ada
tok a könnyen használható szoftver segítségé
vel rendkívül gyorsan visszakereshetők, akár 
egyszerre több szempont kombinációja alapján 
is. E tulajdonságai alapján a CD-ROM hatéko
nyan használható a tájékoztatásban. Nagy táro
lókapacitása ugyanis kis helyigénnyel párosul, 
ami ma a könyvtárak számára nem elhanyagol
ható szempont. Egy Széchényi Könyvtár méretű 
intézményben azonban hátrányt jelentett az, 
hogy használatához különleges eszközre volt 
szükség, ami az információt helyhez kötötte, va
lamint az, hogy egyidejűleg csak egy lemez volt 
használható. Ekkoriban ezért a CD-ROM még 
csak az érdeklődő kollégák körében örvendett 
nagy népszerűségnek.

A fejlődés következő fokát egy olyan CD-ROM 
olvasó berendezés megvétele jelentette, amely 
már négy lemezt volt képes kezelni. Ennek se
gítségével az időközben ajándékba kapott, illet
ve vásárolt adatbázisokat kísérleti jelleggel a tá
jékoztatásban is felhasználtuk az olvasói, illetve 
a belső munka során felmerült kérdések meg

válaszolására. Az igények, különösen a belső 
felhasználásra ekkor már folyamatosan nőttek. 
A felhasználásban a helyhez kötöttség még min
dig, sőt - az adatbázisok számának növeke
désével - egyre inkább nehézséget jelentett, mi
vel az adatbázisokat az olvasói igények kiszol
gálása érdekében csak a Központi Tájékoz
tatóban lehetett használni. Ez a helyzet legin
kább a belső, főleg gyarapító és feldolgozói 
munka számára fontos információk szolgáltatá
sára nézve jelentett hátrány. A probléma megol
dására olyan eszközt kellett találni, amely képes 
a CD-ROM adatbázisok előnyeit a Könyvtár 
épületén belül minden felhasználó számára biz
tosítani. A CD-ROM hasznosításának újabb foka 
egy külön CD-ROM hálózat kialakítása volt.

CD-ROM hálózat kiépítése
A CD-ROM adatbázisok hálózati használata 

több előnnyel jár. A fent említett helyhezkötött- 
ség megszüntetése mellett további előnyt jelent 
az, hogy költségkímélő, hiszen a lemezeket 
csak egy példányban kell beszerezni. Hálózat 
alkalmazása esetén lehetővé válik maguknak a 
lemezeknek egy, a nyilvános forgalom elől el
zárt térben való elhelyezése, amivel csökken az 
egyébként drága - csak a használati értékét is 
figyelembe vevő szemlélet alapján olcsó - le
mezek rongálódásának veszélye. A Könyvtár a 
CD-ROM hálózat kialakítására kínált megoldá
sok közül többet megvizsgálva az Info Techno
logy Supply nevű cég rendszerét választotta.

A cég által szállított CD-ROM kiszolgáló 
nem igényel külön hálózati szoftvert. Alapja egy 
486-os processzorú számítógép, amely egyszer
re 21 CD-ROM lemez használatát teszi lehetővé. 
A már meglévő helyi hálózathoz munkaállomás
ként csatlakozik. A hálózatba kapcsolt adatbázi
sok mindegyikében egyidőben öt felhasználó 
végezhet keresést, ami gyakorlatilag kizárja a 
foglaltság miatti várakozást. A lemezekhez min
den olyan munkaállomáson keresztül hozzá le
het férni, amely a Könyvtár helyi hálózatába be 
van kapcsolva. A rendszerrel együtt szállított 
szoftver segítségével, építve a hálózat lehetősé
geire, különböző felhasználói típusoknak megfe
lelő használati kódok alakíthatók ki. Más nyom
tatási lehetőségekkel rendelkezhet egy belső 
használó, aki a saját, a gépe mellett lévő nyom
tatóján akar nyomtatni, mint egy olvasó, akinek 
a számára a közvetlen és korlát nélküli nyomta
tás lehetőségét nem lehet biztosítani.
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A CD-ROM adatbázisok alapján 
nyújtott szolgáltatások

A CD-ROM hálózat a Széchényi Könyvtár 
NEKTÁR rendszerének részeként üzemel. Alap
vető szolgáltatása mind a külső, mind a belső 
felhasználók számára az adatbázisokban tárolt 
adatokhoz való hozzáférés biztosítása.

Az adatbázisválasztókot igyekszünk úgy ki
alakítani, hogy az igazodjon a nemzeti könyvtári 
jelleghez és segítse a gyűjtőkörébe tartozó tudo
mányterületek kutatói igényeinek kielégítését. 
Ezért a Könyvtár saját CD-ROM kiadványai
nak - a már korábban megjelent Nemzeti Perio
dika Adatbázis és az újdonságnak számító Ma
gyar Nemzeti Bibliogáfia. Könyvek bibliográfiája 
adatainak - szolgáltatása mellett mindent meg
teszünk a teljes magyar CD-ROM termés gyűjté
se és hasznosítása érdekében. Ez a törekvés a 
kötelespéldány-szabályok bizonytalansága mel
lett is - a Könyvtár munkatársainak köszönhető
en - eredményesnek látszik. A külföldi adatbázi
sok közül igyekszünk beszerezni más országok 
nemzeti bibliográfiáinak CD-ROM változatát, a 
tájékoztatásban és a belső munkafolyamatok
ban egyaránt jól hasznosítható kereskedelmi jel
legű könyv- és periodikumjegyzékek lemezeit 
és más, a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó tudo
mányterület főként bibliográfiai jellegű adatot 
tartalmazó adatbázisát. A szolgáltatott adatbázi
sok listája a mellékletben és a használatot segítő 
menürendszerben is megtalálható.

Az adatbázisokban tárolt adatokhoz való 
közvetlen hozzáférés mellett lehetőség van 
azok kinyomtatására is. Ez az olvasók számára 
technikai és szervezési okok miatt csak közve
tett módon lehetséges, az általuk fontosnak ítélt 
információhoz a Számítógépes Információs Cso
port munkatársainak segítségével juthatnak 
hozzá. Ez a szolgáltatás számukra, a kereséssel 
ellentétben, már nem térítésmentes, a felhaszná
lónak finanszírozni kell a Könyvtár által fenntar
tott rendszer költségeinek egy részét, termé
szetesen korántsem a valódi ráfordítások ará
nyában. Ugyanezek a használati szabályok vo
natkoznak arra az esetre is, ha egy keresés 
eredményét nem nyomtatott formában kívánja a 
felhasználó magával vinni, hanem mágneses 
hordozón. Ezt a szolgáltatást csak azoknál az 
adatbázisoknál nem tudjuk biztosítani, amelyek 
kifejezetten tiltják.

Az önálló használat mellett természetesen 
előfordulhatnak olyan igények is, amelyek több 
adatbázisból való megadott szempontok szerinti 
keresésre irányulnak. A CD-ROM szolgáltatások 
körébe tartozik ezek térítés ellenében történő 
kielégítése is. Az ilyen irodalomkutatást, ha csak 
gépi adatbázisok alapján történik, a Számítógé
pes Információs Csoport munkatársai végzik. Az 
irodalomkutatások eredményét a ma rendelke
zésre álló sokféle kommunikációs eszköz közül 
a legelterjedtebbek segítségével tudjuk eljuttatni 
a felhasználóknak. A részleg rendelkezik elekt
ronikus levelezési lehetőséggel, fax és telefon-

10



vonallal. Ezek felhasználásával nemcsak fogad
ni tudják az igényeket, hanem a gépi hordozón 
lévő adatokat, így a CD-ROM adatbázisokban 
végzett keresések eredményét is közvetlenül 
tudják szolgáltatni akár elektronikus levél for
májában, akár a nemrégen a Könyvtárba került 
hálózati faxprogram segítségével.

A CD-ROM hálózat fejlődési 
lehetőségei

Az eddigiekben a CD-ROM-ot, mint szöve
ges adatokat szolgáltató eszközt mutattuk be. A 
CD-ROM technika azonban ma már nemcsak 
szöveg, hanem hang, álló, sőt mozgókép táro
lását is lehetővé teszi. Egyre több ilyen, ún. mul
timédia produktum kerül forgalomba. A magyar 
adatbázisok gyűjtése és használatuk biztosítása 
mindenképpen nemzeti könyvtári feladat. A je 
lenlegi CD-ROM hálózat azonban nem alkalmas 
erre. Ennek oka a CD-ROM technika jellegében 
van, ami nem teszi lehetővé a multimédia hasz
nálatához szükséges nagy mennyiségű adat há
lózaton keresztül való mozgatását. A multimédia 
lemezek hálózati használatára már van tech
nikai megoldás, amely ötvözi a CD-ROM tech
nológiát más technikai eljárásokkal. Remél 
hetőleg könyvtárunknak is sikerül hozzájutnia 
ilyen eszközökhöz, amelyekkel ezeket az új le
hetőségeket fel tudja majd kínálni olvasói szá 
mára.

Pataki Gábor
0
SÍ
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Az Országos Széchényi Könyvtár CD-ROM adatbázisai
1994. augusztus 26.

NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁK:
Deutsche Nationalbibliographie 1986-1991. február és 

1991-
Bibliographie Nationale Frangaise depuis 1970- 
BNB on CD-ROM 1986-
Singapore National Bibliography 1967-1991 (Demo)

Magyar CD-ROM-ok:
OSZK NPA
Külföldi időszaki kiadványok

a magyar könyvtárakban 1981-1993.
OSZK NEKTÁR
Magyar Nemzeti Bibliográfia.

Könyvek 1976-1991 
CompLEX CD-Jogtár 
HUNPATHECA
Magyar Szabadalmak 1930-1970 
Védjegyek
PRESS-DOK sajtófigyelő. 1989-1993./II.
POLITIKA

BOWKER - lemezek:
Ulrich Plus 
Lisa Plus
Books in Print Plus 
Books out of Print 
VLB Aktuell 
KNO - K&v - GW

WILSON - lemezek:

MLA International Bibliography 1/81 —
Biography Index 7/84- 
Wilson Business Abstract 6/90- 
Readers' Guide Abstracts 9/84- 
Information Finder by World Book

A CD-ROM Reference Based on The World Book 
Encyclopedia 

Le Róbert Électronique 
The CD-ROM directory 1994.
SPIRIT Six Language Military Dictionary

(Angol-Német-Francia-Olasz-Magyar-Orosz)
NIT New Information Technology Conference Procee- 

dings 4th International - Budapest 1991.

DEMO LEMEZEK:

The Explorers Pilot disc Consistorium of National Lib- 
raries

Knowledge Finder with MEDLINE 
Elsevier Science Catalogue 1994.
The Serials Directory Spring 1991, EBSCO CD-ROM 
Dataware CD-ROM

Reference Set, Reference Book, CD Author, CD 
Answer

MAGNUS 1991.
The Personal Software Library 1988.

MEGJELENT !



Az OSZK-ban 1994-ben adományozott címek

Főtanácsosok:
Balassa Jenőné
Dr. Batári Gyula
Berlász Piroska
Fogarassy Miklós
Dr. Holtai János
Járvás Andrásné
Dr. Kenyéri Katalin
Kereszturyné Jónás Mária
Lakatos András
Dr. Losonci Andrásné
Dr. Melczer Tibor
Dr. Nemeskéri Erika
Pap Imréné
Dr. Pllhál Katalin
Sonnevend Péterné
Szelesi Rózsa
Szeli Valéria
Tamás Péter
Ungváry Rudolf
Dr. Urbán László
Varga Ildikó
Vágó Magdolna
Dr. Velenczei Katalin

Tanácsosok:
Ádám László
Bánfalvlné Bogdán Adrienn 
Dr. Beck Ivánné 
Dr. Bellágh Rózsa 
Benkő Zsuzsanna 
Békefi Szegleti Ildikó 
Béky-Halászné Nagy Márta 
Bodnár Mária 
Bodó Ibolya 
Bútor Veronika 
Csanádi Imréné 
Detre Ildikó 
Farkas Csilla 
Földesi Ferenc 
Frank Ágnes 
Hausenblasz Róbertné

Horváth Ádám 
Dr. Horváth Gyuláné 
Dr. Horváth Istvánná 
Horváthné Solymár Idikó 
Jávori Ferencné 
Kiss Elemórnó 
Kisfaludy Puha Györgyi 
Kovács Katalin 
Lázár Istvánná 
Littvayné Veres Zita 
Dr. Lőrincz Judit 
Dr. Pap Ágnes 
Pap Zoltán 
Parragi Márta 
Dr. Pázmány Ildikó 
Dr. Réti Lászlóné 
Dr. Rostás Jenőné 
Dr. Rozgonyi Tamásnó 
Dr. Szénási Péterné 
Takács Bóláné 
Takács Ferenc 
Takács Jánosné 
Tar Katalin 
Vekerdi Judit 
Veöreös Enikő 
Vígh Lajosnó 
Zsembery Anna

Főmunkatársak:
Ballagó Lászlóné 
Bácsvári Anna 
Benkő József 
Borsos Attila 
Domonyi János 
Dr. Erényi Ivánné 
Fazekas Gábornó 
Geröly Józsefnó 
Jenei Anna 
Kókay Péterné 
Marosvölgyi Zoltánné 
Mazula Károlyné 
Papp Zsuzsanna 
Savanyó Rezsőnó

Tábori György né 
Ürge György

Munkatársak:
Baráth Ferenc 
Bartókné Hajdú Erzsébet 
Báló László 
Becsei Zoltán 
Csömöri Józsefné 
Drabb Imre 
Drevenka András 
Dsubák Lászlóné 
Fegyó Gábor 
Füri Pál
Gáspár Istvánné 
Gelencsér András 
Gerley Imre 
Halmai Árpád 
Harcos Katalin 
Hegyi László 
llcsik József 
Kajkó Péter 
Király Józsefné 
Kis Gábor 
Kucska Lászlóné 
Miklós Tibor 
Molnár Ferenc 
Móré Lajos 
Orosz Ferenc 
Pikó József 
Polacsek Károly 
Rábai István 
Rétháti János 
Sasvári Géza 
Schertlin Péter 
Schirilla Tamásné 
Siklós Gyuláné 
Szabó József 
Szakái János 
Szűcs Károlyné 
Tárcsái Gáborné 
Túri Bálintné 
Várszegi Róbertné 
Vrazsovics Valéria
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Érdekes munkák a Restauráló Laboratóriumban

Hogy Kerül a csizma az asztalra, avagy 
hogy’ kerül a hintaló a Könyvtárba?

Kissé szokatlannak tűnik ez a cikk egy 
könyvtári kiadványban, ezért úgy érzem meg 
kell magyaráznom. „Sokan" azt hiszik, hogy a 
könyv- és papírrestaurátorok kizárólag csak a 
könyvrestauráláshoz érthetnek, pedig, ha utána
gondolnak, egy könyvtári gyűjtemény anyaga 
rendkívül változatos. A „megszokott” papíralap
anyagú dokumentumokon kívül léteznek itt még 
bőr, pergamen, fa, textil információhordozók, 
fém és csontdíszítések is. Pl.: fatáblás kódexek, 
tóratekercsek fatokban, selyemtérképek, se
lyemplakátok, textilkötósek, glóbuszok stb., 
ezért nekünk, restaurátoroknak törekednünk 
kell arra, hogy többféle anyag ismeretével ren
delkezzünk.

A Magyar Képzőművészeti Főiskola tárgy
restaurátor szakán egy papírborítású hintalovat 
választottam diplomamunkának.

1. ábra

Itt, a Könyvtárban, a sokéves szerzett, vál
tozatos restaurátori munkám során szerzett gya
korlatom és tapasztalatom segített a sérült mű
tárgy helyreállításában is, - „így került a hintaló 
az asztalra”.

Egy rossz állapotú „egyedi műtárgy” helyre- 
állítása a restaurátor számára mindig nagyszerű 
feladat; megoldása elméleti felkészültséget és 
rutint igényel.

Ugyanakkor az ilyen összetett munkák ta
pasztalatértéke óriási és rendkívül tanulságos.

Az erősen sérült papírborítású hintaló - amit 
a Kiscelli Múzeumtól kaptam restaurálásra - 
olyan egyedi darab, melynek esetében fontos a 
restaurálás megkezdése előtt és folyamán 
együttműködni természettudományos szakem
berekkel.

A siker érdekében a restaurátor sem nélkü
lözheti a megfelelő tudományos eljárások, a vizs
gálati módszerek megismerését, használatát.

A hintaló a két világháború között készült, 
Eszterházy Petemé ajándékozta a Múzeumnak. 
A tár vezetőjének az volt a kérése, hogy mérjem 
fel az állapotát és ennek megfelelően történjék a 
konzerválása illetve restaurálása.

A hintaló különféle anyagokból készült; fá
ból, papírból, találhatók rajta funkcionális kiegé
szítők még bőrből, fémből, textilből és szőrből.

Első pillantásra egy elhasznált, elkopott já
ték benyomását keltette. A ló ergonómiai mérete 
alapján kb. egy 4-5 éves gyerek játéka lehetett.

A teste szerkezetileg és készítéstechnikai- 
lag famagra készült papírborítás.

Sérülését a nem megfelelő tárolás, a pára- 
tartalom, a természetes elhasználódás (életmód- 
történeti vonatkozások) és a felhasznált alap
anyagok egymásrahatása okozta. (1.2.3. ábra)

A maradványok alapján hitelesen kiegészít- 
hetőnek és helyreállíthatónak találtam, úgy, 
hogy mint játékszer ismét tükrözhetné a gyer
mekszobák kedvelt tartozékaként a régi, ma 
már oly ritka meghitt hangulatot.

Ilyen darab a múzeumi gyűjteményekben 
ritkán fordul elő.

A restaurálásához semmilyen felhasználha
tó szakirodalmat nem találtam, és így csak a pa- 
pírrestaurálás során szerzett tapasztalataimra 
támaszkodhattam. Nem volt kétséges, hogy elő-
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2. ábra

szőr a hintaló sérüléseit kell kijavítani, a testnek 
vissza kell nyernie a stabilitását; a rekonstrukció 
kérdése viszont etikai megítélés szempontjából 
vitatémának bizonyult (kopott valóság, vagy tel
jes felújítás). Az állásfoglalások meglehetősen 
változatosak voltak. A döntés joga és felelős
sége a restaurátoré.

A restaurálást röntgenfelvételek készítése 
előzte meg. Az alaptest lucfenyőből készült és a 
felvételeken jól látszott a szerkezet: több darabból 
készült szegezéssel, enyves ragasztással, csa
polásokkal és átlapolással. A has üreges. (4.ábra)

3. ábra

A továbbiakban a farészek vizsgálatára, 
restaurálására, valamint a hintaló kialakulásá
nak történetére nem térek ki részletesebben, 
hanem a papírborítás helyreállításának nehéz
ségeit vázolnám fel. A ló testi felépítését úgy ol
dották meg, hogy többrétegű papírt ragasztottak 
a favázra. Ez a borítás a lábakon lefelé haladva 
fokozatosan megszűnik.

4. ábra
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A ló színe szürkésfehér, almásderest utá
noz. A foltos hatást festékkel fröcskölve, ponto
zott mintával érték el. Az orrlyukakat és a száj
rést pirosra festették, a szemeket és a patákat 
pedig feketére. A fejen szegekkel rögzített bőr
fül található. A nyakon és a szájon bőrszíj fut vé
gig. A nyomok alapján volt, de hiányzott a nye
reg, nyeregtakaró, kengyel, kantár, sörény.

A műtárgy bemutatása után most rátérnék 
a károsodás mértékére, amelynek jellege főként 
fizikai eredetű volt. A felületet feltűnően vastag 
emberi eredetű szennyeződés borította, arra le
hetett következtetni, hogy a színe jóval világo
sabb lehetett. A használattól elég erősek a ko
pásnyomok.

A fa alaptest száradásának következmé
nyeként a felületi papírréteg az illesztések men
tén megrepedt, lyukak, rések keletkeztek. Mind
ezt a használat, a készítéstecnika illetve a fa 
mozgása okozta. Mint tudjuk, a fa keresztirány
ban jelentősen, hosszanti irányban alig szárad 
össze. A lábrészeken sok a felhólyagosodás, le- 
mállás. A szegnyomok környékén rozsdafoltok 
láthatók, a fémoxidok beivódtak a szerkezeti 
anyagokba. A használat okozta károsodásokon 
kívül tehát a cellulózláncok lebomlásához hoz
zájárult még a nem megfelelő fény, nedvesség, 
különböző gyantasavak, az olajfestók száradó 
olajtartalmának oxidációja, a famagból eredő 
szerves savak.

Nagyon jelentős károsító hatása volt annak, 
hogy a papírborítás faköszörületet, illetve lignint 
tartalmazó gyantaenyvezésű újságpapírból ké
szült, amely 70-80 % facsiszolatot tartalmaz. A 
lignintartalom könnyen lehasadó szerves sava
kat termel, fényre érzékeny, az anyag színét 
megváltoztató csoportokat is tartalmaz - sárgu- 
lás áll elő.

Ragasztóanyagnak a már önmagában is 
savas kémhatást okozó állati enyvet használtak.

S ezzel már rá is tértem a ló borításának 
készítésére, amely a következőképpen történt: 
újságpapírt darabokra téptek, és ezeket a szele
teket a formának megfelelően rétegesen egy
másra ragasztották, a rétegek közé enyvet ken
ve. Vizsgálat derítette ki, hogy a kötőanyag 
enyv, a felületi festék pedig olajfesték. (Fuxin 
hatására szineződtek vörösre az enyv és az 
enyvezett papírrétegek. Szudán fekete B rea
gens bizonyította az olajfesték alkalmazását. Só
sav segítségével bizonyítottam a gipsz alapo
zást.)

A következőképpen összegezhetők a réte
gek:

a faalapot megkenték enyvvel, erre kerül
tek az enyvezett újságnyomó-papírétegek. Ezt 
követte a gipsz alapozás és a felületi festés.

A restaurálás menete:
A felület mechanikai tisztítását radírporral 

végeztem el. A vastag szennyeződések miatt 
nem mindenütt eredményesen.

A nedves kezelést próbatisztítással kezd
tem. A pozitív töltésű szennyeződések eltávolí
tására zsíralkoholszulfátos habbal próbálkoz
tam. Sikerrel jártam, mert a hab felületaktív
anyag lévén hatásosan tisztított és nem nedvesí
tette át a papírrótegeket.

A tisztítónégyszögre vékony japánpapíron

5. ábra 6. ábra
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keresztül vittem fel a habot vatta segítségével 
körkörösen. Azért használtam japánpapírt, mert 
ezen keresztül a dörzsölés nem okoz további 
sérüléseket, az anyaga pedig töltetlen, magába 
szívja a fellazult szennyeződéseket.

Ezzel a módszerrel látványos eredményt ér
tem el, és elkerülhettem erősebb tisztítószer 
használatát (5. ábra).

A festékréteg pergett, mert öregedés hatá
sára csökkent az adhéziós erő, illetve a rétegen 
belüli kohéziós erő. Fixálnom kellett, hogy meg
erősítsem a festékréteg tapadásait. Ehhez a 
1,5%-os Regnál (polivinil-butirál) oldat volt meg
felelő, egyenletesen permetezve, szétporlaszt- 
va. Azért felelt meg erre a célra, mert fény hatá
sára nem sárgul.

Jó lett volna elkerülni, de sajnos szükséges 
volt a papírborítás leszedése ahhoz, hogy meg 
tudjam állapítani a farészek károsodásának 
mértékét. A lebontáshoz gőz alkalmazása tűnt a 
legmegfelelőbbnek. Előnye: a papír nem nedve 
sedik át teljesen, nem mállik szét, az enyv gyor
san felpuhul, a meleg gőz hamar elpárolog.

Mindez óvatos, türelmes, hosszadalmas 
munkát igényelt. A puhítást a repedéseknél 
kezdtem el. A leszedett masédarabokat nem ne
hezítettem le, mert ugyan a gyors száradás kö
vetkeztében újra merevvé váltak, nehezítés 
esetén összellleszthetetlenül kinyúlva száradtak 
volna meg. így leszedve a darabokat még job
ban láthatóvá vált az újságtöredékek savassá

ga. A mérések 4,8-5,5 közötti pH értéket mutat
tak. A semlegesítés szükséges volt, vagy leg
alább lehetőség szerint valamennyire csökken
teni a savasság mértékét. A papírmasé töredé
kek belső rétegét Borax-szal (nátrium-tetra-bo- 
rát) kezeltem. Ezt a szert szublimáló tulajdonsá
ga alapján választottam ki; ez azért fontos, mert 
az enyvrétegeken is át tud diffundálni.

A papírborítás lebontása után láthatóvá vált 
a faszerkezet és annak állapota (6. ábra). Csak 
röviden térnék ki a fa kiegészítésére. A ragasztá
sok, pótlások kétkomponensű epoxl típusú ragasz
tóval, hegyikréta és faliszt keverékével történtek.

A csiszolás, formára igazítás után úgy talál
tam, hogy semmiképpen nem hátrányos, ha egy 
izoláló papírréteget helyezek a fatest és a papír
masé közé. Ez 0,83%-os Borax-szal átitatott szá
raz japánpapírral történt. Ragasztónak 2 rósz 
Glutofix-et (metil-hidroxi-etil-cellulóz) és egy rósz 
Planatolt (polivinil-acetát) alkalmaztam, az utób
bit az erősebb kötés érdekében. A Glutofix a visz- 
szaoldás lehetőségét biztosította.

A rideg, merev mase ragasztó hatására (2 
rész Glutofix, 1 rész Planatol) vált ismét nedves
sé, formálhatóvá, könnyebben idomult a test for
májához visszahelyezésekor. A gyors száradás 
ellen és az erős kötődés érdekében a testet sza
laggal körbetekertem, így maradt bandázsolva a 
teljes kiszáradásig. (7. ábra)

A nagyobb hiányokat japánpapírral pótol
tam, a kisebb repedéseket pedig krétával ke-

7. ábra
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tí. abra

vert papírróteggel, amelynek enyvezőanyaga 
2%-os Glutofix volt. (8.ábra)

A Kálcium (Ca) tartalom a felület szilárdsá
gát és simaságát segítette elő. Nagyobb hiá
nyoknál a már japánpapírral pótolt felületeket az 
egyenletesség érdekében enyves krétával ala
poztam.

A retusálásnál fontos szempont volt a fes
ték eltávolíthatósága, jó fedőképessége, fény
stabilitása, kötőanyaga pedig ne tartalmazzon 
olyan vegyületet, amely a tárgyat károsítja. 
Ezeknek a követelményeknek leginkább a tem- 
perafestókek felelnek meg.

A retusált helyeken, hogy az eredetivel kö
zel megegyező fényt alakítsak ki, papírlakkal

fújtam át. Ez nem képez merev filmet, nem repe
dezik, mint más lakkok.

A papírborítás restaurálását a rekonstruk
ció követte, az eredeti nyomok, információk sze
rint pótoltam a hiányzó tartozékokat (nyereg, 
kengyel, kantár, lófarok stb. (9. ábra)

A rekonstrukció-megoldás helyességét leg
jobban az a kiállítás bizonyította, amelyet 1993- 
ban, „Régi idők karácsonya" címmel rendeztek 
meg a Kiscelli Múzeumban.

A hintaló megfelelő helyen, hitelessé vará
zsolt körülmények között, a többi kiállított 
tárggyal, játékokkal együtt hűen tükrözte a való
ban meghitt ünnepi hangulatot.

Meggyestátvyné Ádám Ágnes 
Restauráló Laboratórium

9. ábra

18



Fölöspéldány központ és tárolókönyvtár - hasznosítási
és értékesítési stratégiák

A térképen 30 kilométer hosszú vonal. Kiin
dul Törökbálintról, a „Depó-városból”, bekanya
rog a belvárosi Hold utcába, hogy aztán a rákos- 
palotai Régi Fóti útnál véget érjen.

E vonalon - egymástól igencsak kalandos 
távolságra eső három ponton - térképünkön be
jelölhető a Nemzeti Könyvtár egyik, a Várhegy 
felől nem Is egészen ismert osztályának, a Fölös
példány központ és tárolókönyvtárnak térbeli el
helyezkedése'.

Törökbálinton találhatja az utazó a tároló
könyvtárat. Három szintjén a mintegy 150.000 kö
tetes saját állományt, a többezer kötetes - könyv
tárközi kooperációval létesített - ott tárolt perio
dika anyagot, a HITÁR-t, az amerikai (ismét sok 
tízezres) „alapítványi könyveket”, valamint mind
azt a vegyes, ám még őrzendő dokumentumtö
meget, melyet az OSZK különböző főosztályainak 
felkérésére rövldebb-hosszabb ideig - funkciónk
ból kifolyólag - tárolunk.

Az idén kialakított Hold utcai központban 
körülbelül 100.000 kötet „fölöspéldányt” raktáro
zunk. Az állománynak megfelelően itt két feldol
gozó csoport működik: a modern, ill. a régi köny
veké. Itt van a könyvforgalmi csoport is, melynek 
feladata a könyvtárközi Információs és szállítási 
kooperáció, valamint ugyanitt az osztályvezetés is.

Rákospalotán mintegy 130.000 kiadványt 
őrzünk, ugyancsak több szinten. Az anyag jelen
tékeny része periodikum, továbbá modern és 
régi könyvállomány. Az ottani feldolgozó csoport 
végzi a tartalmilag vagy állapotuk miatt már va
lóban véglegesen haszontalanná vált kiadvá
nyok Ipari hasznosításának előkészítését és 
összeállítását is.

Az előbbiekből következik, hogy az osztály 
tevékenységi köre két, egymástól némileg el is 
különíthető területet igyekszik lefedni: a fölös
példányok begyűjtését, raktározását, feltárását 
valamiféle hasznosítás/értékesítés céljából, va
lamint a tárolókönyvtári komplex feladatokat.

Ez a cikk most - terjedelmi okok miatt - fő
ként csak a fölöspéldányok ügyével foglalkozhat.

*

Az alexandriai könyvtár felógetése, mint az 
köztudott, annak Idején meglehetősen botor cse
lekedet volt. A személyes emlékezet hajdanvolt
jában, mintegy négy évtizeddel ezelőtt, az akko
riban államosított magán- és egyházi könyv

tárak állományának bizonyos részét nem éget
ték ugyan el, de bezúzták vagy elkallódott. (Ez 
az utóbbi meghatározás némileg eufémizmus!) 
Kőhalmi Bélának és tudós könyvtáros társainak 
érdeme, hogy a pusztulásra ítélt, kallódó anyag 
másik részét különféle Irdatlan raktárakba, pin
cékbe, kastélyszárnyakba sikerült összegyűjte
ni, némileg feltárni és - részben - működő 
könyvtáraknak felajánlani.

Ugyanakkor azokban a működő könyv
tárakban is folyamatosan és „kampány-jelleg
gel" fölöspéldányok képződtek, melyeknek az
tán megsemmisítését, elzárt helyen történő őrzé
sét, vagy akár könyvtárközi hasznosítását töb- 
bó-kevésbé intézményesen egységesítették. Az 
„előidők” ideológiai rigorozitásának enyhülésé
vel egyidejűleg, a fölöspéldányok még mindig 
folyamatosan beáradtak különböző neveket vi
selő előd-szervezeteinkbe.

A jelenlegi Fölöspóldány központ raktárállo
mányának alapjai e két forrásból származtak. Az 
évek során utánpótlásuk többé-kevésbé rend
szeres volt: az ügyszeretőbb könyvtárak alkalmi 
selejtezési listáikat mai napig is folyamatosan 
megküldik, olykor lehetőségünk nyílik nagyobb 
állományrészek, ill. akár megszűnő gyűjtemé
nyek (pl. KISZ KB) komplett anyagának meg- 
öröklósére. Ingyenes jegyzékeink anyagát gaz
dagítja az amerikai alapítványi könyvek - bizo
nyos értelemben különleges eljárást kívánó - ki
tűnő „maradók” szakanyaga. Az OSZK Gyarapí
tási osztályával is kialakult a - mindkét fél szá
mára előnyös - átadás/átvótell kooperációnk.

A feladatok folyamatos, rendszeres „keze
lése” az osztály számára három körben csopor
tosítható „kihívást" jelent:

- közülük lepelső és legfontosabb A HASZ
NOSÍTÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS KIHÍVÁSA;

- a gyarapítás örömét és gondját nevezhet
jük úgy is, hogy A BEÁRAMLÁS KIHÍVÁSA;

- a közismert harmadik pedig, A RAKTÁ
ROZÁS KIHÍVÁSA.

Optimális esetben e háromnak kell jól és 
egyidejűleg megfelelni. Objektív körülmények 
(pl. raktári férőhelyek), a véletlenszerűségek já
téka (pl. beáramlás minősége, mennyisége), a 
külső gazdasági háttér pillanatnyi alakulása 
(egy-egy adott könyvtár vásárlói szándékát meg
határozó költségvetési, vagy alapítványi helyze
te) bonyolítják nálunk Is a feladatmegoldást.
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. Bizonyos kialakult rendszert követve, bizo
nyos koncepciók szerint lehetőleg előre gondol
kodva, olykor bizonyos órtéjl^sítgaL eredmé
nyekkel - az osztály teszi a dolgát:''w

Sokévi tapasztalatukra támaszkodva, a fel-

, •£2^éfjEi®ték.8í§§¥it5ta „áras” Jegyzó- 
íteMÍéfffé ÖőllozŰtík* (^feladványok árazását az 

hlyáVafós^tikNi^'feecsüse végzi. Az árak 
a kurrens antikvár 

tételes jegyzékeket címlis
ták’& Zárján irhiíifé^y Í50 magyarországi könyv
tárnak rendszeresen megküldjük. Listánkon va
lamennyi hazai könyvtártípus szerepel. 1993 óta 
a „megcélzottak” körét - a Jegyzékek tartalma 
szerint specializáljuk. Általános tematikájú ösz- 
szeállítást pl. a közepes nagyságú közművelődé
si könyvtárak is kapnak. Ugyanők viszont nem 
kapnak 17-18. sz-i, magasabb árfekvésű, un. ré
gi anyagot feltáró összeállításainkból. Ingyenes 
listáinkkal elsősorban a különösen nehéz hely
zetben lévő könyvtárakat igyekszünk megkeresni. 
Részben a Nemzetközi csereszolgálattal együtt
működve, sokszor viszont attól függetlenül, a ha
táron túli magyar könyvtáráknak és oktatási In
tézményeknek is küldünk fölöspéldányokat.

Általánosságban elmondható: a raktári állo
mány 75-80%-a listákra kórül. Ezeknek kb. 
30%-a áras jegyzékre. Utóbbiak árbevétele 
emelkedő tendenciájú: 1992-ben Is még csak 
szerény, a következő évben már 600.000 Ft. 
1994-ben pedig már valamivel 1.000.000 Ft. fe
letti végösszeg várható.

Mindezek alapján kidolgoztuk hasznosítási 
(Ingyenes szolgáltatás) és értékesítési (áras 
szolgáltatás) „stratégiánkat”:

Az alapelv az, hogy a könyvtárak és a 
könyvkiadás jelenlegi gazdasági-kulturális hely
zetében mindkét forma egyenértékű és rangú! 
Tapasztaljuk, hogy ingyenes jegyzékeink kere
settsége változó: a növekedési tendenciával 
párhuzamosan megnőtt a konkrét - előre jel
zett - Igények száma. Ez elsősorban az Igénye
sebb társadalomtudományi szakkönyvekre vo
natkozik. (Állományunk sajátos „tranzit” Jellegé
ből és munkaszervezésünk, raktárhelyzetünk 
adottságaiból fakad, hogy a teljes készletet feltá
ró katalógus hiányában - aminek létrehozását 
költségesnek és feleslegesnek érzem - könkrót 
igények teljesítésére csak Igen bajosan tudunk 
vállalkozni!) Konkrét kiadványok keresőit így arra 
kérjük: figyeljék folyamatos összeállításainkat!

Ingyenes Jegyzékeink egyik legújabb típusa 
az amerikai „alapítványi” anyag visszamaradt

fölöspéldányainak listája. Ezt az igen értékes, 
sokszor kurrens, idegennyelvű - és kereskedel
mi forgalomba semmikor sem kerülhető - anya
got elsősorban felsőoktatási intézmények, kuta
tóhelyek könyvtárainak figyelmébe ajánljuk.

Áras jegyzékeinken többnyire olyan kiadvá
nyok szerepelnek, amelyekkel antikváriumokban 
(néha ott is csak ritkán) találkozni lehet: klasszi
kusok, segédkönyvek, nívós szépirodalmi és 
szakkönyvek. Mivel őrzünk Ilyen vagy olyan okok 
miatt „cenzúrázott” 20. sz-i magyar könyveket Is, 
terveink szerint az ezekről készített áras jegyzé
kekkel csak egy egészen szűk, tudományoos 
szakkönyvtári kört fogunk megcélozni. (Ez utób
bi könyvek állaga egyébként különösen kritikus.) 
Ugyanígy speciális jellegű az un. „régi könyvek” 
csoportja is. Szellemi értékük, sok esetben köny
vészeti becsességük, mennyiségük, Jelenlegi tá
rolási körülményeik és - ha szabad így monda
ni - „sajátos” tulajdoni státusuk megkülönbözte
tett eljárásmódot és „stratégiát” kíván.

1800 ill. 1850 előtti kiadványaink raktárál
lománya mintegy 70.000 kötetes. Eredeti tulaj
donosaik kiléte mára már többnyire azonosít
hatatlan. Külön csoportot képeznek viszont ezen 
belül az 1950-es évek elején megszüntetett egy
házi (szerzetesi) könyvtárak könyvei. Mintegy 
12-15.000 kötet. Az 1994. évi főigazgatói döntés 
értelmében, a minden esetben szokásos OSZK- 
előválasztást (Gyarapítási osztály, Régi könyvek 
tára) követően, az adott egyházi könyvtárak Ja
vára a könyveket visszaszolgáltatjuk. Ennek elő
feltételei a következők:

1. a kiadványból legyen egyértelműen, ál
lománybélyegzővel megállapítható a tulajdonos 
könyvtár;

2. e könyvtár földrajzilag a jelenlegi or
szághatárokon belül legyen;

3. az egyházi könyvtár (ill. szerzetesrend) 
jelenleg is hivatalosan működjék és a nemzeti 
vagyont képező könyveknek szakszerű könyv
tári megőrzését, feltárását tudja biztosítani;

4. az átadás/átvétel alakilag szabályszerű
en, hivatalosan történjék, dokumentációjának 1 
példánya az OSZK központi irattárában is meg
őrzésre kerüljön.

A visszaszolgáltatás 1994 szeptemberében 
elkezdődött. A Magyar Ferences Könyvtár és 
Levéltár visszakapta az első 193, a Kegyesrendi 
Központi Könyvtár az első 5 kötetet. A bencé
sek, a ciszterciek, az irgalmasrendiek, a jezsui
ták, a pálosok és premontreiek eddig kigyűjtött, 
összesen kb. 60^70 kötetének visszaszolgáltatá
sé-folyamatban van. A részbén trépniken (!) tár 
roll „régi anyag" folyamatos feldolgozásával

20



párhuzamosan, a maradéktalan visszaszolgálta
tás hosszabb időt igényel.

A „régi könyvek" esetében is az értékesítési lánc 
a szokásos: OSZK - könyvtárak - antikváriumok.

Az elkövetkező 4-5 évre a fölöspéldányok 
keresletét, Ili. hasznosítását/értékesítését a kö
vetkezőképpen prognosztizáljuk:

A gazdasági, könyvkiadási háttér a könyv
tári igényeket növeli, de mindenképpen leg
alábbis a jelenlegi szinten tartani fogja. Az antik
várium! felvevő piac kereslete ezzel párhuza
mos, de mindenképpen „fizetőképesebb” lesz. A 
régi könyvek esetében két - egymással ellenté
tesen ható - keresleti tendenciával kell számol
nunk: a hazai könyvtári és kereskedelmi piac fo
kozatosan telítődik, a vásárlóképes kereslet 
könyvtári viszonylatban radikálisan csökken; il
letve - ezzel éppenséggel ellentétesen - egy 
szőkébb piaci vásárlóréteg „értékmegőrző”, rit
kaságokat gyűjtő tendenciája folytán lassú nö
vekedést mutat.

A várható kereslet tartalmi szempontjait Illető
en a következő évek érdekes változást hozhatnak:

feldolgozási, tárolási gondok - és az olva
sási szokások, ízlésváltozások - eredménye
ként ingyenes jegyzékeinknek az a 70-es, 80-as 
évekből származó törzsanyaga, ami jelenleg a 
könyvtárak számára még nagyonis kelendő, fo
kozatosan értékét veszti majd. Megnövekszik 
ugyanakkor a klasszikusok, a kézikönyvek és a 
még csak ezután megírandó lektűr-irodalom ke
resettsége. Főként különböző szintű oktatási in
tézmények könyvtárainak fölöspóldány-igónye 
fog, igen erős mértékben, növekedni.

Mindezek alapján (akár évente) könyvtári 
címjegyzékeinket finomítani, specializálni kell! 
Az ingyenes könyvek „területi szórását” még In
kább a vidéki (valószínűleg a gazdaságilag el
maradottabb) területekre kell majd koncentrál
nunk, és - még ha ez nagyobb munkával jár is - 
a legszegényebb könyvtárakat kell egyre in
kább megkeresnünk. A hazai és a határokon kí
vüli oktatatási Intézmények könyvtárai nyilván
valóan ezután is fontos partnereink lesznek. 
Várható az OSZK Nemzetközi csereszolgálat 
igénynövekedése is.

Áras fölöspéldányalnk antikvár vásárlói kö
rét az elkövetkező 4-5 évben vidékiekkel is bő
víteni kell! Ennek első lépése lehet egy - az ő 
számukra is meghirdetett - árengedményes 
aukció, pl. az eladatlan régi könyvekből.

A hasznosítás és értékesítés kihívásának 
prognosztizálása csak akkor reális, ha a jelenle
gi és a várható fölöspéldány-készletről valami
féle reális képet alkotunk.

Évi 20-25.000 kötetes ingyenes és áras 
összforgalommal számolva, a jelenlegi mintegy 
230.000 könyvtári egységet képező raktárállo
mányunk első pillantásra még az esetben is 
megfelelő háttérnek tűnik, ha ennek 1/3-a bizo
nyosan selejt: tartalma, állaga miatt kizárólag 
ipari hasznosításra kerülhet! (A periodika eseté
ben ez az arány még rosszabb.) A gond nem is a 
számokkal van! Amennyiben a keresleti tenden
ciák előbbiekben vázolt prognosztizálása helyt
álló, a pillanatnyi standard fölöspéldány-készlet 
jelentős része a könyvtárak/antikváriumok szá
mára érdektelenné válhat.

A korábbi évekhez viszonyítva, a beáram
lás csekély. Mert igaz ugyan, hogy a könyvtárak 
megszűnésének tragikus görbéje változatlan, 
ám a fenntartók - minden jel szerint - a maguk 
szempontjai szerint döntenek a bezárandó 
könyvtárak állományának sorsáról. Raktárkész
letünk inkább a könyvtárak rendszeres selejtál- 
lományából gyarapszik. Mivel sokszor csak a 
helyhiány a selejtezések oka, számunkra érté
kes, más könyvtárak által keresett kiadványok
ra találhatunk még ilyenkor is.

Mindent egybevetve: a csökkenő gyarapo
dási tendenciák ellenére, a beáramlás kihívása 
valószínűleg nem okoz megoldhatatlan problé
mát a következő 4-5 évben. A távolabbi jövő 
pedig - alighanem - egészen más feltételrend
szerekkel építkezik.

Sajátos gond azonban a raktározás kihívása.
Akár meg tudja fogalmazni az ember, akár 

nem, létezik bizonyos elméleti raktári „forgatási 
idő”, amely alatt optlmáis lenne a raktárkészlet 
kicserélődése. Az osztály hatékonysága nem
csak a hasznosítási/értékesítési mutatók alaku
lása alapján minősíthető, hanem - és ez aligha
nem éppen olyan fontos - az állomány kicseré
lődésének időigénye szerint Is. Számomra nem 
tűnik előnyösnek az a nézet, amelyik - matema
tikailag elhanyagolható valószínűségi kalkulus
sal - lándzsát tör „talán-talán-esetleg-valami- 
kor" hasznosítható állományrészek bizonytalan 
idejű raktározása mellett, mindezért adott férő
helyünk, raktári fogadókészségünk „bedugulá
sával” kellene fizetnünk. A Fölöspéldány köz
pont valóban csak „tranzitállomás”! A 90-es 
években ennyi - és nem több a funkciója!

Az osztály munkatársainak dolga, és a min
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denkori osztályvezetőnek a felelőssége, hogy 
legjobb szakmai tudásuk, III. feltételrendszerük 
ismeretében meghatározzák, mik kerüljenek 
„ipari hasznosításra”.

Munkánk jellegéből, az osztály térbeli tago
zódásából következik, hogy folyamatosan szállí
tási kapacitást Igénylünk. Ezt minden esetben 
eddig meg Is kaptuk.

A fölöspéldányok raktárhelyzetóről elmond
ható: elegyes! Rákospalotán jó, a Hold utcában 
jó III. nagyon rossz, összességében előbb-utóbb 
szűkös! A Zoltán utcaival egybevetve, új telep
helyünk raktárgondjai elenyészőek, ám még 
mindig problematikus a Hold utcai mélypincében 
lévő raktárunk, ahol több tízezer kötetünk (köz
tük a régi könyvek) trepnin, gúlázva állnak, mint 
a rómfilmekben. Megoldás az lehet, ha egy má
sik pinceszint beládázott (kőnyomatos?) anyagát 
vógre-valahára elszállítanák a tárolókönyvtár e 
célra rezervált, hónapok óta kihasználatlanul tá
tongó raktárhelyére. Reményeink szerint így a 
Hold utcában még valamelyes helyhez jutnánk, 
melynek bepolcozása után a régi könyvek ál
lagvédelme és hozzáférhetősége realitássá vál
hatna.

A törökbálinti tárolókönyvtár részletesebb 
ismertetésére talán más alkalommal lesz mód. A

hasznosítás egynémely problémáját azonban 
máris jelezni próbálom.

A tárolókönyvtár jelenleg: előzetes elvárá
sok harcának zajtalan színtere!

Egyrészt: voltaképpen még él az angol
szász típusú, modern országos központi háttér- 
könyvtár koncepciója, erős szépirodalmi, enyhe 
társadalomtudományos gyűjtőköri dominanciá
val. Sajnos a korábbi kötelespóldány-szolgálta- 
tás megszűnt. így a gyarapítás a minimálisra re
dukálódott. A hatékony tárolókönyvtári koncep
ció a kialakítás stádiumában rendkívül eszköz
igényes (gépi adatfeldolgozás, Információszol
gáltatás, szövegközlés stb.).

Másrészt: a HITÁR-állomány felhasználtságl 
mutatója - óvatos fogalmazással Is - rendkívül 
alacsony. Nem is annyira háttér-raktárként, in
kább raktár-temetőként funkcionál.

Végül harmadrészt (és ez már alighanem a 
„tárolás” szó sugallatából ered): a tárolókönyvtár 
lerakodó- és elpihenő helye mindannak az időn
kénti kiadványtömegnek, amelyeknek már - az 
egyébként súlyos helyhiánnyal küszködő - Nem
zeti Könyvtár sehol másutt helyet adni nem tudna.

Az elvárások egytől-egylg jogosak. A baj 
csak az, hogy nem párhuzamosak.

Hoványi János
Fölöspéldány központ és tárolókönyvtár

osztályvezető/e

A Fötöspéldány Központnak küldött köszönő levelek

Kapisztrán Szt. Jánosról nevezett BUDAPEST 1024
Ferences Rendtartomány Margit körút 23.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
Fölöspóldány Központ
Budapest, V., Hold u. 6.

Hoványi János osztályvezető úrnak

Tisztelt Hoványi úri

Könyvtárosunk, Fáy Zoltán tájékoztatott arról, hogy né
hány régi kolostorunk könyvtárának egy részét, mintegy 193 
tételt Önök a Magyar Ferences Könyvtár részére visszaszol
gáltatták.

Engedje meg, hogy köszönetemet nyilvánítsam kész
ségükért, amellyel rendelkezésünkre álltak és állnak a feren
ces állománybélyegzósű könyvek visszaszármaztatásában. 
Rendtartományunk újra bontakozó tevékenységéhez komoly 
segítséget jelent mindez.

Amennyiben a magunk részéről bármiben segítségükre 
tudunk lenni, kérjük, bizalommal forduljanak hozzánk.

Budapest, 1994. szeptember 14.
tisztelettel:

Dr. Várnai Jakab OFM 
tartományfőnök

ORSZÁGOS 1051 BUDAPEST,
KÖZOKTATÁSI INTÉZET Dorottya u. 8.

Etnikai és Nemzetiségi Kisebbségi Központ

Országos Széchényi Könyvtár
Poprády Géza úrnak
mb. főigazgató

Tisztelt Főigazgató Úr!

Az Országos Közoktatási Intézet Etnikai és Nemzetisé
gi Kisebbségi Központjának munkatársai a XXI. kerületben 
(Csepel) létrehozták az első cigány kísérleti óvodát és felzár
kóztató iskolát, melyet 1994. február 21-én Göncz Árpád 
köztársasági elnök úr avatott fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Országos Széché
nyi Könyvtár Fölöspéldány Központjának, hogy olyan anyagot 
állított össze az első kísérleti óvoda és felzárkóztató iskolá
nak, ami nélkül ez az intézmény igen nehezen működhetne.

Gyors és önzetlen segítségüket ezúton is megköszönöm.

Budapest, 1994. március 12.

Tisztelettel:
Juhász György 

központigazgató
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KIÁLLÍTÁS
150 éves a Himnusz

Emlékkiállítás az OSZK Zeneműtárában

Az 1993-as centenáriumi Erkel-rendezvé- 
nyek záróakkordjaként 1994 Júniusában a Him
nusz születésének 150. évfordulójára emléke
zett az ország. Az eredeti szerzői kéziratot őrző 
Zeneműtár kamarakiállítássai tisztelgett az ese
mény előtt. (A látványterv Csereklyei Szonja ki
rakatrendező vizsgamunkája.)

A három vitrinbe, három tematikai egység
be komponált dokumentumok a himnusztörtóne- 
tl előzményektől (a XVIII. század néphimnusz- 
kónt énekelt magyar katolikus népénekeitől) az 
Erkel-mű leggyakrabban játszott, Dohnányi által 
hangszerelt partitúrájáig mutatják be a Himnusz 
történetének jellegzetes sorsfordulóit.

Az első vitrinben hangsúlyos helyen állítot
tuk ki Joseph Haydn császárhimnuszának, az 
1797-ben komponált Gott erhalte-nak egykorú 
kiadását. A Monarchia hivatalos himnusza - bár
mily nemesveretű dallam volt is - Magyarorszá
gon sohasem tudott népszerűvé válni: magyar 
szövegű változatát mindannyiszor ellenséges 
politikai közérzület vette körül.

A közösségi alkalmak egységes nemzeti 
himnuszának kimunkálására, a Haydn-mű he
lyettesítésére 1843-ban született meg Egressy 
Béni Szózata, egy évvel később Erkel Ferenc 
Himnusza. Mindkét zenei jelige egy reformkori 
nemzeti színházi pályázat díjnyertes pályaműve, 
s a bíráló bizottságok döntése örök időkre érvé
nyes igazságokat fogalmazott meg. A Himnusz 
esetében Erkel műve olyan alkotás, hangzott az 
1844. június 16-án nyilvánosságra hozott testüle
ti vélemény „..mint a melly a mellett, hogy 
magyar jellemű, s a költemény szellemét 
leginkább megközelítő, a két főkívántatósá- 
got is, t.i. a dallamegyszerűséget és hymnu- 
szi emelkedettséget legszerencsésebben 
megközelfté." (Honderű, 1844. jun. 22.)

A Himnusz-pályázat alapdokumentumait, a 
nyertes Erkel-mű pályázati partitúráját, a Köl- 
csey-vers facsimiléjét, a nemzeti színházi bemu
tató plakátját a középső vitrinben helyeztük el. 
Ugyancsak Itt kapott helyet Liszt Ferenc zene
kari partitúrájának első kiadása is, az a grandió
zus zenekari fantázia, mely Liszt magyarságá

nak beszédes bizonyítékaként egyetlen műben 
állított emléket az eszmeileg is összetartozó két 
szimbolikus dallamnak, a Szózatnak és a Him
nusznak („Szózat und Hymnus. Zwel vaterlán- 
dische Dichtungen", 1873).

A 3. vitrinben két újságfotó keretezi a Him
nuszhoz kapcsolódó 20. századi kiadványok do
kumentációját. A válogatás a dallam egységesü
lésének történetét követi nyomon egy 1905-ös 
pozsonyi kiadású kottától, Hóman Bálint a Him
nusz egységes éneklésére vonatkozó rendele
tén át, Dohnányi Ernő kongeniális nagyzenekari 
partitúrájáig.

A kiállítást 1994. szeptember 15-lg tekint
hetik meg az érdeklődők.

Szerző Katalin 
(Zeneműtár)
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Balassi Bálint-emlékkiállítás
A magyar nyelvű líra első kiemelkedő kép

viselője 400 évvel ezelőtt halt meg (1554-1594). 
Az V. szinten megrendezett emlékkiállítás sze
rény főhajtás volt e nagy 16. századi, szeren
csétlen sorsú költőnk emléke előtt.

Melyek voltak Balassi Bálint életének meg
határozó tényezői? Édesapjának, a zólyomi fő
kapitánynak hányatott sorsa, Bornemissza Pé
ternek, a kor neves protestáns prédikátorának 
vallásos nevelése, továbbá saját végletekben 
csapongó természete.

Költészetét három vonás jellemzi: vallásos
ság, szerelem és hazafiasság; ezért verselt té
májuk szerint vitézi, szerelmi és istenes éne
kekre szokás osztani.

Már a korábbi ónekmondók, mint Tinódi is, 
magasztalták a magyarok vitézi hírnevét, de a 
humanista Balassi valóságos ódát írt a katonák 
tavaszi újjáéledéséről. Janus Pannonius után ná
la jelenik meg először a viruló természet szép
sége Is. A tavasz dicsérete. A végek dicsére te)

Legszebb szerelmi költeményeit Losonczy 
Annához, Ungnád Kristóf egri kapitány feleségé
hez írta, de futó szerelmei Is versírásra inspirál
ták. Ezekben a reneszánsz költemények antik 
istenei, Istennői gyakran válnak a szerelem kife
jezőivé. Egy középkori hagyományt folytatva 
versfejekbe rejti szerelme nevét. Petrarca min
tájára írja meg Júlla-ciklusát. (A Joannes Secun- 
dus verseiből kölcsönzött álnév Losonczy Anna 
nevét fedi.)

Legmegrázóbb, leginkább szívbemarkoló 
költeményei istenes versei. Ezekben az őszinte 
bűnbánat, az Irgalomért való esdeklés hangja 
szólal meg (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak 
vétkét). Egyik kiváló irodalomtörténészünk sze
rint a magyar költészet legmélyebben vallásos 
költője Balassi Bálint és Ady Endre. Az unitáriu
sok már első ónekeskönyvükbe vettek fel Ba
lassi istenes énekeiből, utolsó versét Pázmány is 
begyűjtötte Imakönyvébe, más énekel pedig az 
evangélikusok és a reformátusok ónekesköny- 
veiben is bőven szerepelnek.

Prózai művel is vallásos természetűek. 18 
éves, amikor megjelenteti németből fordított 
művét Beteg telkeknek való füves kertecs- 
ke címen Krakkóban, 1572-ben „az ő szerel
mes szüleinek háborúságokban való vigaszta
lására”.

Szólni kell még Balassi rendkívüli műveltsé
géről: kilenc nyelven tudott tökéletesen. Török, 
olasz, francia, német, lengyel nyelveken olvasva 
fokozottan érezte a magyar kultúra hiányossá
gait, a hazai nyelvű irodalom hiányát. Szép 
magyar komédiája prológusában ezt bőven ki is 
fejti, és a műveltségtől való Irtózást afféle „bo
lond szokásnak" és „pór szerzeménynek" tart
ja. Ugyanakkor, bár szerelmes verselt nagy 
gonddal csiszolta, azzal nem törődött, hogy azok 
meg is jelenjenek. Művelnek első kiadása Bárt- 
fán, az 1630-as években jelent meg. S bár 1806- 
ig 43 kiadás ismeretes, a nyomdák csak az iste
nes énekeket vették fel kiadásaikba. Szerelmes 
versei csak kéziratban terjedtek, s így maradt 
meg a zólyomradványi Radvánszky-könyvtár 
Balassi-kódexe.

A 40 éves korában Esztergom falainál el
hunyt Balassi Bálintban a magyar költészet ki
emelkedő egyéniségét vesztettük el. Nemzeti 
irodalmunk élvonalába tartozik, Illő, hogy halálá
nak 400. évfordulóján megemlékezzünk róla.

Vidovszky Ferencné
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Keresztury Dezső 90 éve
Teljes és gazdag emberi élet: éz á megálla

pítás illik leginkább a szinte az egész XX. száj 
zaddal egyidős, szüntelenül alkotó KeréSztury 
Dezső pályafutására. Már diákkorában kitűnt 
társai közül szellemi és fizikai adottságaival 
Nemcsak eminens tanuló, hanem iskolai sport
bajnok is volt: az ép testben ép lélek mintája.

A sorsdöntő pályaválasztás idején tudato
san lépett a humán tudományok felé vezető útra, 
az oly kevéssé becsült tanári pályát választva 
élethivatásul. A gimnázium - az akkori Rákóczi- 
ánum - befejezése után Budapesten és Becsben 
folytatott bölcsészettudományi tanulmányokat, s 
közben az igazi értelmiségi színes, sokoldalú ér
deklődésével fordult a zene, a színház, képző
művészetek felé is. Ezt a sokoldalúságát mindig 
megőrizte, amiről nemcsak írásai, hanem min
denkori baráti köre is tanúskodott.

Több tényező játszott fontos szerepet az éle
tében. Az Eötvös Collegium, amelyről később azt 
vallotta: „mater, uxor et filia” volt számára, - hiszen 
diákja, tanára, majd Igazgatója lett ennek a haj
dani neves szellemi fellegvárnak.

Hasonlóképpen döntő jelentőségű volt szá
mára az az idő, amelyet Berlinben töltött, a Hum
boldt egyetem magyar lektoraként, intézeti 
könyvtárosként, a német főváros szellemi életé
nek megflgyelőjekónt. Tevékenységéről képet 
alkothat, aki megkeresi az Ungarische Jahr- 
bücher akkori köteteit, vagy körülnéz a Magyar 
Szemle táján.

A tanári pályát választotta, de középiskolá
ban soha nem tanított, s a régi Eötvös Collegium 
összeomlása után ez a szerepkör le is zárult 
számára. Eltűnt a budapesti egyetem bölcsész
karáról is, ahol magántanár volt, s ahol mindenki 
a legendás hírű Horváth János választott utódját 
remélte, sejtette benne.

Nem mondhatjuk, hogy a politika „sodorta 
el”, hiszen kívánsága, akarata ellenére lett belő
le miniszter: az utolsó magyar „Vallás- és közok
tatásügyi miniszter” - hiszen ez a tárca-megjelö
lés soha nem tért vissza többé. Nehéz Időszak
ban vállalta el ezt a posztot, elsősorban a kultú
ramentés érdekében. A rövid idő alatt, míg e 
tisztséget viselte, megtett minden tőle telhetőt a

kulturális intézmények, kapcsolatok, s főként á 
Hevélés, oktatás nemes hagyományainak föltá
masztásáért a háború utáni romhalmaz közepet
te. Aki ólt már akkor és tudja, mert látta és átélte, 
milyen volt itt a helyzet, elképzelheti, hogy nem 
volt könnyű dolga.

Mikor világossá vált, hogy saját értékrend
jével többé már össze nem egyeztethető válto
zások következnek, egyszer s mindenkorra 
visszavonult a politikától, - ahová úgyis csak a 
kötelességtudat vezette.

Tulajdonképpen csak e tehertől megszaba
dulva bontakozhatott ki igazi egyénisége: a tu
dósi és a költői.

Hivatalai: először a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtára, azután az Országos Szé
chényi Könyvtár kitűnő keretet adtak mindah
hoz, ami az életét, érdeklődését, gazdag és szé
leskörű tudását alkotta.

Amint kivette részét az Eötvös Collegium új
jáépítéséből, ugyanúgy megtette azt a romok
ban heverő Akadémia épületében is, majd men
tette vidéki műemlék-könyvtárainkat, szervezett 
helyi múzeumokat írók, költők emlékhelyein. Fá
radhatatlan kiállításrendező volt: legtöbbször 
nem csak maga tervezte, hanem saját kezűleg 
„kivitelezte”: fűrészelte, szegezte a kiállítások 
„díszleteit”, polcait, pilléreit.

Gazdag irodalomtörténeti munkásságának 
csúcspontja az egész életét átszövő elmélyült 
Arany János-kutatás. Első Arany János-kötete 
1937-ben Jelent meg a Magyar Szemle Társaság 
Kincsestár sorozatában. A felét még 1934-35- 
ben Berlinben írta meg. Számos tanulmány és to
vábbi kötetek után 1990-ben került végre ki
adásra „Mindvégig" című nagymonográfiája, az 
a szintézis, egyúttal a legmodernebb írás Arany
ról, amelyet szinte „szíve vérével” írt meg, amint 
környezete megfigyelhette, és ő maga egy aján
lásban megvallotta.

Félő, hogy irodalomtörténeti munkásságá
nak széles palettáját kevesen ismerik igazán: 
nemcsak folyóiratokban, hanem kötetekben 
megjelent írásai is nehezen hozzáférhetők. A be
avatottakon kívül ki tud eleget Batsányi-kutatá- 
sáról, Berzsenyi iránti meleg vonzalmáról, vagy
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értékeli igazi súlyához méltóan mindazt, amit Ba
bits rehabilitálásáért tett, ami nélkül ma aligha 
készülhetne Babits kritikai kiadás, bibliográfia... 
Hiszen tanítani kellene ezeket! S nemcsak a leg- 
nagyobbakról írt, hanem elfeledettekről, alig Is
mertekről is.

De német szakosként foglalkozott a német 
nyelvű irodalom (német és osztrák) jeleseivel Is, 
több német írótársaság becsült tagjává válasz
totta (Grlllparzer-Gesellschaft, Lenau-Forum 
stb.). Hazai irodalmunkat pedig fordításokban, 
tanulmányokban juttatta el a világba.

S ha egyszer a társművészetek is érdekel
ték, aligha meglepő, mennyit foglalkozott Bar
tókkal, Kodállyal - utóbbihoz szoros baráti szá
lak fűzték -, a festő Egryvel, de színházzal, szí
nészekkel is. Legérdekesebb színikritikáit a 
Pester Lloyd és a Magyar Csillag számára írta, 
állandó színikritikusként.

A színház is az „örök szerelmek” közé soro
lódott lassan. Drámafordításai, saját drámái a 
háttérben maradtak ugyan, - annál nagyobb si
kert aratott Madách Mózesének föltámasztása. E 
téren is a nagy mester: Arany nyomdokain ha
ladt, egyúttal méltó helyére emelve Madách ko-
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rának szóló, de meg nem értett jajszavát és biz
tatását a Mózes-drámában.

őszinte ragaszkodása szülőföldjéhez, a Du
nántúlhoz leglátványosabban Baiaton-kötetei- 
ben mutatkozik meg. A téma - írásban és kép
ben - többször is visszatért, amint szülővárosá
ról, Zalaegerszegről, s anyai nagyapja birtokáról, 
Nemesgulácsról sem mulasztott el megemlékez
ni, ha alkalom adódott rá. Gulácsot „gyermekko
ra édenének” szokta nevezni.

Külön személy szinte a költő és műfordító 
Keresztury Dezső. Gimnazista kori „zsengéi”-ből 
nem sok maradt, a legtöbbet elégette.

De hiába: „naturam expellas furca, tamen 
usque recurret”, állapította meg Horatius, - s át
vitt értelemben a „költői ér” erőszakos, de hiá
bavaló elfojtás! kísérletére is érthetjük. Lírikus 
nemzet vagyunk, szoktuk megállapítani, szinte 
közhelyként. De hogy ugyanannyira versolva
sók is lennénk, senki sem állíthatja. A költők 
kedvét ez szerencsére nem veszi el. Értőik 
előbb-utóbb megtalálják őket.

Keresztury fiatal férfi korában kezdett újra 
verseket írni, s ezt nem is hagyta abba. Babits is 
„fölfedezte”, közölte a Nyugatban, s versei soha 
nem hiányozhattak rangos folyóiratokból. Ver
sesköteteit hamar elkapkodják, pedig nem afféle 
„közönség-versek”. Mivel irányzathoz soha nem 
tartozott, a maga útját járta, - olvasói is meghatá
rozott, rokon szellemű körből kerülnek ki.

Számos műfordítás-kötetet szerkesztett, - de 
saját műfordításai szétszórtan kallódnak, van, 
ami csak kéziratai közül kutatható elő. Pedig 
bravúros fordítások! Rejtély, miért nem került 
sor mindmáig kötetbe gyűjtésükre, kiadásukra.

A Széchényi Könyvtár különösen büszke le
het egykori munkatársára és évtizedek óta me
cénására. A könyvtár falai között dolgozó Ke
resztury Dezső igen sokat tett a nemzet könyv
táráért. S később kéziratainak és hatalmas leve
lezésének gyűjteményét is a könyvtárnak ado
mányozta, alapítvány tételével, amelyből az itt 
dolgozó s arra érdemes, alkotó munkát végző 
könyvtárosok tisztes pályadíjakat nyerhetnek. 
Ez a tette egyedülálló kezdeményezés a könyv
tárak és hagyatékok történetében.

így hát nemcsak hajdani kollégista és egye
temi tanítványai köszönhetnek sokat hazánk 
„nagy öregének”, hanem mindazok, akikkel így 
vagy úgy Jót tett.

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük közele
dő kilencvenedik születésnapja alkalmából. Is
ten áldása legyen rajta mindenkor!

Monostory Klára
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Beszélgetés dr. Kertész Gyulával, a Szinnyei József
emlékérem kitüntetettjével

A Magyar Köztársaság művelődési és köz
oktatási minisztere 1994. augusztus 20-a alkal
mából kitüntetéseket adományozott, amelyeket 
a Néprajzi Múzeum aulájában vettek át a díja
zottak, többek között dr. Kertész Gyula osztály- 
vezető és dr. Komjáthy Miklósnó ny. osztályve
zető. Ebből az alkalomból megkérjük Kertész 
Gyulát, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

- Kedves Gyula! Úgy tudom, hogy az 
OSZK-ba való kerülésed óta még nem nyilat
koztál a Híradó hasábjain, ezért most megra
gadom az alkalmat, hogy gratuláljak, egyben 
megkérdezzem, mikor és hol végezted tanul
mányaidat?

- 1957-ben a debreceni KLTE magyar
orosz szakán. Az egyetemi évek, sőt azt meg
előzően a Református Kollégiumban és gimnázi
umában eltöltött évek (1946-1953) is nagy sze
repet játszottak későbbi pályaválasztásomban. 
A Dóri Múzeum kölcsönkönyvtárát és a Kollégiu
mi Nagykönyvtár olvasótermét felváltva hasz
náltam kisdiákként. Ez utóbbi puritán és demok
ratikus légkörében diák, tanár, kutató békésen 
megfért egymás mellett. Egyetemi éveim alatt 
már a KLTE Könyvtára (akkor már a „második 
nemzeti könyvtár”) volt a törzshelyem. Itt és a 
kollégiumi Nagykönyvtárban gyűjtöttem össze 
első nagyobb írásművem, szakdolgozatom (Gor
kij a debreceni színpadon 1945-1955 között a 
helyi sajtó tükrében) anyagát. Ennek bevezető 
fejezetében értékelő bibliográfiai szemlét adtam 
a korszak helyi sajtójáról. Ez a munka hívta fel a 
figyelmem először a vidéki lapok feldolgozásá
nak országos Jelentőségére.

- Tanulmányaid végeztével melyik 
könyvtárban kezd tél dolgozni?

- A derecske! járási könyvtárban, s egyből 
vezetőként. Ez azonban nem volt olyan evidens, 
hiszen alapképzettségem szerint általános vagy 
középiskolai tanárnak kellett volna mennem. (Az 
általános Iskolait fel is ajánlották egy Hajdú-Bihar 
megyei kis községben, de én ettől egy kicsit 
„fáztam”, főleg az orosz nyelv tanításától.) Sze
rencsémre egy évfolyamtársamtól megtudtam, 
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár egyetemi 
végzettségű vezetőt keres, az 1957 szeptembe
rében indítandó derecske! járási könyvtárba. Én 
látatlanban kötélnek álltam. Bementem a Megyei 
Könyvtárba, ahol Bóber László igazgatóhelyet
tes (a Gulyás Pál és Szabó Lőrinc-fóle „nagy osz

tály" egykori tagja) röviden „lekáderezett” és 
Iszlal Zoltánt (az OSZK KMK későbbi munkatár
sát) jelölte ki további mentoromul, aki rövid álta
lános tájékoztatás után a kezembe nyomta a 
„kis Sallait" azzal, hogy pár nap múlva, ha vé
geztem vele, menjek vissza megbeszélni a fel
merülő kérdéseket. Miután ez is megtörtént, s 
nem látszott antagonisztikus ellentét a könyv
tárügy és közöttem, rövidesen kineveztek járási 
könyvtárvezetőnek 1290 Ft-os kezdő fizetéssel. 
(Természetesen koszt-kvártélyról is ebből kellett 
gondoskodni.) A községi könyvtár bázisán létre
hozott intézménynek ón lettem a első vezetője, 
egyben szervező (hálózati-módszertani) könyv
tárosa is. 13 község és 7 tanyai könyvtár tarto
zott a járási alközponthoz könyvellátási és szak
mai instruálási szempontból. A tiszteletdíjas 
könyvtárosok zöme pedagógus volt (közöttük 
néhány idős polihisztor tanító), akikkel sikerült jó 
kollegiális kapcsolatot kialakítani. A rövid szak
mai előképzés után itt Ismertem meg igazából a 
könyvtári munka alapjait, ágait és összefüggé
seit, ha elemeiben is. Ekkor fedeztem fel ma
gamnak a helyismeret és a helyismereti tájékoz
tatás jelentőségét. Sok segítséget kaptam mun
kámhoz járási könyvtárvezető kollégáimtól, a 
Megyei Könyvtár munkatársaitól, az OSZK KMK 
által szervezett un. tájkonferenciáktól, amelyek
ben többnyire Sallai István volt a fő előadó, „szó
lamvezető”. Az 50-es évek végén Leányfaluban 
volt egy kifejezetten járási könyvtárvezetői to
vábbképzés, ahol Sebestyén Géza, az OSZK 
KMK akkori főnöke volt az egyik szeminárium- 
vezető munkaszervezeti-munkaszervezési té
makörben. E példákkal csak azt kívántam il
lusztrálni, hogy nem volt magára hagyva a vidé
ki kis könyvtár vezetője sem. Szakmai felet
teseink komolyan vették a hálózati-módszertani 
munka segítését.

- Miért hagytad ott a járási könyvtárat, 
ha jó! érezted magad ebben a közegben, s 
hol folytattad?

- Jogos a kérdés. Egy komoly problémám
ról nem szóltam, ez pedig a Járási tanáccsal mint 
fenntartóval való kilátástalan küzdelem volt a 
könyvtár méltóbb elhelyezése, felszerelése 
ügyében. Nehéz helyzetemet látva a Megyei 
Könyvtár mentett ki: meghívott módszertanos- 
nak 1960 őszén. Itt akkor volt átalakítás alatt a 
hálózati-módszertani munka szervezete, s lótre-
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jött egy szakosított megyei módszertani csoport. 
Én az állománygyarapítás-apasztás szakterüle
tét kaptam. Emellett könyvtártant tanítottam a 
KMK által 1959-ben kihelyezett könytárosképző 
szaktanfolyamon. Nagy munkánk volt a községi 
könyvtárak állományának tanácsi kezelésbe 
adása előtti megtisztítása az elavult irodalomtól, 
duplumoktól. Gyűjtőköri szabályzatok tartalmi 
kérdéseinek megbeszélése miatt sokat járt hoz
zánk Ónódy Miklós a KMK-ból, Fodor András pe
dig bevont a falusi könyvtárak törzsanyagjegy
zékének munkálataiba. (A 4. sz. összetett jegy
zékben én állítottam össze a kézikönyvtári füg
geléket. Ez volt első szélesebb publicitásé bib
liográfiai munkám.) Közben 1961-1964 között 
elvégeztem az ELTE kiegészítő könyvtár szakát. 
Szakdolgozatom „hozott anyagból” készült: a já
rási könyvtárak funkcióit, helyzetét és perspek
tíváit elemezte. A belőle készült referátumot Ko
vács Máté professzor javaslatára az OKDT Is 
megvitatta 1966-ban. Később tanulmányi válto
zata a Könyvtártudományi tanulmányok 1968. 
évi kötetében meg is jelent. Én azonban ekkorra 
már újabb sínre váltottam a szakmán belül.

- Úgy tudom, hogy főhivatású oktató is 
voltál. Mióta és hói?

- Mivel a tanítóképző intézetekbe helyező
dött át hivatalosan 1962/63-tól az un. középfokú 
könyvtárosképzés, a KMK-s központi és kihe
lyezett szaktanfolyamok fokozatosan megszűn
tek, így a debreceni is. Időközben a módszertani 
munka általunk képviselt szervezete Is megkér
dőjeleződött. Ezért 1964-ben megpályáztam a 
debreceni Tanítóképző népművelő-könyvtáros 
szakára meghirdetett könyvtár és orosz szakos 
tanári állást. Az orosz tehát - magasabb szin
ten - ismét előjött, amit 7 óv kihagyás és tanítási 
gyakorlat nélkül merészség volt elvállalni. Sze
rencsére ezt csak addig kellett csinálni, amíg a 
„húzó” tárgyamból - könyvismeret/könyvtári tá
jékoztatás - ki nem lett a kötelező óraszámom. 
Ezután teljes erőbedobással szaktárgyam kidol
gozásával és Ideiglenes, majd végleges jegyze
teinek megírásával-megszerkesztósóvel foglal
koztam. Az I. Általános tájékoztatás c. bevezető 
kötetét teljesen ón írtam, a 2-4. szaktájókoztatá- 
si kötetet pedig debreceni és szegedi kollégák 
(Bényel Miklós, Bényei Józsefné, Maderné Kiss 
Márta) - ón csak szerkesztettem. Velünk együtt
érző gondos lektorunk Futala Tibor volt. A tanór
ás tanítóképző főiskolák egységes jegyzeteként 
megjelent sorozat utánnyomásban egészen a 
90-es évek elejéig élt. Munkám fontos kiegészítő 
területe volt a könyvtáros tudományos diákkör 
patronálása. Szaktárgyamhoz kapcsolódóan fő

leg helyismereti bibliográfiákat, folyóirat-reper
tóriumokat, személyi bibliográfiákat adtam fel
dolgozásra, amelyekből sok díjazott pályamun
ka, majd szakdolgozat, a legjobbakból önálló 
publikáció lett. (Pl. Kovács Máté, Szeghalmi Gyu
la személyi bibliográfiája, a Honismeret repertó
riuma 1961-1969, Haláp és Nagycsere bibliog
ráfiája stb.) A helyismereti bibliográfiai munka 
nagy nevelő és metodikai értékét felismerve be
vontam a hallgatók legjavát egy országos bib
liográfiai kalauz anyaggyűjtő munkálataiba is. A 
témát az OSZK KMK telepítette a debreceni Ta
nítóképzőbe a 70-es évek elején. Ez harmadik 
alkotórésze volt A helyismereti kutatás kézi
könyvei!) c. programnak, kiadványtervezetnek. 
(A program egészének vázlatos ismertetése a 
Könyvtáros 1972.12. számában található, Foga- 
rassy Miklós tollából. A 3., bibliográfiai kalauz al
kotórészéről 1974-ben ón készítettem részletes 
tartalmi-szerkesztósl-pónzügyi tervet vitaanya
gul.) A maximális programból, amely a történelmi 
Magyarország egészére és minden regionális as
pektusé tudományágra s azok minden fontos ki
adványtípusára kiterjedt, sajnos nem lett kiad
vány. Az általános részből készült el néhány fe
jezet (monográfiák, életrajzi lexikonok, helység
névtárak) s néhány szakdolgozat, diákköri dol
gozat. Ebből a programból nőtt ki mégis egy 
önálló műfajtörtónetl-krltikal bibliográfiám: A 
magyar sajtó repertóriumainak annotált bibliog
ráfiája (1977), amelyiknek a 2. átdolgozott, bőví
tett kiadása is megjelent 1990-ben az OSZK 
KMK kiadásában. (Ez az önálló, rejtett és kézira
tos egyedi repertóriumokat dolgozza fel a kez
detektől 1986-ig - a függelékkel 1988-lg - kö
zel 900 tételben.) A kalauzprogram befulladásá- 
nak számos oka közül a legfontosabbak: a bázis 
népművelő-könyvtár szak fokozatos elsorvadá
sa, majd megszűnése s ezzel együtt az ón távo
zásom a debreceni Tanítóképzőből, sőt Debre
cenből Is.

- Hói folytattad ezek után szakmai pá
lyafutásod?

- Az Állami Gorkij Könyvtárban (a mai Or
szágos Idegennyelvű Könyvtárban), ahova mi
nisztériumi ösztönzésre adtam be pályázatomat. 
Itt dolgoztam 1977 szeptemberétől 1985 február 
közepéig előbb „címzetes” osztályvezetőként, 
majd a könyvtár 1982. évi átszervezésétől fő
osztályvezetőként. Az első hónapokban a nyug
díjba készülő Sándor László igazgató, majd az őt 
követő Tóth Gyula szakmai segítése és egyes 
ügykörökben általános helyettesítése volt a fel
adatom a csoportszervezetben működő Intéz
ményben. Legfontosabb munkáim: az Intézmény
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elóg szétágazó feladat- és gyűjtőkörének, szer
vezetének és munkamódszereinek tanulmányo
zása, egyes kiadványainak szakmai lektorálása, 
az évi jelentések és tervek összesítése. Az így 
szerzett tapasztalatok, információk birtokában 
készítettem elő a vezető munkatársak bevoná
sával a feladatrendszer és a gyűjtőkör, valamint 
a szervezeti keretek átdolgozását. E munkám 
publikációs vetülete Az Állami Gorkij Könyvtár 
gyűjtőkörének fejlődése és mai problémái c. ta
nulmány, amely az általam szerkesztett ÁGK Hí
radó 1982. 1-2. és 1983. 1. számában, majd a 
könyvtár 1986. évi évkönyvében jelent meg 
1988-ban. Tulajdonképpen e munkálatok a bi
zonytalan funkciójú, a könyvtári rendszerben 
nehezen elhelyezhető intézménynek az 5/1978. 
/XII.12/ KM sz. rendelettel megelőlegezett orszá
gos feladatkörű tudományos szakkönyvtárrá, a 
nemzetiségi alapkönyvtárak koordinációs köz
pontjává történt minősítését igyekeztek realizál
ni. 1982-től már új szervezeti felállásban dolgoz
tunk, amelyikben ón az állománygyarapító, fel
dolgozó, folyóirattári és a nemzetiségi koordiná
ciós módszertani osztályok irányítását kaptam 
főosztályvezetői beosztásban. Részt vettem a 
nemzetiségi kutatás és dokumentáció alapjainak 
lerakásában Is. Egyebek között a hazai nemze
tiségi bibliográfia-dokumentáció történetének 
belső használatára szánt rövid összefoglalásá
val, amit nemrég Cholnoky Győzővel és Futala 
Tiborral együtt írt „hatkezes" tanulmányunkban 
hasznosítottam. (Nemzetiségi bibliográfia és do
kumentáció hazánkban a kezdetektől napjain
kig. 1-2. r. In: Könyvtári Figyelő, 1993. 4. és 
1994. 1. sz.) Tanulságos és hasznos volt (remé
lem nemcsak számomra) a „Gorkijában eltöltött 
bő hót óv, de egyben túl sokrétű és nagyon fá
rasztó Is nekem. Egyéni hobbimra, a bibliográfiai 
munkára nem maradt idő és energia. Ezért pá
lyáztam el egy nagyobb intézménybe, de sző
kébb munkakörbe.

- Mióta dolgozol az OSZK-bán és mely 
munkaterületen?

- 1985 február közepétől előbb főmunka
társként, majd Komjáthy Miklósné nyugalomba- 
vonulása után osztályvezetőként a Retrospektív 
bibliográfiai osztályon. Tulajdonképpen Kom
játhy Kati biztatására jöttem át ide, aki utánpót
lást keresett. Vele már a 70-es évek elején, a 
tankönyvírás kapcsán megismerkedtem, amikor 
még csak előkészületben volt a Magyar könyvé- 
szet 1921-1944-es ciklusa. Nagyon fontosnak 
éreztem ezt a munkát - és vonzónak a távlato
kat: a korszak külföldi hungarikumainak feldol
gozását. Ebből azonban nekem már csak a ter

vezés maradt, a végrehajtás az utódokra vár, 
úgy tűnik. A ciklus utolsó szöveges kötetei a ter
vezettnél hosszabb időt vettek igénybe - sze
mélyi változások, nyomdai-számítógépes váltás, 
fokozottabb autopsziára törekvés stb. miatt. S 
előttünk állnak még a legnehezebb zárókötetek: 
a Pótlások és javítások (ezt terjedelme és jelen
tősége miatt külön kötetben szeretnénk kiadni 
saját számítógépes szedéssel); az 1-7. kötet és a 
pótlások összesített betűrendes mutatója (kb. 
400.000 mutatótétel két kötetben) - számítógé
pes adatbázisba vétellel vagy csak szövegszer
kesztéssel, ezt még nem tudjuk - ezért szinte ki
számíthatatlan a megjelenés ideje. Jelenleg a 
legnagyobb mutatóegység, a szerzői-személyi 
anyag ellenőrzése-összesítóse folyik, de még a 
felénél sem tartunk. Eközben előttünk van még 
egy adósság törlesztése: a 3. kötetből terjedelmi 
okokból kimaradt alsó- és középfokú iskolai 
tankönyvek kiadása az OPKM-el közösen, a két 
intézmény állományát összesítve. Jelenlegi ter
veink szerint megjelenése 1996 elejére várható. 
A korszak zeneműveinek (kották) és térképei
nek könyvészete a megfelelő tárak feldolgozói 
kapacitásának függvénye.

- Mik a további terveid?
- Amint a folyamatban lévő munkák lehető

vé teszik: nyugdíjba vonulni és hobbijaimnak él
ni, amibe a kertészkedés mellett beletartozik a 
bibliográfia Is

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: Batári Gyula
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Beszélgetés dr. Komjáthy Miklósnéval, 
a Szinnyei József emlékérem kitüntetettjével

- Kedves Katalin! Először is gratulálok 
kitüntetése alkalmából, egyben megkérde
zem, mivel telnek nyugdíjas napjai?

- Köszönöm a jókívánságot és köszönöm, 
hogy még nem felejtettek el. őszintén szólva a 
Szinnyei díjjal járó elimerést nem tulajdonítottam 
kizárólag személyemnek. Tudomásom szerint 
aktualitását az adta, hogy befejeződött a két vi
lágháború közötti magyar könyvószet szöveges 
köteteinek kiadása. A közelmúltban megjelent 
két utolsó kötet (4-5.köt. 1989, 1992) végső for
mába öntése a jelenlegi szerkesztőség munkája. 
Ezért őket is illeti ez az elismerés. Sajnos nem 
adatott meg számomra, hogy a retrospektív 
nemzeti bibliográfia két nagy sorozatának (Ma
gyar könyvószet 1921-1944; Magyar könyvó
szet 1945-1960) szerkesztését és közreadását 
be Is fejezhessem. A kiadványtervek elkészíté
sekor még azt hittem, a tervet végre is tudom 
hajtani. Nem rajtam múlott, hogy nem így történt. 
Családi kötelezettségeim miatt az utolsó két kö
tet munkálataiban már nem vehettem részt. Úgy 
látszik, nyugdíjazásommal könyvtárosi pályám 
végleg lezárult.

- Miután már 9 éve nyugdíjba vonult és 
azóta sok az új munkatárs, megkérdezem, 
mikor került az OSZK-ba és mely munkaterü
leteken dolgozott?

- Négy év tanári működés után 1953 őszén 
kerültem az OSZK-ba Goriupp Alisz osztályára a 
Nyomtatványtárba. Itt szereztem elméleti és 
gyakorlati könyvtári ismereteket, előbb mint ta
nuló, sok mechanikus rendezési munkával, ké
sőbb címleíró beosztásban 1959-ig. Öt óv címle
író gyakorlat után 1959 októberében a Bibliog
ráfiai Osztályra helyeztek a Magyar könyvószet 
1945-1960 c. retrospektív bibliográfia munkála
taihoz. 1960-1963 között Sebestyén Géza elgon
dolása szerint, az ő Irányításával alakítottuk ki a 
készülő kiadvány elvi alapjait, a kötetek belső 
szerkezetét. Sok külföldi bibliográfiát és kötet
katalógust néztünk át, amelyekből felhasználtuk 
azokat a megoldásokat, amelyek tartalmi vagy 
formai szempontból anyagunkra akalmazhatók 
voltak. Legtöbbet a Library of Congress kataló
gusából merítettünk. 1960-ban készítettem el a 
kiadvány szerkesztési szabályzatának első vál
tozatát, amely a feldolgozó munka során az 
évek folyamán folyamatosan bővült, az anyag 
kívánalmai szerint változott.

1964-ben osztályvezetőhelyettesi, 1974- 
ben osztályvezetői kinevezést kaptam az akkor 
már önálló szervezetben működő Retrospektív 
Bibliográfiai Szerkesztőséghez. Az itt készülő 
kumulációk szerkesztési munkálatait irányítot
tam nyugdíjazásomig, 1985-ig.

Első feladatom a Magyar könyvószet 1945- 
1960 c. bibliográfia köteteinek szerkesztése és 
közreadása volt. Munkakörömhöz tartozott a ki
adással kapcsolatos teendők ellátása, a nyom
dai kivitelezés ütemezése és határidőre való tel
jesítése is. A bibliográfia öt kötete a 60-as évek 
második felében (1964-1969 között) folyamatos 
egymásutánban jelent meg. Számomra a legne
hezebb feladat a több százezer cédulát tartal
mazó mutatókötet elkészítése volt. Munkatársa
imnak is ez jelentette a legnagyobb megterhe
lést. Közreműködtem még a sorozat kiegészíté
seként önálló kötetekben közreadott Térképek 
(1969) és Zeneművek (1970) köteteinek szer
kesztésében és nyomdai munkálataiban is.

A magyar retrospektív nemzeti bibliográfia 
hiányainak felszámolása során a következő fel
adat a két világháború közötti (1921-1944) évek 
szakirodaimának könyvószete volt.

Természetesen igen kevés a hasonlóság a 
két korszak könyvkiadása között, de a szer
kesztés elvi és módszertani szempontjait tekint
ve a két kiadvány szorosan összefügg. Azono
sak voltak a szerkesztés alapelvei, kevés válto
zással azonos volt a szerkesztőség személyi ösz- 
szetétele is.

1970-ben kezdtük meg a bibliográfiailag 
még feltáratlan korszak anyaggyűjtő és szer
kesztési munkálatait. 1980-1985 között szer
kesztésemben a következő kötetek jelentek 
meg: 1-3., 6-7. köt. (A 3. köt. Kertész Gyulá
val.)

Az OSZK Híradó 1979. 7-8. számában a 
Magyar könyvószet 1921-1944 c. kiadványso
rozat első kötetének megjelenését bejelentve az 
alábbiakat írtam: „Az elsőként megjelenő ‘Ma
gyar irodalom’ kötet nyomdai kézirata sajtókész. 
Reméljük 1980-ban meg is jelenik... Az első kö
tet megjelenésétől aztán megint kötetekben szá
molom majd az esztendőket, s így gyorsan el
szaladnak az ón aktív könyvtáros éveim is. Ha a 
nagy munkát, az egész sorozat kinyomtatását az 
OSZK dolgozójaként már nem is fogom megérni, 
legalább az első köteteket szeretném könyv
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táraink polcain látni...” A 3. kötet megjelenése 
után 1985-ben kértem nyugdíjazásomat.

- A Magyar könyvészet szerkesztésével 
kapcsolatos hatalmas munkáról hallhatnánk 
részletesebben?

- A két retrospektív bibliográfia szerkesz
tése során (1960-1985 között), sokszor volt al
kalmam tájékoztatást adni szóban és írásban a 
kiadványokra vonatkozó tervekről, a szerkesz
tés alapelveiről, a kötetek tartalmi megoszlá
sáról, a kiadás előre megtervezett sorrendjéről 
(előnyben részesítve a nemzeti tudományokat 
tartalmazó köteteket). Nem szeretnék itt feles
leges ismétlésekbe bocsátkozni. A fentiekre vo
natkozó adatok, a szerkesztés mindkét kiad
ványnál 10 évre tervezett munkamenete, az 
egyes kötetek ismertetése megjelenésük idején, 
megtalálhatók a könyvtári szaksajtóban (Magyar 
Könyvszemle, Könyvtáros, legutóbb a Könyvtári 
Levelezőlap 1993/12. számában), az OSZK éves 
beszámolóiban és részletesen a két kumuláció 
előszavában.

Jelenleg Kertész Gyula irányításával szer
kesztés alatt áll az 1921-1944. évek bibliográfiá
jának a kiadványsorozatot záró kötete, a betű
rendes mutató. Az index szerkesztése - mint az 
előző kiadványnál - a kötetek megjelenésével 
párhuzamosan haladt, reméljük nem kell már so
káig várni rá. Megjelenésével válik teljessé a leg- 
újabbkori retrospektív bibliográfiák sorozata. 
1921-1960-ig bezárólag 40 óv hazai könyvósze- 
te - amely egyben a nemzeti könyvtár kötetka
talógusa is (a külföldi könyvek nélkül) - a kuta
tók rendelkezésére áll.

Hogy mit jelent a két ciklusbibllográfia a 
használónak, a kutatónak, a gyakorló könyv
tárosnak, ez a használatban az évek folyamán 
bizonyára már kiderült. Úgy gondolom, a kötetek 
magukért beszélnek.

- Kikkel dolgozott együtt az évek folya
mán?

- A huszonöt év alatt változó létszámú szer
kesztői gárdával dolgoztam. Bár az osztály lét
száma sohasem haladta meg az 5-6 főt, külső 
munkatársakkal együtt sokszor 12 könyvtáros
ból Is állt a szerkesztőség. Itt most azokat a mun
katársaimat említem, akik majd két évtizeden 
keresztül nélkülözhetetlenek voltak a belső 
szerkesztői munka számára. Az első, közvetlen 
munkatársam Splránó Lengyel Márta, aki mind
két kiadvány szakszerkesztője volt. Minden 
adottsággal rendelkezett, ami egy bibliográfus
nak szükséges. Példamutató lelkiismeretesség
gel végezte a tartalmi rendezés széleskörű tu
dást és tájékozottságot igénylő munkáját.

A címek egységesítését (a hiányzó adatok 
megállapítását, hibás adatok korrigálását stb.) 
mindkét sorozatnál Froemelnó Jáky Éva, Patay- 
né Balogh Éva végezte. Később kapcsolódott a 
munkába Simonná Hajdú Hajnalka. Pontos mun
kájukról a kötetek címleírásai tanúskodnak.

Hálával és köszönettel gondolok azokra is, 
akik külső munkatársként vettek részt a szer
kesztőség munkájában, ők végezték a gépelt 
kézirat korrektúráját, a nyomdai előkészítést és 
a nyomdai korrektúra első olvasását. Közöttük 
nyugdíjas könyvtárvezetők, az OSZK és más 
könyvtárak katalogizáló és szakozó szakem
berei, és nem utolsósorban az egyes tudo
mányágak szaklektorai. Ekkor volt alkalmam új
ra együtt dolgozni Goriupp Alisszal, aki nyugdíjas 
éveinek nagy részét szerkesztőségünkben töl
tötte, akinek puszta jelenléte is mindnyájunkra 
ösztönzőleg hatott.

Köszönettel tartozunk a kézirat gépelőinek 
is, akik kiadványainkat végső formába öntötték, 
akik tetszetős és hibátlan külsőt adtak az agyon
javított cédulakéziratnak.

- Kapcsolatban áll-e a könyvtár munka
társaival jelenleg is?

- Amint már említettem, szakmai kapcso
latom a retrospektív bibliográfia jelenlegi szer
kesztőségével sajnos nincs. A közelmúltban 
mégis alkalmam volt felkeresni egykori munka
helyemet. Éppen a Szinnyei díj kapcsán meghí
vást kaptam régi osztályomtól. Bevallom, féltem 
a találkozástól. Nyugdíjazásom óta, kilenc éve 
nem jártam az OSZK-ban. De ahogy beléptem a 
megszokott környezetbe, egyszerre olyan isme
rős lett mindenki és minden. Találkozhattam régi 
kollégáimmal: Froemelnó Jáky Évával, Vágó 
Magdolnával. Megismerhettem a nyugdíjazásom 
óta odakerült fiatal kollégákat, helyén találtam a 
kötetek cédulakóziratát, a segódkönyvtár szám
talanszor forgatott köteteit. Akár ott Is maradhat
tam volna, mint 25 évvel ezelőtt. Köszönet érte 
Kertész Gyula kollégámnak, aki baráti fogadta
tásával emlékezetessé tette számomra a talál
kozást.

Riporter: Batári Gyula
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A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
XXVI. Vándorgyűlése, Körmend

Szubjektív beszámoló

1994. augusztus 3. és 6. között zajlott le az 
MKE ezóvi vándorgyűlése a már megszokott 
rekkenő hőségben. Már elöljáróban felmerül a 
kérdés: vajon miért kell a könyvtáros vándor
gyűléseket augusztus első felében tartani, ami
kor sokéves tapasztalat alapján általában min
dig kánikula van? Valamikor az ősidőkben au
gusztus 20-a után tartották ezt a rendezvényt. 
Vajon nem lehetne-e ehhez a régi hagyomány
hoz visszatérni?

Körmend nagy igyekezettel készült a több 
mint 700 könyvtáros vendéglátására. Külön 
fényt kölcsönzött a programnak az a tudat, hogy 
a város ebben az évben ünnepli fennállásának 
750. évfordulóját. Ehhez kapcsolódott a vándor
gyűlés témja is: Történetiség és könyvtár.

A plenáris ülés helyszíne a történetiséget 
sugallta. A Batthyány kastély volt lovardájából 
átalakított és modernizált színházterem az ősök 
szellemét idézte fel. Az ünnepélyes megnyitó 
után, melyet Körmend város polgármestere, Far
kas József néhány keresetlen és őszinte szóval 
tartott meg, az első felkért előadó dr.Engel Pál, a 
Történettudományi Intézet főigazgatóhelyettese 
volt. Előadásában a történetiség és a könyvtár 
problematikáját a közelmúlt és saját pályafutása 
szemszögéből szemlélte. Elmondta, hogy bár ko
ra gyermekéveitől kezdve mindig középkori 
történész szeretett volna lenni, a sors kényszerí
tette arra, hogy 21 évig könyvtáros legyen - s 
ezt tulajdonképen nem is bánta meg. Életének 
nagy tanulsága, hogy az ember kitűzött célját 
soha ne adja fel.

Válaszként hangzott el a másik előadás, dr. 
Tóth Gyulától, a szombathelyi Bezsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola könyvtár tanszékének ve
zetőjétől. Tóth Gyula mindig könyvtáros akart 
lenni, s így lett könyvtáros nemzedékek oktató
ja. A könyvtáros hivatás kialakulását vázolta fel 
és történeti példákon keresztül ismertette annak 
fontosságát, meggyőzve és elmélyítve hallgatói

ban a szakma szeretetének lényegét. A két elő
adás így felelt meg egymásnak.

Közben az MKE elnöke kiosztotta az ezévi 
Szinnyei- és Fitz József díjakat.

Rövid szünet után a nem csökkenő hőség
ben az érdeklődők javarészét a kíváncsiság haj
totta visza az előadóterembe. A bátor visszaté
rők nem bánták meg tettüket, mert igen értékes 
előadást hallottak Hanák Gábortól Nem hagyo
mányos információhordozók a jelenkutatás
ban címmel. A száraz cím nagyon érdekes té
mát rejtett: az Országos Széchényi Könyvtár 
Történeti interjúk videotárában őrzött felvételek 
elemzése során az előadó azt fejtegette, hogy a 
leírt szóval ellentétben a videofelvételek sokkal 
több információt adnak egy emberről, egy témá
ról, egy jelenségről. A megszólaltatott személy 
gesztusaiból, szeme villanásából, hanghordozá
sából lehet következtetni arra, hogy talán a 
mondanivaló mégsem egészen igaz, vagy nem 
úgy igaz, ahogy mondták.

A befejező előadás, melyet dr. Gyimesi End
re, a Zala Megyei Levéltár igazgatója tartott a 
helytörténeti kutatások sorsáról, délután 6 óráig 
tartott. Azoknak, akik idáig kitartottak, már nem 
sok idejük maradt, hogy felfrissüljenek és 8 órá
ra megjelenjenek a Határőr Kiképző Intézetben, 
ahol a hagyományos baráti találkozót tartották.

A baráti találkozó - ebben az évben elő
ször és igen helyesen - nem volt egybekötve 
nagyszabású vacsorával. Némi borral és sós 
aprósüteménnyel vendégelték meg a résztvevő
ket, üdítőt korlátlanul lehetett vásárolni. A zárt és 
fülledt étkezdében a hangulat fokozása céljából 
vidám zenekar játszott, melynek következmé
nye az lett, hogy a praktikus könyvtárosok Igen 
hamar rájöttek, hogy a Határőr Kiképző csillag- 
fényes udvarán sokkal kellemesebb körülmé
nyek között lehet beszélgetni. Itt már egymás 
szavát is lehetett hallani, míg a zene halkan szű
rődött ki az étteremből. Régi, kedves barátok ta-
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láltak egymásra egy pohár bor mellett és öröm
mel fedeztünk fel határainkon kívül élő magyar 
könyvtárosokat is, akikkel a szakmai és egyéb 
kérdések azonosságáról, vagy eltéréseiről lehe
tett beszélgetni.

Másnap reggel a bőség zavara lepte meg a 
könyvtárosok hadát. Kilenc szekció hirdette meg a 
legkülönbözőbb témakörökben üléseit, s a hely
szűke következtében mind más helyen, tehát 
kevés lehetőség nyílt arra, hogy az ember egyik
ről a másikra átmenjen. A folyamatos nagy hőség
re való tekintettel e sorok írója egy üdítő témát 
választott: a Zenei Könyvtárosok Szervezete a 
Batthyány kastély dísztermében a Batthyányak 
és a zene címmel rendezett szekcióülést. Po
gány György, az ELTE főiskolai adjunktusa tartott 
előadást, melyben ismét a történetiség dominált. 
Mondanivalójában hagsúlyozta, hogy a kulturális 
élet központja egészen Mátyás király haláláig a 
királyi udvarban sűrűsödött össze. Ez általános 
európai gyakorlat volt, s mint mindenben, eddig 
a korszakig együtt haladtunk Európával. A török 
uralom bekövetkeztével azonban ez megtört. A 
kulturális élet a főnemesi udvarokba húzódott 
vissza, a nemes hagyományokat itt folytatták. 
Ebben volt nagy szerepük a Batthyány gró
foknak, akik körmendi kastélyukban zenekart 
és színházat tartottak fenn. Az elmondottak il
lusztrálására korabeli énekekből összeállított 
műsort adott a szombathelyi Erkel Kórus.

A délután ismét a bőség jegyében telt el. 
Találkozót rendeztek a könyvtári szaksajtó kép
viselői, a külföldi könyvtárosegyesületek meghí
vott szakemberei. Külön-külön összejöveteleket 
tartottak a különböző könyvtároskópző intéz
mények oktatói és volt hallgatói, ahol megvitat
ták, hogy mit ér az ember, ha könyvtáros? Kér
dés, nem lett volna-e gyümölcsözőbb mindezt 
egy nagy találkozó keretében lebonyolítani?

Vagy ez már egy másik vándorgyűlés feladata? 
Mindezekkel párhuzamosan a Városi Könyv
tárban számítógépes bemutatók zajlottak.

A késő délutáni órákban a Rába parti stran
dok könyvtárosok tömegével népesültek be. 
Szakmailag ez Is igen hasznos időtöltés volt, 
mert akár a parton, akár az igen sekély vízben 
hasznos és elmélyült gondolatokat lehetett cse
rélni egymással.

Este még egyszer visszatértünk a színház
terembe, mely sajnos, még akkor sem hűlt le. 
Pedig a Szombathelyi Régizene Együttes nagyon 
szép hangversenyt adott középkori dalokból és 
táncokból korabeli öltözékekben. Ez a hangver
seny is szorosan illeszkedett a történetiség té
makörébe.

Szombaton a környék megismerése volt 
soron. Két autóbuszos kirándulás indult belföld
re: az egyik Ják-Szombathely-Körmend útvona
lon, a másik pedig az őrségbe. A másik két túra 
pedig Burgenlandba vezetett: az egyik Németúj
várra és környékére, hogy a Batthyányak nyo
mát tovább kövesse, a másik pedig Grazba vitt, 
ahol az egyetem könyvtárában a számítástech
nika széleskörű alkalmazásával lehetett megis
merkedni.

A MKE vándorgyűlése szép volt, tartalmas 
volt, sokoldalú volt. Ismét alkalmat adott arra, 
hogy a könyvtárosok találkozzanak egymással, 
érdekes előadásokon vegyenek részt és sokat 
tanuljanak egymástól. E rövid beszámoló nem 
tért ki minden részletre és minden előadásra, 
ezért egészen biztosan kiegészítésre szorul. De 
ez nem baj, hiszen egy ennyire széles spektru
mú előadássorozatból természetes, hogy min
denki más és más gondolatot, tapasztalatot, él
ményt visz haza magával.

Bérezik Imréné 
Könyvtári Levelező/lap, 1994.8.sz.

A magyarságkutatás és a helytörténeti munka 
kapcsolódási területei

1994. július 27. és 29. között Vácott rendez
te meg az OSZK-KMK, a Pest Megyei Könyvtár 
és a váci Katona Lajos Városi Könyvtár a hely
történész könyvtárosok országos tanácskozá
sát. Az első nap programjában - Győri Erzsé
bet, a KMK Igazgatójának a helytörténeti munka 
országos helyzetét felmérő előadását követő
en - a magyarságkutatás és a Kárpát-medence 
magyar nyelvterületein folyó helyismereti kuta

tás kérdésköre szerepelt a napirenden. Zágoni 
Jenő (az Országos Idegennyelvű Könyvtár taná
csosa) a székelyföldi, SBenedek András {az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár osztályvezető
je) a kárpátaljai és Papp József (a muraszom
bati Tanulmányi Könyvtár munkatársa) a szlové
niai magyar helyismereti-helytörténeti vizsgáló
dások állapotáról, új fejleményeiről és lehetősé
geiről adott elő. Mindezek előtt hangzott el Me-
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zey László Miklós (az OSZK-KMK munkatársa) 
témafölvezető áttekintése Magyarságkutatás 
és a helytörténeti munka kapcsolódási terü
letei címmel. Ebben a szerző olyan elméleti 
problémákat villantott fel, mint az interdiszcipli
náris kutatási sajátosságok, a szinkron és diak- 
ron szemlélet jegyei, a lokalitás-globalitás-regio- 
nalitás viszonya, a helytörténet-magyarságisme- 
ret-nemzettudat összefüggése, valamint a tárgy
kör érzelmi dimenziója. Az előadás ez utóbbi, 
befejező részét közöljük most.

Tudomány és érzelem
A legutóbbi esztendők politikai-társadalmi 

változásai - nem rövid távon persze - vélhető
en fölértékelik munkánkat, fokozzák majd az ér
deklődést eredményeink iránt. Hiszen a demok
rácia - sok más mellett - azt is jelenti, hogy a 
döntések helyben születnek, megnő a helyi kö
zösségek és kezdeményezéseik szerepe, szó
hoz jutnak a helyi fórumokon a lokálpatrióták, 
akik megjelenítik a helyi értékeket. Az ő munká
juk nemcsak a hely- és magyarságismereti tu
dás gyarapodásával járna, de talán ahhoz is ve
zetne, hogy egyre többen lennének azok, akik 
tudatosan kötődnek szűkebb hazájukhoz, s 
akikből - Sütő András szép szavát kölcsönkér
ve - „tűzfelelősök” is válhatnak. Csak a folyton 
gyarapodó számú lokálpatrióták akadályozhat
ják meg a nemzettudat további fakulását, a 
múlttudat elsilányulását. ők lehetnének - akár 
hivatásos helytörténészek, akár jószándókú 
amatőrök, gyűjtők, az elmúlt évtizedek szellemi ta
buinak néven nevezői, a tűrő-tiltó kultúrpolitika 
feledtetől.

Ha a professzionális helytörténészeket és a 
lelkes laikusokat együtt emlegetem, azért te
szem, mert egyvalami bizonyosan összefűzi 
őket: a nemes lokálpatriotizmus. Nyíltan kell ar
ról is beszólni tehát, hogy a helytörténetnek- 
helylsmeretnek tagadhatatlanul van érzelmi di
menziója Is. A szűkebb-tágabb haza elmélyült Is
merete érzelmi viszonyt is jelent. Ez az érzelmi 
viszony kettős: szűkebb és tágabb körű. Ugyanis 
egyfelől a szűkebb pátria múltból kinövő értéke
inek ismerete, megbecsülése az otthonosság ér
zetével, a bensősógességgel egyjelentósű. Más
felől a kistáj, a régió értékeinek tudatosulása ve
zet el a tágabb ölelósű fogalomhoz, a hazasze
retethez, a nem csak szavakban élő, tudatos 
patriotizmushoz.

Nem szabadna legyinteni e szó hallatán, 
mert a tudatosan élő, gondolkodó és érző ember 
rettentő erővel bele tud nőni a tájba, a hazába;

úgy ahogyan megannyi költőnk mellett Bartalis 
János is megírta Anyaföld című versében:

Ékes vagy, mint a bölcső.
Fekete vagy, mint a sír.
Vér és könny kötöz össze veled 
soha fel nem oldódó kapcsolatba.

Nagyobb vagy, mint a szerelem, 
erősebb, mint a halál.
Nem szakadhatunk el tőled, 
fogod a kezünk.
Tengermesszeségből visszahívsz, 
ha elmenni akarnánk.

Gondolom, valahogy így érez a helytörténet 
munkása is, noha természetesen munkáját nem 
érzelmei irányítják, hanem kutatási eredményei
ből következő racionális fölismerései, következ
tetései. Ugyanakkor munkásságának eszmei ho- 
zadéka a tudatos hazaszeretet megalapozását is 
szolgálja. Mert a haza az utolsó olyan nagy kiter
jedésű földrajzi egység és spirituális közösség, 
amely a személyiség számára még intellektuáli
san megragadható, érzelmileg átélhető, egyszó
val: emberileg belátható. Ilyenformán a lokális
globális fogalompár nem csupán elméleti síkon 
tartozik össze, de érzelmileg is egymásra épül: 
aki mélyen benne él szűkebb pátriájában, annak 
a haza fogalma sem lehet közömbös; ugyanak
kor aligha lehet csak a hazát szeretni konkrét, 
lokális kötődés nélkül.

Csakhogy a magyarság esetében szülőföld 
és a haza nem bizonyos, hogy egy államot, egy 
országot jelent. Trianon óta a haza és a nemzet 
földrajzi kiterjedése között több száz kilomé
ternyi távolság, több megyényi területi különb
ség lehet. Ebből adódóan a magyar nép egyhar- 
mada számára - kinél-kinél persze máskép
pen - a szülőföld szeretete nem föltétlenül pá
rosul a haza iránti rajongással. Igen tanulságos 
ismerni e kérdésről Köteles Pál vélekedését, 
aki azt mondja: a határon túli magyarnak két ha
zája Is lehet: a „szülőföld-haza” és a „nemzet-ha
za”. S még azt is hozzáfűzi: meglehet, a kettő 
nem ér föl egy igazival... A magyarság szétszó- 
ratott állapotában az ember szeretheti azt a föl
det, ahol a világra jött, ahol élnie adatott, s ha
zaként tisztelheti azt az országot is, ahol az övéi 
alkotnak többséget. Ez azonban már csakugyan 
tisztán érzelmi kérdés, amelyben nem tanácsos 
általánosítani. Legföljebb föltekinthetünk arra a 
szemhatárunkon lebegő fogalomra, amelyet 
Illyés Gyula úgy mondott, hogy „haza a ma
gasban”. Számunkra ugyanis Felsőőrtől az Ojto- 
zi-szorosig, a Csorba-tótól Péterváradlg az egy-
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múltú, egykultúrájú, egynyelvű, rokon hagyomá
nyú, de mégis ezer színű magyarság létezik így, 
szellemi egységben. A helytörténésznek vagy a 
magyarságkutatónak ennek az egésznek az 
összetartozandóságát, a múltban élő és a mában 
fölsejlő egységét is tudatosítani kell, miközben a 
maga helyén teszi a dolgát. És ezt a hallgató
ságot, hitem szerint, nem kell meggyőzni arról, 
hogy ez a szempont történelemszemléletünk 
egyik irányjelzője. Komolyan átgondolva a hely
ismeret, a magyarságismeret kérdéseit, össze
függéseit, történelmi perspektíváját, számunkra 
nem érhet véget a magyarság és a múlt az or
szághatároknál. Egyszerűen munkánk hitele, 
szakmai alapozottsága, történelemlátásunk ér
vénye függ ettől.

Nemzeti sajátosságaink - és egyik ilyen sa
játosságunk szétszóratott állapotunk - öntuda
tos, ám semmiképp nem kérkedő fölmutatása 
csak sanda tekintetek számára lehet gyanús. A

szakmai hozzáértéssel, elmélyültséggel föltárt is
meretanyag, a tudományosan kikezdhetetlen 
megállapítások éppen nem burkolt támadások 
más népek ellen, más népek múltjával szemben. 
A tények ugyanis soha sem lehetnek sértők. 
Munkánk eredményessége nem elválaszt ben
nünket a szomszéd népektől, ellenkezőleg, köl
csönös ismerkedésre sarkallhat, egymás értéke
inek megbecsülésére ösztönözhet, ahogyan ezt 
Kosa László szemléletesen kifejtette egy Gö- 
römbei Andrásnak adott interjúban. Vagyis 
munkánk magasabb értelemben a másság elfo
gadására, a sajátosság méltóságának Illő tiszte
letére Is nevelheti az együtt élő vagy szomszé
dos népeket, s alkalmas a sorsközösség érzeté
nek fölkeltésére. És erre itt Kelet-Közép-Európá- 
ban nekünk magyaroknak és nem magyarok
nak, kutatóknak és laikusoknak ugyancsak 
nagy szükségünk van.

Mezey László Miklós

KIADVÁNYAINKRÓL

Batári Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása 
Magyarországon (1721 -1867)

Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei. 5. 
Budapest, 1994

A kötet szerzőjének az volt a célja, hogy a 
hazai tudományos szaksajtó kialakulását bemu
tassa, Bél Mátyás Nova Posoniensia-jától, 1721- 
től, a kiegyezésig. Általában a természettudo
mányos vonatkozású, orvosi és technikai tudo
mányokkal foglalkozó időszaki kiadványok fel
tárására került sor. Meg kell jegyezni, hogy a 
korszak folyóiratainak esetében a tudományos, 
az ismeretterjesztő és a referáló jelleg a legtöbb 
esetben nem választható szét egyértelműen, 
ezért mind a három típus, illetve a vegyes Jelle
gűek is bekerültek a kötetbe. Egyes esetekben 
olyan kiadványok ismertetésére is sor kerül, 
amelyek nem kizárólagosan reáltudományokkal 
foglalkoznak, ilyen például a Tudományos Gyűj
temény. Bemutatásra kerül néhány korabeli latin 
és német nyelvű folyóirat is.

A kötet helyenként kitér a korszak történeti

hátterének ismertetésére, de a hangsúly mindig 
az egyes periodikák tárgyalásán van, tudo
mányos jelentőségük, megjelenési Idejük hosz- 
szának megfelelő terjedelemben. Általában a 
szerkesztők és a Jelentősebb munkatársak élet
rajzi adatainak közlésére is sor kerül. A tárgyalt 
korszak légkörét, a hazai tudományosság szín
vonalát, a magyar tudományos nyelv akkori ál
lapotának bemutatását elsősorban a folyóiratok 
vonatkozó tartalmának egyes esetekben szó
szerinti idézése érzékelteti.

A kiadványban a szerző olyan folyóiratok 
tartalmát elemzi, mint például a Magyar Könyv
ház, Magyar Museum, Mindenes Gyűjtemény, Or
vosi Tár, Garasos Tár, Tudománytár, Ismertető, 
Kómlő, Sokféle, Magyar Academiai Értesítő, Ter
mészetbarát, Új Magyar Múzeum, Orvosi Hetilap, 
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat
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Közlönye. A könyvből az Is kiderül, hogy többek 
között olyan jelentős személyiségek munkálkod
tak e szaklapok szervezésében, mint Bét Má
tyás, Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Péczeli 
József, Pethe Ferenc, Schöpf-Merei Ágoston, 
Táncsics Mihály, Toldy (Schedel) Ferenc, Vaj
da Péter, Vörösmarty Mihály. E névsorból az is 
kitűnik, hogy a humán tudományok művelői, ba
rátai is találnak számukra érdekes, figyelemre
méltó vonatkozásokat a kötetben.

E könyv általában Igényt tarthat a történé
szek, a könyvtárosok, a tudománytörténészek, a 
tanárok, az egyetemi hallgatók, az újságírók és 
általában a tudományok, a szaksajtó irányában 
tájékozódni kívánók érdeklődésére.

A könyv 200 Ft-os áron megrendelhető Ne- 
mónyi Zsuzsannánál, Országos Széchényi 
Könyvtár Kiadványtár, 1827 Budapest. Tel.: 175- 
75-33/553.

Plakáttól a gyászjelentésig, ami megjelenik

Sok az olvasó, kevés a...
Mától egy hónapos nyári szünet kezdődik 

az Országos Széchényi Könyvtárban. Az in
tézmény gondjairól, lehetőségeiről Poprády Gé
za főigazgatót kérdeztük:

- Mennyire volt látogatott idén az 
OSZK?

- Szinte végig maximális kihasználtsággal 
működünk. November végén kezdődött meg egy 
nagy roham - ahogy közelgett az egyetemi vizs
gaidőszak - amely egészen január végéig tartott. 
Akkor a nyitás után egy órával már várni kellett a 
bejáratnál. A másik ilyen nagy hullám a nyári 
vizsgaidőszak alatt volt, májustól július elejéig. A 
két időszak között olyan fél kihasználtsággal dol
goztunk. Nyáron kevesebb a látogatónk, ezért 
választottuk augusztust a szünet hónapjává.

Hétszázhúsz helyre huszonötezren
- A közelmúltban az egyik könyvtár ol- 

vasótoborzó akciót szervezett. Önök tervez
nek ilyent?

- Humorosan szólva mi Inkább olvasó-elhá- 
rító akcióba kellene kezdjünk, mert a befogadó- 
képességünk határán vagyunk. A viccet félreté
ve, vannak olvasócsoportok, akiket meg aka
runk szólítani. Pédául az Idősebb kutató-generá
ciót, akik elmaradtak az egyetemisták rohama 
miatt. Nekik az egyik olvasóteremben kialakí
tunk paravánnal elválasztott kutatófülkéket, 
ahol nyugodt körülmények között dolgozhatnak.

- Összesen mennyi hely van?

- Ha minden termet megnyitunk, akkor hét
százhúsz helyünk van. Ezeken kell a huszonöte
zer beiratkozott olvasónak megosztoznia. Az ol
vasók több mint fele egyébként egyetemista, 
egy olvasó átlagban hatszor keres fel minket 
évente.

- Hány dolgozója van a könyvtárnak?
- A teremőröktől a nyomdászokig összesen 

hétszázhúszan vagyunk, ebből háromszázötven 
könyvtáros. Alapvetően az állami költségvetés
ből élünk, amely közel hatszázmilló forint éven
te. Saját bevételünk nagyon csekély, nem éri el 
a harmincmilliót sem. Ez a beiratkozási díjakból, 
nyomdai vállalkozásainkból és a mikrofilmmáso
latok készítéséből jön össze.

- Mit gyűjt a Széchényi Könyvtár? Van-e 
valamilyen minőségi, erkölcsi vagy más kri
térium, amely szerint szelektálnak?

- Elvben mindent gyűjtünk, ami Magyar- 
oszágon megjelenik, a plakáttól a gyászjelenté
sig. Gyűjtjük a világon magyarul megjelent kiad
ványokat, valamint azokat, amelyek magyarok
ról szólnak vagy van valamilyen magyar vonat
kozásuk. Nemzeti könyvtár a miénk, nem sza
bad válogatnunk: a pornótól a fasiszta kiadvá
nyokig minden érdekes lehet az utókornak.

Hitler mikrofilmen
- Ezek szerint ha el akarom olvasni 

mondjuk Hitler Mein Kampfját, akkor megte
hetem?
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- Nagyon nagy az érdeklődés ez iránt a 
könyv iránt, de sajnos csak egy példányban van 
meg nekünk. Most vesszük mikrofilmre, ha vég
zünk, bárki elolvashatja.

- Létezik még a Zárolt Kiadványok Tá
ra?

- Ez az osztály megszűnt, azaz átalakult. Az 
előző főigazgató még nyolcvannyolcban felsza
badította a tilalmat, így ma csak ahhoz nem le
het hozzájutni, amelyet állományvédelmi szem
pontok miatt nem adhatunk ki az olvasóknak. 
Ezek mikrofilmre vétele folyik, így a közeljövő
ben minden anyag olvasható lesz. Érdekesség, 
hogy a szamizdat irodalom szinte hiánytalanul 
megvan nekünk, például a Beszélő illegális szá

mai. Az osztály pedig átalakul a nem hagyomá
nyos információhordozók olvasótermévé: videó, 
mikrofilm, stb.

- Nemrég még a határon túlról érkezett 
magyar turisták könyvutalványt kaptak 
önöktől. Most is van erre lehetőség?

- Két változata működik ma Is ennek a tá
mogatásnak: tanárok, lelkészek kaphatnak egy 
ötszáz forintos könyvutalványt - ez sajnos a mai 
árak mellett nagyon kevés -, a másik támogatá
si forma keretében a nemzetközi csereosztá
lyunk küld könyvet a szomszédos országbeli 
magyarság kulturális intézményeinek.

- lukács - 
Esti Hírlap, 1994. aug. 1.

*

Szerdától szombatig Fodor Andrással

Kaposmérőtől Kaposmérőig

Az ismert költőnek, ahogy mondani szokás, 
idén mindenből bőven kijutott. Ebben az év
ben hatvanöt éves, harmincöt esztendeje a 
Széchényi Könyvtár munkatársa, házasságot 
kötött kisebbik fia, elhunyt kilencvenegy 
éves apósa, s idén halt meg az az iskolatársa 
is, akivel a kaposmórői református templom
ban egykor, mint „két stlglictorkú kerub”, fúj
ták a zsoltárt.

- Szinte minden interjúban megemlíti, 
hogy mennyire fontosak az ön szamara az el
ső, úgynevezett „eszmélő” évek. Miért?

- Ezt talán csak az érti meg, akinek olyan 
rokonai vannak, mint a feleségemnek a sárközi 
őcsényben, vagy akit olyan kántortanító igyeke
zett bevezetni az élet rejtelmeibe, mint Pap Jós
kát, idén elhunyt egykori játszópajtásomat, halá
láig jó barátomat és engem. Ez a falucska, ez a 
Kaposmérő, ahol iskolába jártam, valahogy na
gyon „fogós” hely. Itt volt diák Kanyar József, hí
res helytörténész, vagy a televízió szerkesztője, 
Lajos Sándor is. Pap Jóska pedig jófejű gyerek 
volt, bárhol megállta volna a helyét, vissza is tért 
„tetteink” helyszínére és gazdálkodó lett. De a 
továbbmenők sem felejtették el soha ezt a falut, 
ahol gyerekkoromban tapasztalt szeretettel vár
nak vissza és fogadnak ma is. Vlllámsújtotta 
templomunk ujjaavatasan, szombaton nem is te

hetek mást, mint hogy Kaposmórőre utazom, és 
elmondom a Pap Jóska halálára írt versemet.

- A múlt megmentése, az egykori érté
kek őrzése nem jelent-e túzott befeléfordu- 
lást?

- Akkor nem, ha a valódi értékek felé for
dul az ember, hiszen az örök, az mindig érvé
nyes, és mindig él, minden korban megtalálja a 
maga helyét. Ezért veszek részt például, és elő
adást tartok a Kecskeméti Népzenei Találkozón: 
Népdalfeldolgozások Basilides Mária és Bartók 
Béla előadásában az 1929-es His Master’S Voice 
lemezeken, mert nem mindegy, hogy csodálatos 
népdalainkat hogyan adják elő. Úgy kell előadni, 
hogy a szöveg és a dallam értékei érzékelhető
ek legyenek minden hallgató számára. Ez, úgy 
vélem, nem a múlt, hanem a jövő! Hiszem, hogy 
amin éppen dolgozom - zsarolva magam, a 70- 
es évek naplódokumentumait rendezem sajtó 
alá -, szintén nagyon fontos, mert értékes.

- Hogy érti, hogy zsarolja magát?
- Szorít az idő! Hajnali három-négy óráig 

dolgozom, mert ezerötszáz gépelt oldalt kell le
tennem a Helikon Kiadó asztalára januárban. Mi
vel a naplóban testestől-lelkestől ón is benne va
gyok, így még nehezebb a dolgom, hiszen újra
élem az akkori időket. A Fészek Művószklub hí
res irodalmi estjeit a hetvenes évek elején, a So
mogy című folyóirat megalapítását, aminek egyéb
ként még ma is versszerkesztője vagyok stb.
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- Ezenkívül a Kortársban vállalt mellék
állást, az írószakszervezet elnöke, számta
lan irodalmi társaság tagja. Pedig fejfájós, 
ha szabad egy költőről elárulni ilyen hétköz
napi dolgot.

- Rossz alvó vagyok, ritka szerencse, 
ha nem fejfájással ébredek. A hideg vizes 
borogatás azért mindig segít.

- A Széchényi Könyvtár Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központjának munka
társa. Mit csinálnak ilyen ijesztő név alatt?

- Havonta kétszer jelenik meg általában, Új 
könyvek címmel az a kiadvány, amely a könyv
tárellátóhoz eljuttatott könyvek recenzióit tartal
mazza.

- Korábban, azt mondják, e kritikán állt 
vagy bukott minden: ha jót írtak, zöld utat 
kaptak a könyvek, ha pedig...

- Elismerten objektivitásra törekvő társa
ság vagyunk! Nem mondom, hogy egy Konrád 
György- vagy egy Hernádi-könyvvel nem volt 
gondja a kultúrpolitikának a hatvanas években, 
vagy hogy nem vontak ki egy-egy kiadványt a 
forgalomból még a hetvenes években Is, de ál
talában csak a sértődött írók-költők tiltakozásai 
okoztak kellemetlen perceket nekünk.

- Sokan temetik a magyar költészetet, 
tán a vészharangot is kongatják egyesek.

- A költészet állandóan meghal és állandó

an újjászületik. Szó sem lehet vészharangkonga- 
tásról, amikor annyi a tehetséges költő, amikor 
olyan sok színvonalas folyóirat, jó szavakra mél
tó kötet jelenik meg. Alig győztük munkatársa
immal a Könyvhetet! Igaz, sok a dilettáns is, akik 
komoly anyagi háttérrel azt képzelik, hogy eljött 
az ő idejük: az olvasó úgysem veszi észre, hogy 
mit adnak a kezébe...

- Szerdán valóságos Fodor-nap volt a 
rádióban, három műsorban is szerepeit a 
verseivel.

- Véletlenül jött ki így a lépés, de nem ta
gadom, nagyon örültem neki.

- Csütörtökön Takáts Gyula pályatársát 
kereste fel Becehegyen, pénteken pedig a 
hét fáradalmait pihente ki a család fonyódi 
nyaralójában.

- Talán új verseim sem lennének, ha nem 
töltenék nyáron egy kis időt Fonyódon.

- Azt beszélik, kisebbik fia az apjára 
ütött: alaposan megfogta a Széchényi Könyv
tár szaga.

- Minden szempontból a könyvtár lett a 
„veszte”: most kapott diplomát a könyvtár sza
kon, s egy bölcsész társa éppen a Széchényi ol
vasótermében kínálta meg egy gerezd manda
rinnal. ő lett a felesége.

P. Horváth Gábor 
Esti Hírlap, 1994. aug. 27.

*

Corvina-kiállítás Bécsben
Bécsnek büszke várában - amelyik egykor 

Mátyás bús hadát nyögte - most a nagy magyar 
király könyvtáráról látható kiállítás. A Korvin Má
tyás és a reneszánsz művelődés a Hofburgban, 
az Osztrák Nemzeti Könyvtár gyönyörű barokk 
dísztermében tekinthető meg. A látogatók azo
kat a kódexeket és ősnyomtatványokat csodál
hatják meg, amelyek egykor vagy Mátyás király, 
vagy pedig udvari emberei - például Vitéz Já
nos püspök - gyűjteményéhez tartoztak, most 
pedig a bécsi nemzeti könyvtár készletét gyara
pítják (habár a tárlókban felfedezhető a buda
pesti Széchényi Könyvtár egy kölcsöntárgya is).

A kiállított „műtárgyak" visszatükrözik a re
neszánsz művelődéseszményét: teológiai mun
kák, antik és reneszánsz írók könyvei, világ- és 
nemzeti krónikák (például Thuróczy János is

mert műve), filozófiai, földrajzi, retorikai és csil
lagászati értekezések, szótárak alkotják egy 
nagyrészt elpusztult szellemi kincsestár fennma
radt darabjait. Szent Jeromos könyvét Vitéz Já
nos saját kezűleg javítgatta, egy tárlóban pedig 
nem mindennapi műtárgy vehető szemügyre: 
hazai nyomtatású inkunábulum (ősnyomtat- 
vány)-példány Hess András budai nyomdájából. 
Hartmann Schedel egykor igen népszerű világ- 
krónikájából - benne Buda közismert késő-kö
zépkori látképével - pedig több kiadást is ma
gáénak mondhat a bécsi nemzeti könyvtár.

Mátyás király élete és kora a magyar rene
szánsz fejedelem működésének osztrák vonat
kozásai miatt aránylag jobban ismert a Lajtán 
túl, mint a magyar középkor más alakjaié. Ezt 
mutatta már az 1982-es emlékezetes mátyás ki
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rály És a magyar reneszánsz című schallaburgi 
kiállítás is. A mostani kódex- és ősnyomtatvány
bemutató átfogó jellegben és látványosságban 
természetesen nem versenyezhet az előbbivel, 
mindazonáltal nem kevésbé tanulságos és érde
kes. És talán nem pusztán Ausztria változatlan 
közép-európai érdeklődését jelzi, hanem azt is, 
hogy az osztrák kultúra és az idegenforgalom 
irányítói szerint Immár a magyar turistákat is ér
demes ilyen tárgyú kiállításokkal csábítani az 
egykori császárvárosba.

(HARMAT)

A Mathias Corvinus und die Bildung dér 

Renaissance

című kiállítás 1994. október 26-ig tekinthető 
meg a Bécsi Österreichlsche Nationalbibliothek 
(Osztrák Nemzeti Könyvtár) Prunksaal nevű ter
mében, a Hofburgban a Josefsplatzon.

A kedvezmények nélküli belépődíj 50 
schilling, a katalógus 200 schilling.

Beszélő, 1994. aug. 4.

*

Összehangolt könyvtári együttműködésért

Nem véletlen, hogy éppen Békéscsaba te
remtett (Immár hagyományosnak mondható) fel
tételeket olyan nemzetközi könyvtáros tanács
kozásokra, amilyent az idén június 20-25. között 
másodszor rendezett meg a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének Békés megyei Szerveze
te a Megyei Könyvtárban. Délkelet-Magyaror- 
szágnak ez a csücske egyik legjellegzeteseb
ben nemzetiségi területe az anyaországnak, de 
a rendkívül tartalmas, ráadásul bibliofil igénnyel 
szerkesztett Békés megye ’94 - Tények és 
képek című illetménykötet 13. oldaláról érde
mes az egyik kiemelt ténymegállapítást itt is szó 
szerint idézni: „A többnyelvű, többvallású, el
térő jogi helyzetű lakosságot (...) a különb
ségeket természetesnek elfogadó, toleráns 
szemlélet jellemezte és jellemzi”. Vajha 
egész közóp-kelet-európal régiónk minden zu
gára általános érvényűvé válhatna ez a szem
lélet! Dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyv
tár Igazgatója, a rendezvénysorozat egyes szá
mú házigazdája Is ebben a hangulati légkörben 
üdvözölte az egybegyűlteket és fejezte ki kö
szönetét mind a résztvevőknek, mind a szimpó
zium támogatóinak: az Illyés Alapítványnak, a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Nyitott 
Társadalom Alapítványnak, a Soros Alapítvány
nak és a Magyar Művelődési és Közoktatási Mi
nisztériumnak.

*

Könyvtárak a jövő szolgálatában - volt a 
tanácskozás meghirdetett felcíme, melyhez az 
előadók és felszólalók, ha olykor csak lazán ra
gaszkodtak Is, a kirajzolódó összkép bizakodás
sal tölthet el. Már a bevezető előadás gondolat- 
menetét is jó érzés volt figyelemmel követni,

mert dr. Töttössy Istvánné, a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium Etnikai és Nemzeti Kisebb
ségi Főosztálya vezetőjének mértéktartó érté
kelése, a jövendő valós lehetőségeivel számoló 
következtetései azt a meggyőződést erősítették 
meg a négy utódállamból (Románia, Szlovákia, 
Kisjugoszlávla, Kárpátalja) meghívott közel 70 
könyvtáros résztvevőben, hogy a 89-es rend
szerváltás óta megtapasztalt segítőkészségre 
mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásokban, az 
új körülmények között Is számítani lehet.

Az első nap előadói a magyarországi 
könyvtárügy legkiválóbb szakemberei voltak. 
Az információpolitikáról, valamint a könyvtári és 
információs rendszerek szerkezetének prioritá
sairól tartott két magvas fejtegetés még azok 
számára is (sőt, talán éppen nekik leginkább!) 
sok (hasznosítható) újdonságot tartalmazott, 
akik folyamatos könyvtári tevékenységük során 
nap mint nap szembesülnek a tájókozódás/tájó- 
koztatás megannyi gondjával, megoldandó 
problémájával. Dr. Horváth Tibor, az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójá
nak imponáló anyagismerete és magával raga
dó fejtegetése okán mindannyian újra diákok
nak éreztük megunkat, de el kellett Ismernünk, 
hogy kisebbségi sorban tevékenykedő könyv
tárosnak aligha volt alkalmunk eleddig hasonló 
előadást meghallgatnunk.

A Magyar Nemzeti Könyvtár nemzetközi 
kapcsolatai címmel Poprády Géza, az OSZK fő
igazgatója a részletek kulisszatitkaiba is bete
kintést engedő elemzése főként a cserekapcso
latok révén gyümölcsöztethető állománygyara
pítási lehetőségek kiaknázására igyekezett még 
jobban ráirányítani a határon túli magyar könyv
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tárosok figyelmét. Hasonló szellemben fogant 
Bátonyl Violának egy nappal később elhangzó 
előadása is A könyvtári szolgáltatások mar
ketingje címmel. Elméletileg megalapozott, gya
korlat szentesítette módozatokat ismertetett, él
vezet volt hallgatni.

Nehéz, az újságolvasó számára talán fá
rasztó is lenne teljes névsorolvasást tartani. 
Tény, hogy a meghívott előadók egytől-egyig ór- 
dekébresztő témákat dolgoztak fel, s a hozzá
szólások élénksége bizonyította, hogy nem csu
pán passzív hallgatók voltak a teremben, a fel
vetett problémák közösek, a megoldáskeresés
ben egyek vagyunk.

Szerdán délelőtt a részt vevő országok 
könyvtáros-képviselőinek adta át a szót az el
nöklő Csobai László Igazgatóhelyettes. Megálla
píthattuk, hogy manapság Kárpátalján küzdenek 
a magyar könyvtárosok a legsúlyosabb gondok
kal, de nem sokkal rózsásabb a helyzet a szlo
vákiai és a vajdasági könyvtárakban sem. Ná
lunk viszonylag megnyugtató a helyzet, és a jö
vendő is ígéretesnek látszik, legalábbis ami az 
utánpótlást illeti, mert úgy tűnik, hogy részint a 
kolozsvári egyetem bölcsészkarán a magyar
idegen nyelv szakos hallgatók számára a III. év
től beindított fakultatív könyvtárosképző harma
dik szak bevezetése olyan vonzónak bizonyult a 
hallgatók számára, hogy 30-an jelentkeztek és

vizsgáztak le belőle, s ősztől talán sikerül Sepsi- 
szentgyörgyön beindítani az ELTE könyvtáros
képző tanszékének egy kihelyezett évfolyamát, 
melynek keretében a már pályán lévő, de szak- 
képzettséggel nem rendelkező könyvtárosok 
szerezhetik meg az EMKE Könyvtári Szakosztá
lyának háttértámogatásával a szilárd szakmai 
ismereteket.

Emlékezetes marad a résztvevők számára 
a két csoportra osztott félnapos szakmai kirán
dulás is a megye különböző városaiba. E sorok 
írója a Békés-Gyula-Bókéscsaba útvonalán le
bonyolított túrán vett részt, s a legértékesebb
nek a gyulai Dürer Múzeum meglátogatását ta
lálta, ahol éppen jelenkori román képzőművé
szeti tárlat volt az időszaki kiállítótermekben. De 
a másik útvonal résztvevői is felsőfokban emle
gették a Csorvás-Szarvas-Bókéscsaba szaka
szon szerzett élményeket.

A péntek esti búcsúvacsorán a Liget Sör
kertben azzal a következtetéssel zárult a szak
mai találkozó, hogy egyértelműen pozitív a mér
leg, tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagodva 
távozunk. Igyekszünk kamatoztatni az itt szer
zett új információkat, és készülünk a legköze
lebbi megmérettetésre.

Viszontlátásra jövőben ugyanitt!
Gábor Dénes 

Szabadság, Kolozsvár. 1994. július 14.

//

KÖNYVTARUNK ELETEROL

Tisztelgés Apponyi Sándor emléke előtt 
a Tolna megyei Lengyelen 

születésének 150. évfordulója alkalmából

(Egy tanulságos kirándulásról)

Az időjárás is kedvezett 1994. április 19-én 
a három buszt kitevő közel 150 lelkes kollégá
nak, akik Apponyi Sándor sírjához készültek el
helyezni a hála és az emlékezés koszorúját szü
letésének másfélszázados évfordulóján.

Csak dicséret illetheti azt az embert, aki 
külföldi útjait, lehetőségeit arra használta fel, 
hogy összegyűjtse magyar szerzőknek külföl

dön, bármely nyelven megjelent munkáit, vala
mint az idegen szerzőknek külföldön Magyaror
szágról szóló, vagy magyar vonatkozású - tör
téneti, irodalmi, művelődéstörténeti - műveit.

Édesapja halála (1876) késztette arra, hogy 
hazatérjen a Tolna megyei Lengyel községbe, 
ahol ősi családi kastélyuk állt csodálatos termé
szet adta lehetőségekkel.
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Itt rendezte be az un. „Apponyi-terem”-ként 
Ismert könyvtárszobáját. Könyvtárát az 1924. 
évi szeptember 15-i keltezésű ajándékozási ok
irat tanúsága szerint a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtárának adományoz
ta. (A berendezés pedig később az özvegye, 
Eszterházy Alexandra végakaratából került 
könyvtárunkba.)

Apponyi Sándor felbecsülhetetlen értékű 
15-18. századi Hungarica-gyűjteményót tudós 
alapossággal tárta fel és katalógusának első két 
kötetét 1902 és 1903-ban magyar és német 
nyelven meg is jelentette. Saját maga így írt te
vékenységéről: „Gyűjtöttem tehát: magyar szer
zőknek nem magyar nyelven írt a haza határain 
kívül megjelent munkáit és idegen íróknak Ma
gyarországra vonatkozó, vagy magyarokhoz 
ajánlott, külföldön nyomtatott műveit.”

A közel 3000 kötetes ritkaság között 96 ős- 
nyomtatvány, Aeneas Silvius, Janus Pannonius, 
Martius Galeottus... utazók, egyházi írók (Temes
vári Pelbárt, Laskai Osvát...) művei és mintegy 
800 újság (Relatio, Diarium, Newe Zeytung) ta
lálható.

Utunk a Duna mellett haladt, és Pakson 
megtekintettük az újabb Makovecz Imre csodát, 
a helybeli katolikus templomot, majd a szekszár
di temetőt érintve régi kedves kollégánkra, dr. 
Tóth Lajosra emlékeztünk.

Nemsokára Szekszárd központjába érkez
tünk. A kuruc világ ismert brigadérosáról elne
vezett Béri Balog Ádám Múzeum neoklasszicista 
épületében őskori, majd az utóbbi évek ókori és 
népvándorlás kori leletanyagában gyönyörköd
hettünk. Az épület alagsorában rendezték be a 
különböző szakmákat bemutató műhelyeket, 
ahol időnként a múzeumlátogatóknak működ
tetik a gépi és kézi erővel hajtott régi szer
számokat.

Az emeleti részen az iparművészet reme
keiből - bútorok, festmények - készült váloga
tás.

Ha egy kicsit időzünk a múzeum törté
neténél, már hamarabb is találkozhatunk a bib
liofil tudós, Apponyi Sándor nevével, aki nemes 
adományaival mecénása lett Woslnszky Mór ré
gész és múzeumszervezőnek, ő a papi pályát 
választva a történelem és a régészet iránt is ér-

Apponyi kastély és kastély kert Lengyelben 
(Patz Béláné, Nyomdaüz. felv.)
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deklődött. Hosszú, kitartó és fáradságos kutató
munkájának köszönhető az un. lengyeli kultúra 
neolitikus Török-sáncának feltárása. 1889-ig kb. 
12.000 régi tárgyat ástak ki, amelyről 1888, 
1890 és 1891-ben megjelent nagy tanulmány- 
kötetében és számos kisebb cikkében tudósí
tott. A német és francia nyelvtudása mellett 
szüksége volt az olasz nyelvre is, ugyanis mecé
nása Itáliából régészeti könyveket hozatott szá
mára, hogy az olasz szakirodalmat Is tanul
mányozhassa. Érdekességként megemlíthető, 
hogy az orosz és angol szakmunkákat Apponyi 
Sándor édesanyja, gr. Benkendorff Anna fordítá
sában olvashatta. így lett a műkedvelésből régé
szettel foglalkozó falusi lelkészből Európa-hírű 
őskorkutató.

A múzeumi séta után az érdekes építésű 
zsinagóga - ma kiállítóterem - mellett elhaladva 
a Széchényi főutcán álló Megyei Könyvtárat ke
restük fel, ahol szakmabeli részletességgel kala
uzoltak végig a termeken. Utána következett a 
híres August-ház (az egykori Kaszinó, ma zene
iskola, benne a Liszt-emlékszobával), ahol Itteni 
hangversenyútja során Liszt Ferenc szállt meg. 
Alakját Borsos Miklós örökítette meg (1980) az 
épület mögötti parkban.

A város nyugati szárnyához, mint régi római 
településhez kis emelkedőn jutottunk el. Ezen a 
helyen állt később a vár és az I. Béla alapította 
középkori apátság, amelynek feltárt templom
romjai láthatók. Felfigyeltünk a Pollack Mihály 
tervezte Megyeháza klasszicista oszlopaira és a 
falán márványtáblán megörökített sorokra, mely 
szerint II. Lajos királyunk főúri kíséretével az 
egykor Itt álló középkori épületben szállt meg 
1526. aug. 14-16-án a végzetes mohácsi csata 
előtt.

A Megyeházával szemben, a tér közepén 
áll a múlt század elején épített Belvárosi temp
lom. Előtte a korábban (1753) faragott barokk 
stílusú Szentháromság-szobor.

Babits Mihály szülőházát és az emlékkiállí
tást az Idő rövidsége miatt megtekinteni nem 
tudtuk, mert Lengyel községben már vártak 
bennünket a kastélyban elhelyezett Mezőgazda- 
sági Szakközépiskola és Szakmunkásképző In
tézet tanárai és diákjai, hogy együtt koszorúzzuk 
meg Apponyi Sándor, a neves bibliofil és az is
kola névadójának sírját és a kastélyban emlékére 
berendezett szobát. A kastélyban és a parkban 
dr.Tóth György igazgató kalauzolt bennünket.

A köszöntő és méltató szavak közben jól 
esett hallanunk, hogy ebben a községben egy
szerre ennyi nem helyi lakos csak a tudós teme
tésén volt jelen.

S a kastély kalandos történetéről...
Az egész lengyeli uradalmat 1790-ben vá

sárolta meg az Apponyi család Amadé bárótól. 
Kezdetben kisebb kastély állt, lebontották, s a 
helyén Apponyi József 1824-től öt éven át épí
tette az új „főúri” kastélyt saját érdekes szimbo
likus elemeket tartalmazó elgondolása szerint: a 
kastély épülete a naptári évet jelképezi, a négy 
bejárati ajtó a négy évszakot, a 12 kémény a 12 
hónapot, az 52 szoba az óv 52 hetét, s a 365 ab
lak az óv napjait jeleníti meg. Apponyi József so
kat tartózkodott Lengyelen, kényelmére alakí
totta a kastélyt, amelyhez egy nagyméretű ká
polna és egy un. „svájceráj” is épült.
1863 elején Apponyi József elhunyt, csak a szí

vét hozták haza a lengyeli templom szenté
lyébe. Halála után Rudolfra és Gyulára, Antal 
testvére két fiára hagyta a kastélyt. Rudolf a 
diplomáciai pályáról visszavonulva - szent
pétervári követsógi titkár volt, ott vette el 
Benkendorff Sándor orosz rendőrtiszt Anna 
nevű lányát - a birtokon ólt, átépíttette a 
kastélyt, reneszánsz díszítményekkel (erős 
kiugró részek) ékesítette, az első emelet ab
lakait magasíttatta és megnagyobbíttatta a 
teraszt, amelyet tömör vastag homokkő 
oszlopokkal alátámasztott. Házassága ré
vén a feleség értékes hozományával is gaz
dagodott a kastély berendezése.

1876 májusában Velencében hunyt el Apponyi 
Rudolf, örökét fia, Apponyi Sándor vette át. 

1878-ban Eszterházy Alexandrával kötött há
zassága alkalmával Rumpelmayer bécsi 
építész ismét változtatott a kastélyon, s hí
res bécsi asztalosmesterrel készíttették el a 
szalon kazettás menyezetét.

A kastélynak az Apponyi Sándor haláláig 
vezetett vendégkönyvét, melyet Eszterházy Ale
xandra sorai zárnak, az Országos Széchényi 
Könyvtárban rendezett „Magyarország és Euró
pa az Apponyi-gyűjtemóny tükrében” c. kiállítás 
alkalmával (1994. jan. 21-ápr. 21.) láthattuk.

1905 - tűzvész: az egész tetőzet leégett.
1925. ápr. 18. - Apponyi Sándor 82 évesen el

hunyt. Saját gyermeke nem volt, unokatest
vére fiát, Apponyi Antalt fogadta örökbe. Az 
örökös Igen költekező életmódot folytatott, 
kölcsönökből élt, csak a köteles részt kapta; 
a páratlan könyvgyűjtemény a végrendelet 
értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum Or
szágos Széchényi Könyvtáráé lett.

1930. októberében Apponyi Sándornó elhunyté
val a grófnő végakaratának megfelelően, az 
egész kastély a berendezésével és a föld
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birtokkal együtt a Magyar Nemzeti Múzeum 
kezelésébe került.

... és jött a II. világháború... A kastély teljesen üre
sen állt, katonai kórházat rendeztek be ben
ne. Később azokat a német származású 
családokat gyűjtötték itt össze, akiket Né
metországba telepítettek.

1945 - a szántóterület 6-7 családé lett; a volt 
uradalmi cselédek között merült fel először, 
hogy a kastélyban mezőgazdasági iskola 
működjön.

1946 ősze - Magyar Állami Mezőgazdasági Gim
názium,

1949 - Mezőgazdasági Technikum,
1954 - Mezőgazdasági Szakiskola kapott helyet 

a kastélyban.
1906 - 1956 között nagyobb felújításra nem ke

rült sor, csak az 1962, 1970 és 1980-81-es 
években.

1963 - Mezőgazdasági Szakmunkásképző Inté
zet,

1981 - Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézet kezdte meg működé
sét a kastélyban.

Napjainkban a szakiskolához tanműhelyek, ker
tészet, üvegház, biofarm, állatetető telepek 
tartoznak.

... és a csodálatos parkról...
1829-ben a kastély építésekor Sedlmayer 

bécsi kertészt, majd később Ábel Lothár ker
tészmérnököt hívatták, hogy különleges nö
vényfajtákkal telepítsék körül az épület-együt
test: így díszíti a parkot még napjainkban is töb
bek között az öt simafenyő 250 cm-es körmé
rettel; a három duglászfenyő (Pseudotsuga men- 
ziesii) Észak-Amerikából, ahol 100 méter ma
gasra is megnő, nálunk „csak” 37 méteres, 325 
cm-es átmérővel; a mammutfenyő, amely a kali
forniai Sierra Nevada hegységből származik; a 
205 cm-es átmérőjű kaukázusi jegenyefenyő, 
Európa egyetlen lombhullató fenyőfajtája.

A régmúltból vissza a mába...
A közösen elfogyasztott ebéd és a házigaz

dáink kínálta többféle ízletes bor (királylányka, 
hárslevelű, olaszrizling, kékfrankos) kóstolása 
után az impozáns borospincét és az általános is
kola szépen felszerelt termeit tekintettük meg.

A lengyeli tisztelgő kirándulásunk szervezői
nek - Marketing osztály és a Régi Ritka Nyom
tatványok Tára vezetőjének, W. Salgó Ágnesnek 
e helyütt is köszönetét mondunk.

Beck Ivánné

Apponyi Sándor sírja 
(Patz Béláné felv.)
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Ismét néhány szó az OSZK Híradó olvasóihoz
Először is elnézést kérünk az olvasóktól az 

OSZK Híradó kissé késedelmes megjelenéséért, 
melynek sajnos ismételten elsősorban „techni
kai” okai voltak. E késedelemhez azonban némi
leg hozájárult az a körülmény is, hogy továbbra 
is rendkívül nehéz és nagy erőfeszítést követel 
egy-egy szám tartalmának, anyagának össze
gyűjtése. Ezért ismételten kérjük a főosztályve
zetőket - akik egyben a szerkesztőbizottság 
tagjai is -, hogy évente legalább egyszer szá
moljanak be a lap hasábjain főosztályuk tevé
kenységéről. Ugyanezt kérjük természetesen az 
osztályvezetőktől, a Tárak vezetőitől is. Tovább
ra is várunk cikkeket, híreket mindazoktól, akik
nek közérdekű mondanivalójuk van. A társadal
mi szervezetek rendszeres beszámolóit is vár

ják az olvasók. Úgy gondolom, nem szükséges 
újból és újból hangsúlyozni annak fontosságát, 
hogy megismerjük és kölcsönösen tájékozód
junk egymás munkájáról, különösen azon terüle
tekről, ahol a munkamódszerekben változások 
történtek az utóbbi Időben, mert, ha ez nem tör
ténik meg, akkor egyes esetekben tájékoz
tatásaink is tévesek lehetnek. Meg kell még em
líteni annak fontosságát is, hogy a külföldi 
könyvtárakba, konferenciákra kiküldött munka
társak Is írjanak érdekesebb tapasztalataikról.

Végül ezúton szeretnénk köszönetét mon
dani azon munkatársainknak, akik eddig is rend
szeresen tájékoztatták olvasóinkat tevékenysé
gükről.

B.Gy.
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