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Nemzeti könyvtárunk, az 
Országos Széchényi Könyvtár 
kb. két évtized óta megjele
nő évkönyveinek száma újabb 
tartalmas kötettel gyarapo
dott. Németh Mária szerkesz
tésében 1975-as impresszum- 
jelzéssel látott napvilágot 
az 1970-1971. évekre vonat
kozó kötete.

A kötet elején 
Haraszthy Gyula búcsúzik a 

könyvtár két vezető munkatársától és jeles szakemberétől, Dezaényi Bélától 
és Gombocz Istvántól, akiket alkotóerejük teljében, hirtelen ragadott el a 
hálál családjuk és munkatársaik köréből. Dezsénvi Béla (1907-1972) 40 éven 
át tevékenykedett a könyvtár felemelkedéséért, hosszú időn át vezetője volt 
a hirlaptámak, majd főosztályvezetője a könyvtárnak, irányította a könyvtá
ri tudományos munkát s az előző évkönyvek az ő szerkesztői irányításával je
lentek meg. Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása óta fiatal könyvtáros
jelölteknek tanította a sajtótörténetet és sajtóismeretet, ez Eötvös Lordnd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi docense volt. 
Haraszthy Gyula nekrológja után D.Szemző Piroska összeállítása nyújt tájé
koztatást gazdag irodalmi munkásságáról. - Gombocz István (1921-1975) a 
Nemzetközi Csereszolgálat vezetőjeként tett jelentékeny szolgálatot a hazai 
és nemzetközi könyvtári életnek. Mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnök
ségének tagja is nemzetközileg elismert személyisége volt a magyar könyvtár
ügynek) a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, az 1SIA előbb a Ki
adványcsere Bizottság titkárává, majd elnökévé választotta. A magyar művelő
dés és tudomány ügyét szolgálta a Magyar Unesco Bizottság tagjaként is. Iro
dalmi munkásságát Gombocz Istvánná összeállításában közli az évkönyv.

A kötet további része - követve az előző évkönyvek beosztását - négy 
nagyobb tematikus fejezetre tagolódik. Az I. fejezetben SomkutL Gabriella 
az Országos Széchényi Könyvtár, Pspp István pedig a Könyvtártudományi és 
Módszertani-Központ 197&-1971. évi tevékenységéről közöl részletesen elemző 
tanulmányt. A II. fejezet Gombocz Istvánnak "Az IFIA Nemzetközi Kiadvénycse- 
re Bizottságának 40 éves működése" című Írását tartalmazza.

Az egész évkönyvnek talán leggazdagabb része "Az OSZK gyűjteményeiből
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és történetéből” című III. fe.lezet. Az itt megjelent tanulmányokból a könyv
tár megírásra váró teljes történetének körvonalai bontakoznak ki. Bérlész 
Jenő elsősorban kéziratos források alapján Jankovicb Miklós könyvtári gyűj
teményeinek kialakulását és sorsát dolgozza fel, rámutatva* hogy gyűjtemé
nyének 1852-i megszerzése a nemzeti könyvtár második megalapításának tekint
hető. somkuti Gabriella "Széchényi Ferenc nemzeti könyvgyűjteménye” elmen az 
alapitó 1802-i adományát* a magyar és magyar vonatkozású müvekből álló gyűj
teményt elemzi és ismerteti a róla megjelent katalógusok alapján. A fejezet 
többi tanulmánya a Széchényi Könyvtár későbbi történetére vonatkozik, a 
könyvtár valamely részlegének* állományrészének fejlődését mutatja be egy- 
egy adott időszakban: Pukánszkyné Kádár Jolán a "Régi Magyar Könyvtárat" a 
két világháború között* Soltész Zoltánné a Régi nyomtatványok Iára állomá
nyának gyarapodását az 1961 és 1970 közti évtizedben. Fazekas József immár 
hetedik közleményében egészíti ki eddig ismeretlen munkákkal Szabó Károly 
Régi Magyar Könyvtárának I-III. kötetét, Illyés Katalin a hirlaptáxi állo
mány kialakulásának történetéhez közöl adatokat a hirlapkönyvtár 1884-1 meg
alapításától 1914-ig, az első világháborúig, mig Farkas Iászló a könyvtár 
szervezeti, ügyrendi és olvasószolgálati szabályzatait ismerteti 1867 és 
1918 között.

Amíg a III. fejezetet 8 könyvtárra vonatkozó tanulmányok jellegéből 
adódóan egyfajta homogenitás jellemzi, addig a "Könyvtörténeti és művelődés
történeti tanulmányok" cimü IV. fe.iozet a benne közölt Írások sokrétűségével • 
változatosságával kelti fel az olvasó figyelmét. Borsa Gedeon Msnlius János 
vándomyomdász eddig nem ismert könyvkötői tevékenységét vizsgálja, Fallen- 
büchl Zoltán Grassalkovich Antal aforizmáit i&nerteti a könyvtár kézirattá
rában őrzött aforizmás-könyve alapján; Indali György a Hazai és Külföldi 
Tudósítások, Batári Gyula az Orvosi Tár cimü folyóirat történetéről, Miklóssy 
János Vajda János egy 1863-as lapkisérletéről, a Magyar Sajtóról, £ata Imre 
a Válasz 1934 utáni sorsáról, Markovits Györgyi pedig a második világháború 
idején Dé1-Amerikában megjelent emigráns lapokról közöl sajtótörtén éti ta
nulmányt; Kozocsa Sándor "Három költő emberközelből" cimü Írásában Babits 
Mihályhoz, Kassák Lajoshoz és Oláh Gáborhoz fűződő személyes kapcsolatairól 
számol be, végül Jeszenszky Géza "Magyarország az I. világháború előtti ne
gyedszázad angol nyelvű kiadványaiban" elmen vizsgál tartalmilag politikai 
és diplomáciatörténeti szempontból egyaránt fontos bungarikáket.

Az évkönyv tartalmának a terjedelem-adta keretek miatti felsorolásszerü 
ismertetése is bizonyltja a kötet rendkívüli tartalmi gazdagságát, nemcsak a 
könyvtári szakemberek és a sajtótörténet kutatói, de az irodalomtörténészek* 
történészek s általában a magyar művelődéstörténet kérdéseivel foglalkozó 
kutatók is haszonnal fogják forgatni és felhasználni a színvonalas tanulmá
nyokat.
FÜLOP GÉZA
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