
Állományvédelem Hír ek
A Hírlaptár csupán fennállásának elsõ néhány -

esztendejében volt abban a helyzetben, hogy
gyarapodásából a teljes évfolyamokat válogatás G yara pod'nélkül beköttethesse. as

Az 1890-es évekbõl már maradt kötetlen adófelajánlásból
anyag, és maradtak betfuendben kolligátumokba
helyezett csonka évfolyamok is. Az elsõ világ-
háborúig csak a kevésbé használt idõszaki sajtó- 1992-ben az
termékek bekötésérõl mondtak le a tár munka: MTA Könyvtára
társai, ám a kötésre "érdemtelennek" ítélt kiad- megvásárolta a
ványok köre egyre bõvült, és bõvül a mai napig neves festõmû-
is. Azzal ugyan minden szakember tisztában van, vész, Bernáth
hogya periodikumok elvileg csupán bekötve Aurél kéziratos
képeznek könyvtári állományt, anyagi és egyéb hagyatékát, és
okokból mégis egyre nagyobb kompromisszu- mintegy nyolc-
mokra kényszerülünk. ezer levelet a

Elsõként a lap belsõ tartalma, értéke, hasz- családtól. Ber-
náltsága alapján szelektálunk, ám felmerülnek náth Aurélnak
egyéb szempontok is, elsõsorban természetesen szépírói munkássága is számottevõ. A hagyaték-
a teljesség kérdése, de meghatározhatja a dönté- ban a kéziratok mellett fõleg neves embereknek
sünket a kiadványok tipográfiai vagy egyéb kül- hozzá írt levelei találhatók.
lembeli "rendellene~sége" is. Arra gondolok, 2001-ben viszont Bernáth Aurélnak fivéréhez,
hogy az egyes számok mérete azonos-e, van-e Bernáth Caesar Miklóshoz, ennek családjához és
megfelelõ szélességû margójuk, nincsenek-e ún. édesanyjához, Bernáth Béláné Roboz Attalához
"iker lapjaik", mellékleteik, tábláik, posztereik, írt mintegy négyszázötven levelét kínálták meg-
amelyeket kötéskor és az ezt megelõzõ vágás kor vételre.
megsértenénk. Bernáth Aurél lakása a II. világháborúban

És ha már állományvédelemrõl esett szó, vé- szinte teljesen elpusztult, az 1945 elõtti levele-
gezetül kérem, szívleljék meg, alkalmazzák és zésébõl alig maradt valami. A 200 1-ben megvé-
fõként alkalmaztassák munkatársaikkal, olvasó- telre ajánlott levelek éppen az 1910-es évektõl
ikkal a periodikurnokra is Rozsondai Mariann az 1970-es évek derekáig terjedõ idõszakot fog-
jótanácsait: ják át. Ezekben a levelekben a neves festõ fivé-

"A jó könyv jó barát. Ennek megfelelõen rének személyes és szakmai élményeirõl, véle-
bánjunk vele. Olvasásakor ne hajtsuk az egyik ményérõl, mindennapjairól számol be. igy ez a
könyvfedelet a másik alá, és ne nyúljUI1k pisz- több mint négyszázötven levél fontos kiegészítõ
kos kézzel a könyvhöz... Lapozáskor ne gyûrjük része a már itt lévõ hagyatéknak. Bernáth Aurél
a papírt, és ne nyálazzuk hozzá az ujjunkat... A levelein kívûl az anyag tartalmazza a festõ fele-
ceruza, a zsebkendõ, a szemüvegtok vagy a gyu- ség ének, dr. Pártos Alice-nak 27 levelét, vala-
faszál nem könyvjelzõnek való. ...Polcunkon a mint a Bernáth családra vonatkozó 19 dokumen-
könyvek egyenesen és ne túl szorosan álljanak. tumot. Ismételten érdemes hangsúlyozni, hogya
A sokáig ferdén tartott könyv teljesen elveszti vételre ajánlott anyag különösen fontos, mert a
formáját. A könyvet ne kapitálisánál fogva húz- neves festõ leveleit tartalmazza, míg a korábbi
zuk ki, mert elõbb-utóbb leszakad a gerince." A hagyaték döntõ része a hozzá írt levelekbõl áll,
megõrzendõ hírlapok és folyóiratok esetében s a két hagyatékrész szorosan összefügg.
ezeket az intelmeket fokozatosan szívleljük meg, A Bernáth Aurél-levelek vételéhez jelentõsen
mivel, mint az elején mondtam, a periodikum hozzájárult a 2001-ben befolyt és az MTA
még esendõbb a könyveknél, hiszen készítõjük Könyvtára javára befizetett SZIA 1 %-a, 96 894
is rövidebb életre szánja azt. forint. Köszönetünket fejezzük ki érte:
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