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Elsőként a Soros műhely helyzetéről, későbbi
működésének anyagi, jogi rendezéséről folyt
vita. Az alapvető cél (az egyházi könyvtárak ki
szolgálása) megerősítése után arról született
döntés, hogy a Kft forma jogi kidolgozása
megkezdhető.
A nyomda helyzetének a felülvizsgálata so
rán kiderült, hogy a fejlesztést elsősorban a
pénz- és létszámhiány akadályozza. További
nehézséget okoz még a gépmegrendelések tá
voli teljesítése, valamint az anyagárak ütemes
emelkedése is. Határozat készült egy kiadó
létrehozására, amelynek tartalmi tevékenységét
a Tudományos Bizottság segíti majd. A kiadói
és nyomdai tevékenység továbbfejlesztésére
szakmai vezetőkből álló bizottság tesz javasla
tot.
A könyvtár külső raktárait vette számba a kö
vetkező előterjesztés. Gazdasági szempontok
miatt elsősorban a külső raktárak számának
minimálisra csökkentése a cél, valamint a bel
ső raktárak elfekvő anyagának értékesítése, se
lejtezése, majd a felszabaduló helyek ésszerű
kihasználása.
A törökbálinti tárolókőnyvtérról készült anyag
élénk vitát váltott ki, mivel alapvető kérdés vár
eldöntésre: a tárolókönyvtár funkciója.
A könyvtár további életét jelentősen megha
tározó örömhír zárta az ülést: a Világbank jó
váhagyta az IBM 9377-es számítógép beszerzé
sét, amelyet 1989 végén, 1990 elején kap meg
az OSZK.

HERNÁDY DÉNES
1916-1989
1989 szeptemberében távozott az élők sorá
ból Dr. Hernády Dénes, az Országos Széché
nyi Könyvtár nyugalmazott gazdasági igazgatóhelyettese. Ez a tény a nemzeti könyvtár sok
száz - volt és jelenlegi - munkatársában idéz
heti fel, mintegy búcsúzóul az ó eleven alak
ját. Évtizedeken át ő volt a nagy intézmény
munka- és pénzügyeinek jeles gazdája; egye
bek közt sokáig ő vette át az alkalmazásba
kerülőktől a munkakönyvét, a távozók papírjai
ra pedig ő kanyarította oda az utolsó aláírást.
Talán azt lehet mondani, hogy Dénes nem is
egy sírban, hanem munkakönyveinek lapjain
nyugszik. Ez a férfi marad számomra a világ
legdrágább és szeretetre legméltóbb bürokra
tája, a jog, a hivatalosság, a precizitás sze
rény, csendesen nemes hőse - vagyis példa
mutató ember, akit a nemzeti közintézmény
könyvtárosai szellemi csendestársukként gyá
szolnak, hisz mintát adott a maga különc, fan
tasztikus jellemével számunkra is.
E sorok mindazon olvasóit, akiknek nem
adatott meg, hogy személyesen ismerkedtek
volna meg légyen Hernády Dénessel, megké
rem, hogy próbálják magukban megrajzolni az
alábbi képet - akárha porfelhőből, füstből,
pernyeüledékből bontanák ki a rajzolatot: éle
tének, munkájának egyik jellegzetes, embléma
szerű jelenetét.
Egy borzasztóan lekopott, zsúfolt és szegé
nyes irodában (mondjuk: az OSZK egykori
Múzeum utcai épületének valahányadik emele
tén) ül egy nagy, aktákkal telezsúfolt íróasztal
előtt valaki: egy kicsiny, vékony csontú, sze
müveges emberke. Asztalán rendetlenség, ha
mutartójában a csikkek a peremig torlódnak.
Ide lépsz be, mert dolgod akad nála. Kezet
fog, hellyel kínál, slukkol párat, türelmedet ké
ri, befejezi épp munkában levő aktáját, de az
tán csak és csak rád figyel: ügyedre tér. Fe
szülten hallgat, míg előadod mondandódat,
közbekérdez, tisztázza a problémákat, a té
nyállást, rendeletgyűjteményeket üt fel, idéz,
jegyzetel - közben leégett cigarettavégének
helyet kapar a hamvvederben... Mindeközben
megérezhetőd: "Drága ember! Hogy érti a dol
gát!" Amikor távozol és visszanézel a kopott,
sötét öltönyös emberkére, egészen biztos vagy
benne, hogy ügyed jó kezekbe, szakértő sze
mély gondjai közé van letéve, s miközben ba
ráti kézfogásának emlékével távozol, még azon
is morfondírozhatsz, hogy egy E T A. Hoffman-
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mese furcsán e századba menekített alakját,
vagy inkább egy Beckett-színdarab abszurd
hősét láttad-e az imént?
Ám utólag se fantáziálj, a tények kopogósán
szárazak, az irodalmi hasonlatokat elhessentve
biográfiájának adataiból egy magyar értelmisé
gi sors ködlik eléd.
Hernády Dénes 1940-ben kitüntetéssel dok
torált a Pázmány Péter Tudományegyetemen.
1941-tól a Honvédelmi Minisztériumban volt
polgári alkalmazott, fogalmazáskari tisztviselő.
1944-ben a gyakorlati közigazgatási szakvizs
gát tette le. A háború után is a HM-ben szol
gált mint polgári személy. 1950-ben tényleges
tiszti szolgálatra hívják be. Eközben, 1951-ben
letartóztatják, internálják, özvegy édesanyját
pedig, akinek egyetlen fia és gyámola volt, ki
telepítik egyszobás társbérleti lakásukból egy
Heves megyei faluba. Amikor Hernády 1953ban az internálásból szabadul, felhozza anyját
a kitelepítés magányából, nyomorából. Üllőre
költöznek, albérletbe. A jogi doktor ezt követő
en először a Papírhulladék-válogató Vállalatnál,
majd a Pest megyei MEZŐKER egyik telepén
dolgozik mint segédmunkás. 1954 elején kerül
az OSZK-ba mint takarító, ebédhordó. Később
SZTK ügyintéző lesz, a 60-as évek elején már
csoport-, később osztályvezető a gazdasági hi
vatalban. 1987-ben mint az OSZK Gazdasági
Igazgatóságának helyettes vezetőjét helyezik
nyugállományba. Az évtizedek során párszor ki
is tüntették: a "Szoc.Kulf-ok után az utolsót, a
legmagasabbat, a Munka Érdemrend Ezüst fo
kozatát 60. születésnapjára nyújtják át 1976ban. Ezeket úgy veszi át, mint aki váltig cso
dálkozik: miért jutott Ó valakinek az eszébe?
Naponta bejár Üllőről, magát hanyagolja in
kább, mint munkáját, otthonról hozott szendvi
cset eszik, tán csak füstölnivalóra költ, szemé
lyét nemigen akarja észrevétetni. A dolgával
törődik, titkárnőre nem tart igényt, hisz maga
szeret odaülni a hatalmas írógép elé, melyre
az irodatörténeti muzeális gyűjtemények is
igényt formálhatnának, és leírja pontos, precíz
mondatokkal azt, amit kell.
Több mint egy évtizeden át kilincsel, még a
korabeli miniszterelnök-helyettesnek is ír, hogy
annak a BM határozatnak, mely szerint inter
nálása miatt semmi hátrányt nem szenvedhet,
legalább annyi érvényt szerezzen, hogy Pest
környéki albérlete helyett valami lakáshoz jus
son, és ápolásra szoruló anyjától ne kelljen túl
távol dolgoznia. Végül juttattak neki egy kis la
kást.
1987-es nyugdíjazása után még egy eszten
dőn át mint szaktanácsadó, bejár volt munka
helyére, de az intézmény 1988 vége után már
nem tart igényt szolgálataira.

Aztán már nem telt ki egy esztendő, és a
kis ember, aki olyan volt, "mintha egy törött
pengéjű, finom kardra támaszkodott volna"
(Akutagava), csendesen, ahogy élt, meghalt.
Lehajtott fővel gyászolják azok, akik ismer
ték, és azok, akik tudják, mi a morál, a sze
rény, önzetlen emberi szolgálat.
Fogarassy Miklós

In memóriám...
Végleg elment...
Valamikor a történelem csinált belőle segéd
munkást, néhány éve bot csinált belőle igaz
gatót. Végül - úgy érezte, - hogy ugyanaz a
bot csinált belőle nyugdíjast is.
Mindenkit ismert, hiszen Ő volt a könyvtár
kapusa: belépés, ... kilépés.
Az elkéső lányok, asszonyok, családanyák
közül sokan miatta jártak pontosan névnapju
kon, mert nyolc órakor megszólalt a telefonjuk:
Ő köszöntött, mindenkit megelőzve.
Eredetileg jogász volt, és az is maradt. Kö
rültekintése, precizitása, adott ügyben három
szori telefonja, kérése: ezt légy szíves írd le
két sorban; a sorok átvételének regisztrálása
(2 telefon) ... - mindez olykor idegesítő volt,
mégis szerettük.
Nem akart elbúcsúzni. Titokban akart elmen
ni.
Halottak napja táján gondoljunk Rá: Béke
vele!
(M.B.)

MAGDI
PAPP IVÁNNÉ

1921-1989
Családját, a Bartha-családot Erdély küldte
Debrecenbe; Magdit a debreceni egyetem néhány év vidéki tanárság után - Budapestre,
ahol a tankönyvkiadás körül tevékenykedett,
majd 1953-ban az OSZK-ba került. A könyvfel
dolgozás és a reference területén eltöltött
mintegy négy év után, 1957-ben került a Kéz
irattárba. Több mint egy évtizeden át volt itt a
modern irodalmi és művészeti kéziratok, ha
gyatékok gondozója: szerzeményezője, feldol
gozója. Egyéniségének, széles körű irodalmi
műveltségének - amit szakadatlanul tovább is
épített, - precizitásának ez a munkakör min
denben megfelelt, s ő is a munkakör követel
ményeinek: feladatait igényesen, magas szín
vonalon látta el. Ugyanakkor tanári személyisé
gét is megőrizte: szívesen tartott továbbképzőés nyelvtanfolyamokat a könyvtár kezdő mun
katársainak; szeretettel, türelemmel foglalkozott
a látogatókkal, kutatókkal. A sokoldalú kézirat
tári munka nem tudományos részét is nagy
hozzáértéssel,
gyakorlati érzékkel végezte.
1969-től haláláig az Evangélikus Országos
Könyvtár vezetőjeként fejtett ki értékes, ered
ményes tevékenységet.
A pályakép adataiból nem tűnik ki, hogy az
életút megtétele mennyi erőfeszítést, mennyi
áldozatot követelt. Négy gyermeket nevelt fel az ötvenes-hatvanas években -, s mire szár
nyukra bocsátotta őket, viszonylag fiatalon
megkezdődött élete utolsó szakasza: 1981-től
kezdve betegeskedett, férjét 1982-ben elvesz
tette. Hét év múlva követte; itt lezárult élete
négy gyermekétől született nyolc unokában
folytatódik.
És mi marad egy könyvtáros után? - Keze
vonása a Kézirattár nyilvántartásaiban; a Tár
szerzeményezésében, feldolgozásában realizá
lódott elképzelései; tudományos publikációk a
könyvtár kiadványaiban; az évről évre művész
férjével együtt saját kezűleg készített, hangula
tos, szép linómetszetek, melyekkel a Papp
család boldog új évet kívánt kollégáknak, bará
toknak. A fogható emlékeken túlmenően végül
is ők azok, akik a személyiség emléke mellett
a könyvtáros emlékét is megőrzik.
V.W.É.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Mit hozott
a sajtószabadság
a Széchényi Könyvtár
Kötelespéldány
szolgálatának?
Interjú dr. Tóth Lajos
osztályvezetővel
Budapest utcáin és aluljáróiban járva-kelve
az átlag állampolgárnak az a benyomása,
hogy a könyvek, folyóiratok és hírlapok soha
nem látott áradatával találkozik. Mióta csak az
nem ad ki könyvet, vagy folyóiratot Magyaror
szágon, aki nem akar, a betűtengert már sem
látni, sem befogadni nem lehet. Az áradat pe
dig egyre nő, s gyakorlatilag követhetetlen.
E szubjektív érzést vajon alátámaszthatja-e a
sajtótermékek összességét fogadni hivatott Kö
telespéldány szolgálat tapasztalata? Ezt a kér
dést tettük fel elsőként dr. Tóth Lajosnak, az
OSZK Kötelespéldány szolgálata vezetőjének,
aki már 1962 óta foglalkozik a példányokkal.
Tóth Lajos: Bármennyire is furcsán hangzik,
a hozzánk beérkező kötelespéldányok száma
kb. 3 év óta - és a liberalizálás erre az idő
szakra esik - kb. egyenlő, néhány tízezres
nagyságrend eltéréssel. Ez azonban a millión
felüli számoknál nem jelent lényeges különbsé
get. 1989-ben például 1.367.924 db kötelespél
dányt kaptunk, 1988-ban 1.370.510 db-ot, itt a
különbség mindössze 2.586! Változást inkább
az egyes dokumentumfajtákon belül tapasz
talunk. Pl. csökkent a kiadott könyvek száma,
de itt sem az ISBN számmal ellátott könyveké,
hanem a ‘könyv* kategóriába sorolt és egyedi
feldolgozást általában nem igénylő, ún. cso
portos feldolgozású anyag, pl. a vállalati iroda
lom. Az induló új időszaki kiadványok száma
1989-ben megugrott: sok új folyóirat, s a kü
lönböző társadalmi, politikai szervezetek idő
szaki kiadványai tanúskodnak erről. Az abszo
lút növekedés azonban mégsem olyan nagy,
miként az várható lett volna, ugyanis sok periodikum meg is szűnt, elsősorban a helyi je
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lentőségű lapok, így pl. az üzemi és tsz-lapok,
társadalmi- és pártszervezetek belső tájékoz
tatói, stb.
Somkuti Gabriella: Ezek szerint, ha nincs lé
nyeges mennyiségi változás, problémákkal
sem küszködnek?
T.L.: Ez azért, sajnos, nincs így. De hogy a
mai problémákat megértsük, messzebbről kell
kezdenem a magyarázatot. Ezelőtt mintegy 25
évvel Magyarországon csak az államosítás
után megmaradt, összevont nyomdák működ
tek, mintegy száz telephelyen. Őket még
könnyű volt szemmel tartani, ellenőrizni. A 70es évektől vált egyre gyakoribbá, hogy a kü
lönböző vállalatok, kulturális intézmények önál
ló ofszet berendezéseket kezdtek el működtet
ni. Ezek a nyomdahelyek a 60-as évek köze
péhez képest megduplázták a termelést, s a
beszolgáltatott kötelespéldányok száma az ad
dig megszokott 6-700 ezerről egyszerre egy
millió fölé emelkedett, és kb. az 1,2-1,3 millió
körül stabilizálódott. A Széchényi Könyvtárnak
ekkor kellett apparátusát a megnövekedett
mennyiséghez igazítania. A lépéstartás sikerült,
s ehhez hozzájárult az is, hogy az állami in
tézmények általában eleget tettek beszolgáttatási kötelezettségüknek. Anyagi szempontok
nem korlátozták őket, s a fegyelem is na
gyobb volt. A közelmúltban azonban, a sajtó
szabaddá válásával gombamód elszaporodtak
a gazdasági alapon működő, nyereség-orien
tált, kis magán- és társasági kiadók és nyom
dák. Az elmúlt másfél év alatt keletkezett kis
nyomdaüzemek száma megközelíti a százat.
Saját kiadású műveket, vagy kis, tőkeszegény
kiadók kiadványait állítják elő. A kiadók száma
még a nyomdákét is meghaladó mértékben
szaporodott. A kiadás ma gyakorlatilag teljesen
szabad: aki akar, az kiadhat, és sajnos, ki is
ad. Ezzel a helyzet a mi szempontunkból átte
kinthetetlenné vált. A rendeletileg is lefektetett
kötelespéldány-beszolgáltatási
rendszer arra
épült, hogy a kiadók és a nyomdák száma
korlátozott, és számon tartható. Az OSZK is,
mint országos kötelespéldány központ, erre a
régi, államosított kiadói-nyomdai struktúrára
épült, módszerei, eszközei is erre szabottak.
A rendelet pl. abból indul ki, hogy a kötelezet
tek önként és fegyelmezetten eleget tesznek
beszolgáltatási kötelezettségüknek. A mai kö
rülmények között ez már nincs így, rendkívül
meglazult a beszolgáltatási fegyelem, sokan

egyszerűen nem, vagy kevesebbet küldenek,
sokan nem is ismerik kellőképpen a működé
süket szabályozó rendeleteket.
S. G.: Ilyen körülmények között milyen mód
nyílik a nyomdák ellenőrzésére?
T. L.: Első dolgunk a nyomdák felderítése.
Gyakran az újságokból, a nyomdák által fel
adott hirdetésekből értesülünk egyáltalán a
nyomda létezéséről. Felvesszük velük a kap
csolatot, megküldjük tájékoztató kiadványunkat,
amely minden lényeges ismeretet tartalmaz a
kötelespéldány-beszolgáltatásról. Ha a nyomda
mégsem küldene, a kiadók havi kimutatásaiból
értesülünk a megjelent sajtótermékekről. /A ki
adók ugyanis kötelesek minden hónapban
jegyzéket küldeni az általuk megjelentetett ki
adványokról./ Ha viszont a kiadó is mulasztást
követ el, akkor már az is előfordulhat, hogy
csak akkor értesülünk egy kiadvány létéről, ha
már az olvasó is keresi, hacsak a jószemű
könyvtáros fel nem figyelt rá már előzőleg.
S. G.: Nem segít a rendelet büntető szank
ciója?
T. L.: Egyáltalán nem. Túl alacsony a bírság:
a kiszabható maximum 3.000 Ft, de 300 forint
nál többet még nem szabtak ki. Ennek semmi
visszatartó ereje nincs, egyszerűen nem is ér
demes feljelenteni a mulasztót. A mai, de még
a tegnapi könyvárak mellett is jóval olcsóbb a
bírság megfizetése, mint a példányok beszol
gáltatása. Azonkívül az állami vállalatok a bír
ságot el tudják számolni a költség rovaton, te
hát közvetlen anyagi hátrányuk sem származik
belőle. Az új sajtótörvény fog erről intézkedni,
a kiszabható felső határ 25.000 forint lenne.
Ha ez életbelép, akkor remélhető, hogy a ki
sebb, költségérzékeny magánnyomdák eseté
ben a helyzet javulni fog.
S.G.: Ki intézi a bírság kiszabását?
T. L.: A mi feljelentésünkre a tanács folytatja
le a szabálysértési eljárást. Szeretném itt
hangsúlyozni, hogy a sajtóigazgatás a taná
csok feladata, az ő kötelességük lenne annak
ellenőrzése, hogy a területükön lévő nyomdák
betartják-e a rájuk vonatkozó rendeleteket. Kö
zel 30 éves gyakorlatom alatt nem ismerek
egyetlen olyan esetet sem, hogy a tanács
ilyen irányú ellenőrzést gyakorolt volna. E kö
telességének a tanács egész egyszerűen nem
tesz eleget, - a nyomdákat ilyen szempontból
egyedül az OSZK ellenőrzi.
S.G.: Győzi-e az OSZK az ellenőrzést?
T. L.: Legfeljebb a fővárosban. Egy fő nyug
díjas ellenőrünk működik, aki Budapesten
évente kb. 150 ellenőrzést tud elvégezni. A vi
déki ellenőrzés megoldhatatlan. A rendelet
szerint a vidéki nyomdák ellenőrzésébe az
OSZK bevonhatja a megyei könyvtárakat. Ez a

megengedő megfogalmazás azonban a könyv
tárakra nem jelent kötelezettséget. Mindössze
3-4 megye van, ahol folyik valamiféle ellenőr
zés, s egyedül Szombathelyen végzik ezt a
feladatot igazán komolyan és felelősséggel.
A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a megye
területén előállított sajtótermékekből egy pél
dányt közvetlenül a megyei könyvtár kap meg
a helytörténeti gyűjtemény céljára. Ahol e gyűj
temény építését, lehető teljességét fontosnak
tartják, ott végzik az ellenőrzést, ahol nem, ott
az ellenőrzés nem működik. Az OSZK-nak
nincs kapacitása vidéki nyomdák ellenőr
zésére, feladata a megyei könyvtárak ez irányú
munkájának koordinálása lenne, de nincs mit
koordinálni.
S.G.: Milyen kiutat lát ebben a helyzetben?
T. L.: Véleményem szerint gyökeres átalakí
tásra szorulna az egész kötelespéldány-beszolgáltatási rendszer. A jelen rendelet (17/1966.
(Vili.20.) MM sz.) ugyanis azon az alapelven
nyugszik, hogy a tudományos célú kötelespél
dányok beszolgáltatásának célja hármas: 1. a
nemzeti könyvtári gyűjtemény teljes körű gya
rapítása, 2. a nemzeti bibliográfiai nyilvántartás
és az állami kiadványi statisztika, 3. a könyv
tári rendszerben való hozzáférhetővé tétel.
Ezek közül a 3. pont az, amely gyakorlatilag a
főbb könyvtárak hazai kiadványokkal való ellá
tását a kötelespéldány-beszolgáttatás terhére
kívánja megoldani. Ezért kell a könyvekből, fo
lyóiratokból és hírlapokból - már 1951 óta - a
nyomdáknak
16 példányt beszolgáltatniok.
A magánkiadás és magánnyomtatás általános
sá válásával ez anyagilag túl nagy terhet jelent
a kis vállalatoknak. Ez gyakorlatilag egy plusz
adó, amely csak a sajtótermékeket terheli. És
akkor még nem szóltam az igazgatási célú kö
telespéldányokról /Belügyminisztérium és Mű
velődési Minisztérium részére/ és a tiszteletpél
dányokról, amelyek további legalább 50 pél
dányt jelentenek. A kötelespéldányok beszol
gáltatásánál ma már komoly visszatartó erő ez
a magas példányszám.
S. G.: Kik részesülnek az OSZK-nak beszol
gáltatott 16 példányból?
T. L.: A nemzeti gyűjteménybe kerül két pél
dány, teljes köteles-sort kap a debreceni KLTE
könyvtára mint második nemzeti gyűjtemény,
ugyancsak teljes sort kap 5 regionális köz
pont. Saját szűkebb szakterülete irodalmából
részesedik 39 könyvtár, és utóválogatási lehe
tősége van kb. 15-20 intézménynek. A köte
lespéldányból részesülő könyvtárak már-már
leszoktak az önálló állománygyarapításról,
ugyanakkor az állandóan emelkedő könyvárak
és a szűkülő állami dotáció mellett a köteles
példányok érkezése biztosítja számukra a
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szintentartást. Ennek ellenére csökkenteni kel
lene szerintem a beszolgáltatandó példányszá
mot, s a könyvtárakat más forrásból, pl. a do
táció felemelésével kárpótolni. A piacgazdálko
dással rendelkező országokban sehol nincs
ilyen magas példányszám: az NSZK-ban pél
dául 3 példányt kell beszolgáltatni, s még ezt
is le lehet vonni az adóból. A háború előtt ná
lunk is csak 4 példány volt kötelező. A nem
zeti könyvtári célokra - Debrecent is ideértve ennyi ma is elegendő lenne. A közgazdasági
érdek ezt diktálná - a kulturális érdek ma még
ennek ellentmond.
S. Q.: Egyéb dokumentumfajtákra azonban,
úgy tudom, nem a 16 példány a kötelező?
T. L.: Természetesen nem. A kisebb jelentő
ségű nyomtatványokból - prospektusokból, al
kalmi kiadványokból - műfajonként pontosan
meghatározott példányszámot kérünk, 2-től 12ig. De itt is túl sokat markolunk, s gyakorlati
lag a műszaki könyvtárak állománygyarapítását
szolgáljuk: gépkönyvekből, gyártmányjegyzé
kekből, termékismertetőkből, tervezési szabály
zatokból, segédletekből ezért vagyunk kényte
lenek 12 példányt kérni.

MEGJELENT

KURRENS KÜLFÖLDI IDŐSZAKI
KIADVÁNYOK
A MAGYAR KÖNYVTÁRAKBAN
LELŐHELYJEGYZÉK

5. 1985/86
a Nemzeti Periodika Adatbázisban
tárolt kiadványok adatai

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
BUDAPEST. 1989

A kiadvány ára: 2.450 Ft
Részletes ismertetőt a 84. oldalon olvashatunk
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S. G.: A kötelespéldányból hogyan részesedik
az OSZK Nemzetközi csereszolgálata?
T. L.: Régebben esetenként öt példányt is
kaphatott, ma legfeljebb hármat. Itt már érvé
nyesül az, hogy a szükséges mennyiség meg
szerzéséhez felemelték a csereszolgálat pénz
ügyi keretét. De például a moszkvai Lenin
könyvtár ma is gyakorlatilag teljes kötelespéldány-sort kap nemzetközi csereszolgálatunktól,
vagyis automatikusan a teljes hazai kiadvány
termés birtokába jut.
S. G.: Mi történik akkor, ha a nyomdától még
reklamálás után sem sikerül beszerezni egy
bizonyos kiadványt?
T. L.: Értesítjük a Gyarapítási osztályt, s ak
kor ők megpróbálnak a kiadótól, vagy esetleg
a szerzőtől ajándékként megszerezni egy-két
példányt. Természetesen vásárlás útján is tör
ténik pótlás, de igen sok esetben olyan kiad
ványról van szó, amelyek nem kerülnek könyvkereskedői forgalomba. Ha sikerül a beszer
zés, legalább a nemzeti gyűjteményből nem
hiányzik a mű, de a többi kötelespéldányra
alapozott gyűjtemény már nélkülözni kénytelen
a szóban forgó kiadványt. Általánosságban
azért elmondhatjuk, hogy a nagy nyomdák
anyaga biztosan bekerül a kötelespóldány-beszolgáltatás révén a könyvtárakba, a probléma
a kis nyomdáknál van. Különösképpen gondot
okoznak most nekünk az ellenzéki szerveze
tek, amelyek nagy tömegben adnak ki külön
böző híradókat, tájékoztatókat, szórólapokat, s
mivel ezek általában kisebb nyomdákban, sok
szorosítókban készülnek, alig kerülnek be hoz
zánk. Tettünk közzé felhívást, szorgalmazzuk a
begyűjtést, de igen kevés eredménnyel. Pedig
valamennyi politikai pártnak és szervezetnek
érdeke lenne, hogy kiadványaikat a nemzeti
gyűjtemény megőrizze.
S.G.: Köszönöm a beszélgetést!
Befejezésül mit lehet még ehhez hozzátenni?
Legfeljebb azt, hogy mire ez az írás az OSZK
Híradóban megjelenik, az ellenzéki szervek ta
lán már nem lesznek ellenzékiek, s a hatalom
sáncain belül talán több gondjuk lesz kiadvá
nyaik megőrzésére. Vagy ki tudja? Hiszen Tóth
Lajostól azt hallottuk, hogy írt felszólító levelet
az MSZP nyomdájának, de még választ sem
kapott, nemhogy kötelespéldányt.
A nemzeti könyvtár gyűjteményeinek léte,
azok teljessége a kötelespéldány-beszolgáltatáson alapszik. Az interjúban elhangzottakhoz
bizonyára lenne mondanivalója az OSZK más
osztályainak, gyűjteményeinek is. Várjuk hozzá
szólásaikat. (Az interjú 1989 decemberében
készült, s az akkori állapotokat rögzíti.)
Somkuti Gabriella

A Térképtár jelentősebb
új szerzeményei
Az
OSZK
1989-ben
vásárlások
útján
232.106,- Ft értékben 24 művel gyarapította a
Térképtár állományát. Az új szerzemények kö
zül a legkiemelkedőbb két művet külön is be
mutatjuk.
Az egyik a birtokunkban lévő, Magyarorszá
got ábrázoló térképek sorában hiányt pótló
darab: Joannes JANSSONIUS "Hungária regnum" c. térképe, amely a neves amsterdami
térképkiadó és szerkesztő 1636-ban napvilágot
látott atlaszának lapja és egyben térképkészítő
tevékenységének 425. alkotása. A térkép maga
nem önálló mű, szinte hiánytalan másolata a
XVI. század legnagyobb térképkészítője, Gerard Mecator (1512-1588) Magyarországot áb
rázoló lapjának, átvéve annak minden helyes
és helytelen ábrázolását. Hátoldalán történeti
országleírással.
A másik Charles JUVIGNY, francia kartográ
fusnak "La Hongrie inferieur ou y est jointe la
Sclavonie, et partié de Croatie, Bosnie, et Servie* c., kézzel rajzolt, színezett térképe, ame
lyet a londoni Sotheby’s antikváriumból szer
zett be a Könyvtár. A lap, sajnos, csonka, a
felső széléből egy kb. 15-20 cm széles csík
egész hosszában hiányzik. A megmaradt rész
az országnak a váci Dunakönyök magasságá
tól délre fekvő területét ábrázolja. A térkép a
török felszabadító háború során 1686 és 1688
között készülhetett, minthogy Buda már "csá
szári", Székesfehérvár viszont még török kézen
lévő városnak van ábrázolva. Feltűnő, hogy
részletesebben csak a Duna mente, a bara
nyai háromszög és Szlavónia középső része
van kidolgozva, az egész Dunántúlon viszont
csak a városok és a katonai szempontból je
lentősebb (erődített) helyek vannak feltüntetve.
Talán a fentebb említett vidékeken járt is a
szerző, minthogy egy, Buda 1686. évi ostromát
rögzítő metszetén - amely birtokunkban van a csapattestek elhelyezésének részletes felvá
zolása alapján feltehető lenne, hogy ő maga is
a felszabadító sereg tagjaként megfordult ha
zánkban.
A könyvtári szerzeményezés mellett azonban
Gyarapodásunk oroszlánrészét az a mintegy
300 műből álló ajándék képezi, amelyet a Ma
gyar Földrajzi Társaságtól kaptunk, és amely a
MTA által nekik átadott térképanyag egy része.
Ezek zömükben XVIII-XIX. századi, főleg nem
Magyarországot ábrázoló lapok, neves térképkészítők alkotásai, mint pl. F. Bertelli, V.M. Co-

ronelli, C. Allard, M. Merian, G. Cantelli da
Vignola, M. és A.C. Seutter, J.B. Homann, V.
de Beauplan, és még sokan mások.
Meg kell még említenünk az angol térképé
szet több kiválósága által készített, az egyes
angol grófságokat szinte falitérkép nagyságban
ábrázoló kollekciót is a XVIII. századból.
A legkorábbi darabja az ajándéknak Ferrando BERTELLI pergamenkötéses, haránt alakú
"Civitatum aliquot insigniorum, et locor/um/,
magis munitor/um/ exacta delineatio: cum additione aliquot insularum principalium* c.,
1568-ban Velencében megjelent 104 lapos at
lasza, melyben a szerzőn kívül G.F. Camocio
és D. Zénói olasz térképészek lapjai is fellel
hetők. Tartalmazza az újkor kezdetén tengeri
hatalma teljében lévő Velence érdekkörébe tar
tozó, a dalmát partokon és a görög sziget
világban lévő városok, várak és szigetek térké
peit, ill. madártávlatos látképeit. Nem egy eset
ben ugyanarról a területről több különböző
mester által készült metszetet is bemutat.
A 91-96. lapokon az 1571. október 7-én lezaj
lott lepantoi tengeri ütközetet ábrázoló képek
láthatók, amelyben a Don Juan d’Austria pa
rancsnoksága alatt álló, egyesült spanyol-pápai-velencei hajóhad fölényes és döntő győzel
met aratott a török flotta fölött. Ezt megelőző
en, a 85-90. lapokon XIII. Gergely pápa, Fülöp, spanyol király és Aloisio, velencei dogé,
valamint a flottaparancsnokok arcképe is látha
tó. Ebből nyilvánvaló, hogy a mű - ellentétben
a címlapon lévő évszámmal - csak a csatát
követően és annak mámorától sugallva lett
összeállítva.
A XVIII. században még elég ritkák az úttér
képek. Ezért van jelentősége a Johan LIDL,
bécsi császári rézmetsző 1750 körül megjelent
"Neu und accurat verfaste General Post LandKarte des sehr grossen Welt berühmten König
Reichs Hungarn" c. térképe megszerzésének.
A rendkívüli részletességgel kidolgozott, sok
sok települést feltüntető, rézmetszéssel ké
szült, színezett, 172x81 cm nagyságú térkép
Magyarországot és a Balkánt ábrázolja a nyu
gat és a kelet felé eső szomszédos területekre
is kiterjedve; a Kárpátoktól keletre fekvő vidék
rajza kevésbé részletes, és meglehetősen pon
tatlan. Be vannak rajzolva a postautak, kihang
súlyozva a Belgrádból Konstantinápolyba veze
tők. Az ausztriai és a magyarországi utakon a
postaállomások közötti távolságok is jelezve
vannak. A lap felső sarkában lévő ajánlást al
legorikus alakokból álló rajz keretek, e mellett
pedig Bécs látképe foglal helyet háttérként.
A lap bal szélén 20 aldunai, balkáni és dél
orosz város, ill. vár alaprajza látható, míg
jobboldalt több száz helységről ábécé rendbe
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szedett mutató található. A hátoldalon tükörké
pesen elrendezve, keresőhálóban foglalnak he
lyet ezek a települések.
Több éves szokásunkhoz híven, az új szer
zemények jelentősebb és legszebb darabjait a
Térképtár falain és vitrinéiben az érdeklődők
számára bemutatjuk (1990. II. 16-tól számítva 3
hónapig).

szűkebb területén tapasztaltak közreadásával,
vonatkozzanak ezek akár egy-egy kisebb-nagyobb településre, akár speciális kérdésekre.
A Levelező/lap számról számra tudósit az
anyaintézmény műhelymunkáiról, ezért a jövő
ben is várja az OSZK-beli kollégák írásait
nemzeti könyvtárunk életéről. Toliforgatók köz
vetlenül fordulhatnak a lap szerkesztőjéhez,
Gerő Gyulához (539. szoba, telefon: 379).

Dr. Patay Pálné
H.B.

A könyvtárosok
üzenőfüzete
Ez év tavaszán jelent meg a Könyvtári Leve
lező/lap mutatványszáma, akkor még Könyvtári
Expressz címmel. A megváltozott című orgá
num célja, hogy ebben a széthúzó világban,
naponta változó és gyakran követhetetlenül
gyorsan pergő események közepette is össze
fogásra buzdítsa a szakmabelieket. Aligha
szükséges felsorolni azokat a közérzetünket
befolyásoló változásokat, amelyek indokolttá te
szik könyvtárosok és információs szakemberek
kapcsolattartását.
A Könyvtári Levelező/lap éppen ezért szét
szóródó figyelmünket igyekszik összpontosítani
mindarra, ami jelen időben érdekli a könyv
tárosokat, a könyvtárügyet. Visszajelzésként te
ret kíván adni azoknak a kollégáknak, akik
közérdeklődésre számottartó észrevételekkel, a
szakma közérzetét kifejező, jó hírekkel, vagy
éppen panaszokkal jelentkeznek. A kiadó az
OSZK KMK szolgáltatásainak és műhelymunká
inak információ-szétsugárzójaként a lap rend
szeresen foglalkozni kíván a különféle könyv
tári és könyvtárközi vállalkozásokkal, a számí
tógépesítéssel, a könyvtárépítéssel és a könyv
tárügy személyi változásaival, sőt a külhoni
megszívlelendő szakmai tapasztalatokkal is
- mindezzel lényegesen tágítva az érdeklődők
szakmai látókörét.
A lap előállítási körülményei lehetővé teszik
nemcsak a havonkénti megjelenést, de a friss
információk gyors szétsugárzását is. Mint az
eddig megjelent számok is igazolják, a Levele
ző/lap nem kizárólagosan az OSZK KMK belső
ügyeivel törődik, hanem figyelme az egész
könyvtáros-társadalmat érintő és érdeklő vala
mennyi területre kiterjed. Éppen ezért örvende
tes, hogy nagyon sok kolléga jelentkezik a
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Kedves Kollégák!

ínséges időkben a szegények mentsvára a szövetkezés éa az ogyúltmunkátkoöás Ilyen összefogásra kérünk lel most minden tóakaralu
szakmabelit, akinek szerény latiunkon kérésziül iryüfttuk baráti többün
ket Ha megragadták, az Így lélre/övő kötés korrespondenciévé válik, a
remélhetőleg tartósan létréfőn az a kapcsolat, amely levélszeri) közlé
sekben is lesiet ölt mofd. adta viszi az egymást segítő mlonnációkat Ezt
kivánfa Motetta havonta megtelenó at/ormációlárunk út címe. a
KÖNYVTÁRI LEVELEZÓ(LAP)

is. amely nevével egyrészt a lóra lársutók viszonyának közvetlenségé
re utal. másrészt arra. hogy közléseinek tömörségük következtében álta
lában rá kéé tárniuk egy egy levelezőlapra Havonta egyszer megjelenő
Iratunkat minden étdekk, ami a könyvtárakat és a könyvtárügyet, élet
telet kívánunk adta rrandentatta könyvtárról, eredményeikről és gond
Iáikról, s ilyen közléseket várunk pertneremklöl-olvasóinktól is a klasszi
kus könyvtári munkaterületektől kezdve, a számítógépesítésen keresztül
a szakmar társadalmi élei minden közérdekű mognyüvánulásárg Az
OSZK és az OSZK KMK szolgáltatásainak éa műhelymunkáinak küormáciö-szélsugárzófaként lapunk rendszeresen loglalkozta kíván e tevékeny
ségek, továbbá
a könyvtárközi vállalkozások,
a könyvtárökoi iónná,

A TARTALOMBÓL:
Válogatás az 1989. évi
bibliográfiai tervekből
Mezőszontgyörgy, 1989.
április 22.
Tájkép a könyvtári dijak
felemelése után
Még egyszer Interbrightl
Részvénytársaság
születőben
Bemutatjuk a MANCI-t
Statisztikai előzetes 1989

a számllógépestiés.
a könyvláqog.
a könyvtárépités,
a könyvtárügy személyi változásai,
a publikációk, pubkkácrós tevékenység
ktáötééle kérdéseivel, illetve híreivel Mindezt nem a meglevő rangos
szakmai folyóiratok ellenében, hanem ókel kiegészítve, időbeli és tárgykön hézagaikat kitöltve Tehát gyorsan, bár a Könyvtári Expressz szere
pét - az expressz sebességet illetően - nem vállalva. Névváltoztatásunk
mógölt ez is meghúzódik: bár hirdetéseket közlünk, a tények egyelőre
józanságra intenek: a könyvtári ptohlszetzés lehetőségeit tekintve illú
ziókat nem táplálunk.
Kértük tehát figyelmükön kívül segítségüket is: lématavaslatokat épp
úgy, mmt leveleiket közérdekű gondolataikkal. Közlésre szánt kásáik (tö
mör beszámolók, híradások, glosszák. kispublicisztika) terjedelme ne
haladta meg a 30 40 gépelt sort A kéziratokat Gerő Gyula tűmére kér
tük (182/ Bp Budavári Palota T ép OSZK KMK)
Budapest, 1980. má/us 15.

a Könyvtári Levelezottapl kiadója

KÖNYVTÁRI LEVElC/ófLAP.

Könyvtári /levelezőj

KIÁLLÍTÁS
Nemzetközi
corvina-kiállítás
az OSZK-ban
Az Országos Széchényi Könyvtár Mátyás ki
rály halálának ötszázadik évfordulójára a ‘Bibliotheca Corviniana 1490-1990* című, nemzetkö
zi corvina-bemutatóval, eddigi legnagyobb kiál
lítási vállalkozásával készül.
Ez a kiállítás nemcsak tisztelgésül, az évfor
duló megünneplésére szolgál, hanem egyúttal
örömmel vállalt kötelezettség is, hiszen nemze
ti könyvtárunk Mátyás király könyvtárát szel
lemi elődei közt tartja számon.
Az alapötlet 1986-ban kezdett körvonalazód
ni. Eleinte változó intenzitással, az utóbbi más
fél esztendőben pedig már igencsak feszített
tempóban folynak a kiállítás előkészületi mun
kálatai.
Szándékuk szerint a kiállítás létrehozói a
fennmaradt és hiteles corvinák (216 db) min
den eddiginél nagyobb számú szerepeltetésé
vel kísérletet tesznek arra, hogy nemcsak e
felbecsülhetetlen értékű könyvkincset, hanem
egyúttal annak tartalmi értékeit is bemutassák.
A cél: a szakemberek és egyben az érdeklő
dők széles tábora számára is nyilvánvalóvá
tenni, hogy a Bibliotheca Corviniana elsóvonalbeli humanista könyvtár, és egyben olyan
szellemi műhely is volt, melynek kialakulásá
ban létrehozójának egyénisége és érdeklődése
volt a meghatározó. A Corviniana működése
egy olyan történelmi periódus értékes bizo
nyítéka, melyben a hazai kultúra azonos és
egyenértékű volt a korabeli Európáéval. A re
neszánsz kori könyvkultúra magyarországi em
lékei ma is az egyetemes kultúra kiemelkedő
értékei között foglalnak helyet. Az április 6-tól
október 6-ig látogatható tárlaton közülük 128
kézzel festett kódexet és ősnyomtatványt állí
tunk majd ki. Hazai köz- és egyházi gyűjtemé
nyeink 53 corvinát őriznek. A többit európai
és tengerentúli könyvtárak kölcsönzik gyűjte
ményükből. 14 ország 37 könyvtára vált hoszszas szervezőmunka során kiállítási partne
rünkké, köztük az angol, francia, osztrák, spa
nyol nemzeti könyvtár, a göttingeni és uppsalai egyetemi könyvtár, a Biblioteca Vaticana, a
firenzei Laurenziana (mely Mátyás könyvtá
rának egyik előképe volt), az oxfordi Bodleiana,

vagy a tengerentúlról a New York Public Library és a Pierpont Morgan Library. Külföldi
társintézményeink természetesen corvináik sze
repeltetését igen szigorú biztonsági és mű
tárgyvédelmi előírásokhoz kötötték. Emellett
munkatársaik személyesen hozzák-viszik a kó
dexeket, melyek mindegyikére igen magas biztosításidíj-szerződés megkötését is kikötötték.
A kiállítás szervezési munkáival párhuzamo
san folynak a szakmai előkészítő munkák az
OSZK Kézirattárában, s a kódexek folyamatos
állagvédelme a Restaurátor műtermekben.
Nyomdában van már a kiállítás magyar és an
gol nyelvű katalógusa is, melyben a legismer
tebb corvinakutatók: Csapodi Csaba és Cs.
Gárdonyi Klára ismertetik a fennmaradt műve
ket. A legszebb kódexekről levelezőlapok és
diapozitívek készülnek, s külön népszerűsítő
kiadvány jelenik meg Mátyás király könyv
tárának történetéről.
A kiállítás megvalósítását a Művelődési Mi
nisztériumon túl számos hazai és külföldi in
tézmény is segíti, közöttük pl. a Magyar Ke
reskedelmi és Hitelbank és a világhírű londoni
Sotheby’s aukciós cég is.
ötszáz év elmúltával 1990-ben - ha csak
egy fél esztendőre is, - de hazatérnek a corvi
nák.
(L.L.)

Vetített mesevilág
a Széchényi Könyvtárban
1989. november 9., csütörtök. - Az utóbbi
három évtized nagysikerű mesediafilmjeihez
készült alkotásokból nyílt kiállítás Vetített mese
világ címmel csütörtökön az OSZK Folyosóga
lériájában. A könyvtár és a Magyar Diafilmgyártó Vállalat közös tárlatát január 14-ig te
kinthetik meg az érdeklődők.
A bemutatón mintegy ötven grafikusművész
munkáját tették közzé. A fóliába fogott, kina
gyított színes diaképek a Magyar Népmesék
sorozatból, valamint a legismertebb külföldi
történetekből - a Gulliver utazásaiból, a Twist
Olivérből - villantanak fel részleteket. A kiállí
tás érdekessége a rendhagyó rendezés: gipsz
ből készült nézökék lógnak a falakon, ame
lyekbe bepillantva színes mesediaképeket lát
hatnak az érdeklődők. (MTI)
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KIADVÁNYAINK

TÁJÉKOZÓDÁS

Kurrens külföldi
időszaki kiadványok
a magyar könyvtárakban

T apasztalatcserén
az NSZK-ban 1989 őszén

1989. november végén jelent meg a 'Kur
rens külföldi időszaki kiadványok a magyar
könyvtárakban' lelőhelyjegyzék, mely az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Külföldi folyóiratok
központi katalógusára (KFKK) épített, számítógépes rendszerből, a Nemzeti Periodika Adat
bázisból (NPA) előállított kiadvány. A lelőhelyjegyzékbe a számítógépes rendszer ellenőrző
programjai által 'hibátlannak' minősített azon
tételek kerültek be, melyekben a bejelentett ál
lományi egységek (kötetek) tárgyéve, vagy
megjelenési éve 1985, vagy 1986 volt.
A kiadvány első három kötete betűrendes el
rendezésben tartalmazza az időszaki kiadvá
nyok bibliográfiai leírásait, továbbá az ún. tel
jes állományi közlést', mely az 1985. és 1986.
évekre vonatkozó, a könyvtárak által bejelentett
legteljesebb állományt tartalmazza -tói -ig for
mában, a részegységek rövidített megnevezé
sével együtt, és végül azon könyvtárak kódjait,
melyek az adott évekhez, ill. évhez tartozó va
lamennyi kötetet bejelentették.
A kiadvány 4. kötete mutatókat (KulcscímISSN mutató, ISSN/KSSN mutató), valamint
könyvtáradatokat és könyvtárnévmutatót tartal
maz. A könyvtáradatok a kódok betűrendjében
adnak tájékoztatást a könyvtárakról (a könyvtár
hivatalos neve, címe, telefon- és telex száma,
szolgáltatási adatai).
A könyvtáradatok használatához nyújt segít
séget a könyvtárnévmutató, mely a bejelentő
könyvtárak hivatalos, rövidített és közkeletű
névformáit közli betűrendben, és hivatkozási
adatként megadja a könyvtárkódot.
A négykötetes kiadvány még megrendelhető
az OSZK KFKK/NPA osztályán személyesen,
levélben, vagy telefonon.
Telefonszám: 175-7533/165, 167, vagy 168-as
mellék.
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A Deutsches Bibliotheksinstitut (NSZK) kere
tében működő Bibliothekarische Auslandsstelle
1989. szept. 23. - okt. 7. között tanulmányúnál
egybekötött szemináriumot szervezett Osteuropa Seminar néven. Témája a német könyvtári
és tájékoztatási szolgáltatások mai helyzete és
fejlesztési trendje volt. A szemináriumon részt
vevő 11 ország (Ausztriát és Finnországot is a
kelet-európai tömbhöz sorolták, nem kis elége
detlenségükre) képviselőit (összesen 26 fő) az
érintett országok német követségeinek megke
resésére a könyvtáros egyesületek ajánlották.
Magyarországról ketten voltunk Qulácsiné
Pápai Erika osztályvezetővel (Károlyi Mihály
Mezőgazd. Kvt.).
Ebben a témában először szerveztek ilyen
tapasztalatcserét, azzal a kinyilvánított céllal,
hogy megismertessék a kelet-európai résztve
vőkkel a német könyvtárügy jelenét, és bemu
tassák a könyvtárakban és tájékoztatási intéz
ményekben alkalmazott modern könyvtári tech
nikát. A 2 hetes tapasztalatcsere keretében a
szemináriumok előadásai elméleti áttekintést
nyújtottak. Az ezt követő szakmai körúton 13
felsőoktatási könyvtárat, illetve tudományos in
tézetet látogattunk meg. A Bibliothekarische
Auslandsstelle munkatársai: Herr Borchardt,
Frau Simon és Frau Bronsch a szervezés is
kolapéldáját mutatták, de a résztvevők egyön
tetű véleménye szerint a program túlzsúfolt
volt. Jártunk többek között Frankfurtban a
StUB-ban és a Deutsche Bibliothekban, Köln
ben a Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitungnál és a Zentralbibl. dér Demizinnél. Bonnban a Deutsche Forschungsgemeinschaftot látogattuk meg, és hosszasabban
időztünk a bielefeldi és a brémai UB-ban. Az
utolsó három napon a Deutscher Dokumentartag külföldi meghívottai voltunk.
A látottak-hallottak alapján az volt a benyo
másom, hogy az NSZK-ban megkezdődött a
különféle
könyvtári
rendszerek
valamelyes
centralizációja. Komoly dilemmája ugyanis a
tudományos könyvtáraknak, hogy gazdaságo
sabb-e, ha saját fejlesztéssel további munkafolyamatokat
kapcsolnak
be
számítógépes

rendszerükbe, vagy célszerűbb, ha felhagynak
a -toldozással', és ‘kulcsrakész’ könyvtári
rendszert vesznek. A főiskolai-egyetemi könyv
tárak a 70-es évektől kezdve többségében sa
ját fejlesztésű szoftverrel kezdték meg a mun
kafolyamatok gépesítését (pl. Bielefeld, Konstanz, Jülich), a 80-as évektől bekapcsolódók a
piacon beszerezhető valamelyik programcso
mag mellett döntöttek (pl. Oldenburg a McDonald-Douglas-féle Uricat alkalmazta, Heidelberg
pedig az IBM rendszerű DOBISt). A modern
technika alkalmazása nem járt a német könyv
tárakban sem zökkenőmentesen. Új költségek
jelentkeztek, a könyvtári személyzetet át kellett
képezni (ami pszichés és munkavédelmi prob
lémákkal járt), továbbá a gépesítés fokával
arányban, a szolgáltatási tarifák is változtak,
ami a használókban keltett és kelt most is bi
zonytalanságot. (Ezekre a tényezőkre nekünk,
magyar könyvtárosoknak is fel kell készülnünk
a számítógépesítés várható terjedésével.)
Jelenleg 30 cég egymással versenyezve
azon fáradozik, hogy könyvtári hardver-(-szoft
ver csomagterveket kínáljon a könyvtáraknak,
különösebb szabványosításra való törekvés
nélkül. Érthető, hogy a kulcsrakész rend
szerekkel kapcsolatban a könyvtárak garanciát
kérnek a cégektől, mert jogosan gyanakodnak,
hogy ami az egyik típusú, vagy nagyságú
könyvtárban jó, megfelel-e a másik követelmé
nyeinek? Nyitott kérdés ezenfelül, hogy a regi
onális rendszerek szolgáltatásaiban változtatás
nélkül alkalmazhatóak-e? Könyvtárlátogatásunk
során igen sokféle saját fejlesztésű rendszerrel
találkoztunk, különösen ami a kölcsönzési
rendszereket illeti, mert köztudott, hogy a fel
sőoktatási könyvtárakban ezt a munkafolyama
tot gépesítették az érthető igények miatt első
ként, és manapság folyamatosan online keze
lésűvé fejlesztik azt. Ezekben a könyvtárakban
a cédulakatalógust több év óta felváltotta a
számítógépes feldolgozás egyik terméke, a
COM katalógus. Marad azért ellenpélda is, pl.
Oldenburg, ahol a ‘high tech" Urica rendszert
alkalmazzák, de a számítógéppel előállított té
telekkel a cédulakatalógust építik tovább.
OPAC (online public access catalogus) még
kevés helyen van. Ennek előnyös használatát
a biefeldi UB-ben láttam, ahol egyetlen adatbá
zisban megtalálhatók a megrendelt, a feldolgo
zott és szolgáltatásra kész, továbbá a kiköl
csönzött dokumentumok adatai.
A különböző hardverek (IBM, vagy Siemens
gyártmányok), a sokféle szoftverek miatt csak
az utóbbi 3 évben indult meg erőteljesebben
a régiókon belüli együttműködés, holott a De
utsche Forschungsgesellschaft (DFG) több ter
vet dolgozott ki a helyi (Lokál) és a regionális

rendszerek összekapcsolására. A viszonylag
késői kooperációt mutatja az is, hogy a 11 tar
tomány közül még csak 8 tartomány felsőokta
tási könyvtáraiban működik Regionaler Verbundkatalog, akkor, amikor a cégek már piac
ra dobták a régiók közötti, ún. Überregionales
Bibliothekssystem-projekteket. A projektek tesz
telése megkezdődött. (A Deutsches Bibliotheks-institut vállalná ezt a feladatot, ha elegen
dő munkatársa lenne, így azt javasolja, hogy
az érintett könyvtár szakembereiből álljon öszsze a tesztelő team. Sajnos, 2 év óta nem ju
tottak tovább a tárgyalásoknál!)
A könyvtárak együttműködési hajlama a
szabványosítási törekvéseket is meggyorsította
minden vonalon. Ezt bizonyítja, hogy a szak
emberek - ha kétkedve is - várakozással te
kintenek a DFG által kidolgozott OSl-ra (open
Systems interconnection), amely lehetővé teszi
majd a különböző könyvtári rendszerek szab
ványosított összekapcsolását. Az ISO szab
ványokon alapuló modell a használó szem
pontjából egyetlen rendszer, amelynek 7 egy
másra épülő szintjén a heterogén rendszerek
(adatbázisok, már működő, vagy új szolgáltatá
sok, stb.) egymásba építhetők. A könyvtárak
saját technikai felszereltségük, anyagi bázisuk
és feladataik ismeretében dönthetnek majd,
melyik hálózati koncepcióhoz kívánnak csatla
kozni.
A vendéglátóinkkal folytatott beszélgetések
ből kitűnt, hogy fejlesztési terveiket illetően
gondban vannak. A nagygépre tervezett auto
matizált rendszerek ideje lejárt. Az új törekvés:
a könyvtárakba telepített, PC-re tervezett auto
matizálás sok terminállal a különböző munka
helyeken és a használók szolgálatában.
Amíg azonban a könyvtárak a fejlesztési
gondokkal vannak elfoglalva, addig a cégek mivel szűknek érzik a piacot - a kulcsrakész
programcsomagokat és hardver termékeiket új vásárlók után nézve - a tájékoztató intézmé
nyeknek kínálják, amelyek mobilabbak, és
pénzforrásaikat hajlandók habozás nélkül új
fejlesztésekbe befektetni. Ez figyelemre méltó
jelenség, és a Dokumentartag néhány előadá
sában meg is fogalmazódott, hogy az NSZKban a könyvtári szolgáltatások egyre jobban
elkülönülnek a tájékoztató központok szolgálta
tásaitól, így a technikával jól felszerelt könyv
tárak is kezdenek lemaradni a csak tájékoz
tatást végző intézmények mögött. A tájékoztató
intézmények a szakirodalom-kutatásnál szinte
minden nagy adatbázist igénybe vesznek. Köz
ponti katalógusok hiányában a lelőhelyek meg
állapítását azonban a könyvtárakra hárítják, az
zal az igénnyel, hogy a megkért forrásanyago
kat a könyvtárak a lehető legrövidebb időn be
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lül kérjék be. A statisztikák azt mutatják, hogy
az elmúlt 5 évben a tudományos könyv
tárakban megugrott a könyvtárközi kölcsönzé
sek száma. Megnövekedett a tudományos ku
tatások és ezzel összefüggésben a felsőokta
tás igénye a könyvtári szolgáltatások iránt,
amelynek hátterében a nagy adatbázisok infor
mációja áll. A dokumentumok bekérését a
könyvtárak többsége az évtizedes gyakorlat
szerint végzi, mert azt tapasztaltam, hogy a
fejlettebb technikával rendelkező könyvtárakban
is a könyvtárközi kölcsönzés hátrányban van a
többi gépesített munkafolyamat mellett, azon
ban telefaxszal már mindegyik könyvtár rendel
kezik. Egyre több a száma annak a felsőokta
tási könyvtárnak, ahol a könyvtárközi kölcsön
zés bonyolítását az elektronikus postaláda
igénybevételével az online bekérésekkel könynyítik. A papírmunka szinte teljesen kiküszö
bölhető, mert a központi katalógusban megta
lált dokumentum adatait a képernyőre kihívott
•formanyomtatványra" bebillentyűzve, online to
vábbíthatják a kérést fogadni tudó könyvtár
elektronikus postaládájába. Jelenleg 6 szakte
rületi nagykönyvtár fogad az NSZK-ban online
könyvtárközi kérést (ZBW, Kiél; ZBM, Köln;
ZBL, Bonn; TIB, Hannover; SBPK, Berlin; BSB,
München). Ezek a kijelölt könyvtárak naponta
egyszer hívják le az elektronikus postaládában
található kéréseket, melyek teljesítése 2-10
nap között mozog. A sürgős átkéréseket - ha
tudják - még aznap továbbítják.
Amíg a hagyományos könyvtárközi kölcsön
zés az NSZK-ban alacsony tarifával működik,
addig az online bekéréseknek még nincs egy
séges tarifájuk, de lényegesen drágábbak (1
kérés szemben a hagyományos 4,50 DM-mel,
kb. 14 DM; nemzetközi kölcsönzés kérésen
ként általában 10-15 DM, sürgősséggel 30
DM).
Jelenleg a szövetségi köztársaságon belül a
telefax útján teljesített kérés olcsóbb, mint a
postai portó (1 levélküldemény max. 3 DM, te
lefaxon elküldött ugyanennyi oldal /pl. 20 ol
dal/ 16-20 sec. alatt odaér, max. 1 DM költ
séggel).
A német könyvtárosok a könyvtárközi köl
csönzés nagyarányú megkönnyítését a könyv
tárközi kölcsönzőrendszerek összekapcsolásá
tól várják. Ezzel már a kérés elindításánál a
kérő könyvtár megtudhatja: átkérhető-e a doku
mentum, vagy kölcsönzésben van-e? Az online
kapcsolat azt is lehetővé teszi majd, hogy a
kérő könyvtár saját előjegyzését is bevigye a
rendszerbe.
A másik könnyítést a távoli jövőben a ’Volltext* adatbázisok használata jelentheti majd.
Számos szakterületen már napjainkban is szá
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mítógépbe viszik a dokumentumok teljes szö
vegét, így már most is lehetőség van arra,
hogy az ilyen adatbázist igénybe vevő kutató
akár a könyvtár teljes kiiktatásával saját számí
tógépének képernyőjén azonnal olvashassa a
keresett szöveget, vagy kinyomtatva azt, ké
sőbb tanulmányozza.
összefoglalásként elmondható, hogy nehéz
helyzetben van az, akitől külföldi tapasz
talatcseréről hazajőve azt várják, bevezethető
javaslatokkal álljon elő a tapasztaltak alapján.
Ilyenkor nagyon is szembetűnő a hazai való
ság.
A tanulmányút meghívottal egyöntetűen azon
a véleményen voltak, hogy a szocialista orszá
gok könyvtárgépesítés terén is 10 évvel van
nak elmaradva az NSZK mögött.
Szorgalmazni kell tehát könyvtáraink techni
kai színvonalának felzárkózását. Fel szeretném
rendszerszervezőink figyelmét hívni arra, hogy
az NSZK-ban az új trend: személyi számítógé
pek (PC-k) sora a könyvtárakban, sok-sok ter
minállal mindegyik munkahelyen. A nagy- és
közép-számítógépek ideje itt már lejárt. Házon
belüli adattárolás floppykon és CD-ROM leme
zeken. Az online hozzáférésű adatbázisok mel
lett sem hiányoznak a nagy adatbázisok CDROM lemezen, és a központi katalógusok
compact lemezei. A piacgazdálkodás beindulá
sával a szakmai tájékoztatás e fontos forrásai
nak fokozott szerepe lesz a közép-kelet-európai országokban is. Erre fel kell készülnie a
hazai könyvtári szolgáltatásoknak is.
A jövőre tekintve fejezem be beszámolómat
egy - a Dokumentartagon olvasott - HITACHI
jelmondattal, hogy annak derűs, bölcs optimiz
musa hasson jótékonyan a magyar könyv
tárügyre is: ‘Mivel nem élhetünk 100 évig, ké
szítsünk egy 100 évre szóló komplex progra
mot."

Tremkó Györgyné

„MÉG NEM ÉRIÜNK HOZZÁ, DE MÁR
NAGYON TISZTELJÜK.”

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL
Nagydoktori védés
Könyvtárunkban
Nem mindennapi esemény színhelye volt az
OSZK Előadóterme 1989. X. 10-én. Ekkor ke
rült ugyanis sor Borsa Gedeon nagydoktori vé
désére.
Úgy gondolom, hogy Borsa Gedeont, az
RMNy nyugalmazott osztályvezetőjét nem kell
bemutatni. Hiszen több évtizede fáradhatatlan
munkatársa Könyvtárunknak, és mint tudós
bibliográfus és könyvtörténész, itthon és külföl
dön egyaránt nagy tekintélynek örvend.
‘Magyarország és a régi nyomtatványok* cí
mű doktori tézisei, amelyet az Akadémia Tudo
mányos Minősítő Bizottságának a felkérésére
az elmúlt esztendőben nyújthatott be, eddigi
életműve összefoglalásának tekinthető.
Első részében végigkövethetjük, miként épí
tette fel azt az információs rendszert, amely
nek segítségével az 1801 előtti magyar vonat
kozású (= magyar nyelvű; a történeti Magyarország területén megjelentetett; magyar szer
zőktől származó) nyomtatványok fokozatosan
hozzáférhetővé válnak a különböző tudo
mányágak művelői számára. E komplex fel
adatkörön belül a munkálatok logikusan kap
csolódnak egymáshoz. Sorrendjüket a nyom
tatványtípusok fontossága, feltárásának mód
szerét pedig mindig az ésszerű igényesség
alapján munkálta ki. S ez a remek rendszer miként az egyik opponens kiemelte, - nem
csupán vízió, hanem jól halad a teljes megva
lósulás útján. Hiszen Borsa Gedeon irányításá
val már megjelent az RMNy című bibliográfia
két kötete (1971, 1983), amely a kezdetektől
1636-ig bárhol magyar nyelven megjelentetett,
•II. a történelmi Magyarország területén bár
mely nyelven kiadott nyomtatványokat tárgyalja.
Maximális igényességgel készült. Sikerrel való
sította meg célját: a lehető legtömörebb formá
ban a lehető legtöbb információt adni. Ugyan
akkor az RMNy-kötetek szerkesztésével párhu
zamosan 1973 óta folyik Borsa útmutatása
szerint a XVIII. századi nyelvi és területi hungaricumok nagyszabású feltárása a hazai és a
külföldi gyűjteményekben. Az eredmény e té
ren is igen látványos: közel 200.000. e körbe
tartozó példányt sikerült nyilvántartásba venni,

és az eddig bibliográfiailag ismeretlen tételeket
közreadó ‘Petrik VII. Pótlások'-kötet már hama
rosan napvilágot lát.
De Borsa figyelmét nem kerülték el a hungarus-szerzők külföldön megjelentetett művei
sem. Ezek megnyugtató és eredményes feltá
rásához elengedhetetlenül szükséges volt az
1801 előtt publikáló szerzőink első, ideiglenes
névsorának az összeállítása, amely idén ősszel
meg is jelent (= Régi magyarországi szerzők.
Bp. 1989). Segítségével elindulhat mind a ha
zai, mind a külföldi gyűjteményekben a hungarus szerzők műveinek a kikeresése. Már a
végső megvalósulás előtt áll egyébként ugyané
témakörben a kiegészítő adatoknak a publiká
lása. Ez Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár
III. kötetéhez szolgáltat értékes adatokat.
Borsa Gedeon a régi, hungarica-nyomtatványok bibliografizálása mellett kidolgozta a ma
gyarországi gyűjteményekben őrzött 1601 előtti
külföldi nyomtatványok példányainak egységes
és újszerű katalogizálási rendszerét is.
A leírások a címen és a bibliográfiai azono
sításon kívül a példány teljességére, kötésére,
tulajdonosaira és bejegyzéseire vonatkozó ada
tokat is összefoglalják. A gyűjtemények szerint
megjelenő katalóguskötetek használhatóságát
az RMNy-kötetekhez hasonlóan, sokféle mutató
fogja biztosítani. Segítségükkel történelmünk
eme rejtett kincsestára is jobban hozzáférhető
vé válik a kutatók számára.
A külföldi nyomtatványok hangsúlyozottan
egységes szempontok alapján való feltárása jó
lehetőséget ad majd egy számítógépes adatbá
zis kiépítésére is. Ez a távolabbi jövőben való
sul csak meg, de a feltáró munka egységes
Adatlapok kitöltésével már több könyvtárban is
megindult.
Borsa
Gedeon
nemcsak
kitűnő
rend
szerszervező, hanem mindig aktív részt vállalt
az általa irányított munkafolyamatokban.
Doktori téziseinek második részében tulaj
donképpen a régi nyomtatványokkal kapcsola
tos kutatási eredményeire utal röviden, a rá
jellemző szerénységgel. Csupán a legutóbbi
évtized legjelentősebb leletére hívja föl itt a fi
gyelmet. Stuttgartban ő találta meg az első
magyar nyelvű protestáns énekeskönyv eddig
ismeretlen példányát. Pedig se szeri, se szá
ma azoknak az unikum-példányoknak, amelye
ket ő fedezett fel.
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Az ő nevéhez fűződik továbbá a régi ma
gyarországi nyomdák betűtípusainak rekonst
rukciójára irányuló kutatások módszerének ki
dolgozása, a munkálatok elindítása és irányítá
sa. A kb. két évtizede folyó szisztematikus fel
tárómunka eredményeképpen mára szinte újra
kell írni a magyarországi nyomdászattörténetet.
Felismerhetővé váltak ugyanis a műhelyek kö
zötti összefüggések, továbbá sokszor könnyen
és egyértelműen meg lehetett határozni az
impresszum és/vagy címlap nélküli nyomtatvá
nyokat, ami döntő fontosságú e bibliográfiai
munka során.
E lélegzetelállítóan céltudatos és gazdag pá
lyát összefoglaló tézisek egyértelmű elismerést
váltottak ki mindhárom bírálóból (Klaniczay
Tibor, Csapodi Csaba, Kulcsár Péter).
Szó sem volt opponenciáról, inkább laudatióban méltatták a szerző munkásságát. Nem
csoda hát, hogy a Bíráló Bizottság 100%-os el
ismerésben részesítette Borsa munkáját.
Nekünk, közvetlen munkatársainak, az RMNy
Szerkesztőségében
dolgozóknak
különösen
nagy örömünkre szolgált Borsa Gedeon nagy
doktori fokozata. Hiszen mindnyájan tudjuk,
hogy már régóta ott volna a helye tudományos
életünk legkiválóbbjai közötti
innen, e lap hasábjairól is szeretettel gratu
lálunk Neki, és büszkék vagyunk arra, hogy
közöttünk munkálkodik, mint az OSZK tudo
mányos tanácsadója!
P. Vásárhelyi Judit

MEGJELENT

AZ
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
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A BORNEMISZA-MANTSKOV1T
NYOMDA TÖRTÉNETE

ÍRTA
Y. ECSEDY JUDIT
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Levél az NSZK-ból
Sehr geehrter
Herr Doktor Vekerdi!
Dér lángé ersehnte Microfilm des SerravalleKodex ist heute angekommen und ich danke
Ihnen bestens für die grofizügige Überlassung
dieses Dokuments, das für meine Kommentaruntersuchungen zűr Divina Commedia wichtig
ist, zumal ich mich mit Serravalle besonders
eingehend befasse. Selbstverstándlich werde
ich in spáteren Veröffentlichungen den Namen
des Besitzers des Orginals angeben und dér
Bibliothek in Eger 2 Freiexemplare zusenden.
Mit herzlichen und dankbaren GrüBen
Ihre
NB! Ich erlaube mir hinzuzufügen, von
welch groBer Bewunderung wir allé für das
ungarische Volk und seine Regierung erfüllt
sind anláfilich dér mutigen Hitte, die den ausreisewilligen Deutschen dér DDR zuteil wurde.

A Nemzetközi Csereszolgálat szeptember
elején kiküldött egy mikrofilmtekercset a nyu
gat-németországi Dante-Jahrbuch szerkesztő
ségének. A főszerkesztő, M. Roddewig pro
fesszor postafordultával megköszönte a külde
ményt, és utóiratként a következő megjegyzést
fűzte a levélhez:
NB! Ich erlaube mir hinzuzufügen, von
welch groBer Bewunderung wir allé für das
ungarische Volk und seine Regierung erfüllt
sind anláfilich dér mutigen Hitte, die den ausreisewilligen Deutschen dér DDR zuteil wurde.
('Legyen szabad megemlítenem, hogy mind
annyian nagy csodálattal adózunk a magyar
népnek és kormányának azért a bátor segítsé
gért, amelyet az NDK-ból kiutazni szándékozó
németeknek nyújtottak.’)
Vekerdi József

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT
Hogyan telefonáljunk?
Néhány évvel ezelőtt az OSZK Híradó ha
sábjain foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy
miképpen kell köszönni egymásnak - kinek,
mikor, hol és miért? Utólag meg kell vallani,
hogy nem lett az írásnak különösebb foganat
ja, a régi beidegződések jórészt továbbra is
megmaradtak. Talán némi optimizmusra is vall,
hogy most a telefonálás illemtanával kívánunk
foglalkozni. Azért látszik ez szükségesnek,
mert intézményünk olyan pontjain is tapasz
talható nem szabályos kapcsolatfelvétel, halló
zás, ahol munkatársaink közvetlenül a hozzánk
tájékoztatásért fordulókkal kerülnek érintkezés
be. Először is azt kell kinyilvánítani, hogy aki
a könyvtár bármely munkaterületén a telefonkagylót felveszi, az nemcsak önmaga, hanem
az intézmény képviselője is egyben. Tehát
alaptétele a telefonálásnak, hogy bárki, aki a
készüléket kezeli, ne csupán hallót suttogjon,
hanem mondja be osztálya, csoportja, részle
ge, stb. elnevezését, esetleg még köszönhet
is, így akkor a hallózást akár el is hagyhatja.
Valahogy így: "X.Y. osztály, jó napot kívánok!'
Ugyanis ha csak hallót, igent mondunk, akkor

a hívó félnek ezután még meg kell kérdeznie:
'X.Y. osztály?', vagy 'Kivel beszélek?. Tehát az
ilyen jelentkezés időveszteség is, nem csupán
modortalanság. Persze azt is tudjuk, hogy ál
talában ezt a rossz 'hallózó' beidegződést lé
nyegében a telefonbetyároktól való félelem
szülte. Továbbá azt is minden telefonálónak
tudnia kell - pedig sokan nem tudják -, hogy
a beszélgetés befejezését minden esetben a
hívó félnek kell kezdeményeznie egyes speciá
lis eseteket kivéve. Természetesen a befejezés
kor is köszönni illik. A jobb lebonyolítás érde
kében a szolgálatot teljesítőnek igyekeznie kell,
hogy érthetően, tisztán, megfelelő hangosan
beszéljen. Magától értetődik, ha mi hívunk fel
más intézményt, vagy magánszemélyt, akkor
nekünk is be kell mutatkoznunk - ez nem vo
natkozik arra az esetre, ha központot hívunk,
de köszönni ilyenkor is ildomos. Termé
szetesen általában a beszélgetéseknél töreked
nünk kell a rövidségre, mert a számot közben
mások is hívhatják. Hosszan lehetne értekezni
még a telefonálás illemtanáról, de elsősorban
a bemutatkozásra kívántunk kitérni, mert en
nek formája bizonyos fokig magát az intéz
ményt is jellemzi, amelynek munkatársa fel
veszi a kagylót.
-i-a
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