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KRÓNIKA
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 48/95

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

A telefonálás költségeinek gyakorlatilag 
100%-os megemelése olyan megterhelést jelent az 
Országos Széchényi Könyvtárnak, amelyet - te
kintetbe véve többek között a közüzemi díjak 
emelését is - nem tudunk elviselni: 1994-ben 
csak a fővonalakon folytatott telefonálások több 
mint 6 millió Ft-ba kerültek, ehhez jött a közpon
ton keresztül folytatott beszélgetések költsége, 
mintegy 5 millió Ft; a tarifaemelés tehát 11 millió 
Ft többletköltséget jelentene. Szükséges ezért a 
telefonálások számának és Időtartamának 
drasztikus, legalább 50%-os csökkentése.

Felhívom a szervezeti egységek vezetőit és 
rajtuk keresztül a könyvtár minden munkatársát,

hogy a telefonnal mindenki maximális mérték
ben takarékoskodjék. A szervezeti egységek 
vezetőit kérem, hogy fokozott figyelmet fordítsa
nak erre.

A könyvtár a jövőben kénytelen lesz a kife
lé telefonálás lehetőségét műszakilag megszün- 
tettetni azokon a közvetlen állomásokon, ame
lyeken Jelentősebb mértékben növekszenek a 
költségek.

Budapest, 1995. január 10.

Poprády Géza sk 
főigazgató

Ülésezett az OSZK szerkesztőbizottsága

1995. február 14-ón megtartotta alakuló 
ülését az OSZK kiadványainak szerkesztőbizott
sága. Mint Ismeretes, könyvtárunknak három tu
dományos Igénnyel szerkesztett sorozata van: 
az OSZK Évkönyve, az OSZK Füzetei és az 
OSZK Kiadványai. Ezek közül az első - ame
lyet szeretne a szerkesztőség újra éves kiad
vánnyá tenni - hivatott beszámolni a könyvtár 
munkájáról egy-egy adott évben. Ezen kívül rö- 
videbb, legfeljebb 50 gépelt lap terjedelmű ta
nulmányok közreadására vállalkozik az OSZK 
múltja és jelene témakörében, és lehetőséget 
biztosít publikáló, kutató munkatársainknak, 
hogy a könyvtártörténet és művelődéstörténet 
terén elért eredményeiket hasonló terjedelem
ben megjelentessék. Az 50 lapot meghaladó tu
dományos igénnyel készült írások terjedelmük
nek megfelelően vagy Füzet, vagy Kiadvány 
formájában látnak napvilágot.

A szerkesztőbizottság feladata, hogy tudo
mányos igénnyel készült magas színvonalú írá
sokkal teljenek meg e sorozatok. A Bizottság 
tagjai: Bátonyi Viola, Belitska-Scholtz Hedvig,

Kertész Gyula, Kovács Ilona (az Évkönyv szer
kesztője), Nagy Attila, Nagy László, Nagy Zsolt- 
né, Nemeskéri Erika, Soltész Zoltánné, Tószegi 
Zsuzsanna, W. Salgó Ágnes és P. Vásárhelyi Ju
dit (a Füzetek és a Kiadványok szerkesztője). Bi
zottságunk tiszteletbeli tagja: Németh Mária, aki 
évtizedeken keresztül eredményesen szerkesz
tette Évkönyvünket, és munkájára Kovács Ilona 
és a bizottság a továbbiakban is nagyban szá
mít.

Hogy kiadványaink ne csak tartalmukban, 
hanem formailag is minden kívánalomnak meg
feleljenek, az ülésen jelen volt az OSZK új mű
szaki szerkesztője, Simon Péterné, valamint 
Nyomdánk vezetője, Burány Tamás is. ő rövid 
elaboratumot fogalmazott meg arról, hogy mi
lyen a nyomda számára az „ideális kézirat”. ígé
rete szerint összefoglalását a következő bizott
sági ülésre kibővíti a számítógépes szerkesztés
re vonatkozóan, hozzátéve a korrektúrajelek 
szabványos használatára vonatkozó instrukció
kat is. Nagy László és e sorok írója vállalták, 
hogy az egységes jegyzetelés érdekében ösz-
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szállítják azokat a legfontosabb elveket, ame
lyeket a szerzőknek cikkük készítése folyamán 
figyelembe kell venniük. Mindkét eligazítást ter
veink szerint az OSZK Híradó hasábjain kíván
juk munkatársaink .tudomására hozni.

Az értekezleten az általános elvek tisztázá
sán túl konkrétan áttekintettük a két készülő Év
könyv (1991-1993. és 1994.) tartalomjegyzékét,

valamint szó esett a Füzetek és Kiadványok kö
vetkező kötetéiről is. így előreláthatóan a követ
kező Füzet Qubicza József: Az OSZK jelzet
rendszerének alakulása lesz. Következő kiad
ványunk, Az Apponyi-ülésszak előadásai és a 
kiállítás katalógusa címen pedig,már a Nyom
dában van (szerk.: W. Salgó Ágnes).

P. Vásárhelyi Judit

Meghívó
a

„Könyvtári állományvédelem és restaurálás a 90-es években” 
című konferenciára 1995. augusztus 15-17.

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

Az IFLA (Könyvtárosszervezetek és Könyv
tárak Nemzetközi Szövetsége) Konzerválási 
szekciója rendezésében nemzetközi konferen
cia lesz az Országos Széchényi Könyvtárban 
1995. augusztus 15-17. között, „Könyvtári állo
mányvédelem és restaurálás a 90-es években” 
címmel.

A konferencia előadásai a következő té
mákkal fognak foglalkozni:
- ellentmondások a könyvmúzeum és egy élő

könyvtár funkciói között a nemzeti könyv
tárakban; az ellentmondások feloldásának 
néhány lehetősége (helyettesítő másolatok, 
új technológiák, időálló papír használata);

- megelőző állományvédelem;
- helyreállítás elemi csapások után;
- gyűjteményrestaurálás; a mikrokörnyezet ha

tása a könyvraktárban;
- könyvek tömeges restaurálásának módszerei

és dilemmái (fertőtlenítés, savközömbösí
tés, papírerősítés);

- nemzetközi és regionális törekvések az állo
mányvédelemben és a hozzáférhetőség ki- 
terjesztésében;

- regionális problémák és gyakorlat az állo
mányvédelemben, a restaurálásban és a 
restaurátorok, valamint a könyvtárosok ál
lományvédelmi képzésében.

A konferencia nyelve angol lesz, tolmácso
lás nélkül.

Az előadásokon kívül könyv- és papírres
tauráló műhelyek meglátogatása is szerepel a 
programban. A nyitó fogadás, a hangverseny és

a búcsúest lehetőséget nyújt az ismerkedésre - 
várhatóan - a világ minden részéből érkező 
könyvtárosokkal és restaurátorokkal.

A konferencia részvételi díja április 30. előt
ti jelentkezés esetén 4000,- Ft, április 30. utáni, 
ill. helyszíni jelentkezéskor 5000,- Ft.

A szakmai programról további tájékoztatást 
Kastaly Beatrix (Országos Széchényi Könyvtár, 
Bp., V. Hold u. 6., telefon: 111-8052) nyújt; a je
lentkezéssel kapcsolatban a Kult-Turist Kft-t 
(Bp., V. Stollár Béla u. 3/b, telefon: 269-1221) kell 
megkeresni.

Teljes körű jelentkezését szívesen fogad
juk. Amennyiben nem tudja/akarja a részvételi 
díjat megfizetni, mint OSZK dolgozónak módja 
lesz a konferencia előadásait meghallgatni, a bü
fé igénybevétele és a fogadáson/koncerten való 
részvétel nélkül. Kérjük, jelezze részvételi szán
dékát az előadásokon, ill. kérje a további infor
mációkat (a programra vonatkozóan).

Kastaly Beatrix
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a Magyar Könyvtárosok Egyesülete hírei
Az elnökség ülése (1994. dec. 8.) - Az 

elnökség a tartósan távollévő Vajda Erik elnök 
visszaérkezéséig behívta az elnökségbe Tuba 
László póttagot. A választási ügyrend értelmé
ben megválasztotta Poprády Gézát és Kocsis 
Istvánt az egyesület alelnökeinek, Poprády Gé
zát egyúttal megbízta azzal, hogy lássa el az 
ügyvezető elnök funkcióját. Az egyesület új főtit
kára Ottovay László lett. Horváth Tibor beszá
molt a Tudománypolitikai Bizottság, illetve a 
Szakirodalmi Információpolitikai Munkabizottság 
átalakításáról. Az elnökség megvitatta az MKE- 
OSZK együttműködési megállapodás tervezetét. 
Az 1995-re szóló munkatervhez az elnökség 
kérte a tagok javaslatait következő ülésére.

Az MKE elnökségének tagjai - Vajda 
Erik, elnök, OMIKK, jelenleg külföldön dolgozik; 
Poprády Géza, alelnök, Vajda Erik távolléte alatt 
ügyvezető elnök, OSZK, Tel.: 155-6167; Kocsis 
István, alelnök, Városi könyvtár, Hatvan, Tel.: 
37/341-275; Ottovay László, főtitkár, OSZK, Tel.: 
175-8012; Fülöp Géza, ELTE, Tel.: 266-9746; Hor
váth Tibor, OPKM, Tel.: 112-6862; Nagy Attila, 
OSZK KMK, Tel.: 175-7533/278 m.; Papp István, 
FSZEK, Tel.: 118-5815; Geller Ferencné dr„ Haj- 
dú-Bihar megyei könyvtár, Debrecen, a tanács 
elnökeként, Tel.: 52/347-722. Póttagok: Tuba 
László, Megyei könyvtár, Győr, Tel.: 96/319-997 
és Varga Róbert, Megyei könyvtár, Kaposvár, 
Tel.: 82/317-801. Az elnökség üléseinek állandó 
meghívott tagja Tóth Gyula, az ellenőrző bizott
ság elnöke, Tel.: 94/313-892.

Magyar Periodika Kör - 1994 decembe
rében megtörtént az Időszaki kiadványok kiadá
sában, terjesztésében, könyvtári forgalmazásá
ban érdekelt szakemberek és intézmények 
szakmai egyesületének hivatalos bejegyzése. A 
MPK célja, hogy a tudomány és művelődés eme 
különlegesen fontos területén elősegítse a szak
emberek együttműködését, véleménycseréjét; a 
szakterület fejlesztését; a szakemberek képzé
sét és továbbképzését; kapcsolatot létesítsen és 
ápoljon a hazai és külföldi szakmai és egyéb 
szervezetekkel; összegyűjtse a szakemberek 
véleményét a szakmai sarkalatos kérdéseiben; 
fontos döntéseknél a szakmai érdekeinek kép
viseletében tevékenykedjék. Az egyéni tagok 
éves tagdíja 200,-Ft. - 1995. január 26-án a 
MPK rendezvényén öt előadás hangzott el: Mar
ton János: Az orvostudományi folyóirat-ellátott
ság visszaesése; Rády Ferenc: Az új kötelespél
dány rendeletről; Madl Pál: A Librotrade Kft. Szol

gáltatásairól; Kázmér Judit: A Libropress 2000 
Kft. Szolgáltatásairól; Kertész Margit: A Springer 
Hungarica Kft. Szolgáltatásairól. Az érdeklődők 
Fonyó Istvánná elnököt (BME KTK) vagy Nagy 
Zsoltné titkárt (OSZK) keressék meg.

9. Európai Olvasáskonferencia - A Ma
gyar Olvasástársaság (HUNRA) szervezésében 
1995. július 23. és 27. között kerül sor a 9. Euró
pai Olvasáskonferenciára, melynek témája: írás
beliség és demokrácia (olvasástanítás, olvasás
ra ösztönzés, olvasásfejlesztés: elmélet és gya
korlat). A helyszín a Villányi úti konferenciaköz
pont lesz. A tanácskozás ideje alatt a konferen
ciaközpontban könyv- ill. taneszköz-kiállításra is 
sor kerül. A jelentkezésnek és az angol nyelvű 
előadások benyújtásának a határideje 1995. ja
nuár 31. volt. A konferencia titkára: Bátonyi Vio
la, OSZK, 1827 Budapest. Az IRA (a Nemzetközi 
Olvasástársaság) Európai Fejlesztési Bizottsága 
és a HUNRA közösen adja majd közre az elő
adásokat.

3. Budapesti Nemzetközi Könyvtári és 
Informatikai Szimpózium - Sikeresen lezaj
lott az immár igencsak nemzetközivé terebélye
sedett holland-magyar szimpózium. Ez évi témá
ja az Új információs termékek és szolgáltatatá
sok kifejlesztése és marketingje Európában volt. 
A megnyitón Hans van Soondal, a holland nagy
követ, Bodó Sándor minisztériumi főosztályveze
tő és Poprády Géza, az OSZK főigazgatója kö
szöntő szavai és két holland diák rövid előadása 
után Emanuella Giavarra, az EBLIDA igazgatója 
adott áttekintést az aktuális szerzői jogi problé
mákról, majd Konrád György író szólt meleg sza
vakkal könyvtárosokkal kapcsolatos emlékei
ről. A magyar könyvtárosok képviseletében ör
vendetesen sokan tartottak előadást: Nagy Zsu
zsanna (BKE), Bana Zsuzsanna és Stubnya György 
(OMIKK), Rónai Iván (Országgyűlési Könyvtár), 
Jeszenszky Edit (OSZK), Koncz Judit (Hajdú-Bi- 
har megyei könyvtár), Vasas Lívia (SOTE), Se
bestyén György (ELTE), Téglási Ágnes (Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola) és Koltay Tibor 
(Gödöllői Agrártudományi Egyetem Könyvtára). 
A szimpóziumnak a BOBCATSSS (Budapest, Os
lo, Barcelona, Copenhagen, Amsterdam, Tampe
re, Stuttgart, Sheffield, Szombathely) néven 
együttműködő könyvtárosképző intézmények 
oktatóin és hallgatóin kívül voltak még orosz, 
ukrán, észt, norvég résztvevői is. Az MKE az úti
költség és a szállásdíj megtérítésével támogatta 
a vidéki könyvtároshallgatók részvételét.
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Európai üzleti információs konferencia 
(EBIC) - Mint az előző hírlevélben már szere
pelt, március 21-én a TFPL Ltd. öt szemináriumot 
rendez az OSZK-ban, amelyen közép- és kelet
európai könyvtárosok ingyenesen vehetnek 
részt. A szemináriumok témái: 1. üzleti informáci
ós szolgáltatások kialakítása közművelődési és 
felsőoktatási könyvtárakban; 2. projekt me
nedzsment technikák könyvtárosok és tájékoz
tató szakemberek számára; 3. az üzleti informá
ciók összegyűjtése, megszervezése, árának ki
alakítása, reklámozása és értékesítése; 4. 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások marke
tingje; 5. európai és amerikai vállalati informáci
ók értelmezése és felhasználása.

Főállású titkár - A két pályázó közül az 
elnökség Hegyközi Ilonának, az OSZK KMK 
munkatársának pályázatát fogadta el. 1995. feb
ruárjától az MKE Hold utcai titkárságán dolgozik.

A titkárság elhelyezése - Az OSZK és az 
MKE 1994. december 15-i megállapodása alap

ján az OSZK 1995. januárjától az MKE rendel
kezésére bocsátott egy szobát a Hold utcai rész
legében. Ezzel véget ért az MKE négyéves ven
dégeskedése a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tárban, amely az elhelyezésen túlmenően is min
den segítséget megadott a titkárság zavartalan 
működéséhez. Ezúton is köszönjük. A FSZEK-kel 
való korábbi megállapodás részeként dr. Szabó 
Sándorné, Éva továbbra is intézi az egyesület 
gazdasági ügyeit.
A titkárság címe: 1054 Budapest, Hold u. 6. 106. 
szoba. Tel./Fax: 111-8634. ELLA postafiók: 
11200MKE@HUELLA.BITNET. A titkárság szer
dán 9 és 17 óra között, valamint pénteken 9 és 
13 óra között áll a kollégák rendelkezésére sze
mélyes megbeszélés céljára, azaz a munkatár
sak ekkor biztosan megtalálhatók. Más időpont 
esetében érdemes előzetesen telefonon egyez
tetni. Ottovay László főtitkár minden páratlan hét 
szerdáján 14 és 17 óra között kereshető fel a 
Hold utcai titkárságon.

MKE

Személyi hírek és változások

1995. január 1.-1995. február 28.

Új dolgozóink
Fülöp Ágnes igazgatási üi., Főigazgatóság, 

Gerlei Károlyné könyvtáros, Gyarapítási osztály, 
Molnárné Pái Ágnes könyvtáros, Gyarapítási 
osztály.

Áthelyezés a könyvtáron belül

Lovasi Gáborné gazdasági üi., a Bórgazdál- 
kodási osztályról a Mikrofilmtárba.

Eltávoztak a könyvtárból
Áthelyezéssel
- Pozmannó Bálint Nagy Tünde könyvtáros, 

Gyarapítási osztály, Szinai Tivadarné főkönyvtá

ros, Gyarapítási osztály, mindketten az Ország- 
gyűlési Könyvtárba.

Munkaviszonya megszűnt
- Csaba Renáta ügyvit. alk., Kiállítási és 

grafikai stúdió, Kemenesné Farkas Judit ügyvit. 
alk., Mikrofilmtár, Simon Péterné könyvtáros, 
Nemzetközi és kult. kapcs. irodája.

Nyugdíjazással
- Vavrinecz Veronika tud. kutató, Zene

műtár.

Kilépett
- Báló Szilvia gazd. üi., Bérgazdálkodási 

osztály, Klausz József üzemviteli alk., Biztonsági 
osztály.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Az országgyűlés Kulturális és Sajtó Bi
zottsága 1994. február 15-én meghall
gatta a hat kiemelt nemzeti kulturális in
tézmény vezetőjét: Magyar Országos Le
véltár (dr. Lakos János), Magyar Nemzeti 
Múzeum (dr. Gedai István), Országos 
Széchényi Könyvtár (Poprády Géza), 
Nemzeti Színház (Ablonczy László), Ma
gyar Állami Operaház (Ütő Endre), Nem
zeti Filharmónia (dr. Tóthpál József).

Poprády Géza főigazgató nyilatkozata az Orsz- 
szággyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága előtt az 
Országos Széchényi Könyvtár Jelenlegi helyze
téről:

Tisztelt Kulturális és Sajtó Bizottság!

Köszönöm a lehetőséget, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár 
legfontosabb gondjairól és problémáiról beszél
hetek itt. Nemzeti könyvtári szerepünkből, fel
adatainkból szolgáltatásainkból adódóan azon
ban szorosan kapcsolódunk az egész magyar 
könyvtári (és informatikai) rendszerhez, ezért 
szíves engedelmükkel esetenként az egész ha
zai könyvtárügy nevében is beszélek.

Mondandómat három kérdés köré szeret
ném csoportosítani. Elsőként az OSZK aktuális 
problémáiról szólnék, másodikként a nemzeti 
könyvtár raktárépítésének kérdéséről, harma
dikként pedig, általában a könyvtár- és informá
cióügy kérdéseiről.

1. Az OSZK aktuális problémái

Az előre bekért és beadott összefoglalóban 
is írtam, hogy az OSZK legfontosabb és legalap
vetőbb feladata a teljes magyar- és magyar vo
natkozású publikált dokumentumtermés be
gyűjtése. További feladataink nagyon nagy ré
sze is erre épül. A nemzeti könyvtár gyarapítá
sának három alapvető forrása a kötelespóldány, 
a vétel és a csere. A Magyarországon előállított 
dokumentumok beszerzésének alapját a köte- 
lespóldányok képezik. A kötelespéldány Intéz
ménye alapvetően a nemzeti - és adott esetben 
más - könyvtáraknak az a jogosultsága, hogy

az országban előállított nyomdatermékekből kö
telezően és ingyenesen meghatározott számú 
példányt kapnak. Ma erről Magyarországon egy 
elég alacsony szintű jogszabály rendelkezik (a 
sajtótörvény egyik paragrafusán alapuló minisz
tertanácsi határozat, Illetve miniszteri rendelet). 
Ezt - főként az utóbbi években létesült - sok 
nyomda, kiadó nem ismeri vagy nem akarja is
merni, ezért nagyon fájdalmas hiányok keletkez
nek a teljességigónyű gyűjteményben. Most van 
készülőben az új kötelespéldány törvény terve
zete - minisztériumi szorgalmazásra, a nemzeti 
könyvtár bevonásával, széleskörű viták után el
készült a szövegtervezet, és Információim sze
rint áprilisban kerül a kormány elé. Kérem a tisz
telt Kulturális bizottságot, hogy ha módja van, tá
mogassa a kötelespóldány törvényt - egyrészt, 
hogy legyen, másrészt, hogy törvény szintű le
gyen, harmadrészt, ha lehet, érvényesüljön ben
ne egy ingyenes könyvellátási szempont is. A je
lenlegi tervezet szerint 11 kötelespóldány lenne, 
ebből 3 példány nemzeti könyvtári célú: 
OSZK+KLTE, mint második nemzeti könyvtár, 7 
példányt a könyvtári rendszer kapna, regionális 
és szakági megoszlásban, 1 példány ügyészségi 
példány lenne.

Meg kell jegyezni, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a kiadóknak nem lenne olyan nagy 
ráfizetés 11 ingyenes kötelespóldány, mivel költ
ségként elszámolható, azaz pl. 1000 példány 
esetén az 1 példányra Jutó költségemelkedés 
csak 11 ezrelék. Egy 1000,- Ft-os könyv költsé
ge 1011-re, egy 5000,- Ft-osé 5055-re emelke
dik így. 1995 januárjától pedig ÁFA-mentes is.

Kicsit talán sokat beszéltem a kötelespél
dány törvényről, de rendkívül fontos a számunk
ra. A magyarországi nyomdatermékek teljes 
körű begyűjtése csak a magyar nemzeti könyv
tár feladata lehet. Ha valamit mi nem tudunk 
megszerezni, az elvesz, kihull az idő rostáján, az 
egész világ számára. A nemzetközi könyvtáros 
világnak két olyan átfogó, világméretű program
ja van, amelyekben a nemzeti könyvtáraké a 
meghatározó szerep: a dokumentumok egyete
mes hozzáférhetőségének programja és a doku
mentumok egyetemes bibliográfiai számbavéte
lének a programja. Világméretekben ez csak 
úgy valósulhat meg, hogy minden nemzeti 
könyvtár begyűjti és feldolgozza a saját országa 
produkcióját.
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A gyarapítás másik két forrása a vétel és 
csere - mindkettő pénz kérdése (a cserealapot 
is meg kell venni).

És itt áttérek a nemzeti könyvtár másik 
alapvető nehézségére, a költségvetési, azaz 
működési, fenntartási pénzek, továbbá fej
lesztési és beruházási pénzek elégtelensé
gére, ami - az alábbiakban kifejtendően - az 
alapfeladatok ellátását teszik kétségessé.

Az elégtelen gyarapítási keret nemcsak a 
külföldi megjelenésű hungarikumok beszerzését 
teszi kérdésessé, hanem a tudományos nagy
könyvtárban nélkülözhetetlen külföldi kéziköny
vekét, alapművekét, a hazai ún. többespéldá
nyokét stb.

Félő, hogy a pénzhiány a könyvtár működé
sét is veszélyezteti. Évek óta nincs ún. „dologi 
automatizmus”, ami az infláció, az áremelkedé
sek ellensúlyozását lenne hivatott biztosítani. Az 
OSZK hatalmas épületben, nagy létszámmal mű
ködő intézmény. Költségvetésünknek több mint 
70%-át teszi ki a bér és vonzatai. A maradék 
kevesebb mint 30% túl kicsi játéktér ahhoz, 
hogy a 100%-os telefon, a drasztikus közüzemi 
díj és postai szolgáltatási áremeléseket elvisel
hetővé tegye, hiszen itt jelentkezik pl. a papírá
rak jelentős emelkedése is. Zárjuk be a könyv
tárat? Több mint 16 000 egyetemista olvasóval 
az OSZK - nemzeti könyvtár létére - az ország 
legnagyobb egyetemi könyvtára. Mi lenne 
ezekkel a hallgatókkal? Állíttassuk le a klímabe
rendezéseket, ne restauráljunk, ne mikrofilmez
zünk? - ha ezt tesszük, hagyjuk tönkremenni a 
rossz minőségű papírra nyomott művek százez
reit, a nyomtatványokat és kódexeket - ki vál
lalja ezt a felelősséget?!

Még nem tudjuk, hogyan oldjuk meg ezeket 
a problémákat 1995-ben.

A világ könyvtárügye és információs ügye 
olyan gyors ütemben fejlődik, hogy a hazai - 
alig-alig biztosítható - szinten tartás is egyre 
gyorsuló lemaradást jelent. A mai könyvtárügy 
elképzelhetetlen a számítógépesítés nélkül. 
Ahhoz, hogy hírt adjunk magunkról a világban, 
ma az szükséges, hogy gyors információt tud
junk nyújtani pl. a megjelent könyvekről, folyói
ratokról, tudományos publikációkról. Ahhoz, 
hogy tájékozódni tudjunk a világban, el kell ér
nünk a világ nagy könyvtárainak katalógusait, 
szakirodalmi adatbázisait. Mindez ma nem megy 
számítógépes adatfeldolgozás, számítógépes 
hálózatok nélkül. Mindez közhelynek számít, de 
attól még nagyon is valós. Hadd mondjak egy 
egyszerű példát: mennyivel drágább ugyanazt a 
könyvet az ország több száz könyvtárában fel

dolgozni, ahelyett, hogy az erre úgyis kötelezett 
nemzeti könyvtár egyszer feldolgozná és számí
tógépes hálózaton a többi könyvtár rendelkezé
sére bocsátaná. A könyvtárak várják ezt tőlünk. 
Szellemileg fel vagyunk készülve rá, anyagi ne
hézségeink miatt mégsem tudunk még ennek 
megfelelni.

Az 1992 után megjelent könyvek számító
gépes katalógusban vannak. De az 1992 előtti 
anyag visszamenőleges számítógépesítése kb. 
5 évre elosztva 4-500 millió Ft-ba kerülne. A 
magyar könyvtárakban lévő külföldi könyvek 
központi nyilvántartásának számítógépes kiépí
tése is 100-150 millió Ft lenne. Nem kéne viszont 
akkor - ha egy könyvtárnak szüksége van egy 
külföldi könyvre - külföldről megvenni vagy köl
csönözni, ha gyorsan megállapítható lenne, hogy 
melyik hazai könyvtárban van meg. Ezek a fel
adatok olyan nemzeti könyvtári feladatok, ame
lyek nemcsak az Országos Széchényi Könyvtár, 
hanem az egész magyar könyvtárügy érdekeit 
szolgálják.

A nemzeti könyvtár gépesítési feladatokra 
lényegében csak pályázati pénzekből kapott 
támgatást - nem költségvetésből -, ez viszont 
nehézzé tette-teszi a hosszú távú elképzelése
ket a sok bizonytalansági tényező miatt.

2. A nemzeti könyvtár raktározási gondjai

Az OSZK 10 éve, 1985-ben költözött mai 
helyére, a Budavári Palota F épületébe. Könyv
raktáraink 2000-re teljesen meg fognak telni: ez 
pontosan, polcfolyóméterben számolva megálla
pítható. Ha 2001-ben nem akarunk lehetetlen 
helyzetbe kerülni, megoldhatatlan problémákkal 
szembenézni, akkor 2000-ig egy új raktárát kell 
építeni az OSZK számára. A raktár csak a jelen
legi épület közvetlen közelében épülhet, mert: 1) 
csak így tudjuk fenntartani azt a világszínvonalú 
szolgáltatásunkat, hogy az olvasó a raktárból 
kért könyvet 20-40 percen belül megkapja, 2) a 
távoli raktárból autón történő szállítás ezen kívül 
rendkívül drága, környezetszennyező lenne, és 
katasztrofálisan hatna a dokumentumok állapo
tára, azaz nem tudnánk megőrző funkciónknak 
megfelelni. A Vár környékén magas épület nem 
építhető, így egyetlen megoldás marad, a föld 
alatti raktár. Erre készítettünk is tanulmányter
vet. A döntés-előkészítő tervezéshez és vizsgá
latokhoz az Idén 5-6 milió Ft kéne, hogy meg
kezdődhessen az 1-1,5 milliárdos beruházás.

Ez a kérdés, Illetve az összeg nyilván nem 
tárcaszintű, hanem kormányszintű döntést igé
nyel. Kérem a Kulturális bizottságot, hogy támo
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gassa ebben a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztériumot. Megemlítem, hogy az Osztrák Nem
zeti Könyvtár hasonló megoldást választott: az 
elmúlt években építettek a Burggarten alá egy 4 
emeletes föld alatti raktárát. A tervezett raktár 
40-50 évre megoldaná a nemzeti könyvtár rak
tározási gondjait. Azt mondják, hogy az ügyek 
nem a végén, hanem induláskor szoktak kése
delmet szenvedni. Talán ma még nem vagyunk 
késésben, de holnap már leszünk, ha semmi ér
demleges nem történik addig. Ha az OSZK szá
míthat a kérdésben a Kulturális bizottság segít
ségére, már nem volt hiábavaló a mai meghall
gatás.

3. A könyvtárügy kérdéseiről általában

A könyvtári információs rendszer - a to
vábbiakban az egyszerűség kedvéért csak 
könyvtári rendszert mondok - az iskolarendszer 
mellett, pontosabban után hivatott arra, hogy 
minden állampolgárnak alanyi állampolgári jo
gon lehetővé tegye a képzést, továbbképzést, 
információhoz jutást, a művelődést. így jellegé
ből, lényegéből következően az egyik legde
mokratikusabb intézményrendszer. Azt szok
ták mondani, hogy egy diploma 5-8 év alatt elé
vül/elavul, ha nem tartják folyamatosan karban 
az ismereteket. A karbantartáshoz, a tovább
képzéshez és átképzéshez nélkülözhetetlenek a 
könyvtári szolgáltatások. Ahogy az oktatásra 
fordított pénzek, úgy a könyvtárügy fejlesztésé
re szánt/szánandó pénzek is hosszú távon na
gyon jól megtérülő befektetésnek bizonyulnak. 
Éppen ezért lenne szükséges, hogy recesszió 
idején is a fejlesztésre törekedjünk.

Az Európai Unió országai jóval Maastricht 
előtt megkezdték a könyvtár- és információügy 
felkészítését a közös Európára, és ma is külön 
fejlesztési programjuk van erre, komoly pénzek
kel. E fejlesztési programhoz, annak eredménye
ihez, szolgáltatásaihoz meglenne a csatlakozási 
lehetőségünk, sokkal könnyebben, mint magá
hoz az Európai Közösséghez vagy a NATO-hoz. 
E téren Európa teljesen nyitott. Csak a magyar 
könyvtárügynek Infrastrukturálisan fel kellene 
készülnie erre. Meggyőződésem és tapasz
talatom, hogy szellemi kapacitásban partnerek 
tudnánk lenni.

A magyar könyvtárügynek egy nagy vérá
tömlesztésre vagy injekciókúrára lenne szüksé
ge, hogy egészségesen fejlődhessen. Ezt a vérá
tömlesztést jelenthetné az a világbanki hitel-tá
mogatás, amelyik a felsőoktatási könyvtárak és 
a kiemelt tudományos könyvtárak fejlesztése 
révén az egész magyar könyvtárügy fejlődésére 
jótékonyan hatna. A fejlesztési elképzelések 
megvannak. Hadd ajánljam a tisztelt Kulturális 
bizottság figyelmébe a közel egy éve kidolgo
zott előzetes rendszertervet az Országos 
Szakirodalmi Információs Rendszer megva
lósítására.

A világbanki támogatás ügyében most 
csönd van, mintha elaludt volna az ügy. Szeret
nénk hinni, hogy nem ez a helyzet. Mindenesetre 
hadd kérjem a Kulturális bizottságot, hogy 
lobbyzzanak a könyvtárügy érdekében, azt va
lóban fontos befektetésnek tekintsék, és meg
szűnjék a maradványelven történő részesedés 
gyakorlata.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
Budapest, 1995. február 15.

írásbeli mellékletek Poprády Géza nyilatkozatához:

Országos Széchényi Könyvtár

Címe: Budapest I., Budavári Palota „F” épület 
Felügyeleti hatósága: Művelődési és Közokta

tási Minisztérium 
Főigazgató: Poprády Géza 
Alapítva: 1802 (Gróf Széchényi Ferenc) 
Munkatársak száma: 792 státusz 
Nyitva: hétfő 13-21, kedd-szombat 9-21, va

sárnap zárva
Olvasóhelyek száma: 720 (ebből 505 a VII. 

emeleti nagy olvasótermekben)

Katalógusok:
- betűrendes
- Egyetemes Tizedes Osztályozás szerinti 
szakkatalógus
- 1992-től OPAC

Nem kölcsönző könyvtár, csak helybenolvasás 
van.

Magyar nemzeti könyvtár 
- gyűjtőkör, feladat

Az OSZK, mint magyar nemzeti könyvtár a 
„hungarlka" dokumentumokat gyűjti, azaz
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- a mindenkori Magyarországon bármilyen
nyelven megjelent dokumentumokat,

- a magyar nyelven bárhol a világon megjelent
dokumentumokat,

- a magyar vonatkozású bárhol a világon,
bármilyen nyelven megjelent dokumentu
mokat (kivételt képeznek a szabadalmak 
és szabványok).

Feladata tehát a fenti dokumentumok gyűj
tése a teljesség igényével, illetve ezek feldolgo
zása, az ezekből történő szolgáltatás a jelen ol
vasói számára és megőrzésük „örök időkre”.

Ilyen módon az OSZK, mint nemzeti könyv
tár a magyar nemzet dokumentált emlékeze
te - a Képes Krónikától a mai napi sajtóig. Ez 
rendkívüli felelősséget ró a könyvtár vezetőire, 
minden munkatársára és nem utolsósorban a 
mindenkori fenntartójára.

Az OSZK e nemzeti emlékezet funkción kí
vül ellátja az egyéb nemzeti könyvtári feladato
kat is:
- a Magyarországon megjelent kiadványok

számbavétele, azaz
- a Magyar Nemzeti Bibliográfia különböző 
sorozatainak kurrens megjelentetése,
- a különböző retrospektív bibliográfiai 
munkálatok és ezek megjelentetése,

- a kötelespéldányok gyűjtése és szétosztása,
- könyvek és folyóiratok központi katalógusa,
- nemzetközi csereszolgálat, ezen belül többek

között a szomszéd országok magyarságá
nak a lehetőségek szerinti könyvvel való 
ellátása,

- könyvtárközi kölcsönzés,
- a nemzetközi könyv-, ill. periodika azonosító

számok (ISBN, ISSN) magyar nemzeti köz
pontja,

- a nemzetközi kapcsolatok ápolása a nemzet
közi könyvtáros szervezetekkel (pl. IFLA, 
LIBER) és a külföldi nemzeti könyvtárakkal 
(CENL).

Mindezek a feladatok azt jelentik, hogy az 
OSZK nem egy könyvtár a magyar könyvtári 
rendszeren belül, hanem a nemzeti könyvtár, 
ezért - véleményünk szerint - megkülönbözte
tett kezelést igényel a fenntartótól: ha a költség
vetés a könyvtárügy számára a nehéz gazdasá
gi körülmények miatt nem tud elég pénzt biztosí
tani, élvezzen pozitív kivételt a nemzeti könyv
tár, hogy feladatait be tudja tölteni, és ne kény
szerüljön pótolhatatlan mulasztásokra.

Szervezeti felépítés
A könyvtár vezetője a főigazgató. Egy fő

igazgató-helyettes és egy gazdasági igazgató 
van.

A könyvtár főosztályokra, ezen belül osztá
lyokra tagozódva dolgozik.
A főosztályok:

- Szervezési főosztály
- Gyarapító- és feldolgozó főosztály
- Olvasószolgálati és tájékoztató főosztály
- Különgyűjteményi főosztály
- Dokumentumforgalmi főosztály
- Állományvédelmi főosztály
- Könyvtártudományi és Módszertani Köz

pont
- Történeti Interjúk Videotára
- Gazdasági Igazgatóság.

Állomány adatok
A könyvtár állománya a következőképpen 

tagozódik:
1. Törzsgyűjtemény ez tartalmazza a peri- 

odikumokat és az 1711 után megjelent könyve
ket.

2. Különgyűjtemények
- Kézirattár
- Régi nyomtatványok tára (ősnyomtatvá

nyok és az 1711 előtt megjelent nyomtatványok)
- Térképtár
- Színháztörténeti tár
- Zeneműtár
- Plakát- és aprónyomtatványtár
- Kortörténeti különgyűjtemény
Az OSZK állománya 1994 végén 7 171 060 

könyvtári egység volt, ebből 2 272 578 kötet 
könyv.

Olvasóforgalom
1994-ben a beiratkozott olvasók száma 

30 290 volt (ebből 16 500 egyetemi hallgató), az 
év során 200 000 olvasó kereste fel a könyv
tárat (azaz egy olvasó átlagosan kb. 6-7 alka
lommal), a használt dokumentumok száma kb. 
1,4 millió.

Gyakorlatilag mi vagyunk a legnagyobb 
egyetemi könyvtár is. Ez különösen vizsgaidő- 
szakban azt jelenti, hogy szűknek bizonyulnak 
az olvasótermek. Ezért is kellett 1991 őszétől új
ra a 18. életévhez kötni a beiratkozási lehetősé
get.
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Számítógépesítés
1990-ben kaptuk az IBM 9377 típusú számí

tógépet, megvásároltuk a DOBIS/LIBIS könyvtári 
szoftvert OTKA pályázatból.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisát 
1976 óta építettük egy másik intézménynél lévő 
gépen. 1990-ben elkezdtük az előkészületeket 
(konvertáló programok készítése), hogy a Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia adatbázis a saját gé
pünkre telepíthető legyen, 1992 óta a (hazai) 
könyvek katalogizálása on-llne történik, az 1991 
után megjelent könyvek csak számítógépes ka
talógusban kereshetők. 1994-ben megjelentet
tük a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibli
ográfiája 1976-1991-es időszakának adatbázi
sát CD-ROM-on. 1982 óta építjük a Nemzeti Pe
riodika Adatbázist: ez a Magyarországon található 
külföldi periodikumok bibliográfiai- és lelőhely
adatait tartalmazza, szintén külső gépen. 1990 
óta ez az adatbázis hálózatban on-llne hozzáfér
hető. 1993-ban az 1981-1991 közötti adatokat 
megjelentettük CD-ROM-on, 1994-ben megje
lent az 1993-ig aktualizált lemez is. Személyi 
számítógépen van a Hungarika adatbázisunk (a 
külföldön élő fontosabb magyar személyiségek 
adatait és a külföldi periodikumokban Magyaror
szágról szóló válogatott cikkek ismertetését tar
talmazza) és a MANCI elnevezésű könyv
tártudományi adatbázisunk. Folyamatosan épít
jük az épületen belül a számítógépes hálózatot. 
1992 óta működik a 21 emeletes CD-ROM tor
nyunk, ez Is hozzáférhető hálózaton.

Gondok, problémák, megoldandó 
kérdések

1. Költségvetési hiány

Az éves költségvetés dologi kiadásokra vo
natkozó automatikus növekedése elmarad az 
áremelkedések és infláció mértékétől.

Ez az
- állománygyarapításban
- a szakmai anyagok beszerzésében
- az épület üzemeltetésében

jelent gondokat.

2. Beruházások
Éves beruházási igényeinknek töredékét, 

10-25%-át kapjuk csak meg évek óta.

3. Számítógépesítés
A számítógépesítés fejlesztéséhez - a meg

kezdett munka folytatásához - szükséges pénzt 
költségvetési keretünkből nem tudjuk fedezni: a 
könyvtár katalógusainak számítógépre vitele 
(retrospektív konverzió), a könyvek számítógé
pes központi katalógusa a legfontosabb és leg- 
költségigényesebb megoldatlan feladatunk.

4. Nemzetközi kapcsolatok

A korszerű és hatékony nemzeti könyvtári 
munka ma már lehetetlen a nemzetközi együtt
működés nélkül (pl.: az EKG könyvtári programja 
1992-től vagy az IFLA UAP, UBC - a dokumentu
mok egyetemleges hozzáférhetőségének és 
egyetemes bibliográfiai számbavételének prog
ramja). Örömünkre szolgál, hogy 1991 óta részt 
vehetünk az Európa Tanácshoz tartozó orszá
gok nemzeti könyvtárai igazgatóinak kollégiu
mában.

A kétoldalú államközi megállapodások le
járta után is fontos lenne néhány országgal 
(Csehszlovákia, a volt Jugoszlávia) a korábbi 
kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok építése 
nyugati országokkal. Ugyancsak nagyon fontos 
lenne, hogy a legjelentősebb nemzetközi tanács
kozásokon részt tudjunk venni. Nagyon szeré
nyen számolva is (200 személycsere évente, III. 
12x5 nap a legfontosabb konferenciákon való 
részvételre) évi 3 millió forintot kéne erre bizto
sítanunk, amit szintén nem bír el a költségveté
sünk.

5. Épületfelújítás, épületgépészeti re
konstrukció

Raktáraink klímaberendezése nem jó: 
egyes részeken túl száraz, máshol túl nedves, ál
talában szennyezett a levegő. Egy teljes re
konstrukcióra lenne szükség. Ugyancsak kor
szerűsítésre szorul a nagyon pazarló világítási 
rendszerünk.

6. Könyvraktár

2000-re könyvraktáraink betelnek. Már 
most el kell kezdenünk a terület biztosításával, 
tervtanulmány készítésével a munkát, hogy 
2000-ben is el tudjuk helyezni a könyvtár állo
mányát.

Teljesen laikus becslés szerint is milliárdos 
beruházásról van szó.

Budapest, 1995. február 13.
Poprády Géza
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FELJEGYZÉS

Az 1995. évi tervezett költségvetés alapján a kiemelt 
legfontosabb rovatok-tételek

1994. évi tényleges 1995. évi Szükséges kompen
záció lenne az ár
emelkedések miatt

(becsűit)
Támogatás
Saját bevétel

719 794 eFt 
93486 eFt

682 761 eFt 
70150 eFt

Kiadás
ebből:

Béralap
TB járulék

813 280 eFt

360 656 eFt 
158130 eFt

752 811 eFt

*377 353 eFt
159 069 eFt

**15 000 eFt 
6 600 eFt

Könyv, folyóirat, egyéb
informaciohordozo 34 735 eFt 23 000 eFt 27 000 eFt

Posta 19 950 eFt 8 595 eFt 16 000 eFt
Energia-közmű 36 746 eFt 48 040 eFt 10 000 eFt
Egyéb szolgáltatás

(takarítás, szemétszállítás) 9 823 eFt 8 100 eFt 5 000 eFt
Karbantartás, kisjavítás 42 170 eFt 18 000 eFt 25 000 eFt
Vásárolt termékek és

szolgáltatások AFA-ja 34 399 eFt 23 200 eFt 16 000 eFt
Nagyjavítás

(címzett támogatás) 18 000 eFt 30 000 eFt

* Al = 8 000 Ft
** jubileumi jutalom, útiköltség térítés

Budapest, 1995. február 10.
Zádor Tamás 

gazdasági igazgató

A KÖNYVTÁR ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL NEM FEDEZHETŐ
KÖLTSÉGIGÉNYEK

1. Építési-felújítási feladatok
1.1. Föld alatti könyvraktár építése 2000-ig.

Becsült költségigény: 1-1,5 milliárd Ft.
1995. évi igény: 5-6 millió Ft döntóselőkószítő tervezéshez és vizsgálatokhoz.

1.2. A jelenlegi könyvraktár klímaberendezésének cseréje.
Költségigény: 40-50 millió Ft.

1.3. A nyomdaüzem épületének megvásárlása.
Költségigény: kb. 40 millió Ft.

1.4. A Karakas pasa tornyának és környékének rendbehozatala.
Költségigény: kb. 15 millió Ft.

1.5. Világítási rendszerünk korszerűsítése.
Költségigény: kb. 20 millió Ft.

2. Számítógépesítés
2.1. A lokális számítógépes hálózat fejlesztése és hangolása.

Becsült költségigény: 5 millió Ft.
2.2. A központi számítógép kapacitásának fejlesztése (memória és háttértár) 

Becsült költség: 10 millió Ft.
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2.3. Az üzemeltetés biztonságát és hatékonyságát növelő szoftverek. 
Költségigény: 4 millió Ft.

2.4. A nemzeti könyvtár katalógusának gépesítése („retrospektív konverzió”) 
Költségigény: 5-6 éven keresztül 50-80 millió Ft.

2.5. A könyvek központi katalógusának gépesítése.
Költségigény: 5-6 éven keresztül 10-15 millió Ft.

2.6. A számítógéppark (PC-k) fejlesztése.
Költségigény: 3 millió Ft.

3. Gépi beruházások
3.1. Állományvédelmi gépek és berendezések.

Költségigény: 5-6 millió Ft.

Budapest, 1995. február 13. Poprády Géza 
főigazgató

A Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) 
Bibliográfiai Szerkesztőség 1994. évi beszámolója

A múlt óv legnagyobb eredménye, hogy el
készült a Régi Magyarországi Nyomtatványok 3. 
kötetének (1636-1655) lektorálásra adható kéz
irata. Külső munkatársak segítségével bedol
goztuk a szlovák és román nyelvű tételeket is, 
pótoltuk a még hiányzó külföldi példányok leírá
sát. Az indexek nélkül is 2000 lapot meghaladó 
kézirat a két lektornál: Borsa Gedeonnál és Kul
csár Péternél van.

V. Ecsedy Judit szorgalmas munkájának 
köszönhetően elkészült a XV-XVII. századi ma
gyarországi nyomtatványok típusrepertóriuma, 
amely a régi nyomtatványok lokalizálásához és 
datálásához nyújt segítséget.

Tovább építettük az 1801 előtti nyelvi és terü
leti hungaricumok példánynyilvántartását. Az új 
bejelentéseken kívül bevezettük a Szerkesztő
ség munkatársainak külföldi gyűjtőútjain (Prága, 
Pozsony) nyert adatokat. 1993-ban befejeztük 
kutatásainkat az ungvári Egyetemi Könyvtárban 
és megkezdtük az adatgyűjtést Lemberg gyűjte
ményeiben. Folytattuk a hely és év nélküli, XVIII. 
századi nyomtatványok datálását és lokalizá
lását. Tovább gyarapítottuk az e munkához nél
külözhetetlen címlapxerox-gyűjtemónyünket az 
1712-1800 között megjelent nyomtatványokról.

Több esetben tudtunk a Szerkesztőség tí
pusrepertóriuma és a címlapxerox-gyűjtemóny 
segítségével olyan nyomtatott töredékeket meg
határozni, amelyek aukciók során, vagy vételi 
ajánlatként merültek fel, vagy restauráláskor ke
rültek elő kötéstáblából.

Folyamatosan szerkesztettük és gondoztuk 
az 1801 előtti külföldi nyomtatványok Központi

Katalógusát.
A Cédulasokszorosító Osztály segítségé

vel - akiknek ezúton is köszönetét mondunk - 
levonatot készíttettünk az 1801-1850 között ki
adott, OSZK-ban őrzött nyomtatványokról. Sze
retnénk ugyanis a több évtizede abbamaradt, 
1801-1850 közötti nyomdász- és nyomdahely- 
katalógusunkat felfrissíteni.

Az OTKA támogatásával készítjük Szabó 
Károly: Régi Magyar Könyvtár Ili. kötetének 
és az általunk kiadott Pótlások négy kötetének 
közös Mutatóját. A szerkesztés az év végén a K 
betűnél tartott.

A „Magyarországi gyűjtemények 16. száza
di antikvakatalógusai” téma keretében tovább 
folytatódott a Székesfehérvári Püspöki Könyv
tárból kölcsönkapott 16. századi nyomtatványok 
feldolgozása az RNyT munkatársának, dr. Ve- 
lenczei Katalinnak köszönhetően. Szakmai irá
nyításunkkal folyamatosan halad előre az 1601 
előtti nyomtatványok feltárása a bp.-i Egyetemi 
Könyvtárban, az MTA könyvtárában és a Szabó 
Ervin Könyvtárban.

Elkészült a Handbuch dér deutschen 
Buchbestánde in Ungarn c. kézikönyv fő része: 
29 magyarországi könyvtár leírása, az 1901 
előtti régi - főleg német - állomány bemutatásá
val. A leírásokat elküldtük a münsteri Központi 
Szerkesztőségbe, végső lektorálásra.

Elkészült segédkönyvtárunk revíziója.
S végül, az „Annual Bibliography of the His- 

tory of the Printed Books and Libraries” számára 
megküldtük az 1993. évi magyarországi anyagot.

P. Vásárhelyi Judit
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Mégis lesz OSZK-múzeum!
A címben jelzett hírre egyik kolléganőm 

megkérdezte: mióta is van szó arról, hogy létre
jöjjön az OSZK-múzeum? Bizony, már jó tíz éve 
beszélünk erről, sőt, nem csak beszélünk. Sok 
ígéretes kezdeményezés történt, néhány lelkes 
ember beleölt sok munkát, fáradságot s eddig 
mégis minden próbálkozás zátonyra futott vagy 
közönybe fulladt, sőt a már elért eredmények 
is - részben - elvesztek, elenyésztek. (Az előz
ményekre lásd részletesebben alulírt cikkét az 
OSZK Híradó 1991.11-12. számában „A nemzet 
könyvtára - az OSZK nagy kiállítása 1992- 
ben.") Nem sikerült az OSZK-múzeumot létre
hozni akkor, amikor erre a feltételek lényegesen 
kedvezőbbek lettek volna, mert hiányzott az a 
felsőbb akarat, az a történeti érdeklődés és ér
zék, ami a kezdeményezők munkáját össz- 
könyvtári feladattá emelte volna. Most a gazda
sági-pénzügyi feltételek sokkal rosszabbak, de 
a felsőbb vezetésben megvan az elszánás az 
OSZK-történeti emlékeknek az utolsó pillanat
ban való megmentésére és egy olyan OSZK-tör
téneti állandó kiállítás létrehozására, amely a ré
gi bútorok és könyvtári felszerelési tárgyak be
mutatásával kívánja felidézni a régi Széchényi 
könyvtár hangulatát.

Az OSZK-múzeum kitűzött célja, hogy a 
könyvtár még megmaradt régi berendezési tár
gyai, bútorai, a könyvtárosok régi munkaeszkö
zei, valamint korabeli fényképek és írásos doku
mentumok bemutatásával egy állandó kiállítás 
keretében mutassa be a könyvtárosok egykori 
környezetét. A kiállítás létrehozása egyben ga
rancia is e régi muzeális értékek megmentésére 
és megőrzésére. Nem az OSZK általános könyv
tártörténeti kiállításáról van tehát szó, hiszen ak
kor sokkal több írásos dokumentumot kellene 
kiállítani, mint amennyit most itt tervezünk. Az 
OSZK-múzeumban a középpontban a könyv
táros és a könyvtári tárgyi környezet áll. A cső
bútorok és számítógépek szép új világából sze
retnénk még egy pillantást visszafelé is vetni: a 
masszív tölgyfa bútorok, a sajátos bájú, könyv
nek álcázott katalógus-dobozok és a ma már 
primitívnek tűnő régi írógépek világába. Szeret
nénk az egykori fényképekből ránk néző, ko
moly arcú elődeink képmásával szembesülni, 
megfejteni valamit e szigorúan zárt tudós-életek 
titkaiból. Lehet, hogy a könyvek világáról többet 
tudtak, mint mi, hiszen őket még nem kápráztat
ta el az ezerarcú média s szemük nem tapadt 
naphosszat egy vibráló képernyőre. Ha munka

közben megpihenni vágytak, kinéztek az abla
kon a Múzeum-kert zöld lombú fáira s megnyu
godva gondolhattak arra, hogy a világ szép és a 
béke örök. Századvég, anno 1890-es évek...

De hát térjünk vissza arra, hogy mit is fo
gunk látni az OSZK-múzeumban.

Terveink szerint a kiállítás gerincét öt inté- 
rleur alkotja, ezek között részben összekötő 
elemként, részben térelválasztóként szerepel 
egy-egy tárló, valamint álló panelek. A tárlókban 
kisebb tárgyak és írásbeli dokumentumok, ké
pek láthatók majd, a paneleken szöveges emlé
keket és fényképeket helyezünk el. A kiállítás 
helye a Vili. szinti klub és büfé feletti galéria.

Az első könyvtárbelső egy elképzelt igaz
gatói szoba, némi nosztalgiával a Nemzeti Múze
umban hagyott Szóchényi-teremre. A háttér 
ezért a múzeumi Széchényi-terem egy részleté
nek felnagyított színes fotója lenne és az ismert 
Széchényi Ferenc portré, kicsinyített fotó-máso
latban. Itt helyeznénk el az igazgatók tablóját, 
íróasztal, karosszék, díszes könyvszekrény al- 
kotját a berendezést.

A második intérieur, a könyvtáros szobájá
nak hátteréül a régi raktárbelső felnagyított fo
tója kínálkozik. íróasztal, szék, fogas, polcos áll
ványon a Müncheni-katalógus dobozainak egy 
sorozata, kerekes létra, kis lépcsős létra, pán
célszekrény látható majd itt. Az asztalon régi tin
tatartó, tapper, pecsétek, leltárkönyv, kis asz
talon írógép. A panelen az egykori könyv
tárosok portréi, a tárlókban a könyvtári nyilván
tartás dokumentumai, olvasójegy, szabályzatok, 
a könyvtári ügyvitel nyomtatványai, stb.

A harmadik rész az olvasói tér, felidézve a 
múzeumi épület hajdani nagy olvasótermét. A 
berendezés beíró pult, olvasói asztalok, székek, 
fogas, falitérkép, földgömb. A panelen fényké
pek a régi olvasóteremről, neves olvasókról, lá
togatókról, dokumentumok régi kiállításokról, 
vendégkönyv kifényképezett oldalai, stb.

Ez a három intérieur jellegzetes ,19. századi, 
ill. századfordulós hangulatú. A következő Inté- 
rieur a közelmúltba vezet.

Könyvtárbelső 20. századi berendezéssel, 
kb. a két háború közötti korszakból. Katalógus- 
szekrények, kis rolós Iratszekrény, az első kar- 
dex-szekrény, irattartó dobozok, adrema-gópek. 
Háttérben itt is korabeli fényképek.

Az utolsó intérieur a könyvtári műhelyek vi
lágát idézi: a kötészet, a restaurálás, a fónykó-
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pezós régi eszközeit, részben tárgyakkal, rész
ben képekkel bemutatva.

Külön panelt szeretnénk szentelni annak a 
nagy fényképezési akció képeinek, amelynek 
során 1983/84-ben, közvetlenül a Várba költö
zés előtt rendszeresen végigfényképeztók a 
könyvtár valamennyi épületét és munkahelyét. 
Közel 1000 kép készült ekkor, s ezekből is ad
nánk egy válogatást.

Még egy szót az OSZK-múzeum elnevezé
séről. Nem véletlenül használjuk a „múzeum” 
szót, mert ami terveinkben szerepel, az több, 
mint egy állandó kiállítás. A „múzeum” kifejezés 
egy állandó és folyamatos gyűjtőmunkát jelent, a 
használatból kivont és selejtezésre ítélt tárgyak 
folyamatos gyűjtését, a múlttá váló jelen doku
mentáló nyomon követését. Mint ahogy egy mú
zeumnak is van raktári része és vannak kiállított 
tárgyai, így képzeljük az OSZK-múzeumot is. 
Kell legyen majd egy „lerakata”, „raktára”, aho
vá az állandó kiállításon éppen nem szereplő, 
oda már be nem férő tárgyakat, nyomtatványo
kat, képeket helyezzük. Olyan gyűjtőhely kell ez 
legyen, ahová a könyvtár belső életét tükröző 
dokumentumok folyamatosan bekerülnek. Mi
csoda hajtóvadászatot kellett indítanunk, hogy 
legyen egy olvasójegyünk a múlt századból, egy 
könyvtári kérő-cédulánk a két háború közötti 
korszakból. Mennyivel egyszerűbb lenne ezekre 
az apróságokra már most, napjainkban gondol
ni... A Plakát- és aprónyomtatvány dicséretes 
módon elkezdett egy külön OSZK-gyűjteményt 
létrehozni, de még csak a legújabb időkből van
nak dokumentumai. Ez a gyűjtés sem mondható 
rendszeresnek és főleg nem hézagmentes. A fo
lyamatos gyarapodás pedig egyáltalán nincs 
biztosítva. Pedig milyen egyszerű lenne egy „há
zi” kötelespóldány-rendelettel a könyvtár vala
mennyi osztályát arra kötelezni, hogy minden 
propaganda és használati nyomtatványából, le
gyen az kérőlap, Buék-kártya, meghívó, plakát, 
telefonkönyv, szabályzat, - egy példányt köz
vetlenül juttasson el a Plakát- és aprónyomtat- 
ványtárba. S ekkor még nem beszéltünk a képi 
információk gyűjtéséről. Az OSZK-múzeum lét
rehozása Jó alkalmat adna arra, hogy a régi képi 
ábrázolásokat összegyűjtsük és rendszerezzük. 
Ehhez kapcsolódóan meg kell oldani a folyama
tosan készülő fényképek egy helyen való őrzé
sét, feldolgozását és visszakereshetővé tételét.

Hogy jó példát is említsünk, van egy terület, 
ahol már meg van oldva a Széchényi könyvtár 
életének és működésének folyamatos doku
mentálása. Ez a sajtó-dokumentáció területe, 
ahová a sajtófigyelő jóvoltából (előfizetésre) be

érkezik minden sajtó-kivágat, ami a hazai hírla
pokban a Széchényi könyvtárral kapcsolatban 
megjelenik. Ez jól szolgálja a folyamatos tájéko
zódást, de már forrásértékű is, mivel a sajtókivá
gatok tárgyuk szerint csoportosítva, gondosan 
felragasztva és éves kötetekbe gyűjtve 1970-ig 
visszamenőleg megtalálhatók az Igazgatási osz
tályon. Bárcsak a régi korokra vonatkozólag is 
lett volna ilyen segédeszközünk, s nem kellett 
volna vaskos hírlapköteteket átlapozni, hogy 
megtudjunk valamit a könyvtár működésének 
sajtóvisszhangjáról.

Végezetül arra kérjük az OSZK Híradó olva
sóit, nézzenek körül környezetükben, hogy talál
nak-e még olyan régi tárgyakat, dokumentumo
kat, amiket szívesen átadnának az OSZK-múze- 
umnak. Lehet ez akár személyes emlék is, egy 
régi feljegyzés, egy fénykép. Gondoljanak arra, 
hogy egykori kolléganőnknek, Hadik Erzsikének 
munkanaplója az ötvenes évekből ma már meg
becsült helyre, a Kézirattár állományába került s 
külön cikk emlékezett meg róla az OSZK Híra
dóban. (Rózsa Mária: „Kordokumentum”. - OSZK 
Híradó, 1994. 5-6. sz. 28-29.1.)

Somkuti Gabriella
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A Gyarapító és Feldolgozó Főosztály 1995. évi 
főosztályi értekezletén elhangzott beszámoló

Tisztelettel üdvözlöm kedves munkatársa
immal együtt mindazokat, akik jelenlétükkel 
megtisztelték ez évi főosztályi értekezletünket, 
főigazgató urat, megbízott helyettesét, a társfő
osztályok vezetőit és érdeklődő kollégáit!

Megint eltelt - mondhatnám úgy Is, elröpült 
egy óv, az 1994-es, s ebből az évből, az 1995- 
ösből is majdnem egy negyedév, amikor számot 
kell adnunk elvégzett feladatainkról s az előt
tünk állókról.

Szeretném összefoglalni azokat a fonto
sabb feladatokat, amelyeket eredményesen ol
dottunk meg 1994-ben, és azokat a nehézsége
ket, amelyek gátolták munkánkat, vagy ame
lyekkel nem is sikerült megküzdenünk.

Mindent összevéve - főként ha problémá
inkra is gondolunk - ha nem is mondhatjuk azt, 
hogy az 1994-es év volt a legjobb évünk -, fenn 
tudtuk tartani működésünket, sok területen ki
emelkedő eredményeket értünk el, igyekeztünk 
kihasználni még meglévő belső tartalékainkat, 
főként munkánk szervezésében, ósszerűsíté- 
sében.

Ahogyan az a tervszámokból és a tónyszá- 
mokból kitűnik - ezek szerepelnek a főosztály és 
az egyes osztályok írásos beszámolójában - fel
adatainkat majdnem minden ponton teljesítettük.

Teljesítettük, annak ellenére, hogy 1994 
nem kényeztette el a főosztályt: nőtt a köteles- 
példányok száma - annak ellenére, hogy a be- 
szolgáltatási fegyelem botrányosan fellazult, nőtt 
az aukciós tételek kezelésével járó munka, ho
lott a ráfordítható idő vagy létszám nem, sza
porodtak az adatbázisok hálózati üzemeltetésé
vel és a DOBIS/LIBIS gyarapítási moduljára való 
felkészüléssel járó gondok és tanulnivalók. A 
legnagyobb időveszteséget azonban a sajnála
tosan hosszú betegállományok jelentették, ve
zetői posztokon különösen, és ugyancsak tete
mes kiesést okoztak a tanulmányi szabad
ságok - amelyek a későbbiekben reméljük 
megtérülnek. Sok energiát fordítottunk a segéd- 
könyvtárak állományrevíziójára, ami megint 
csak a napi szakmai munkát hátráltatta.

A munkatársak közérzetére kedvezően ha
tott, hogy a főosztály szinte minden területén be
fejeződtek az átalakítási, festési, bővítési mun
kák. Az MNB Könyvek és a Sajtóbibliográfia 
Szerkesztőségében, az ISSN és ISBN Irodákon, a

Hungarika Dokumentációs Osztályon. De az 
ezekkel járó fizikai megterhelést és átmeneti ké
nyelmetlenséget zokszó nélkül vállalták a kol
légák.

Nem ártott senkinek, hogy nagyobb rend
ben, az évtized alatt felgyűlt felesleges anyagok
tól megszabadulva, friss környezetben folytat
hatta munkáját. Köszönet érte az intézmény ve
zetésének, a Dokumentumforgalml osztály új 
vezetőjének, Rády Ferencnek a belátásáért, a 
Gazdasági Igazgatóság munkatársainak megér
tő és aktív támogatásukért. Idén már - gazdasá
gi kilátásainkat illetően - vajmi kevés alkalom 
adódna hasonlókra.

A főosztály szervezetében egyetlen válto
zás következett be 1994-ben. A Könyvfeldolgo
zó osztály keretéből kivált és önállósodott a Cé- 
dulasokszorosító csoport. Tekintettel arra, hogy 
az OSZK nagy katalógusait az 1991-es megjele
nésű könyvekkel lezártuk, több energia maradt 
a különgyűjtemények sokszorosítási igényeinek 
kielégítésére és folyamatosan tudtuk szolgáltatni 
az állományrevízióhoz szükséges cédulákat.

Számos elméleti munkát és a fejlesztések
hez szükséges feladatot láttunk el. Hogy csak 
néhányat említsek: részt vettünk a könyvtári tör
vényt, a kötelespéldány törvényt előkészítő bi
zottságok munkájában. Tetemes időt fordítot
tunk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
által kezdeményezett és összefogott, a felsőok
tatási információellátás országos automatizálá
sát célzó világbanki hitelszerződést megalapozó 
tanulmányok kidolgozásában. Konzultációkkal 
segítettük a felkért külföldi szakértők munkáját.

Aktívan dolgoztunk az év során alakított 
Gyűjteményszervezósi Bizottság munkájában. 
Ennek egyik eredménye a magyar napilapok és 
folyóiratok előfizetésében a használati és az ol
vasótermi többespéldányok radikális, de átgon
dolt csökkentése. Másik eredmény a nem hun
garika napilapok kezelésének megváltoztatása. 
E lapokat itteni raktárunkból Törökbálintra szál
lítjuk és nem köttetjük, hanem tékákba rendez
ve tároljuk. Ezzel tetemes költségmegtakarítást 
érünk el.

Szerencsére ’94-ben még alkalmunk adó
dott részt venni számos nemzetközi rendezvé
nyen, konferencián és tanácskozáson, melyek 
végkövetkeztetése, hogy szakmai területen - 
már ami a tartalmi munkát és a tájékozottságot
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Illeti nincs okunk szégyenkezésre vagy ki
sebbrendűségi komplexusokra. Kár, hogy nem 
vagyunk gazdagabbak és Infrastrukturális adott
ságaink nem teszik lehetővé a hatékonyabb 
munkavégzést. Szeretnénk látványosabb szol
gáltatásokat nyújtani, használhatóbbá tenni szel
lemi befektetéseinket, produktumainkat. Talán 
erre is lehetőségünk lesz a közel vagy távolabbi 
jövőben.

Az egyes osztályok munkájának értékelé
sénél - a napi rutinfeladatok felsorolásának mel
lőzésével - Igyekszem kiemelni az eredménye
ket és a pozitív vagy negatív tendenciákat, va
lamint a fejlesztési munkák helyzetét.

A Gyarapítási osztály munkáját ’94-ben, 
de ’95-ben is lényegesen befolyásolta és befo
lyásolja a felkészülés a DOBIS/LIBIS gyarapítási 
moduljának bevezetésére. ’94 közepétől fel
gyorsultak a konzultációk, októbertől belső tan
folyamok keretében megkezdődött a munkatár
sak felkészítése, és az év utolsó napjaiban a 
szükséges eszközök beszerzésére és telepíté
sére is sor került. Ha nem is ment minden simán, 
de ’95-ben, legalábbis a Magyarországon megje
lenő könyvanyag érkeztetése, példányadatai
nak bevitele már a DOBIS-ban történik. E radiká
lis változtatást a társosztályok, társfőosztályok - 
Fejlesztési osztály és a Számítástechnikai alkal
mazási osztály - intenzív együttműködése tette 
csak lehetővé.

Tetemes megterhelést jelent még sokáig az 
osztály dolgozóinak a beindult állományrevízió
val járó szuperrevíziós és tanácsadói munka, de 
szakértelmük e területen nélkülözhetetlen.

Az anyagi lehetőségek beszűkülése, a kö
telespéldány beszolgáltatási fegyelemnek a ko
rábbiaknál sokkal erőteljesebb fellazulása és az 
aukciók számának növekedése mind mind 
többletmunkával jártak és járnak. Érdekes tény, 
de annak ellenére, hogy kritikus értéket ért el a 
be nem szolgáltatott magyar kiadványok száma, 
a korábbi évekhez hasonlítva mégis jóval több 
könyv érkezett, ami nemcsak a gyarapításnál, 
hanem a feldolgozásnál is töbletmunkát kívánt. 
1993-ban durván 16 600, 1994-ben 18 000 
könyvet kellett érkeztetni és feldolgozásra indí
tani. Az időszaki kiadványoknál nem érvénye
sült ez a tendencia, a különgyűjteményeknél pe
dig csökkenés mutatkozott, ahogyan ez főosztá
lyi értekezletükön is elhangzott.

Tetemesen csökkent a külföldi kiadványok 
beszerzése az árak növekedése és a rendelke
zésre álló keret reálértékének csökkenése mi
att. Ugyanez vonatkozott a retrospektív beszer

zésekre és a többespóldányok beszerzésére. A 
külföldi könyvek vétele 1993-ban 2850 volt, ’94- 
ben 1880. Kb. 100 kötettel emelkedett a cserébe 
érkezett könyvek száma. 1994-ben nagy segít
séget jelentett a Deutsche Bibllotheksinstitut 14 
ezer márkás adománya, melynek eredménye a 
’95-ös statisztikában mutatkozik.

A Könyv feldől gozó osztály, a Szakozó 
osztály és az MNB Könyvek Szerkesztősége 
a korábbinál sokkal szorosabb együttműködés
ben dolgozott mind a gyakorlati munkameg
osztásban, mind az elméleti és fejlesztési felada
tok terén. Megvalósulni látszik az a korábbi el
képzelés, hogy az MNB és OSZK leíró és tartalmi 
feltárása egységes legyen. Az OSZK állományá
ba kerülő és az MNB Könyvek gyűjtőkörébe tar
tozó könyvek feldolgozása a NEKTÁR-ban az 
MNB szerkesztőségére tartozott, a cédulaigé
nyeket a Könyvfeldolgozó osztály vitte be a 
rendszerbe és besegített a revízióba és az ana
litikus feldolgozásba.

Nymodon a raktári átadást is fel lehetett 
gyorsítani - köszönhető ez a Raktári osztály fo
gadókészségének is.

Ugyanakkor megkezdődhetett a MNB Köny
vek Bibliográfiája gyűjtőkörébe nem tartozó, de 
az OSZK gyűjteményébe kerülő könyvek adata
inak bevitele a NEKTÁR-ba, ami még sokáig fog 
tartani. A tankönyv/jegyzet anyag számítógépes 
feldolgozásához szükséges szabályzatok az év 
végére elkészültek, a kurrensen érkező anya
gok feldolgozása gyakorlatilag naprakész. Saj
nos a revízió ezt nem tudja követni.

Ugyanez a helyzet a külföldi könyvek fel
dolgozásában. Egyetértésben a Raktári osztál
lyal, átadjuk a feldolgozott könyveket, s amikor 
revíziójuk esedékes, kis időre visszakérjük majd 
őket. Csak ilyen módon tudtuk megszüntetni azt 
az áldatlan állapotot, hogy az adatbázisban már 
Iáhatók a feldolgozott tételek, de mivel revízióra 
vártak az osztályon, az olvasó nem kérhette ki 
azokat a raktárból.

A feldolgozás tervszámait minden területen 
jóval túlteljesítettük, ugyanakkor a revízióban 
lemaradást kell jelentenünk.

Sajnálatos tény, hogy a külföldi könyvek 
hungarlka szempontú analitikus feldolgozását le 
kellett állítanunk, mert a KATAL program erre 
nem alkalmas.

Tekintettel arra, hogy 1995-re tervezzük a 
KATAL adatbázis NEKTÁR-ba konvertálását, 
úgy véltük, felesleges az amúgy is szűkös fej
lesztői kapacitást a KATAL továbbfejlesztésére 
fordítani, hiszen a NEKTÁR-ban megoldható az 
analitikus tételek pótlólagos feldolgozása.
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Ugyanez vonatkozik a külföldi anyag sorozati fő
tételeinek elkészítésére. Természetesen Jobb 
hatásfokkal dolgozhattunk volna, ha a Könyvfel
dolgozó osztályon Is minden munkatársnak lett 
volna saját terminálja, és ha a CD-ROM adatbá
zisokból való nyomtatást itt Is meg lehetett volna 
oldani 1994-ben.

A Szakozó osztályon egész évben ki
egyensúlyozott munka folyt, ami azzal is együtt 
Járt, hogy fel kellett ismerni: a NEKTÁR és a KA- 
TAL indexek minősége határozza meg tevé
kenységük értékét, s ezeken az elmúlt évek ta
pasztalatainak birtokában van mit javítani. Ez az 
elméleti felismerés és ennek gyakorlatba való 
átültetése határozza meg az osztály szellemi te
vékenységét, ami nagyszabású átszerkesztó- 
sekkel jár annak érdekében, hogy az anyag ne 
tagolódjon szét túlságosan, a keresések ered
ményesebbek lehessenek. Gondolunk itt arra, 
hogy visszafogottabban kell élni az összetett jel
zetek lehetőségével, mellőzhetők bizonyos for
mai alosztások, meg lehet oldani az időalosztá- 
sok nagyobb egységekbe foglalását és gyakor
latilag fel lehet számolni a kettőspontos, ún. vi- 
szonyításos alosztásokat. Ez az átszerkesztő 
munka meglehetősen hosszadalmas volt, febru
ártól novemberig egy revizor munkaidejének 
felét kötötte le.

A Szakozó osztály feladatkörébe került a 
tankönyvek és jegyzetek szakozása a NEKTÁR- 
ban, a már korábban szakozott külföldi könyvek 
jelzeteinek KATAL-ba vitele - a jelzetek egysé
gesítése szemponjából azok revíziójával együtt. 
Mindezen munkálatokat fel lehetne gyorsítani to
vábbi terminál, szerencsés esetben terminálok 
beállításával.

Az Időszaki Kiadvány Feldolgozó Osztá
lyon nem csökkentek, hanem növekedtek a 
gondok. Az osztály vezetője - legnagyobb saj
nálatunkra - majdnem egész évben távol volt, 
így helyettesítése az osztály dolgozóitól nagyfo
kú rugalmasságot, a feladatok megosztását és 
nem kevés betanulást, túlmunkát követelt. Az 
osztályvezető helyettesének felelősségvállalása 
példamutató volt. Kár, hogy mindmáig nem sike
rült megoldani ennek az osztálynak az OSZK 
számítógépes hálózatába kapcsolódását, ami 
nagymértékben könnyítené legalább informáló
dási lehetőségeit. (Konzultáció az MNB Sajtóbibli
ográfiával, ISSN-OSIRIS-szel, MNB Könyvek 
adatbázisával, CD-ROM adatbázisokkal). Mindez 
az OSZK törzsállomány feldolgozásának, kar
bantartásának, azaz alapfeladataink ellátásának 
területét érintő kérdés, aminek megoldása első
sorban anyagi természetű.

A legfőbb napi feladat a kurrens raktár át
eresztő képességének fenntartása volt, amit 
csak rendszeres túlmunkával lehetett elérni.

A feldolgozás mennyiségében megfelelt a 
tervezettnek, sőt, a csoportos anyag tekinteté
ben, a szakozás és a címváltozások, adatválto
zások vezetésénél jóval meghaladta azt.

Sajnálatos módon, a kurrens munkákkal 
való lépéstartás érdekében a rekatagolizálás 
kissé visszafogottabban folyt, elsősorban termé
szetesen az állományvédelmi szempontok figye
lembevételével. Tudomásul kellett vennünk, 
hogy a restaurálásra fordítható pénz és energia 
behatárolt. Örömünkre szolgált ugyanakkor az a 
terv, amelyet az Állományvédelmi főosztállyal és 
a Raktári osztály kezdeményezésére sikerült 
megfogalmazni. Nevezetesen, 9 restaurálásra 
jelenleg nem kerülő, de már mikrofilmezett 
anyag prespán tékákba helyezését és szigorú 
használati korlátozását.

A katalógusok építése mind a három osztá
lyon folyamatos volt, de nem szabad elfelejte
nünk, hogy a DOBIS-ban feldolgozott anyagról 
mindmáig nem készülhettek alapcédulák, mert a 
códulaprogram fejlesztése még nem fejeződött 
be. Munkatársaink - a Könyvfeldolgozó osztály, 
az MNB Könyvek Szerkesztősége vezetője és 
helyettese (név szerint Baczoni Tamásné, Balogh 
Éva, Maróthy Jánosné), és a Számítástechnika 
alkalmazási osztály illetékes munkatársa, Kos- 
tyán Ákos odaadóan dolgoznak a formátum
programok fejlesztésén - az előrehaladás ígére
tes, remény van arra, hogy ez évben megoldó
dik az alaptételek színvonalas nyomtatása.

A hagyományos szakkatalógusok revíziója 
sem állt le, itt számítógépes technikával gyűjtik 
az egységesítendő jelzeteket és raktári számo
kat, hogy aztán egybeszerkesztésükre sor ke
rülhessen. Itt is elkelne még egy személyi számí
tógép a munkálatok gyorsításához.

A cédulasokszorosításról a bevezetőben 
már szóltam. Ki kell azonban emelnem, hogy a 
másolási munkákat a tervezetthez képest lénye
gesen túlteljesítettük. Alapcédulákat - a KATAL 
programnak köszönhetően - a külföldi könyvek 
tételeiről tudtunk előállítani, valamint a régi ma
gyar anyagról, és az időszaki kiadványok kata
lógusai számára szövegszerkesztővel. A sok
szorosításban mutatkozó lényeges többlet fő 
oka az állományrevízióhoz szükséges cédulák 
előállítása - ami az alapcédulák időigényes ki
emelésével majd sokszorosítás utáni visszaosz
tásukkal járt - és a különgyűjtemények igényei
nek kielégítése volt.
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A Nemzeti Bibliográfiai Szerkesztőségek 
derekasan birkóztak a rájuk háruló feladatokkal. 
Nem kényszerültünk egyetlen alkalommal sem a 
határidős megjelentetés halasztására, de ennek 
érdekében szombati-vasárnapi munkára is 
szükség volt. Mint említettem, a munkaszobák 
átalakítása, bővítése, festése jobb feltételeket 
és légkört teremtett, de ennek megvalósítása 
kollégáink Idejét és fizikai munkáját is követelte.

Az MNB Könyvek Szerkesztőségében 
egész évben túlfeszített munka folyt. Köszönhe
tő ez elsősorban a Könyvtárellátó Közhasznú 
Társasággal kötött szerződésnek, mely ugyan 
tetemes többletmunkát ró - elsősorban az érke
ző könyvszállítmányok nyilvántartásában, fel
dolgozásában, érték szerinti elszámolásában - a 
szerkesztőségre, ugyanakkor azzal az előnnyel 
jár, hogy több száz tételnél idejében tudjuk rek
lamálásunkat közvetíteni a Kötelespéldány Szol
gálathoz. A KELLŐ - felismerve üzleti érdekeit - 
megduplázta terjesztett könyvei számát: ez 
1994-ben több mint 4000 könyvet jelentett. 
Szerződésünk szerint számukra szigorú határ
időre kellett és kell megküldenünk - a KMK Új 
Könyvek Szerkesztőségével együttműködve - 
a központi cédulaszolgáltatást lehetővé tevő 
alap-katalóguscédulák nyomdakész kéziratát. 
Az eredmény: 1994 májusától 426 kereskedelmi 
forgalomba került, de kötelespéldányként be 
nem szolgáltatott könyv adatait adtuk át rekla
málásra a Kötelespéldány Szolgálatnak. Hihetet
lenül megnőtt ISBN és ISSN Irodánk munkája az 
elmúlt években a hazai kiadók magánkézbe ke
rülésével kapcsolatban bekövetkezett változá
sok miatt.

Az MNB Könyvek Szerkesztőségébe 1994- 
ben 8022 kötelespéldány, a KELLO-tól 4039, 
azaz összesen 12 061 könyv érkezett, az előző 
évinél majd 2000-rel több, ráadásul nyilvántartá
suk, visszaadásuk bonyolultabbá vált. A NEK- 
TÁR-ba 8373 új kiadvány rekordjai kerültek. 
Sajnos az analízis tételek hiánytalan bevitelére 
nem volt elég kapacitás. Megjelentek azonban 
az MNB Könyvek füzetei, lényeges előrehaladás 
történt az automatikus szerkesztésben, de még 
mindig szükség van kézi beavatkozásra, s talán 
ez évben sikerül visszatérnünk a hagyományos 
szakcsoportos elrendezésre és az indexek meg
jelentetésére.

Az MNB Sajtóbibiiográfia Szerkesztősé
gét nagy erőpróbára tette a munkatársi gárda 
stabilizálása, az újak betanítása. A kiadványo
kat - az MNB Új periodikumokat havonta és a 
KMK által terjesztett Új periodikumokat - negye
dévenként elkészítették, de nem mindig sikerült

megbirkózni a tipológlailag vagy a gyűjtőkör 
szempontjából problematikusnak mutatkozó ki
adványok feldolgozásával. Talán ezen az osztá
lyon mutatkozott leginkább az a probléma, hogy 
a fejlesztési igények - különösen a Nemzeti Kul
turális Alaptól elnyert 1 millió Ft-os pályázat tel
jesítési feltételei, valamint az adatbázis új és mó
dosított tételeinek folyamatos szolgáltatását vá
ró külső felhasználók igényeinek kielégítése mi
att - meghaladták a fejlesztésre fordítható ka- 
pacitás lehetőségeit. Ez azért Is szomorú, mert 
nem arról van szó, hogy bárki bármiféle mulasz
tást követett volna el, hanem arról, hogy ilyen 
terhelés mellett képtelenség lépést tartani a kö
vetelményekkel. Természetesen öröm, hogy 
meg tudtuk jelentetni a Sajtóbibliográfia soron lé
vő összevont kötetét, az 1989-90-est, de szeret
tük volna már nyomdában látni a következőt is.

Itt kell kitérnem arra, amit már több beszá
molóban elmondtam. Az MNB Szerkesztőségek 
munkált valaha úgy tervezték az OSZK-ban, 
hogy a kumulációs kötetek és éves indexek 
szerkesztése, korrektúrája nem tartozott a mun
kaidőben végzendő feladatok közé. Ezeket min
dig úgynevezett kötelező megbízásos munka 
keretében végezték a munkatársak. Ezek a ke
retek kimerülőben vannak, a munkatársak te
herbíró képessége úgyszintén. Keresnünk kell új 
megoldási módokat, amelyekkel e nélkülözhe
tetlen szolgáltatásokat biztosítani tudjuk.

Az MNB Sajtórepertórium Szerkesztősé
ge - a bevezetőben említett hosszas betegál
lományok következtében - szintén nehéz hely
zetbe került. Ennek ellenére próbált lépést tarta
ni és megjelentetni a határidős kiadványokat. Az 
OSZK Novell hálózatában épült tovább az Index
adatbázis és megoldódott a CD-ROM adatbázi
sok elérése Is. Megreformáltuk a beviteli űrlapo
kat, felújítottuk a mutatók szerkesztési folyama
tát. Elkészültek az összevont név- és tárgymuta
tó javításához szükséges szerkesztési progra
mok és meg is tanultuk használatukat. Mind
azonáltal, az esedékes nyomtatott indexek kéz
iratai nem készültek el, és a legutóbb bekövet
kezett hálózati károk miatt továbbra is halasz
tást szenvednek. Erre még később visszatérek.

A Magyar ISSN Nemzeti Központ a tőle 
szokásos megbízhatósággal végezte munkáját. 
Tartotta a kapcsolatot a Párizsban lévő Nemzet
közi Központtal, a szabályoknak megfelelően 
készítette el és továbbította floppy lemezen az 
új és a címváltozott periodikumok és sorozatok 
bejelentéseit negyedévenként. Részt vett az 
OSIRIS program hálózati verziójának tesztelésé
ben, véleményezésében, kivívta ezzel a szak
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mai munkájával a neki méltán kijáró nemzetközi 
elismerést. Eszköztárában gazdagodott az 
UNESCO részvételi programra benyújtott és tá
mogatott pályázatnak köszönhetően.

A Hungarika Dokumentációs Osztály tel
jesítménye tervszerű és kiegyensúlyozott volt. 
Párhuzamosan folytak a fejlesztési és a napi ru
tinmunkák. Elkészült a HUN adatbázis ISIS-ből 
BRS Search-be való telepítésének specifikáció
ja, ami azért volt rendkívül fontos, hogy a HUN- 
adatbázls továbbra is elérhető legyen az IIF-fel- 
használók számára. Ugyanígy meg kell tenni a 
hasonló lépéseket a HUNG adatbázis IIF-be tele
pítésére. Az integrált adatbázis építés és kiad
ványszerkesztés munkafolyamatainak pontosí
tása és leírása megtörtént, hátra van még a ter
vezett Hungarika bibliográfiák - Külföldi Köny
vek és Cikkek - kézirat előállításának megkez
dése. 1994-ben a Hungarika Információ c. kiad
ványnak csak az 1990-es anyaga került nyom
dába, így az nehezen nevezhető kurrensnek. 
Meg kell találnunk a megoldást a lemaradás fel
számolására.

Itt sem a kinevezett munkatársak munkabí
rása vagy akarata szab gátakat, hanem a fel
használható megbízási keretek és a technikai 
felszereltség. Ugyanakkor határozott érdeklő
déssel kell számolnunk külső felhasználói oldal
ról mind a szoftverek, mind a tételek felhasznál
hatósága/átvétele terén. Az érdeklődés nem
csak hazai helytörténeti munkálatok szempont
jából jelentős, hanem külföldi magyar intézmé
nyek részéről is.

Folytatódtak a Hungarika-anyagot őrző kül
földi könyvtárak címjegyzékének munkálatai, 
melyek során kiemelkedő együttműködés való
sult meg az ausztráliai partnerekkel.

Az OSZK tudományos kutatási munkája ke
retében eredményes munka folyt az osztályon, 
dr. Kovács Ilona, aki jelenleg Fulbright ösztöndí
jasként dolgozik az Egyesült Államokban és 
Makkai Béla házi vitán már megvédték kandidá
tusi disszertációjukat. Ugyancsak ennek az osz
tálynak a keretében folytatódnak a Magyaror
szági irodalom fordításai 1969-1972 c. bibliográ
fia szerkesztésének munkálatai.

Kurtára fogva beszámolónkat, ennyi fért az 
1994. évben történtekről.

Sokkal izgalmasabbnak látszik, mit tudunk 
tenni 1995-ben az elénk tűzött feladatok teljesí
tése érdekében. Azt tudjuk, hogy anyagi lehető
ségeink erősen korlátozottak. Bíznunk kell ab
ban, hogy sikerül a Parlamenttel elfogadtatni a 
tervezett kötelespéldány törvényt. Ennek hatály
ba kerülése nélkül az OSZK állományában - a

hazai dokumentumokat illetően - olyan hiányok 
keletkeznek, amelyeket soha nem tudunk pótol
ni. Nemcsak azért, mert nem lesz rá pénzünk, 
hanem azért sem, mert nem lesz tudomásunk 
egy sor olyan kiadványról, amelyet nem külde
nek be kötelespéldányként.

Már az előző évben szembe kellett néznünk 
azzal, hogy a kiadványok formátuma erőteljes 
változásban van. Fel kell mérnünk, melyek tar
toznak ezek közül az OSZK gyűjtőkörébe, me
lyeket és hogyan kell feldolgoznunk, megőriz
nünk. Hazai floppy és CD-ROM kiadványokra, 
multimédiákra, videókra, elektronikus és csak 
hálózaton keresztül elérhető kiadványokra gon
dolunk. Legalább felmérés szinten tisztában kell 
lennünk ezek jelenlétével, mennyiségével, jövő
beni terjedésükkel. Mindennél előbbre való az 
OSZK gyűjtőköri szabályzatának átdolgozása, a 
kötelespéldányként érkező kiadványok tipoló
giai elbírálásának és a különböző gyűjteményré
szekbe irányításának szabályozása.

Ki kell dolgoznunk a szolgáltatástípusok - fő
ként a nemzeti bibliográfiára vonatkozó - rend
szerét, meg kell becsülnünk a költségeket a rá
fordítások és a lehetséges bevételek oldaláról.

Szeretnénk, ha az intézmény vezetése fi
gyelembe venné, hogy a Gyűjteményszervezési 
igazgató nyugdíjba helyezésével feladatai gya
korlatilag a főosztály vezetőjére és a Gyarapítá
si osztályra hárultak. Ezért kérjük, hogy alapfela
dataink teljesítéséhez az eddig rendelkezésre 
álló keretből a lehetséges mértékig erősítse meg 
a Gyarapítási osztályt. Bízunk abban, hogy a 
gyarapítási hitelkeret értékét is reálértékben 
fenn tudjuk majd tartani, ha teljesíteni szeret
nénk nemzeti és tudományos szakkönyvtári 
alapfeladatainkat és átvállalt egyetemi könyvtári 
feladatainkat.

Ez évben a nagyszabásúnak ígérkező, a 
Kongresszusi Központban rendezendő könyv- 
fesztiválon Ingyenesen lesz lehetőségünk szol
gáltatásaink, kiadványaink bemutatására. Ké
rem kollégáimat, éljenek a lehetőséggel, mu
tassuk be adatbázisainkat - a Sajtóbibliográfiát, 
a Hungarika adatbázisokat, az MNB Könyvek 
CD-ROM változatát és kurrrens kiadványainkat. 
Kérem a Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok 
Irodáját, legyen ebben partner és segítőtárs.

Ugyanakor fel kell készülnünk olyan felada
tokra, mint a vonalkódok kiadása az ISBN-ISSN-t 
kérelmező kiadók számára, valamint az ISMN - 
azaz a nemzetközi kotta azonosító számok gon
dozására - nemzeti irodaként. Ezeknek a fel
adatoknak az ellátására az MKM anyagi támoga
tása nélkül természetesen nem vállalkozhatunk.
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Szólnom kell természetesen azokról a vál
tozásokról, amelyek a főosztály vezető posztjain 
bekövetkeztek. A Gyarapítási osztály vezetőjé
től ez év februárjának közepén saját kérésére 
meg kellett válnunk. 1994-ben ment nyugdíjba a 
gyűjteményszervezési igazgató posztját betöltő 
Ferenczy Endréné. Olyan kollégák, akik az állo
mány legavatottabb ismerői voltak. Szerencsére 
vannak olyanok is, akik méltó tanítványok, és 
vállalták a felelősséget a munka folytatásáért. 
Természetesen segítségre és támogatásra szo
rulnak. Bízzunk bennük. A Gyarapítási osztály új 
vezetője Karakas Péterné, Ágota, helyettesei 
Lovászné Vona Katalin és Tóth Józsefné, Borika. 
A külföldi anyagok beszerzéséért Kaibinger Ká- 
rolyné a felelős, munkatársaival és velem együtt. 
Szaktudásukban, felelősségérzetükben bízva 
nincs okunk keseregni, csak anyagi lehetősége
ink okoznak gondot.

Nem szeretném húzni az időt. Fel tudnék 
még sorolni olyan feladatokat, amelyeket még 
jobb időkben bízva a főosztály feladatai között

szeretnénk látni. Nem most van az az Idő, ami
kor ezekről időszerű lenne beszélni. Én minde
nesetre nem vagyok pesszimista.

Ahogyan Köröndi Eszter iparművész, művé
szettörténész tegnap mondta a Névjegy című rá
dióműsorban: „A nemzeti kincs, a nemzeti kultú
ra nem vihető vásárra, azt meg kell őrizni.” Ez a 
fajta mentalitás tart meg minket itt a nehéz hét
köznapokban, hogy szolgálatot teljesítsünk a 
nemzeti kultúra megtartásáért, őrzéséért, gondo
zásáért és ha lehet, gazdagításáért.

Ezért mondok köszönetét minden közvetlen 
munkatársamnak, a nemzeti könyvtár vezetésé
nek, gazdasági igazgatójának, a társfőosztályok 
vezetőinek, akik velünk azonosan gondolkoz
nak helyzetünkről, feladatainkról.

Köszönöm szíves figyelmüket, s egyúttal 
kérem, beszámolómat legyenek szívesek kiegé
szíteni, hozzászólásaikkal gazdagítani, észrevé
teleikkel helyesebbé tenni.

Berke Barnabásné

Bemutatjuk a Magyar ISSN Irodát
Könyvtárunkban sokan dolgoznak ugyan 

olyan munkaterületen, hogy kapcsolódik a mun
kánk, de biztosan akadnak olyanok is, akik szí
vesen veszik, ha röviden bemutatjuk az ISSN-t, 
illetve az iroda munkáját.

Amikor 1971-ben az ISO elkészítette az idő
szaki kiadványok nemzetközi azonosító számá
nak, az ISSN-nek (International Standard Serial 
Number - Időszaki kiadványok és sorozatok 
nemzetközi azonosító számozása) szabványter
vezetét, ezzel megteremtette a lehetőségét an
nak, hogy gépesíthető legyen a különféle perio
dikák, sorozat jellegű kiadványok nemzetközi 
szintű azonosítása és nyilvántartása. Ennek al
kalmazása leegyszerűsíti és pontosabbá teszi a 
hivatkozásokat, az információ visszakeresését, 
megkönnyíti a számítógépes adatfeldolgozást 
és nyilvántartást, a nemzetközi adatbázishoz va
ló csatlakozás rendszerét, a könyvtári feldolgo
zó munkát, a könyvtárközi kölcsönzést, postai 
terjesztést stb.

Az ISSN ugyanis egy speciális numerikus 
kód, amely négyjegyű betűkódból és két négy
jegyű számból áll, s kizárólag azonosító funkciót 
tölt be. A nyolcadik az ellenőrző számjegy, 
amely O-tól 10-ig terjedhet, (a 10-es római szám
mal, X-szel írandó). A kód leírása, szabályos 
közlésmódja: ISSN 1234-5678. Az ISSN alkal

mazásáról az MSZ 3567-1975 intézkedik. Ez a 
szám mindaddig azonosítja az időszaki kiad
ványt, amíg az azonos címen nem jelenik meg.

Párizsban a nemzetközi központ (ISDS In
ternational Centre) a tudomány valamennyi terü
letén világszerte megjelenő időszaki kiadvá
nyokról nemzetközi számítógépes nyilvántartást 
vezet.

A 70-es évek folyamán jöttek létre a külön
böző nemzeti ISSN Irodák. A Magyar ISSN Iroda 
Magyarországon 1976-ban, az Országos Szé
chényi Könyvtáron belül alakult meg a Köteles- 
példány-szolgálat keretében, 1987-től a Gyara
pító és feldolgozó főosztályon, az MNB Sajtóbibli
ográfia szerkesztősége egyik csoportjaként mű
ködik.

A Magyar ISSN Iroda sokáig elég mostoha 
körülmények között, a 303-as szobában volt, 
közösen az ISBN Irodával. A szűkös elhelyezés 
okozta kényelmetlenség nagyon nehezítette 
mindkét iroda munkáját.

1994 nyarán azonban kedvező fordulat kö
vetkezett be, amikor Rády Ferenc főosztályve
zetőnek köszönhetően felszabadult egy helyi
ség, amit a Gazdasági igazgatóság dolgozóinak 
gyors és rugalmas munkája révén rövid idő alatt 
birtokba is vehettünk. Ez az immár önálló, külön 
helyiség a 317-es szoba.
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Az új helyen lehetőség nyílt áttekinthetően 
elrendezni a dokumentációs anyagokat, kataló
gusokat és végre le tudtuk ültetni az ügyfeleket. 
Kaptunk végre másológépet is, így nem kell a 
második és negyedik emelet között sétálni, ha a 
kiadványokat, III. a katalóguscédulákat le kell 
másolni. Sőt, még a régen várt személyi számí
tógép is megérkezett, ami reméljük megkönnyíti 
az adatbázisban való keresést.

Az Iroda munkáját két fő látja el. Mi intézzük 
a naponta kötelespéldányként beérkező kiad
ványok (folyóiratok, jegyzetek, könyvek és bér
munkák stb.) minősítését és ellenőrzését ISSN 
szempontból, kiválogatjuk az új, ill. címváltozott 
időszaki kiadványokat, intézzük az ezzel kap
csolatos tennivalókat, értesítjük a társosztályo
kat az egyszer már kiderített információkról, ill. 
tartjuk a kapcsolatot a szerkesztőségekkel, ki
adókkal. Gyakran nyomozni kell egy-egy új, 
vagy sokszor helyet változtató, ill. fel nem tünte
tett kiadó után. Kiadók, könyvtárak, szerkesztő
ségek munkatársai vagy egyéni felhasználók 
naponta kérnek információt telefonon, faxon 
vagy személyesen. Ilyenkor különösen nagy se
gítséget jelent, hogy mint adatbázis-felhasználók 
gyorsan tudunk válaszolni a kérdésekre az IKB 
adatbázis, illetve a NEKTÁR alapján. Az új perio- 
dikumok száma az utóbbi években folyamato
san nő, 1994-ben több mint 1200 kiadvány indult

(ide tartoznak a címváltozás miatt új címen meg
jelenő kiadványok is). Az a tapasztalatunk, hogy 
még mindig nem tudja mindenki a szerkesztősé
gek és kiadók közül sem, hogy a jelenleg érvé
nyes sajtótörvény értelmében minden új - egy 
évnél gyakrabban megjelenő - Időszaki kiad
vány számára okiratot kell kiállítani a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium Művelő
déspolitikai főosztályához tartozó Stúdióengedé
lyezési és lapnyllvántartási osztályon, ahol a ké
szülő kiadvány adatait nyilvántartásba veszik. 
Az okirattal a szerkesztőségek vagy kiadók 
megkeresik irodánkat, s az okirat alapján mi elő
zetes ISSN-t állapítunk meg a kiadvány számára, 
ha az adatokból kitűnik, hogy a készülő kiad
vány jogosult az ISSN számára.

Sokszor előfordul, hogy a kiadvány még
sem jelenik meg, vagy más címen jelenik meg, 
illetve rosszul belenyomtatott ISSN-nel jelenik 
meg. Ennek ellenőrzése szintén a mi feladatunk.

Sok problémát jelentenek újabban a nem 
nyomtatott formában megjelenő dokumentu
mok, ez egyeztetést kíván az érdekelt osztályok 
között, ez a téma külön cikket érdemelne.

Változatos, érdekes a munkánk, reméljük 
sikerült róla rövid betekintést adni az OSZK 
munkatársai számára.

Kisfaludy P. Györgyi 
és Ritterné Szabó Mária

Videodokumentumok gépi feldolgozása az OSZK 
DOBIS/LIBIS rendszerében

1995. február 9-én a Kortörténeti Különgyű- 
jeményben megtörtént az első videodokumen- 
tum gépi adatbevitele. Ettől a pillanattól az olva
sók a NEKTÁR on line olvasói katalógusban (Ll- 
BIS) könyvek mellett a videodokumentumok 
adatait is visszakereshetik. Az első dokumen
tum, melynek adatait rögzítettük a DOBIS/LIBIS 
rendszerben Gertler Viktor: Hazugság nélkül 
(1945), illetve Pánczél Lajos: Mesél a film (1946) 
című filmeket tartalmazó videokazetta volt.

Hosszú, több osztály munkatársával közö
sen végzett, sikeres munka eredményeként ér
tük meg ezt a napot.

A videodokumentumok gépi feldolgozásá
nak technikai feltételét a Számítástechnikai Fő
osztály (Jeszenszky Edit, Pellei Jenő) biztosította. 
A videodokumentumok gépi adatbevitelének 
programfejlesztéséért - melyet betervezett 
munkájukon felül végeztek el - Szűcs Jenőné- 
nek és Sipos Mártának tartozunk köszönettel. A

gyűjteményünkbe tartozó speciális videodoku
mentumok szabványos feldolgozásáért Vargha 
Ildikónak (KMK) mondunk köszönetét, aki ugyan
csak saját munkája mellett szentelt ránk sok-sok 
időt. A közös munka eredményeként elkészült a 
Videodokumentumok katalogizálása című se
gédlet, Bánki Zsolt és Vargha Ildikó munkája. E 
házi szabályzat segítségével történik a kereske
delmi forgalomba nem kerülő, de nagy forrás- 
értékű videodokumentumok bibliográfiai feldol
gozása, valamint nélkülözhetetlen a DOBIS/LIBIS 
rendszerbe történő adatbevitelhez.

Ugyancsak köszönettel tartozunk Szűcs Je- 
nőnének és Horváth Ádámnak, akik a Kortörté
neti Különgyűjtemény munkatársait a feldolgo
zási metódus kialakításának megoldásával pár
huzamosan tanították be a számítógépes adat
bevitelre.

Bánfi Szilvia
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Egy kiállítás képei...

avagy beszámoló az I. Világháborús fényképgyűjtemény 
megmentésére 10 éve beindított kutatómunka eredményeiről.

Akik a tavaly novemberében zárult Ember 
az embertelenségben c. kiállítást látták, a sokré
tű izgalmas dokumentumanyag gerincét képező 
fényképek nézegetése közepette előzetesen 
nem is gondolhatták, hogy ez a bemutató premi
er számba ment a tekintetben Is, hogy most mu
tatkozott be először az a több mint 5000 db-ot 
kitevő 1 példányban fennmaradt fényképgyűjte
mény, amely átfogja az ún. „nagy háború” négy 
évének képpé merevített minden mozzanatát az 
abban részt vett emberek: katonák és civilek 
arckifejezésén keresztül.

Eme képírásokat nemcsak a feledés homá
lya fedte be, hanem a tényleges por és szennye
ződés is, valamint éppen a viszontagságos táro
lási körülmények miatt a fényképekre sajnos oly 
jellemző elhomályosodás és kihalványulás ve
szélye is. Ezeket a képeket akkoron a Magyar 
Távirati Iroda elődje a Magyar Fényiroda, a Ma
gyar Királyi Haditudósítói Iroda haditudósítói és 
önkéntes amatőrök készítették, sokszor a harc
tér és a tűzvonal közelében, ennek következté
ben a technikai kivitelezésük nagyon hiányos le
hetett csak. Sok esetben nemcsak a jobb minő
ségű gyári fotópapírokra készítették a képeket, 
hanem ún. kéziöntésű emulziókat használtak fel 
gyenge minőségű papírhordozóra ráöntve. Ezek 
részben a technikai hiányosságok miatt, részben 
a környezeti károsodások miatt beindult pusztu
lási folyamatok a 70-es évek végére igen felerő
södtek és a gyűjtemény több mint 50%-án az ún. 
visszaezüstösödósi folyamat véglegessé vált. 
Amikor a 80-as évek végén az Országos Szé
chényi Könyvtár Mikrofilmtára átvette a gyűjte
ményt, egy erősen irreverzíbilis pusztulásnak ki
tett anyagot kapott meg. Alapos és tervezett 
kutatómunka indult meg - a nemzetközi tapasz
talatok figylembe vételével - a fényképgyűjte
mény megmentése érdekében a Mikrofilmtár
ban. így megtörtént a fényképek fizikai, kémiai 
és biológiai károsodásainak felmérése és ezek 
jellegének megállapítása. Kiderült, hogy a legsú
lyosabb problémakört a már említett kémiai ká
rosodás jelenti, amely során a képek egy része 
teljesen kihalványodik, más részük pedig a 
visszaezüstösödés során elfeketedik, illetve ké
kes-ezüstös réteg borítja be, amely a folyamat 
végén láthatatlanná teszi a felvételeket. Miután

az ilyen típusú károsodásról a nemzetközi szak- 
irodalom mint visszafordíthatatlan jelenségről 
szólt az akkori tudományos vizsgálatok alapján, 
célkitűzésünk alapvetően az lehetett, hogy a ké
pek állapotkonzerválását végezzük el és a még 
rendelkezésre álló információtartalmat rögzít
sük. Ennek érdekében a több ezer képet éve
ken át tartó munkával a Fotólaboratórium mun
katársai átfényképezték 6x9 cm-es negatívra és 
egységesen minden fényképről 13x18 cm-es fo
tónagyítást is készítettünk.

Ugyanakkor nem adtuk fel a megmentésre 
irányuló célkitűzésünket sem és a több mint tíz 
éve folyó kutató tevékenységbe a legjobb hazai 
intézmények vezető szakembereit vontuk be, 
így: az MTA, KFKI, a Magyar Filmlaboratórium 
Vállalat, a Vácott működő FORTE Fotokémiai Rt. 
laboratóriumaiban és kísérleti műhelyeiben vé
geztettünk vizsgálatokat a kérdéses problémák 
megoldhatósága érdekében. Mindezen több 
éven át folytatott kísórletsorozatok eredménye
képpen sikerült a legveszélyesebb pusztulási fo
lyamatokat megállítani és a legveszélyeztetet
tebb ún. kéziöntésű technikával készült képeket 
konzerválnunk és egyes esetekben az elhomá
lyosító ezüstszulfurt részben leoldanunk a ké
pekről. E tekintetben a Váci Forte Gyár vegyész- 
mérnökének, kutatási programunk szaktanácsa
dójának, Fazakas Károlynak a kísérletei jártak 
eredménnyel. Ennek tapasztalatait több előadá
son is közreadtuk a METESZ OPAKFI szervezé
sében. Majd a Könyv- és Papírrestaurálási Kon
ferencián (Budapest, 1990. szeptember 4-7.) 
poszter előadás formájában, Fazakas Károly- 
Nagy Zoltán: Az I. világháborús fényképek infor
mációtartalmának megőrzési lehetőségei cím
mel tájékoztattuk a külföldi és hazai szakem
bereket. Megj.: a Konferencia előadásai c. kötet
ben, Bp., 1992. Kiad.: Papír- és Nyomdaipari Mű
szaki Egyesület és az Országos Széchényi 
Könyvtár 598-610. old.

Később a Kép és hangtechnika c. folyóirat 
Reprográfia c. rovatában 1993/2. 59-63. old. Az 
Országos Széchényi Könyvtár első világháborús 
fónyképgyűjteménye megőrzésének gondjai 
címmel részletes cikket jelentettünk meg a kuta
tási téma művelésének eddigi eredményeiről 
Fazakas Károly és Nagy Zoltán szerzőktől.
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A képek „Ember az embertelenségben" c. kiállításon szerepeltek 
az OSZK I. Világháborús fényképgyűjteményéből

Nóvum volt tehát e két anyag bemutatkozá
sa abból a szempontból is, hogy e „sziszifuszi” 
küzdelem, amely a hazai könyvtári állományvé
delem szakmai eredményei részét képezi, vált 
láthatóvá e kiállítás során. Ugyanakkor szólnunk 
kell arról is, hogy a látogatottság alapján min
denképpen az egyik legsikeresebb OSZK kiállí
tás nézői csak egy válogatást láthattak a párat
lan értékű képgyűjteményből - bár e rész az 
egészből talán a legszebb képeken át mégis tel
jes betekintést nyújtott a lezajlott drámai folya
matokba -, mert az anyag alkalmas lenne még 
több ilyen kiállítás megrendezésére is. Ehhez 
azonban még további éveket felemésztő kutató 
tevékenységet, konzerváló, restauráló és feldol
gozó munkát kell elvégeznünk a Mikrofilmtár

ban, hogy elmondhassuk: a teljes képanyag 
megnyugtató állapotban megőrizhetővé vált az 
utókor számára. Miközben e részletes szakmai 
munkát végezzük, a képeket feldolgozzuk és 
rendezzük, az a sikerélmény is adódik, hogy 
képről képre haladva újabb felfedezéseket is te
szünk és újból meggyőződünk nap nap után ar
ról, amit a képek sugallnak, hogy a bajba jutott 
társon, azaz bajtárson való segítésen kívül alig
ha van valami csodálatosabb és tiszteletremél
tóbb dolog e földön. Reméljük, hogy ezek a má
sok által eddig még nem látott képek is a ki nem 
mondható szavak helyett beszólni fognak a ma
gyar múltról egy újabb bemutatkozás Idején.

Nagy Zoltán
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KIÁLLÍTÁS
Himnusz - kiállítás az OSZK-ban

Pár éve „magyar kultúra napjaiként ünne
peljük meg január 22-ét, a Himnusz keletkezé
sének napját (1823. január 22.). Könyvtárunk ki
állítással emlékezett meg a jeles napról.

A VI. szinti tárlókban megtekinthettük Köl
csey Himnuszának kéziratát, a forrásként fel
használt Rákóczi-nótát, továbbá a 16 fordítás 
közül nyolcat (angol, német, olasz, eszperantó, 
finn, francia, héber, japán).

Egy másik tárlóban Erkel Himnusz-zenéjét 
dokumentálta két kotta: az 1844-ben benyújtott

pályázati példány és az énekkari feldolgozás, 
amelyen Erkel aláírása is látható. Mindkettő a 
Püski Sándor kiadásában megjelent szép Him
nusz-albumban található.

Egy kronologikus felsorolás tájékoztatott a 
Himnusz történétónek főbb fordulópontjairól.

Reméljük, hogy a vizsgáikra készülő egye
temi hallgatók megálltak egy percre nemzeti 
imádságunk dokumentumai előtt.

Vidovszky Ferencné

100 éve született 
MÉCS LÁSZLÓ 

(1895-1978)
F. év februárjában Mécs Lászlóra emlékez

tünk az V. szinti kis kiállításunkkal. „A királyfi há
rom bánata” sok kollégában ébresztett ifjúkori 
emlékeket. „E fiúkért valaki felelős" - hangzott 
el nemrég a rádióban egy megrázó ifjúsági riport 
után. Mégis azt mondhatjuk, hogy Mécs László 
azok közé a költők közé tartozik, akiket elhall
gattak az elmúlt évtizedekben, pedig Igen nagy 
szerepe volt a két háború közötti magyar irodal
mi életben, s főleg a kisebbségben élő magyar
ság körében.

Röviden életéről: 1895. január 17-én szüle
tett Hemádszentlstvánon. Tanulmányait Kassán 
és Pesten végezte. Magyar-latin szakos tanár 
lett. Mint a premontrei rend tagját szentelték 
pappá. Kassán volt tanár és 1920-tól Királyhel- 
mecen plébános.

Első verseskötete 1923-ban jelent meg. 
Verseit a szociális kritika, a nyomor ábrázolá
sa, formailag a szimbolizmus jellemzi. Költemé
nyeinek hatását fokozta sajátos szavaló művé
szete. Tinódi Lantos Sebestyénként járta az or
szágot. A Trianonban részekre szabdalt magyar
ságnak akart az együvó-éneklője lenni.

Alszeghy Zsolt így ír Mécs Lászlóról: „A vé- 
geket járó költőt egy nagy szent hivatás ragad
ta városról-városra. Egy fájó szív magyarság-

szeretete lobogott benne.”
„Végre fölment a függöny, s ott állt a költő 

fehér reverendában, kék papi övvel, a premont
reiek öltözetében, mosolygó arccal, barna hullá
mos hajjal... Irodalmi értékelése körül még lehet
nek viták, az azonban kétségtelen, hogy költé
szete százaknak és ezreknek volt szociális 
lelkületre, felelős emberségre és szeretetre 
nevelője" - írja róla Csanády Pál.

A Petőfi Társaság, a Kisfaludy Társaság tag
ja, a Vlgilia főszerkesztője volt. Nagy feltűnést 
keltett 1942-ben a Vigíliában közölt Imádság a 
nagy Lunatikusért c. Hitler-ellenes verse.

1945 után az irodalmi életből visszavonulva 
Pannonhalmán ólt. 1953-ban koholt vádak alap
ján letartóztatták és tíz év börtönre ítélték. 1956 
szeptemberében kiszabadult. 1957-től lelkipász
tori tevékenységet folytatott. 1978-ban halt meg 
Pannonhalmán.

A négy tárlóban élete ismertetése mellett ki
helyeztük főbb köteteit: Hajnali harangszó 
(1923), Rabszolgák énekelnek (1925), Vigasz
taló (1927), Megdicsőülés (1935), Fehéren és 
kéken (1937), Összes versei (1941), Anya kell 
(1943), Válogatott költeményei (1952) és né
hány költeményének teljes szövegét is: A királyfi 
három bánata, A kirándulás elmaradt, Királyhel-
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meci gyerekek, Vitatkozás hírharanggal stb.
Czine Mihály Magyar Nemzetben közölt cik

kéből (1995. 02. 01.) örömmel értesültünk arról, 
hogy az elmúlt hetekben nagy ünnepe volt a 
szlovákiai magyarságnak. Mécs Lászlóra emlé
keztek Pozsonyban, Kassán, Jászóváron, Nagy- 
kaposon, Királyhelmecen. Emléktáblát avattak, 
ünnepélyeket szerveztek.

„Egy népcsoport visszaperli jogos öröksé
gét. Legalábbis az Irodalomban. Mécs Lászlót ők 
adták a magyar irodalomnak, Mécs László az ő 
reményeik és vágyaik kifejezője volt mindene
kelőtt. Mikor Trianon után kifordult lábuk alól a 
régi haza, mikor más csillagra kerültek, Mécs

László, a fiatal pap-költő verseiben a maguk ér
zéseire és vágyaira ismertek. Akárcsak az erdé
lyiek Remónyik Sándor, Áprily Lajos és Tompa 
László költeményeiben... Még kábultság volt, sö
tétség és rettenet, de a huszonhat esztendős 
premontrei pap-költő már a hajnalt harangozta: 
„Elég volt az éjszakából, álmodjunk már hajnalt 
végre” - méltatja meleg soraiban Czine Mihály a 
méltatlanul félreállított Mécs Lászlót.

Elgondolkoztató tény: ml értékesebb a kö
zösség szempontjából: a formai tökéletesség 
vagy a lelket felemelő gondolat és érzelem?

V. F.

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
A budapesti ostrom Széchényi könyvtárbeli áldozatai

1945 szomorú tavaszán lehangoló kép fo
gadta a Nemzeti Múzeum épületéhez vissza- 
visszaszállingózó könyvtárosokat. Egyetlen vi
gaszuk az lehetett, hogy a Széchényi Könyvtár 
állománya - kivéve a Zeneműtárat - számotte 
vő veszteséget nem szenvedett. Az ostrom alatt 
két, gyorsan eloltott gyújtóbomba és néhány be- 
lövés csupán az épületben okozott kisebb-na- 
gyobb károkat. A belső helyiségek közül a Kéz
irattárat érte súlyosabb károsodás, de az itt elhe
lyezett kéziratokat szerencsére már az ostrom 
előtt biztos helyre vitték.

Lassan érkeztek a hírek a könyvtár munka
társairól. A már korábban, a keleti fronton 1943- 
ban eltűnt Sárkány Oszkáron kívül két újabb 
név került fel a veszteséglistára: a holocaust ál
dozataiként a dunántúli haláltáborokban pusztul
tak el 1945 februárjában Halász Gábor iroda
lomtörténész, esszéista és Honti János néprajz- 
tudós. Munkásságukkal, dokumentumokkal fel
idézett alakjukkal a könyvtár holocaust-kiállítá
sán találkozhattunk. Volt azonban két áldozata a 
budapesti ostromnak is. Joó Tibor történetfilo
zófus (1901-1945) és Zolnai Klára bibliográfus 
(1892-1945). Haláluk 50 éves évfordulóján most 
róluk kettőjükről emlékezünk meg.

Joó Tibor 1901-ben Kolozsvárott született. 
A szegedi egyetemen avatták a filozófia dokto
rává. 1929-1933 között a szegedi Egyetemi 
Könyvtárban dolgozott, majd a Széchényi 
Könyvtárba került, s egészen haláláig ennek volt

munkatársa. Kétszer kapott Baumgartner-díjat 
(1934,1939) s 1939-ben a budapesti egyetemen 
a törtónetfilozófia magántanára lett.

Filozófusnak készült, de hajlamai később a 
történelem felé vonzották. A szellemtörténeti 
irányzat híve volt, gondolkodásmódját Dilthey, 
Windelband, Rickert, Troetsch és Spranger ala
kították ki. A hazaiak közül Böhm Károly tanít
ványa volt, de hatott rá Szegfű Gyula és Szabó 
Dezső is. E szellemi örökség erősítette meg 
egyéni hitvallását, mely a harmincas években 
élesen szembeállította az egyre terjedő német 
fasizmussal, a náci ideológiával. A pályatárs és 
barát Mátrai László írta róla: „Életének és tudo
mányának, tevékenységének és gondolkozásá
nak vezérelve mindvégig egy volt: a szabadság. 
Midőn szerte a tudományban feltünedeztek a né
met existenciális-filozófia tanai, melyek szerint a 
gondolkodás szabad, logikus szárnyalását eleve 
megkötik a gondolkodó existenciájának metafi
zikai korlátái: Joó Tibor filozófiai szabadsághar
cot kezdett e német gondolat ellen s magasra 
emelte a szellem zászlaját." Logikusan követke
zett ebből harca a faji alapon szervezett nem
zetállam eszméje ellen, mely fennen hirdette tör
ténelmi Jogát más nemzetek és fajok leigázásá
ra, elpusztítására. Joó Tibor kilépett a tudós vé
dett dolgozószobájából s történetfilozófiai műve
iben és publicisztikai írásaiban - dacolva a szi
gorú cenzúrával - élesen szembehelyezkedett e 
pusztító Ideológiával. „A magyar nemzeteszme”
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c. művében írta 1939-ben: „Az emberiség legkö
zelebbi jövője, Európa mai nemzeteinek pedig 
egész sorsa alighanem azon múlik, véget ér-e 
idejében a mai imperialista nemzetállamok kor
szaka, mielőtt öngyilkos küzdelmükön tönkre 
nem megy az emberi civilizáció és kultúra.” E jö
vőbelátó szavaknak ma Is fájdalmas aktualitást 
ad a „nemzetállam” eszméjéhez - és sajnos 
gyakorlatához - még ma is görcsösen ragasz
kodó egyes közép-európai népek példája.

Joó Tibor mélyen megélt magyarság-tudata 
is szabadság-szeretetóben gyökeredzett: a ma
gyar történelem folyamatában ezeresztendős 
szabadságharcot látott. „A hazát és a nemzet lel
két kívülről fenyegető veszedelem hatása alatt a 
régi nagy magyarokra Jellemző kötelessógtudat- 
tal merült el a magyar sorskérdések vizsgálatá
ban. A nemzeti múlt nagy tanításaiban kereste a 
nagy szellemi káoszból kivezető utat” - írja a 
Századokban megjelent nekrológ. Ezért írt köny
vet Joó Tibor 1940-ben Mátyás királyról, mint aki 
megtestesítője volt a nemzeti függetlenségnek 
és a humanista eszményeknek. A Magyar nacio
nalizmus c. művében 1941-ben azt hangsúlyoz
ta, hogy az Imperialista nacionalizmusnál van 
egy nagyobb és nemesebb Imperializmus: „ho
gyan terjeszkedik a nemzetiség emberiesség
gé.” Vallomások a magyarságról címen 1943- 
ban közzétett breviáriuma pedig már olyan 
volt - írta róla Bóka László 1962-ben - mint va
lami szellemidézés: a honfoglaló magyaroktól 
Széchenyiig tanúul hívta őseinket arra, hogy ma
gyarnak lenni annyit jelent, mint az emberiséget 
szolgálni.”

Joó Tibor rendületlenül bízott a magyarság 
jövőjében s egyéni sorsának tragikuma, hogy 
éppen akkor kellett meghalnia, amikor az általa 
annyira gyűlölt fasizmus magyar földön is csatát 
vesztett s az áhított szabadság elérhető közel
ségbe került. De vajon mit kezdett volna Joó Ti
bor a hamarosan újra ránkszakadó most már 
nem német, hanem keleti despotizmus szorítá
sában? Biztosak lehetünk benne, hogy szabad- 
ságszeretete, tiszta erkölcsisóge ekkor is kiállta 
volna az idő próbáját.

Joó Tibor hatalmas műveltségét, filozófiai 
jártasságát a Széchényi Könyvtár javára is ka
matoztatta. A hazai filozófia történelmének meg
írását kívánta elősegíteni azzal, hogy a hazai 
bölcselők magyar nyelvű kéziratait számbavette 
és jegyzékbe foglalta. (Magyar nyelvű filozófiai 
kéziratok a Széchényi Könyvtárban, 1941.) Elké
szítette a pedagógiai és iskolatöréneti kéziratok 
jegyzékét is, de ennek sajtó alá rendezését már 
nem végezhette el. ő válogatta ki az Irodalmi

Levelestárból a híres magyar színészek leveleit, 
hozzájárulva ezzel a színháztörténeti gyűjte
mény kialakításához.

Az ostromot családja körében élte át s telve 
optimizmussal készült a jövőre. Az ostrom utolsó 
napjainak egyikén, február 11-én kiment az ut
cára s egy Bocskai-úti ház előtt beszélgetett, 
amikor közelében váratlanul egy eltévedt akna 
robbant. Nőtestvére a helyszínen meghalt, őt 
karján sebesítette meg egy aknaszilánk. A jelen
téktelennek látszó seb később általános vér- 
mérgezéssé vált s előbb karjába, majd életébe 
került. Március elsején hunyt el.

Zolnai Klára 1892-ben született Székesfe
hérváron, apja Zolnai Gyula (1862-1949) nyel
vész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Zolnai Klára 
középiskoláit Kolozsvárott végezte, majd az Or
szágos Zeneművészeti Főiskolán zenetanári ok
levelet szerzett és tizenöt évig zenetanárként 
működött. 1930-ban önkéntes gyakornokként 
lépett a Széchényi Könyvtár szolgálatába, köz
ben a budapesti egyetemen magyar-olasz sza
kon végezte tanulmányait. 1932-ben bölcsész
doktori oklevelet nyert s ettől az évtől kezdve 
hivatalosan is munkatársa a könyvtárnak.

A felnőtt korban történt pályamódosítás lát
hatóan teljesen megfelelt alkatának s hajlamai
nak s az új szakma hamarosan hivatásává vált. 
Kollégája így jellemezte a Magyar Könyvszemlé
ben: „Bármely állomásra rendelte a könyvtár ve
zetősége, ő mindenkor alapos szakismerettel, a 
legkisebb részletre kiterjedő minuciózus pontos
sággal látta el munkáját. Rósztvett az Apponyi 
Könyvtár feldolgozásában, mint a kölcsönző ál
lomás tisztviselője pedig körültekintő gondossá
gával és lelkiismeretességével sok-sok száz ré
gi kölcsönzőnél kallódó könyvet mentett meg a 
Könyvtárnak. Néha valóságos nyomozást indí
tott egy-egy elköltözött vagy időközben elhunyt 
kölcsönzőnél maradt könyv után. A reference- 
osztály vezetőjeként időt és fáradtságot nem kí
mélve sok szaktudással és kitűnő filológiai ér
zékkel tette magáévá kutatóközösségünk prob
lémáit. Egy-egy nehezebben megközelíthető 
kérdés megoldására a szokásos reference-szol- 
gálat és a hivatalos órák határain messze túlme
nően éjt nappallá téve valóságos bibliográfiákat 
készített hozzá forduló közönségünknek.”

Zolnai Klára a bibliográfia terén komoly tu
dományos munkásságot fejtett ki. Fő műve a 
Bibliographia bibliothecae regis Mathie Corvini 
(1942), amelyben a Corvina irodalmát foglalta 
össze. A bibliográfia nemcsak a Mátyás király 
könyvtárával és a Corvinákkal foglalkozó mű
veket tartalmazza, hanem mindazon munkákat
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is, amelyekben a könyvtárról és állományáról je
lentősebb említés történik. E kiváló kézikönyv 
máig nélkülözhetetlen segédeszköze a Corvina
kutatásnak. Összeállította a magyarországi 
olasz nyomtatványok bibliográfiáját az 1699- 
1918 közötti időszakról.

Zolnai Klára egészségét az ostrom nélkülö

zései ásták alá s legyengült szervezete nem tu
dott ellenállni az ostrom után fellépő járványos 
betegségnek. Hosszas betegség után, 1945. júni
us 7-én hunyt el anélkül, hogy a szívének oly 
kedves Széchényi Könyvtárat még egyszer vi
szontlátta volna.

Somkuti Gabriella

Visszaemlékezés a könyvtár költöztetésére
A Széchényi Könyvtár felköltözósét a budai 

Várba a Fővárosi Szállítási Vállalat központjá
ban dolgozó vállalati fődiszpécserként éltem át.

A mi számunkra a költözés már jóval annak 
konkrét kezdete előtt indult. Vállalatunk Forgalmi 
osztályvezetőjével és a Kereskedelmi osztály- 
vezetővel már hónapokkal előbb a munka fel
mérését végeztük. Heteket töltöttünk a költözte
tendő állomány polcfolyóméter adatainak meg
számlálásával az A raktárban, a B raktárban, a 
vasraktárban, a kis vasraktárban, a Pollack M. 
téri épületben. Minden időnket a munka megter
vezésével töltöttük.

Miben lenne legcélszerűbb a könyveket 
szállítani, miben a hírlapokat, miben a nagymé
retű térképeket és miben a féltett kéziratokat, 
régi nyomtatványokat, az Apponyi S. gyűjtemé
nyét? Hány gépkocsival végezzük a munkát? A 
rakodómunkások utazzanak-e a gépkocsival, 
vagy telepítsük őket a munkahelyre? Milyen bi
zonylatok szükségesek a kötelezően előírtakon 
kívül? Hogyan, milyen munkahelyi pótlékkal dí
jazzuk a kis keresetű, de borravalóhoz szokott

lakossági költöztetést végző rakodómunká
sokat?

E mellett megalapozott, a költöztetés esz
közigényét, de vállalatunk költségeit és a válla
lati nyereséget is magába foglaló árajánlatot kel
lett készítenünk és mindezekhez a szerződést is. 
Akkor, amikor még nem volt ismert a munka 
megkezdhetőségének időpontja. Csak egy do
log volt ismert és biztos. Az, hogy 1985. április 4- 
én meg kell nyitni a könyvtárat, mert a politikai 
és az állami vezetés ezt az időpontot jelölte meg 
a Nemzeti Könyvtárnak az új helyén való meg
nyitására. Eközben már megrendeltünk 3000 
műanyag ládát Debrecenből, amiben a könyve
ket terveztük szállítani, és amihez a költözködés 
folyamán még vásároltunk 1500 darabot, miután 
állandó és krónikus ládahiány volt. A zuglói Ko
sárfonó Szövetkezet egész évi kapacitását le
kötöttük a náluk megrendelt 900 darab, kétféle 
méretű fonott kosár megrendelésével. Vásárol
tunk molnárkocsit, lépcsőnjáró molnárkocsit, 
londínerkocsit.

Az eszközök között szerepelt az akkor új
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donságnak számító CB rádió is. Ugyanis a költö
zés folyamán a Várban még nem volt telefon. A 
vásárolt három készülékből egyet a Múzeum ut
cában lévő gazdasági igazgató és helyettese tit
kárságára, egyet a Fővárosi Szállítási Vállalat 
központjába, akkor még Marx térre, és egyet a 
vári költöztetést irányító „főhadiszállásra”, az 
530-as szobába telepítettünk.

Kiszámoltuk, hogy egy 5 tonnás, zárt rakfe
lületű IFA teherautó egyszerre 120 láda „anya
got” tud felhozni egy fordulóban a múzeum épü
letéből. A fonott kosarakból, anélkül, hogy a 
szállított dokumentumok sérülnének, 30 darabot 
tud elszállítani. Beszereztük a budai Várba való 
behajtáshoz szükséges engedélyeket a Fővárosi 
Közlekedésbiztonsági Tanácstól. Megvásároltat
tuk azokat a csomagolóanyagokat - habszi
vacs, buborékfólia, stb. -, amelyekbe az értékes 
és a mozgatást nehezen tűrő gyűjteményeket 
szándékoztunk csomagolni, hogy a lehetősé
gekhez képest védve legyenek a szállítás 
igénybevételével szemben.

Egyszóval megpróbáltunk felkészülni a köl
tözésre. Egy olyan költözésre, amilyen nagyságú 
költözésre - információink szerint - az ország
ban, de a környező országokban sem volt példa.

Kapcsolatunk a könyvtár operatív bizottsá
gával napi kapcsolattá alakult. Ugyanis a költö
zés kezdetének közeledtével napi „vendégek” 
lettünk elsősorban dr. Ferenczy Endrénénél és 
Mázsár Istvánnál.

Dolgozóink megkapták a szükséges helyi
ségeket a Várban, az előbb említett 530-as szo
bát, a Vili. szinten öltözőt, ugyanott a kosarak és 
egyéb szállítóeszközök tárolására zárható helyi
séget (a délkeleti kupolát).

És 1984. szeptember 11-ón a Rosenberg 
házaspár utcából - ma Hold utca - a fektetett 
hírlapok Várba szállításával megkezdődött a ha
talmas munka.

A Raktári osztály részéről a „Samu”, Szilágyi 
József csoportvezető, kezdte kipakolni a kosa
rakból a polcra az északnyugati kupolaraktár
ban - most a Gyarapítási osztály raktára - a hír
lapköteteket. De nem sokáig pakolt, mert az egy 
oldalon megterhelt állványok szép lassan kezd
tek eldőlni, mivel felül nem voltak rögzítve. A to
vábbi munkát azonnal leállítottuk, összehívtuk 
az operatív bizottságot, a KOMBER mint generál- 
kivitelező illetékesét és mindenkit, aki a hiba 
gyors kijavításáért tenni tudott valamit.

Ezek után a további költözést fel kellett füg
geszteni és csak az archiválls könyvgyűjtemény 
telepítése folytatódott az északi toronyraktárból 
a nyugati raktárba.

Az állványok pótlólagos megerősítését ok
tóber elején fejezték be és a költözés október 3- 
án Indult el. Kezdetben naponta egy-két gépko
csi csinált kót-két fordulót, de ahogy telt az Idő, 
úgy alakult ki az összeszokottság a könyvtár 
dolgozói és a mi dolgozóink között. Ez a munka 
menetében is meglátszott. Minden jobban ment. 
Az idő is szorított bennünket, ezért az utolsó 
időkben öt-hat gépkocsi napi három fordulót Is 
teljesített. Az épületben mindenhol ládák, kosa
rak, a helyükre kerülésüket váró bútorok. Köz
ben az autók csak jöttek és jöttek. Jöttek a lll-as 
portához, a főbejárathoz, az Angol aknából a 
Restaurátor laboratórium folyosójára nyíló bejá
rathoz. Ekkor már a vári költözés munkált én irá
nyítottam. A hangosbemondóból más sem hallat
szott egész nap, mint Szente Pétert - akkor ő 
volt a Raktári osztály helyettes vezetője - és 
Gubicza Józsefet várják a portán, várják az V- 
ös szinten, várják az 530-as szobában, várják 
mindenhol.

Decemberre már a költözés „sűrűjében”jár- 
tunk. Olyan volt ez, mint amikor valaki belekezd 
a Duna átúszásába és úgy közóptájon jár. Már 
mindegy, hogy visszafordul-e, vagy előre úszik, 
mindkét part egyformán messze van.

Ebben az időszakban én még éjjel is színes 
ládákkal álmodtam.

És közben különböző dolgok miatt izgultam, 
izgultunk. Például jó néhány fuvart a mai Sikló 
előtt induló és a Buzogány torony felé feljövő 
úton kellett felhozni az Angol aknából a Restau
rátor laboratórium folyosójára nyíló bejárathoz. 
(Aki emlékszik még rá, ezen az úton járt fel a 
Sikló üzembe helyezése előtt a vári kisbusz).

Viszont senki nem tudta megmondani, hogy 
az út mekkora terhelést bír ki. Az IFA teherautó 
önsúlya 5200 kg, a raksúlya 5000 kg volt, és az 
első fuvar feljövetelekor a volt főnökömmel 
együtt Izgultunk, hogy beszakad-e az úttest ek
kora terhelés alatt vagy sem. Hát nem szakadt 
be szerencsére. Izgultunk még, amikor a köté
szetre jöttek a nehéz gépek és úgy kerültek le a 
ll-es szintre, hogy a liftszerelők úgynevezett las
sú menetben kézi vezérléssel engedték le a liftet 
a benne lévő géppel, amelynek súlya Jóval meg
haladta a lift terhelhetőségét.

Izgultam, bár inkább bosszankodtam pél
dául, amikor én délután egy nagyobb darabszá
mú fonott kosarat felvltettem a katalógustérbe, 
hogy a másnapi katalógusfiók-visszaszállításra 
kéznél legyenek. Ám másnap reggel, amikor be
mentem, megtudtam, hogy azokat „szép em
lékű” Petrovics Béláné - akkori gondnok - a sa
ját embereivel levltette, mondván, miért vannak
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azok ott elhagyva?
Izgultunk, amikor a Térképtár kézzel rajzolt, 

hatalmas, 1,4 méter átmérőjű glóbuszát hoztuk 
fel. Vagy amikor az egy darabból álló nehéz és 
értékes Széchényi asztalt szállítottuk fel a Vár
ba. És még sorolhatnám...

E közben az idő és a költözés is haladt. Egy
re másra fejeződött be a különböző tárak, osztá
lyok felköltöztetése. Sok helyen az ott dolgozók 
kis, általuk rendezett ünnepségen köszönték 
meg munkánkat.

És elérkezett 1985. március 20-a, amikor is 
az utolsó forduló szállítmányt is felhoztuk a 
könyvtár régi helyéről. A ládák és a kosarak a 
déli nagylifttől végig sorakoztak a folyosón, be
kanyarodva a főigazgatói szoba felé, de a múze
um épületéből felszállítani való már nem volt. 
Persze ezekben a ládákban lévő anyagok is a 
helyükre kerültek.

Ezután a göngyölegek és a pozdorja la
pok - amikkel az épületben védtük a padlósző
nyeget és a folyosó burkolatát - összegyűjtése 
és elszállítása következett. Szépen alakult a 
könyvtár arculata és ekkor már minden az ün
nepélyes megnyitóra való felkészülés jegyében 
zajlott.

Mindenki várta ezt a nagy napot.
A költözés alatt rengeteg emberrel ismer

kedtem meg. Igen jó kapcsolatom alakult ki Fe- 
renczy Endrénével, akivel napi munkakapcso
latom volt. Tőle kaptuk az információkat, hogy 
mikor, melyik osztályt, tárat kell költöztetni. Hoz
zá mentünk, ha valamilyen előre nem látott 
probléma merült fel. Rá bizton lehetett számítani. 
De hasonló jó kapcsolatom alakult ki a Raktári 
osztály munkatársaival is. Milhoffer Alajos akkori 
osztályvezetővel, Szente Péterrel, aki mint emlí
tettem a vári raktári munkát Irányította, vagy a 
„Samuval”, aki mindig ott volt, ahol a legsűrűbb 
volt a munka.

Mégis, legkedvesebb emlékem néhai Tatai 
Andrásról való, és olyan Időből, amikor még 
csak látásból és hírből ismertem. Már éppen túl 
voltunk az ünnepélyes megnyitón, és az 530-as 
szobában fogadtuk mi, a költöztetésben résztve
vő kisebb vezetők nagyobb vállalati vezetőin
ket, amikor benyitott Milhoffer Alajos és Tatai 
András. Mili egy kis beszédben köszönte meg 
munkánkat. Majd András mondott néhány mon
datot. De olyan közvetlenül, olyan emberien 
mondta a maga nagy hangján, hogy - azt hi
szem erre szokták mondani - azt a hangulatot, 
érzést, ami szavai után úrrá lettek rajtam, amíg 
élek nem felejtem el.

Később András lett a legközvetlenebb mun

katársam, sőt hadd mondjam, hogy a barátom. 
Ugyanis a költözés befejezése után nem sokkal 
a könyvtárba jöttem dolgozni.

Visszatérve a költözéshez, még most is azt 
mondom, hogy akik részt vettek benne, ember- 
feletti munkát végeztek. Függetlenül attól, hogy 
a könyvtár, illetve a szállítási vállalat dolgozói 
voltak-e.

Arra még ma is jóleső érzéssel gondolok, 
hogy a költözés hat hónapja alatt egy bekecs ki
vételével nem veszett el semmi. Tulajdonkép
pen kár sem keletkezett. Illetve a gazdasági 
igazgató tárgyalóasztalát - és miért ne pont a 
gazdasági igazgatóét - a költözés során meg
karcoltuk.

Egy biztos: ez az Időszak a legkeményebb 
munkában töltött időszaka volt életemnek. Vi
szont tíz évvel a hatalmas munka után, még ma 
is örülök - és ha úgy gondolják, nevezzenek 
szerénytelennek - amikor a könyvtárban jár- 
tamban-keltemben arra gondolok, hogy abban, 
hogy a könyvtár ebben a szép épületben és így 
működik, nekem is volt, illetve ma is részem 
van.

Részem van abban is, hogy a jövőre gon
doljak. Tíz év alatt a sok üres hely nagy része 
betelt. Sürget az idő, hogy új raktárról gondos
kodjunk.

Vajon ki fog akkor költöztetni?
Gubicza József
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SAJTÓFIGYELŐ
Informatikusok tanácskozása

Háromnapos könyvtári informatikai tanács
kozásnak ad otthont hétfő óta az Országos 
Széchényi Könyvtár. A magyar könyvtáros 
szakma képviselői évek óta jó kapcsolatokat 
ápolnak holland kollégáikkal. Ennek eredménye 
a tanácskozás is, amelyen a kilenc európai or
szágból érkezett szakemberek cserélik ki ta
pasztalataikat. Az Új Információs termékek és

szolgáltatások kifejlesztése és piaci bevezetése 
Európában című konferenciát tegnap délután őr. 
Hans Sondaal, Hollandia magyarországi nagy
követe, dr. Poprády Géza, az OSZK főigazgató
ja és Konrád György író nyitotta meg.

D. G.
Népszabadság, 1995. jan. 17.

Informatika a könyvtárakban
Idén harmadszor rendezték meg a nemzet

közi BOBCATSSS Szimpóziumot, ezúttal ÚJ Infor
matikai termékek és szolgáltatások kifejlesztése 
és bevezetése címmel az Országos Széchényi 
Könyvtárban. A hollandiai Hogesschooll van 
Amsterdam informatika szakos hallgatói és a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szerve
zett szimpóziumon arra a kérdésre kerestek vá
laszt, hogy ml módon tudják feldolgozni és kö
vetni a könyvtárak a technológiai fejlődés okoz
ta nagyarányú változásokat.

Ez a tecnológlai fejlődés nemcsak abban 
áll, hogy a könyvtárak katalógusa számítógépes 
adatbázison Is hozzáférhető (bár ennek létreho
zása sem egyszerű feladat), hanem egyre na
gyobb szerepet kap a dokumentumok on-llne 
hozzáférhetősége és lehívhatósága; egyúttal a 
nemzetközi hálózatok (Internet) fontossága Is. 
Azon kívül, hogy eleget tesz a kultúrértékek ar

chiválásával kapcsolatos kötelezettségeinek, a 
könyvtáros feladata talán hamarosan az lesz, 
hogy segítsen az olvasóknak eligazodni az 
elektronikus Információk világában, ez azonban 
tőle is újfajta szemléletmódot Igényel.

A szimpóziumra Európának majd minden 
országából érkeztek szakemberek. Külön mun
kacsoport foglalkozott az üzleti információs 
adatbázisokkal, az elektronikus szolgáltatások
kal és a hálózatok használatának lehetőségei
vel. Ezeken a területeken már Magyarországon 
Is megindult a fejlődés: a többi között a SOTE 
könyvtárában és az Országgyűlési Könyvtárban 
Is megkezdték az elektronikus termékek, doku
mentumok terjesztését, és egyre nagyobb mér
tékben használják ki az Internet adta lehetősé
geket is.

Schopp Attila 
Számítástechnika, 1995. 5. sz.

A Bethlen Alapítvány 1994. évi díjazottjai
A közóp-erópal népek testvéri együttműkö

dése, a vallásszabadság, a felekezeti türelem 
érdekében munkálkodó közéleti és egyházi sze
mélyiségek, művészek tevékenységének elis
merésére hozta létre díjait a Bethlen Gábor Ala
pítvány, amelynek odaítéléséről kuratórium 
dönt. A Bethlen Gábor-díjat, illetőleg a Márton 
Áron-emlékérmet kilencedik, míg a Tamási 
Áron-díjat negyedik alkalommal osztotta ki az 
alapítvány. Az ez évi elismeréseket szerdán 
nyújtották át ünnepélyesen az Országos Szé
chényi Könyvtárban.

A kuratórium Bethlen Gábor-díjat adomá
nyozott: Gazda József kovásznál (Románia) író

néprajzkutatónak; Kató Béla sepsilllyefalvl (Ro
mánia) református lelkésznek; Koncsol László 
pozsonyi (Szlovákia) költő-lrodalomtörténésznek 
és az Oslóban (Norvégia) élő Sulyok Vince költő
műfordítónak.

Tamási Áron-díjban részesült: Marosi Ildikó 
marosvásárhelyl (Románia) irodalomtörténész. 
Márton Áron-emlékérmet kapott: Jeleníts István 
piarista tartományfőnök, a szlovákiai Királyhel- 
mec polgárai; a Romániai Magyar Gazdák Egye
sülete, valamint az amerikai Magyar öregdiák 
Szövetség Bessenyei György Köre, és a közel
múltban elhunyt dr. Levendel László főorvos.

Magyar Nemzet, 1994. nov. 3.
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