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KRÓNIKA
KÖRLEVÉL

valamennyi főosztályvezető osztályvezető és 
önálló szervezeti egység vezetője részére

Az Országos Széchényi Könyvtár 1995-re is 
meghirdeti pályázatát a

KERESZTURY JUTALOMra.

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

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

A pályamunkák kívánt terjedelme a társa
dalomtudományok területén legalább 3 szerzői 
ív (1 szerzői ív 40 000 „n", ez 32 gépelt oldalt je
lent, oldalanként 25 sorral, soronként 50 betű
hellyel).

Az 1995. évi pályázatokon 1994/95-ben el
készült munkákkal lehet részt venni, függetlenül 
attól, hogy azokat publikálták-e vagy sem. A pá
lyázat időszakában megvédett egyetemi doktori 
értekezés is benyújtható a pályázatra. Ugyan
csak pályázni lehet a pályázat időszakában 
megvédett kandidátusi dolgozatokkal is. Ez 
utóbbiakat a bírálóbizottság a pályázatokon kí
vül, külön részesítheti Jutalomban.

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

A pályázati mű egy példányát - névvel 
vagy jeligével ellátva - 1996. január 31-ig kell 
eljuttatni Bátonyl Viola tudományos titkárhoz.

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

Kérem, hogy a pályázati lehetőségekről 
munkatársait értesítse.

Budapest, 1995.
Poprády Géza 
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ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Szám: 186/1995

A KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 
KIEGÉSZÍTÉSE

Érvényben lévő Közalkalmazotti Szabály
zatunk III. 4. pontja így szól:

A felek a Kjt. 16. § (2) bekezdés c) pont
jában szereplő „a közalkalmazottak na
gyobb csoportját” kifejezést úgy értel
mezik, hogy azon legalább 10 főt kell ér
teni.

A szóban forgó III. 4. pont kiegészül az aláb
biak szerint:

A munkáltató döntése előtt a Közalkalma
zotti Tanáccsal véleményezteti az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását

SZEMÉLYI HÍREK
1995. szeptember 1

Új dolgozóink:
Fehérné Zápori Regenhart Krisztina könyv

táros, MNB Könyvek szerk., Géró Katalin könyv
tári szakinf., Számítógépes inf. csop., Lencsés 
László kisegítő alk., Cédulasokszorosító csop., 
Molnár István szakmunkás, Kötészet.

Áthelyezés a könyvtáron belül:
Kiss Gábor ügyviteli alk., a Kötelespéldány 

osztályról a Könyvtártud. Inf. szakkönyvtárba, 
Szatterné Szabó Gyöngyike könyvtáros a Köte
lespéldány osztályról a KFKK-ba.

Eltávoztak a könyvtárból:

Munkaviszonya megszűnt:

Balkuné Deseő Katalin könyvtáros, Köny
vek közp. katalógusa, Gallay Brigitta ügyvit. alk.,

igénylő szervezeti változásokat, adott 
szervezeti egység (csoport, osztály) lét
számától függetlenül, annak egészét 
érintő kérdésekben.
Fenti kiegészítés a továbbiakban a Közal

kalmazotti szabályzat szerves részét képezi.

Budapest, 1995. október 5.

az Országos Széchényi Könyvtár
részéről: Poprády Géza

főigazgató

a Közalkalmazotti Tanács
részéről: Juhász András

elnök

ÉS VÁLTOZÁSOK
1995. október 31-ig

Gl Titkárság, Hanczik András ügyvit. alk., Raktári 
oszt., Harsányiné Zlatlcs Veronika gazd. ül., Bér- 
gazd. oszt., Kalóz Edit könyvtáros, Olvasószolg. 
o., Molnár Éva ügyvit. alk., Mikrofilmtár, Radnics 
Magdolna könyvtáros, KFKK, Takács Endre ki- 
seg. alk., Műsz. fenntart, oszt., Varga Tibor üzem
viteli alk., Biztonsági osztály.

Kilépett:
Bognár András kiseg. alk., Műsz. fenntart, 

oszt., Büki Gábor segédmunkás, Nyomdaüzem.

Áthelyezéssel:
Menczeleszné Varga Judit könyvtáros, 

Bleyer Jakab Ált. Isk.

Nyugdíjazással:
Centgráf Károly ügyvit. alk., Térképtár, Csö

möri Józsefné kiseg. alk., Műsz. fenntart, oszt., 
Dr. Pázmány Ildikó igazgatási ügyintéző, Főigaz
gatóság.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Az OSZK 1995. évi pénzügyi helyzete

Talán nem véletlen, hogy a korábbi több 
évtizedes gyakorlattól eltérően az OSZK Híradó 
legutolsó száma a nemzeti könyvtár 1994. évi 
szöveges beszámolóját teljes egészében közöl
te. Ekkor már sejthető volt, hogy az 1995-ös 
évünk nagyon nehéz év lesz. A tárgyévi költség- 
vetési terv zárásakor, majd a tervezéskor nyil
vánvalóvá vált és ezt a márciusi pénzügyi stabi
lizációs csomag megerősítette, hogy a kulturális 
és közgyűjteményi intézmények helyzete rend
kívüli nehézségeket okoz a szakmai és gazda
sági vezetésnek egyaránt.

A kormányhatározat alapján több mint 17 
mFt-os központi zárolás következett be az in
tézményi finanszírozás területén. Ennek a keret
szám egyharmadával az április havi támogatá
sunkat egyösszegben csökkentették.

A januárban kifizetett tizenharmadik havi il
letmény folyamatos törlesztése akkor már nyil
vánvaló volt, nem úgy az energia-áremelkedé
sek kompenzációja. Utólag kiderült ennek rész
leges és egyszeri volta; éves szinten az akkor 
még nem Ismert szeptemberi újbóli áremelkedés 
nélküli kb. 12 mFt-os hiánya. A költségvetés 
1996. évi előzetes tervezésénél már - reméljük 
csak átmenetileg - az egyharmados kompenzá
ció hiányzott.

Az év tavaszán számos dolgozónk döntött 
az öregségi nyugdíjazás mellett. Minden Igyeke
zetünk ellenére a jogosan járó felmentési illet
ményeket és a több évtizedes munkaviszony 
után Járó jubileumi jutalmakat (többnyire 40

éves) nem tudtuk kifizetni csak késedelmesen, 
egész egyszerűen a rendkívüli pénzügyi helyze
tünkre tekintettel. Ezúton Is köszönetét mondunk 
türelmükért, akik úgy érzem, kellő toleranciával 
viselkedtek irányunkban.
, Sajnos a pénzügyi helyzetünk az óv máso
dik felére tovább romlott a nagymértékű inflá
ció, a folyamatos forintleértékelések miatt. 
Ugyan csökkentette a hiányokat a szigorú 
intézkedések bevezetése, de szakmai alap
feladatok ellátása és a szorosan kapcsolódó 
személyi feltételrendszer maradandó sérülése
ket is szenvedett.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
szeptember végi döntése értelmében 20 mFt 
egyszeri, rendkívüli támogatást folyósított 
könyvtárunknak, de ez csak fennálló tartozása
ink nagy részének kiegyenlítésére szolgált, az 
alapproblémát nem oldotta meg.

Önmagában jelentős mértékű egyszeri cím
zett (felújítási), cél és feladatfinanszírozási támo
gatásokat, beruházási hitelkeretet kaptunk a 
művelődési tárcától (az éves összeg 108 mFt), 
de ez is kizárólag csökkentette a megoldásra 
váró feladatokat. Ezen támogatások felhasznál
hatósága és elszámolási kötelezettsége rendkí
vül behatárolt, ezért szakmai nehézségeinket 
csak közvetve enyhíti.

Az államháztartási és kincstári törvény 
1996. évi kihatásairól egy későbbi időpontban 
szeretnék tájékoztatást adni.

Zádor Tamás

cyí cyí qp ryi íyJ éys

1995. szeptember 29-től megváltoznak a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium telefonszámai.

A minisztérium új központi telclbnszáma: 302-0600
telefaxszáma: 302-3002

A Könyvtári Osztály új hívószámai: 331-2527 (el/fax.
332-0300 tel.
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Nemzetközi ISBN Tanácskozás

Beszámoló az ISBN nemzetközi alkalmazásáról és a hazai helyzetről

1995-ben október 19-ón és 20-án került sor 
az évenként megrendezett Nemzetközi ISBN Ta
nácskozásra (International ISBN Agency Advi- 
sory Panel Meetlng) Athénban, a Görög Nemzeti 
Könyvtár meghívására. Az ülésen 27 ország és 
4 nemzetközi szervezet 42 képviselője vett 
részt. Napirendre kerültek olyan fontos témák, 
mint a Nemzetközi ISBN Ügynökség és a nemzeti 
ügynökségek éves beszámolói, az ISMN (Inter
national Standard Music Number = Kották Nem
zetközi Azonosító Száma) használatának terje
dése, a nem-könyv anyagok ISBN-nel való ellá
tásának esetei és alapelvei, a Nemzetközi Szab
ványos Címzés Számra (International Standard 
Address Number = ISAN) tett javaslat és a „Pub- 
lishers’ International ISBN Directory (PHD)” megje
lentetése CD-ROM-on.

Új nemzeti ISBN ügynökségek
Hartmut Walravens úr, a Nemzetközi ISBN 

Ügynökség igazgatója beszámolt arról, hogy 
1995-ben 5 új nemzeti ügynökség alakult (Algé
ria, Feröer-szigetek, Kazahsztán, Moldávia és 
Peru), így a tagszervezetek száma 104-re emel
kedett. 1996-ban további 8 ország csatlakozása 
várható.

Új kiadványok
A Nemzetközi ISBN Ügynökség 1995-ben 

megjelentetett egy ISBN bibliográfiát, amely 129 
oldalon 920 tételt tartalmaz. A bibliográfiát vala
mennyi nemzeti ügynökség megkapta. Megje
lent az „ISBN Review” 15., 1994. évi kötete, ame
lyet rövidesen követ a 16., 1995-ös, az „ISBN 
Newsletter” 7. és 8. száma, az „ISMN Newsletter” 
első két száma, valamint a „Publishers’ Internati
onal ISBN Directory (PHD)” 21., 1994-1995. évi ki
adása. Ez utóbbi 209 ország 323135 kiadójának 
adatait tartalmazza; az előző kiadáshoz képest 
30 755 új kiadó adataival bővült. A CD-ROM ki
adás 1996-ban jelenik meg és tartalmazni fogja 
az 1995. október 10-ig a Nemzetközi ISBN Ügy
nökséghez eljuttatott adatokat, többek között a 
kiadók e-mail címeit és azokat a kódokat, ame
lyek a kiadók szakterületére vonatkoznak. Ma
gyarországon még nem volt mód ezeknek az 
adatoknak a megszerzésére, ezért a hazai ki
adóknál hiányozni fognak. Megkezdjük viszont

az adatgyűjtést és ezúton is kérjük a kiadókat, 
akikhez a beszámoló eljut, adják meg telefonon 
vagy levélben adataikat a Magyar ISBN Irodá
nak. A PHD CD-ROM kiadását valamennyi nem
zeti ügynökség ingyen kapja meg a nyomtatott 
verzióval együtt. A terjedelem csökkentése ér
dekében a nyomtatott kiadásba nem kerülnek 
be a megszűnt kiadók adatai, azok csak a CD- 
ROM verzión szerepelnek.

Előkészületben van egy ISBN használati ké
zikönyv, amely a nemzeti ügynökségek, kiadók 
és könyvtárak gyakorlati munkáját segíti majd. 
Ennek kapcsán jegyzem meg, hogy az OSZK ki
adásában 1991-ben 1000 példányban megje
lentetett, korszerűsített és átdolgozott „ISBN út
mutató" elfogyott, így az újonnan alapított és a 
Magyar ISBN Irodánál jelentkező kiadóknak nem 
tudjuk már átadni. Egy újabb kiadás megjelente
tésére nincs költségvetési fedezet, ezért más 
pénzforrás után kell nézni, s addig is amíg sike
rül felkutatni a szükséges összeget, gyorsan el 
kell készíteni egy praktikus információkat nyújtó 
5-6 oldalas leporellót, amelyet olcsón lehet sok
szorosítani.

Számítógépes kiadói 
és ISBN nyilvántartó program

A Nemzetközi ISBN Ügynökség kifejlesztett 
egy számítógépes programot a nemzeti ügynök
ségek számára, amellyel a kiadói adatokat és a 
hozzájuk rendelt ISBN-t (ISBN-eket) kezelhetik, 
az új és a megváltozott adatokat pedig floppyle
mezen küldhetik meg a Nemzetközi Ügynökség
nek a PHD adatbázis rendszeres felújításához. A 
program egyelőre MS/DOS környezetre nem al
kalmas és megfelelő anyagi fedezet hiányában 
elmaradt az ISBN-hez kapcsolódó, tervezett 
könyvcímnyilvántartó-rendszer programfejlesz
tése.

Szabványosítás
Hartmut Walravens úr, a Nemzetközi ISBN 

Ügynökség igazgatója beszámolt arról, hogy az 
ISO TC 46 ez évi, Ottawában megrendezett ülé
sén Javaslatot terjesztett elő az ISO 2108 (Inter
national Standard Book Numbering, ISBN) és az 
ISO 10 957 (International Standard Music Num
ber, ISMN = Kották Szabványos Nemzetközi
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Azonosító Száma) együttes kiadására - szöve
gük megváltoztatása nélkül - annak érdekében, 
hogy kapcsolatuk, összefüggésük, valamint 
használatuk a könyvkiadás és a zeneműkiadás 
területén egyértelműbb legyen. Sajnos Magyar- 
országon még nem tudtuk ez utóbbi szabvány 
alkalmazását elkezdeni, mert sem a honosításá
ra, sem a rendszer működtetésére nincs pénz.

Szintén az ottawai ISO TC 46 ülésen terjesz
tették elő Emery Koltay úr, az Amerikai ISBN 
Ügynökség és az R. R. Bowker Co. képviselőjé
nek a szabványos címzés számra (Standard 
Address Number = SAN) vonatkozó javaslatát, 
amely amerikai szabványból nemzetközi szab
vánnyá válhat, ha az ISO napirendre tűzi a témát. 
A kiadás az egyik legnagyobb ipar a világon, ha 
csak azt vesszük alapul, hogy legalább 350 ezer 
kiadót azonosít ISBN, és legalább ennyi könyv 
Jelenik meg évente. A kiadványokat azonosító 
számok (ISBN, ISMN, ISSN, ISRN) mellől hiányzik 
még a címzés egységes szabványos számozá
sa, amelyet az Egyesült Államokban és néhány 
más technikailag fejlett országban már évek óta 
sikeresen alkalmaznak. Az elektronikus rendelé
sek (teleordering system) korában nemzetközi 
elterjedése egyre sürgetőbbé válik. Ugyancsak 
napirenden van több azonosító számrendszer 
(International Standard Work Code, ISWC = Nem
zetközi Szabványos Munka Kód, Universal Re- 
source Numbers, URN = Egyetemes Forrás Szá
mozás) kidolgozása olyan dokumentumokra, 
amelyeket a létező szabványok nem fednek le 
(pl. kéziratok, elektronikus hálózaton lévő mű
vek illetve források).

A nemzeti ISBN ügynökségek éves 
beszámolói

A tanácskozáson résztvevő nemzeti ügy
nökségek éves írásos jelentéseiket előzetesen 
megküldték a Nemzetközi ISBN Ügynökségnek, 
amely gondoskodott arról, hogy minden résztve
vő áttekinthesse azokat, így csak jelentős fej
lesztésekről vagy változásokról számoltak be 
szóban.

A Magyar ISBN Iroda tevékenységét össze
foglaló jelentést mellékletben adjuk közre.

BOOKS IN PRINT KIADVÁNYOK KÖZÉP-KE- 
LET-EURÓPÁBAN:

A Varsói Könyvvásár alkalmából májusban 
az Európa Tanács ISBN értekezletet szervezett, 
amelyen a lengyel szakértőkön kívül Litvánia és 
Ukrajna is képviseltette magát. Giuseppe Vitiello 
úr, az Európa Tanács szakértője hangoztatta az 
ISBN alkalmazásának fontosságát a könyvszak

ma minden területén, valamint a Books in Print- 
ek kiadásának előnyeit a kelet-európai orszá
gokban is. Az Európa Tanács két angol nyelvű 
kiadványt Jelentetett meg a témával kapcsolat
ban azzal a javaslattal, hogy használatukat segí
tené, ha a könyvszakma szereplői saját nyel
vükre fordítva olvashatnák ezeket. (A két brosú
ra: Books In Print catalogues by Ingo-Eric M. 
Schmidt-Braul, 20 p. és ISBN. A unique identifier 
fór books and Information tool, 26 p. Mindkettő 
az Európa Tanács „Co-operation within the book 
Chain" c. sorozatában Jelent meg.) Tervezzük a 
két kiadvány magyarra fordítását és megjelen
tetését.

A Buchhándler Vereinlgung GmbH, Frank
furt, segítséget nyújt a Cseh Köztársaságnak és 
Oroszországnak Books in Print kiadványaik 
megjelentetéséhez és szándékában áll a többi 
közép- és kelet-európai országban is hasonló 
támogatást adni.

Országos és nemzetközi 
könyvstatisztika

Rosemarie Durand asszony, az Unesco 
képviselője vetette fel azt a gondolatot, hogy új
ra meg újra meg kell határozni, mi számít könyv
nek, tekintettel a sokféle hordozóra és előállítási 
módra. Az eltérő értelmezések lehetetlenné te
szik összevethető országos statisztikák és nem
zetközi statisztika készítését. Ugyancsak befo
lyásolják az ISBN-re alapozott statisztikákat az 
ISBN adás/alkalmazás területén mutatkozó elté
rő gyakorlatok.

A statisztikák készítése és a könyvforgal
mazás adatainak nyilvántartása, valamint az 
elektronikus rendelés egyre szélesebb körű ter
jedése kapcsán bontakozott ki vita arról, hogy 
lehet-e ezeket az ISBN-re alapozni. Angliában a 
terjesztési adatok ISBN-re alapozott elektronikus 
nyilvántartása nagy segítséget jelent kiadóknak 
és terjesztőknek egyaránt. Dávid Whitaker úr, a 
tanácskozás elnöke kifejtette: ahhoz, hogy jó 
statisztikát lehessen összeállítani, pontosan 
meg kell határozni, hogy miről és milyen adatok
ra van szükség. Ennek alapján az Unesco szá
mára is elfogadható nemzetközi szabvány ké
szülhetne, amelynek egyik legfontosabb pontja 
a „könyv” meghatározása. Magát a „könyvsta
tisztikát” a legtöbb országban azok a nemzeti 
könyvtárak illetve nemzeti bibliográfiai közpon
tok tudnák a leggazdaságosabban összeállítani, 
amelyek a nemzeti impresszum 80-90%-át kö- 
telespóldánykónt megkapják és feldolgozzák. 
Ugyanakkor nehezen képzelhető el megbízható
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adatokat kapni a megjelent könyvek valódi pél- 
dányszámáról, minthogy ez a legtöbb esetben a 
kiadók titka marad.

Nem-könyv típusú anyagok kezelése
Évek óta felmerülő probléma a nem-könyv 

típusú anyagok ISBN-nel való ellátásának napi 
gyakorlata. Vannak olyan kiadók, amelyek 
könyvek mellett játékkártyákat, kirakós játéko
kat (puzzle-okat) adnak ki, illetve olyan terjesz
tők, amelyek a könyvesboltokban bögréket, tri
kókat árusítanak, s ezeket a termékeket is ellát
ják ISBN-re alapozott EAN vonalkóddal, ami ellen 
a Nemzetközi Termékazonosító Társaság (EAN 
International) élénken tiltakozik. Allan Molllson úr, 
a londoni ISBN Ügynökség munkatársa össze
foglaló Jelentést készített, felsorolva azokat a 
bármely hordozón (nyomtatásban, hangkazet
tán, lemezen, CD-n, videón, filmen) megjelente
tett kiadványokat, amelyeknél megengedett az 
ISBN használata, s azokat, amelyeknél elfogad
hatatlan. Ez a munkaanyag alapul szolgálhat az 
EAN International-lel való tárgyalásokhoz. Ha
sonló témájú és megközelítésű anyagot állított 
össze a Holland, a Finn és az Izlandi ISBN Ügy
nökség. Az előterjesztések egybeszerkesztett 
változatát 1995 végére a nemzeti ügynökségek 
rendelkezésére fogják bocsátani a napi gyakor
lati munka támogatásához.

Nemzetközi ISBN Tanácskozás 
1996-ban

Az 1996. évi Nemzetközi ISBN Tanácsko
zásra október 10-11-én került kerül sor Ljublja
nában a Szlovén Nemzeti Könyvtárban, ahol az 
Internet-en elérhető ISBN és kiadói adatbázisok 
is napirendre kerülnek.

Melléklet

Beszámoló a Magyar ISBN Iroda 
tevékenységéről

(1994. október-1995. szeptember)’

1) Mióta működik a rendszer?

Az ISBN rendszer 22 éve működik Magyar- 
országon. A Magyar ISBN Irocja.í 974-ben alakult.

2) Az intézmény típusa, melynek keretei között 
a nemzeti ügynökség működik.

A Magyar ISBN Iroda az Országos Széché
nyi Könyvtárban működik, a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia, Könyvek Szerkesztősége kereté
ben, amely a Gyarapító és Feldolgozó Főosztály
hoz tartozik. A Magyar ISBN Iroda szoros együtt
működésben dolgozik a Magyar ISSN Irodával, 
minthogy ugyanazon főosztályhoz tartoznak. A 
múlt év során az Iroda kényelmesebb, nagyobb 
munkaszobába költözött és csatlakozott a 
könyvtár számítógépes hálózatához. Sajnálatos 
módon, a több éve épített kiadói adatbázis egy 
hálózati hiba miatt megsérült és helyreállítására 
sokáig nem volt remény. Azóta mind a program- 
rendszert, mind az adatbázist sikerült helyreállí
tani, de az elmúlt év adatait pótlólagosan kell 
rögzíteni a manuális nyilvántartásokból. A kiadói 
adatokat ezért két alkalommal csak gépelt listá
kon tudtuk megküldeni a PHD számára.

3) Az ISBN-nel azonosított kiadók száma

Az ISBN-nel azonosított kiadók száma 2201. 
Ebbe a számba mind a hivatásos, mind a nem hi
vatásos kiadók beletartoznak.

Hány jegyű azono- összesen,
sítókat utaltunk ki 1995 szeptember végéig

2 jegyű 11 (a rendelkezésre álló 20-ból)
3 jegyű 183 (az 500-ból)
4 jegyű 1500 (kifogyott)
5 jegyű 497 (az 5000-ből)

A négyjegyű kiadói azonosítók tartománya 
kimerült, ahogyan azt előre jeleztük múlt évi je
lentésünkben. A megfelelő tárgyalásokat köve
tően a Nemzetközi ISBN Ügynökség új, 9-es 
számjeggyel kezdődő négyjegyű tartományt je
lölt ki Magyarország számára. A magyar kiadói 
aznosítók számtartománya a következők szerint 
módosult:

Országazonosító Kiadói azonosítók

963 00-19
200-699 

7000-8499 
85 000-89 000 

9000-9999

A számtartomány kijelölésével egyidőben a 
Nemzetközi ISBN Ügynökség rendkívül segítő-

* A beszámoló a Nemzetközi ISBN Ügynökség által kidolgozott egységes szempontoknak megfelelően készült.
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készen megküldte az új tartományhoz rendelt 
könyvazonosítók ellenőrző és listázó programját 
mágneslemezen.

4) A Magyarországon megjelent könyvek hány 
százaléka van ellátva ISBN-nel?

Feltételezve, hogy minden kiadó küld köte- 
lespéldányt az Országos Széchényi Könyvtár
nak, a könyvek ellátottsága ISBN-nel 100%-os.

Az 1986 óta hatályos kötelespéldány-ren- 
delet értelmében a kiadóknak valamennyi kiad
ványukból 2-16 példányt kell a nemzeti könyv
tárhoz küldeniük, amely azokat továbbosztja a 
magyar könyvtári rendszerben. Az utóbbi öt év 
alatt végbement a hazai könyvkiadás teljes pri
vatizációja, aminek sajnálatos következménye, 
hogy sok kiadó nem hajlandó ilyen magas pél
dányszámban megküldeni kiadványait és töb
ben egyáltalán nem küldenek kötelespéldányt. 
1995-ben több mint ezer esetben reklamáltunk, 
ebből több mint 200 esetben eredménytelenül. 
Előkészületben van egy új kötelespóldány-jog- 
szabály, amely - reméljük - elfogadható lesz a 
kiadók számára.

5) Az elmúlt évben kiadott kiadói azonosítók 
száma

257 azonosítót utaltunk ki új kiadóknak 
1994. október eleje és 1995. szeptember vége 
között.

1974 és 1987 között, a Magyar ISBN Iroda 
fennállásának első 14 évében összesen 592 ki
adói azonosítót utaltunk ki. 1988-tól máig, azaz 
az utóbbi 8 óv alatt 1609-et, tehát majdnem há
romszor annyit, mint amennyit az előző 14 év
ben. Az évente megjelenő könyvek száma 
8000-8500.

6) Mennyire teljes a könyvek ISBN-nel való ellá
tottsága?

A hazai könyveknek kb. 75%-a jelenik meg 
belenyomtatott ISBN-nel. A többi számára a Ma
gyar ISBN Iroda utal ki utólag azonosítót, s az 
OSZK állományában lévő muzeális példányba 
be is vezeti a számo(ka)t. A kiadót levélben ér
tesíti az utólag kiutalt számról. A kiadóknak in
gyenesen megküldte az ISBN Útmutatót, mely 
gyakorlatilag elfogyott, ezért új kiadás megjelen
tetésére van szükség.

7) A könyvek hány százaléka szerepel ISBN-nel 
a nagyobb könyvjegyzékekben és bibliográfiák
ban?

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek 
Bibliográfiája teljes leírást közöl a Magyarorszá
gon megjelent könyvekről és brosúrákról, a hi
vatalos kiadványokról, térképekről és atlaszok
ról. Minden tételnél közli az ISBN-t, akár bele
nyomtatták a kiadványba, akár nem.

Az Országos Széchényi Könyvtár 1994-ben 
jelentette meg a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Könyvek 1976-1991 CD-ROM kiadását, amely 
102 961 bibliográfiai tételt és kb. 200 000 analiti
kus leírást tartalmaz a könyvekben megjelent 
részdokumentumokról HUNMARC formátumban, 
az ISO 2709-nek megfelelő szabványos rekord
szerkezetben. Az ISBN/ISSN Indexben mind a he
lyes, mind a helytelen számok alapján lehet ke
resni. A következő felújított kiadás tartalmazni 
fogja az 1992-1995 évek adatait. A CD-ROM 
közreadását legalább féléves gyakorisággal ter
vezi a könyvtár. 1996-tól a félhavi füzetek anya
ga mágneslemezen is kapható lesz ugyanebben 
a formátumban és rekordszerkezetben.

Az eddig elért eredmények ellenére sem ál
lítható, hogy a Magyarországon megjelent köny
vek bibliográfiai számbavétele hiánytalan, mert 
növekszik azoknak a száma, amelyekből nem 
érkezik kötelespéldány és más forrásból sem 
érkezik róluk információ.

8) Az EAN vonalkód használata

Az elmúlt években határozott érdeklődés mu
tatkozott a vonalkód iránt. A kiadók és a terjesztők 
egyaránt tervezik a szabványos EAN vonalkód be
vezetését. Becslésünk szerint a megjelent köny
veknek kb. 20%-án szerepel már vonalkód. Ez 4- 
szer több az előző évben jelentett 5%-nál.

Az Országos Széchényi Könyvtár pályáza
tot nyújtott be a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztériumhoz az EAN vonalkód ISBN-nel együtt 
történő szolgáltatására abban a reményben, 
hogy a bevezetés időszakára megkapja a szük
séges anyagi támogatást.

9) Mekkora az érdeklődés a nem-könyv jellegű 
anyag ISBN-nel való ellátására?

Magyarországon nem jellemző a nem 
nyomtatott könyvek körében az ISBN alkalma
zása, kivéve a térképeket. Elvétve kérnek csak 
ISBN-t kazettán, mágneslemezen vagy CD- 
ROM-on megjelenő könyvekre.

10) Az ISBN alkalmazási területei

ÚJ fejleményekre számíthatunk az ISBN 
használatában a könyvkereskedelem terén.
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Egyik legnagyobb hazai terjesztőnk megrendelte 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek adat
bázisa 1992- 1995-ös rekordjait, hogy Integrált 
rendszerébe átvegye a számára szükséges adato
kat, s hogy a forgalomba hozott könyveket szabvá 
nyos ISBN-re alapozott vonalkóddal tudja ellátni.

Az ISBN teljes körű használata az Országos 
Széchényi Könyvtárban a Magyar Nemzeti Bib

liográfia Könyvek adatbázisában valósul meg, 
amelyben az on-line keresés mind a hazai, mind 
a külföldi használók számára lehetővé vált. Az 
ISBN használata más könyvtári tevékenységek 
ellátását - pl. könyvtárközi kölcsönzés, gyarapí
tás - is segíti.

Berke Barnabásné

Petrik-emlékülés
4

A Magyai könyvtárosok Egyesülete Biblio
gráfiai Szekciója és az Országos Széchényi 
Könyvtár közös rendezésében, a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése er
kölcsi támogatásával, 1995. október 3-án, Petrik 
Géza születésének 150. évfordulóján, a könyv
tárosok és bibliográfusok emlékülést tartottak 
az OSZK előadótermében. A jeles ünnepről a Pe
tőfi rádió Zene-szó műsora szeptember 29-én 
előzetes tájékoztatást adott egy riportban, ame
lyet Varga Sándorral, a tudós könyvkereskedő
vel készítettek.

Petrik Géza életéről, munkásságáról Kégli 
Ferenc, az OSZK osztályvezető-helyettese tar
tott korrekt, az életművet teljesen bemutató elő
adást. Petrik könyvkereskedőként, antikvárius
ként, könyvészeti szaklap kiadójaként hányatott 
sorsot élt meg, míg 1880-ban fölszámolta üzle
tét, s ettől kezdve minden idejét a Magyar Köny- 
vészet köteteire és egyéb bibliográfiai munkáira 
fordította. Az előadás érzékletesen ecsetelte a 
nagy bibliográfus törekvéseit, megszállottságát, 
példátlan munkabírását, szakmai elkötelezettsé
gét, aki két évszázad bibliográfiájának egysze
mélyes összeállítója, kiadója, terjesztője volt.

Varga Sándor, a Petrik-bibliográfiák ki
adástörténetének kutatója, így összegezte elő
adásának célját: „...szeretném fölvázolni azt a 
szerepet, amit a könyvkereskedők a nemzeti 
bibliográfia ügyében tettek.” A főként könyv
tárosokból, bibliográfusokból álló hallgatóság 
számára különösen érdekes volt a kiadói, ter
jesztői tevékenység kulisszatitkait is megismer
ni, az előadó pedig gondoskodott arról, hogy az 
anyagi gondokról Is élethű képet kapjunk. Idé
zett például Petrik Géza 1907-es fizetési felhívá
sából: ....elhatároztam, hogy .Kalauz az 1901-
1906. évi magyar irodalomban’ címmel kiadom 
magam a legutóbbi években megjelent magyar

könyvek jegyzékét, ha azt Kartárs urak előre is 
biztosítják, szíves megrendeléseikkel költsé
geim födözését.” Lám, nincs új a nap alatt, bib
liográfiát soha nem ehetett nyereséggel megje
lentetni. S hogy mi az ára a megjelent műnek? 
Egy példa az előadásból: az 1886-1900-as 
Könyvészét egyes füzeteit 1907-ben 4 koroná
ért meg lehetett kapni, tehát az akkor már meg
jelent hót füzet 28 korona volt, vagy 16 kg ser
téscomb ára.

Petrik tisztánlátását a bibliográfiai munkára 
vonatkozóan Kégli Ferenc idézte előadásában: 
„Teljes öntudatával bírok annak, hogy munkám

Poprády Géza főigazgató megnyitja az emlékülést
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egészen teljes nem lehet; Az utódok, az 
OSZK Könyvelosztójának, majd a Retrospektív 
Bibliográfiai Osztálynak, napjainkban pedig a 
Régi Nyomtatványok Szerkesztőségének mun
katársai már az 1950-es években elkezdték azt 
a mai napig tartó gyűjtőmunkát, melynek ered
ményeképpen sorra megjelentek a Petrik-biblio- 
gráflák kiegészítő kötetei. Erről az RMNYSZ 
munkatársa, Pavercsik Ilona beszélt olyan 
szakmai elkötelezettséggel, mely méltó Petrik 
életműve folytatóihoz. A munkálatokat az 50-es 
évektől napjainkig Borsa Gedeon, az OSZK tu
dós bibliográfusa irányítja.

Gazda István tudománytörténésznek a Pét 
rlk-blbliográfiák művelődéstörténetihelyéről tar
tott érdekes, lendületes előadása sokunk számá
ra új megvilágításba helyezte a 19. század tudo
mányos és kulturális életét. Az előadó a Bach- 
korszak számos tudományos eredményét az 
előző korokban, főleg a reformkorban megkez
dődött folyamatokhoz kapcsolva ismertette, kü
lönösen hangsúlyozva a forrásfeltáró tevékeny
séget. A korszak három nagy bibliográfusának: 
Szabó Károlynak, id. Szinnyei Józsefnek és Pet
rik Gézának éppen ez a kor adott lehetőséget 
nagy jelentőségű bibliográfiák megjelentetésére.

Szabó Sándor, az ELTE tanszékvezető ta
nára a retrospektív nemzeti bibliográfiát tekin
tette át Petriktől napjainkig. Hangsúlyozta az 
OSZK jelentőségét „a bibliográfiai munka Intéz
ményes kereteinek” megteremtésében, s külö
nösen Fitz József főigazgató szerepét, aki fon
tosnak tartotta a nemzeti bibliográfiában a foly
tonosságot, tehát a kurrens és a retrospektív 
bibliográfia összekapcsolódását. A jelenlevők 
egyetértésével találkozott az a gondolat, amit 
bibliográfia gyűjtőkörével, ennek néhány problé
más kérdésével kapcsolatban hallottunk.

Berke Barnabásné, az OSZK főosztályve
zetője, folytatva az előbbi előadás vonalát, a 
nemzeti bloliográfia mai helyzetét ismertette. A 
nemzeti könyvtár bibliográfiai műhelye több osz
tályra tagozódik, mégis pontosan megtervezett, 
egységes nemzeti bibliográfiai rendszerről van 
szó. Petrik Géza egyszemélyes vállalkozásához 
képest micsoda változás! A számítógép világá
ban élünk, ehhez igazodik a bibliográfiai munka 
és az ebből eredő szolgáltatások. Szó volt a 
gondokról is: a nem megfelelő kötelespéldány- 
szolgáltatásról, az új típusú dokumentumokkal 
kapcsolatos gyűjtőköri problémákról, valamint a 
nemzeti bibliográfiai feldolgozás felelősségéről.

Petrik Géza sírjánál a Farkasréti temetőben
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Sorrendben utolsó előadóként Zöld Ferenc 
a nemzeti bibliográfia és a kereskedelmi bibliog
ráfiák könyvkiadási hasznosítását elemezte. A 
kiadók döntéseit egy adott mű megjelentetésé
vel kapcsolatban sok minden befolyásolhatja,

Somkuti Gabriella emlékezik 
Petrik Géza sírjánál

többek között az Is, hogy az adott szakterületen 
mi és mikor jelent meg, s ebben nagy segítséget 
jelentenek a szakbibliográfiák és a nemzeti bib
liográfia. Az Akadémiai Kiadó és Nyomda Igaz
gatója a mai könyvkiadás néhány anomáliáját Is 
szóba hozta, éppen hogy érintőlegesen, köve
tendő példaként említve Petrik Géza „szakma 
iránti elkötelezettségét”.

A résztvevők szemmel láthatóan értékelték 
a színvonalas, értékes és egyben meghitt ün
nepséget, amelyet délidőben egy szerény ven
déglátással frissítettek a szervezők. Az egyik 
legnagyobb elismerést Fügedi Péternétől kaptuk 
(fiatal munkatársaink talán csak a szakirodalom
ból ismerik az OSZK nagy tisztelettel övezett volt 
főosztályvezetőjének a nevét), aki azt mondta, 
hogy ez igazi ünnep volt. Valóban mi is így érez
tük. Ünnepeltük Petrik Gézát, s jó érzés, hogy 
ebből az ünnepi fénysugárból kicsit a mai biblio
gráfusok is kaptak.

Az igazán szép nap záró aktusaként néhá- 
nyan elzarándokoltunk a Farkasréti temetőbe. A 
kegyelet koszorúját Somkúti Gabriella (az 
OSZK volt osztályvezetője) megemlékező sza
vai kíséretében helyeztük el, akinek kezdemé
nyezésére Petrik Géza sírját évekkel ezelőtt 
rendbe hozatta a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete, azóta pedig két elkötelezett bibliográfus, 
Varga Katalin és Nagy Csaba, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum munkatársai gondoskodnak arról, hogy 
a nagy bibliográfus ápolt, hozzá méltó sírban 
nyugodjék.

Nagy Zsolt né

★
A Petrik-bibliográfia kiegészítései

Tisztelt Emlékülés, Hölgyeim és Uraim!

Nemzeti könyvtár vagyunk - a nemzet 
könyvtárának munkatársaiként újra és újra, 
mind magasabb színvonalra törekedve vállal
nunk kell a hazai könyvtárügy rendszerében 
ránk háruló feladatokat, jelesül osztályunknak, a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesz
tőségének a régi magyar vonatkozású könyvek 
bibliográfiáinak elkészítését. Kiadványaink kö
zül nem szólok itt a „Régi Magyarországi Nyom- 
tatványok"-ról, a „Régi Magyar Könyvtár” III. kö
tetének a kiegészítéseiről, a „Régi Magyarorszá
gi Szerzők" című névjegyzékről, csak a 18. szá

zad egészét felölelő munkánkról, a Petrik-bib
liográfia kiegészítéséről.

A Petrik-bibliográfiák megjelenése óta több 
mint fél évszázad telt el, míg a könyvtáros-társa
dalom felismerte: minden tisztelet ellenére, 
amellyel a tudós-könyvkereskedő-bibliográfus 
személyének és művének adózunk, a 20. szá
zad második felében már nem elegendő, és igé
nyes könyvtáros-bibliográfus nem is elégedhet 
meg csak a múlt századi bibliográfia használatá
val. Ha a második világháború sok szenvedésé
re, pusztítására, könyvgyűjtemények menekí
tett, majd elpusztult, elrabolt értékeire, elhagyott 
kastélyok könyvtáraira gondolunk, majd évek-

* A Petrik-emlékülésen elhangzott előadás, megjelenik a „Petrik Géza emlékezete” című kötetben.
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kel később, az 1950-es évek elején a könyv
szakma tulajdonviszonyaiban véghezvitt erő
szakos változtatásokra, nem csodálkozhatunk, 
hogy e gondolat ekkortájt megérlelődött. Köz
vetlenül a háború befejezése után könyvtáros- 
muzeológus-levóltáros szakemberek járták az 
országot, hogy az elhagyott gyűjteményeket mi
nél előbb biztonságba helyezzék. Egyes szerze
tesrendek feloszlatása, rendházak megszünteté
se után pedig az Országos Könyvtári Központ 
munkatársai Igyekeztek gondoskodni a gazdát
lanul maradt egyházi gyűjteményekről. Mind
ezek a könyvgyűjtemények és az államosított 
könyvesboltok, antikváriumok könyvanyaga a 
fővárosba került, több mint egy tucat kijelölt 
könyvraktárba, ahol a sokmilliós könyvanyagot 
már eleve a beszállításkor szortírozva, a későb
bi hasznosítás szempontjait figyelembe véve 
halmozták fel és különítették el. (Közismert, 
hogy néhány nagy egyházi gyűjtemény mégis a 
helyén maradt: a nagyértékű zirci cisztercita 
könyvtár és a gyöngyösi ferences könyvtár az 
OSZK szakmai felügyelete alá került.) Az említett 
hatalmas könyvanyagnak a kiválogatására - el
sősorban a nemzeti könyvtár, ill. más tudo
mányos és regionális nagy könyvtár szempontjai 
szerint - hozták létre a Könyvelosztót a Széché
nyi Könyvtár szervezetén belül. A Könyvelosztó 
számos raktára közül legjelentősebb a Kiscelli 
Múzeum volt, amelynek folyosóin 4-5 méter ma
gasságig voltak feltornyozva a beszállított és 
már külföldi ill. hazai nyomtatványok szerint 
szétválasztott 1850 előtti könyvek.

A Könyvelosztóban, azon az osztályon, 
melynek dolgozóit sokan lebecsülték a túlzottan 
nehéz fizikai munka miatt, nem tekintve az álta
luk kifejtett nehéz szellemi munkát -, a Könyv
elosztóban állították mégis össze igen hossza
dalmas munkával az első pótkötetet Petrik Géza 
1712-1860 közötti bibliográfiájához. Az OSZK 
jelenkori történetének megírásakor feltétlenül 
meg kell emlékeznünk arról a lelkes csapatról, 
amely itt dolgozott: többek között Seligmann Gé- 
záné Ranschburg Irénről, a neves antikvárus lá
nyáról, Markos Béláról, Bayer Lászlónéról, 
Schultz Liliről, Szlgethy Jolánról, Simon Gáborné- 
ról és vezetőként a fiatal Borsa Gedeonról, aki 
ekkor még tudósként pályakezdő volt, de má
sokra is átragadó nagy energiája, hallatlan mun
kabírása és kiváló szervezőképessége tartotta 
lendületben a csoportot. Könyvesek és nem 
szakmabeliek is dolgoztak Itt, olyan „osztály
idegen elemek", akiknek ezt a nehéz fizikai 
munkát is el kellett vállalniuk, s akiket műveltsé
gük, széles körű idegennyelv-tudásuk segített

abban, hogy ilyen körülmények között Is mara
dandó teljesítményt hozzanak létre. S mindezt 
tulajdonképpen alapfeladatuk ellátása mellett, 
hiszen a Könyvelosztónak elsődleges feladata a 
megszámlálhatatlan mennyiségű külföldi és ha
zai könyv adott szempontok szerinti csoportosí
tása, jegyzékbe foglalása volt, a hazai könyv
táraknak való felajánlás céljával. A Széchényi 
Könyvtár, mint nemzeti könyvtár valóban „lefö
lözte” ezt a hatalmas könyvanyagot, hogy telje
sebbé tegye gyűjteményét, és muzeális példá
nyokat Is hozzon létre, hiszen addig csak egy- 
egy példányban jutott kötelespéldány a nemzeti 
könyvtár éllományába.

A nemzeti könyvtár szempontjai nemcsak 
azt jelentették, hogy a Széchényi Könyvtár min
den más könyvtárat megelőzve jutott bármilyen 
igényelt könyvanyaghoz, hanem egyben azt is 
meghatározta, hogy a Könyvelosztóban a ma
gyar vonatkozású könyvanyag kapta a legna
gyobb figyelmet. Itt figyeltek fel arra, hogy mi
lyen sok könyv nem található meg Petrik Géza 
bibliográfiájában. Az 1711-ig terjedő Régi Ma
gyar Könyvtár, Szabó Károly bibliográfiája a mai 
kiegészítések szemszögéből nézve nem olyan 
hiányos, mint a 18. század bibliográfiája - ami 
elsősorban azzal magyarázható, hogy Petrik Gé
za mindössze három nagy budapesti könyvtár 
vonatkozó anyagából állította össze bibliográfiá
ját. Ezért volt nagy jelentősége, hogy a Széché
nyi Könyvtárban már az 1950-es évek közepén 
elhatározták egy pótkötet készítését az 1712- 
1860 közötti Petrik-bibllográfiához, de már csak 
az 1800. évig haladva időben. Az anyag kiválo
gatását túlnyomórészt a Könyvelosztó munka
társai végezték, magának a címleírásoknak mo
dern követelmények szerinti elkészítésére pedig 
a Retrospektív bibliográfiai osztály vezetője, 
Komjáthy Miklósnó kapott megbízást. A kötet 
szellemi atyja azonban - mint az eddigiekből 
egyértelműen kitűnik - Borsa Gedeon volt. Az 
első bibliográfiai pótkötet - elnevezése a Petrik- 
bibliográfia számozását folytatva: Petrik V. kö
tet - több évtizedes munkát követően csak 
1971-ben látott napvilágot: azután, hogy a Könyv
elosztó munkatársai munkájuk legnehezebb 
szakaszán már túljutottak.

A Petrik V. kötet összesen 7660 tételt tartal
maz, és ezzel kétharmaddal növelte meg a Pet
rik Géza által leírt 18. századi könyvcímek szá
mát. (Petrik Géza bibliográfiájából az 1712-1800 
közötti könyvcímek száma 11 630 volt.) Az V. 
kötet szinte minden leírása autopszia alapján 
készült; kivételt képeznek egyes bibliográfiák
ból könyv kézbe vétele nélkül átvett leírások
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(példaként csak a Knihopis cseh bibliográfiára, 
Trausch erdélyi német vonatkozású Schriftstel- 
ler-LexIkonára, Glósz csíksomlyói nyomtatvány
jegyzékére, valamint Benda-lrinyl kitűnő deb
receni nyomdamonográfiájára utalunk). Nagy
számú, eddig a bibliográfiai gyakorlatban figye
lemre nem méltatott egyleveles nyomtatvány 
adata is bekerült a kötetbe. Az Itt kialakított el
vek - mely nyomtatványt ne vegyenek fel a 
bibliográfiába - a további pótlásokat is megha
tározták, pl. az 1750 utáni hivatalos, ún. levéltári 
jellegű nyomtatványokat hiába keresnénk a Pet- 
rlk-pótkötetekben. A Petrik V. kötet legszembe
tűnőbb újdonsága a liber gradualisok részletező 
leírása volt. A jezsuita akadémiákon ugyanazt a 
történeti, teológiai vagy egyéb témájú művet az 
egyes vizsgákra több alkalommal, sokféle válto
zatban kiadták - s a korabeli könyvtermés vizs
gálatánál ez számos nehézséget okoz. A bibliog
ráfia új formai megoldása, hogy megkülönbözteti 
a kis terjedelmű, újonnan nyomtatott részt és 
magát a főművet, amelynek impresszumadatait 
Is megadja.

Hogy az 1712-1800 közötti időszak ma
gyarországi könyvtermóse áttekinthetővé vál
jon, a Petrik l-IV. kötetek vonatkozó részének 
kiírásával és a Petrik V. kötet tételleírásainak 
hozzákapcsolásával a Petrik V. kötettel párhu
zamosan elkészült a Petrik VI. kötet is, az egész 
1712-1800 közötti időszakasz nyomda- III. ki- 
adásihely-mutatója. Szerkesztője Markos Béla 
volt. A Petrik VI. kötet csak rövid címeket, cím
kezdetet ad, a nyomda- és kiadóhelyek ábécé
jében, azon belül pedig időrendben, és utal a 
Petrik-kötetek lapszámára, ahol a részletes bib
liográfiai leírás olvasható. A bibliográfiai mutató
kötet a végén a magyar nyomdák és kiadók tör
ténetére vonatkozó források felsorolásával egé
szül ki. A kötet használatánál a legnagyobb ne
hézséget a kettős, néhol hármas nyomdahelyek 
besorolása okozza (pl. Landerer-nyomda műkö
dött Pozsonyban, Pesten és Kassán Is, az imp
resszumban így mindegyik város vagy két vá
ros Is szerepelhet), és az impresszumukban elté
rő kiadási III. nyomtatási helyet közlő kiadvá
nyok párhuzamos besorolása mind a nyomda- 
helyeknél, mind a kiadóhelyeknól. E nehézsége
ket azonban nincs szándékunkban eltúlozni: az 
1971-ben megjelent Petrik VI. kötet a maga mű
fajában ma is pótolhatatlan mű, alapvető segéd
könyv a kutatók számára.

A Petrik-bibllográfia kiegészítő munkálatai
ban alapvetően két munkaszakasz különböztet
hető meg: az első az 1950-es és 1960-as évek
ben, eredménye a Petrik V. kötet, s ehhez járult

az említett nyomdamutató - a második 1974- 
ben vette kezdetét, mintegy másfél évtizedig 
tartott és két újabb kötet kiadását eredményez
te, ismételten a Széchényi Könyvtár kiadásában. 
Ez utóbbi munkát már az időközben (az 1960-as 
években) létrehozott „Régi Magyarországi 
Nyomtatványok Szerkesztősége” munkatársai 
végezték, Borsa Gedeon irányításával. Az osz
tály feladata alapvetően az RMNy-bibliográfia 
1700-lg terjedő köteteinek kiadása, mégis en
nek a - külföldön Is elismert - tudományos szin
tű bibliográfiának a szempontjából igen hasznos 
és körültekintő döntés volt a 18. századi munká
latok folytatása az osztály keretén belül. A 
Könyvelosztóban - az óriási mennyiség dacára 
mégiscsak véletlenszerűen gyűlt össze a könyv
anyag - s ezt az esetlegességet csak tervszerű 
és széles hatókörű munkával lehet kiküszöbölni, 
olyan munkatársakkal, akiknek eleve munkakö
ri feladatukká vált a tudományos szintű bibliog
ráfiai munka.

1974-ben a Kulturális és Oktatási Minisztéri
um III. a könyvtári, levéltári és múzeumi főosztály 
támogatásával kérdőívek mentek ki az ország 
minden állami és egyházi, tudományos és köz- 
művelődési, múzeumi s iskolai könyvtárába, 
hogy felmérjék az 1800-ig terjedő hungarica- 
anyagot. (Itt csak előzetes becslésről volt szó. Az 
iskolai könyvtárakról az Országos Pedagógiai 
Könyvtár gyűjtötte össze az információkat, a 
plébániai könyvtárakról a püspöki könyvtárak.) 
A felmérés után indult meg magukban az egyes 
gyűjteményekben a leíró munka, azaz a régi 
hungarica-anyag bejelentése az OSZK RMNy- 
Szerkesztőségének. Az RMNy-Szerkesztőségen 
belül kialakított 18. századi munkacsoport fel
adata az adatok elrendezése, egy kartotékrend
szerből álló példánynyilvántartás létrehozása 
volt és a munka előrehaladtával egy bibliográfiai 
pótkötet majdani összeállítása. A csoportot Vá
sárhelyi Judit, majd később Pavercsik Ilona ve
zette, s átlag tíz főből állt, Jól tájékozott, művelt, 
több nyelven beszélő, többnyire nyugdíjas kollé
gákból, akikkel sajnos ma már nem dolgozha
tunk együtt.

A hazai könyvtáraknak a 18. századi anya
gukat összeállító munkája (cédula vagy lista for
májában) összességében véve lassan haladt: a 
nagy könyvtárakban a túlzottan nagy anyag, a 
kis gyűjteményekben Inkább szakemberhiány 
miatt. (A legnagyobb könyvtárak anyaga olyan 
sok volt, hogy 18. századi bejelentéseiket már 
egy nyomtatott Petrik VI. kötetbe írták be, a cí
mek mellé írva saját jelzeteiket.) A bejelentések
nél általában nem vártunk bibliográfiai órtóke-

13



lést, azaz Petrik-lapszám feltüntetését, mégis 
sok könyvtáros szakmai igényességből eleve 
megadta azt, ezzel Is segítve munkánkat. - A 
magyarországi könyvgyűjtemények egészén 
belül különösen fontos szerep Jutott az egyházi 
könyvtáraknak, amelyek más könyvtáraknál ré
gebben Jöttek létre s állományuk tetemes része 
régi könyv volt. Úgy érezzük, hogy az RMNy- 
Szerkesztőség és ezen gyűjtemények közös 
munkája az idők során megerősítette a nemzeti 
könyvtár és egyházi könyvtárak munkatársai
nak jó kapcsolatát. (Más munkaterületen, az 
egyházi gyűjtemények legnagyobb értékeinek 
restaurálásánál vagy az egyházi könyvtárak 
kézirat-katalógusainak kiadásánál közvetlen 
hasznot is jelentett és jelent az OSZK-val való 
kapcsolat az egyházi könyvtárak számára.)

A magyarországi adatgyűjtésnél csak any- 
nyiban használom a „közös munka" kifejezést, 
amennyiben a bejelentések kiértékelése sok 
„vesződséget” jelentett, még inkább az ezekre 
épülő nyilvántartási rendszer létrehozása. Azt se 
felejtsük el, hogy az OSZK-nak saját 18. századi 
nagyon gazdag könyvállományát is előzetesen 
ki kellett értékelnie. A már említett 18. századi 
hazai nyomtatványok országos példánynyilván
tartása, amely az RMNy-Szerkesztősóg munka
szobájában található, folyamatosan bővül és ma 
már több mint 200 ezer, hazai és külföldi gyűjte
ményben regisztrált példány adatait tartalmazza.

A hazai adatgyűjtésnél nagyobb problémát 
jelentett a külföldi könyvtárakban történő bibli
ográfiai adatgyűjtés. Ezt általában az RMNy- 
Szerkesztőség munkatársai végezték egy-két 
hetes kutatóutakon, az egyes könyvtárak alfa
betikus vagy más szempont szerint rendezett 
katalógusaiból fáradságos munkával kigyűjtve a 
magyar vonatkozású adatokat. A környező or
szágok nagy nemzeti könyvtáraiba, de más je
lentős történeti értékű gyűjteményekbe is évről- 
évre vissza kellett járni, hogy minél előbb befe
jeződhessen egy adott könyvtárban az anyag
gyűjtés. De még külföldön is előfordult az, ami a 
magyarországi könyvtáraknál általános volt: cé
dulákon a saját hungarica-állomány bejelentése. 
A szlovák nemzeti könyvtártól, a túrócszentmár- 
toni Matica slovenskától így kaptunk az éppen 
akkor feldolgozott törzsgyűjteményről, III. annak 
egy részéről cédulákat. Saját magunknak is so
kat kellett dolgoznunk, mégis ez az „ajándék" a 
két könyvtár jó kapcsolatának egyértelmű bizo
nyítéka. (Csak egy mondat kitérő: ezt megelőző
en az RMNy-Szerkesztőség adott teljesen új, is
meretlen bibliográfiai adatokat Ján Őaplovic 
szlovák nemzeti bibliográfiája számára, s való

színűleg ezért kaptuk meg a martini könyvtár 
akkori főigazgatójának jóindulatú támogatását.) 
Tőlünk nyugatra elsősorban Ausztriára, Dél-Né- 
metországra és Csehországra terjedt ki a gyűj
tés, északra Lengyelországra és Szlovákiára, 
délre pedig Jugoszláviára, a lehetőség szerint 
minden, tehát kisebb, történeti értékű gyűjtemé
nyekre is. Ahol központi katalógus létezett már, 
ott természetesen annak adatait Igyekeztünk 
excerptálni. Jó néhány felfedezést annak kö
szönhetünk, hogy külföldi könyvtárakban egyes 
magyar nyelvű könyvek jobban megőrződtek, 
mint itthon, ahol a könyvek egy részét szinte 
„ronggyá olvasták”. A katalógusból végzett 
adatgyűjtés, bár így elmondva Igen egyszerűnek 
tűnik, nem volt az: nemcsak a lehetséges hely
neveket kellett két-három nyelven „kapásból” 
tudnunk (hiszen csak magyarországi III. külföldi 
magyar nyelvű művek, adatait írtuk ki a kataló
gusból), hanem a katalógus egy-két, a magyar 
nyelv nem ismeretéből adódó hibájára is rá kel
lett jönnünk. Nevezetes például Borsa Gedeon 
felfedezése, aki a stuttgarti Landesbibliothekban 
megtalálta az addig csak hírből ismert 1560. évi 
kiadású Huszár Gál-ónekeskönyvet: „A keresz
tyéni gyülekezetben való isteni dicséretek” című 
kiadványt a „Cheretec” címszó alatt, amely a 
„dicheretec” szó utolsó három szótagja, amit a 
könyv címlapján nagyobb betűvel külön sorba 
nyomtattak.

Az RMNy-Szerkesztőség munkatársainak 
külföldi útjai, annak eredményei nemcsak a 17. 
századi és főleg a 18. századi bibliográfiát gaz
dagították, hanem - legalábbis részben - alapul 
szolgáltak a „Hungarika-anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke” sorozat egyes, orszá
gonként kiadott köteteihez (itt természetesen 
csak azokról az országokról van szó, ahol sokat 
jártunk, pl. Ausztria, NDK, NSZK.) Ami a saját 
anyaggyűjtésünket illeti: osztrák, német területen 
az adatgyűjtésünk lényegében befejeződött, 
Szlovákiában majdnem, néhány, az előző év
tizedben még meg nem közelíthető egyházi 
könyvtár kivételével; jugoszláviai gyűjtésünk is 
viszonylag teljesnek mondható - itt sajnos van 
olyan hírünk, hogy pl. egy vajdasági ferences 
könyvtárban, Bácson, ahol mi dolgoztunk, az 
épületet a háború során a szerbek felgyújtották, 
tönkretevő a horvát egyház tulajdonában lévő 
gyűjteményt - így az általunk készített könyv- 
tárjegyzóknek még történeti értéke is lehet. A 
70-es évek közepétől a 80-as évek közepéig, 
amíg a hazai, majd külföldi adatgyűjtés túlnyomó 
része lezajlott, nem kutathattunk a Szovjet
unióban, hiszen számunkra a magyarlakta Kár
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pátalja, Ungvár volt érdekes és nem Moszkva 
vagy Kijev kisszámú hungarica-anyagot felmu
tató könyvtárai. Egyáltalán nem kutathattunk er
délyi könyvtárakban (utoljára a 60-as évek ele
jén tisztázott néhány magyar kutató egy-két 
RMK-problémát Erdélyben), pedig mindenütt, de 
elsősorban mégis a leggazdagabb kolozsvári 
gyűjteményekben és a marosvásárhelyi Teleki- 
tékában volna égetően fontos dolgoznunk.

A Petrik-bibliográfia kiegészítő munkálatai
nak második szakasza a két pótkötet megszer
kesztésével zárult le az 1980-as évek végén. A 
Petrik VII. kötet tartalmazza a mintegy másfél 
évtizedes munka során összegyűlt új bibliográ
fiai adatok túlnyomó részét: szám szerint 5364 
tételt. A különleges leírást követelő nyomtatvá
nyok (színlapok, szentképek, gyászjelentések) 
nagy száma (több mint 1300) veszélyeztette vol
na a kötet áttekinthetőségét, ezért az anyag a 
következő, Petrik Vili. kötetbe lett átrakva. Mind 
a Petrik VII., mind a Petrik Vili. kötet tételszáma 
együttesen közel 40%-kal növelte a 18. századi 
ismert hungarica-nyomtatványok számát. A Pet
rik VII. kötet lényegében az V. kötet formai meg
oldásait követi, évköre azonban már nem 1712— 
1800, hanem 1701-1800, vagyis mechanikusan 
egy évszázad. 1989-ben jelent meg az OSZK ki
adásában, szerkesztette Pavercsik Ilona.

A Petrik VII. kötet 1991-ben látott napvilá
got, és Ecsedy Judit szerkesztette. A kötet a már 
említett egyleveles nyomtatványokon kívül 
(színlapok, szentképek, gyászjelentések) a Pet
rik VII. kötethez készült nyomdamutatót tartal
mazza. Nagy értéke, hogy a szerkesztő nyom
da történészként a hely nélküli nyomtatványok 
jelentős részét már megbízhatóan lokalizálni 
tudta. Korábban felmerült a gondolat, hogy a 
Petrik VI. kötetet és az újonnan elkészült nyom
damutatót össze kellene olvasztani, hogy a kuta
tónak csak egy helyen kelljen keresnie a 18. 
századi magyarországi könyvtermés adatait. Ezt 
a kínálkozó megoldást azonban az anyagi támo
gatás csökkenése miatt, s idő hiányában is elve
tettük. - Anyagi támogatásról eddig nem esett 
szó; Itt csak annyit említenék meg, hogy mind az 
OSZK, mind a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatási támogatásának nagy része volt abban, 
hogy ezeket a köteteket, ha az eredeti tervhez 
képest kicsit késve is, de le tudtuk tenni az asz
talra. Az új Petrik-kötetek kiadási költségeit is a 
Széchényi Könyvtár fedezte. (Akadémiai támo
gatással, az Akadémiai Kiadó kiadványaként 
publikáljuk viszont az RMNy-bibliográfia egyes 
köteteit.)

Az igényesen végzett bibliográfiai gyűjtő
munkát tulajdonképpen soha nem lehet befejez
ni. Nem a túlzott szakmai igényesség mondatja 
velem e szavakat: egyszerűen csak azt a tényt 
szeretném közölni, hogy a legjobb szándékunk 
ellenére is hiányosságok vannak mind a ma
gyarországi, mind a külföldi adatgyűjtésünkben. 
Továbbra is rendkívül fontos számunkra a jó 
kapcsolat megőrzése a régi könyvanyagot gon
dozó hazai könyvtárakkal; az eddig általunk 
nem nyilvántartott állományrészek bejelentését, 
az újonnan vásárolt könyvek címeinek megkül
dését ezután is kérjük tőlük. Általában be Is je
lentik új anyagukat, hiszen tudják, hogy a nálunk 
vezetett példánynyilvántartás, amelyet minden 
új adattal kiegészítünk, minden érdeklődő szá
mára könyvtárunkban rendelkezésre áll. A rend
szeres bejelentésekre jó példaként említhetem a 
miskolci Lóvay József Könyvtárat, amely évente 
megküldi nekünk gyarapodási listáját, sőt régi 
hungarica-állományáról saját katalógust is publi
kált. Az RMNy-Szerkesztőség számára a külföldi 
anyaggyűjtés feladata továbbra is napirenden 
maradt. A Petrik VII. és Vili. kötet kiadása óta 
már sikerült feltérképezni Ukrajnában az ungvári 
egyetemi könyvtárat, több lembergi gyűjte
ményt, Szlovákiában befejezni a gyűjtést a po
zsonyi evangélikus líceumban (mindegyik mun
ka szép eredményt, számos unikumot hozott - 
már közel hatszáz újabb kiegészítésünk van a 
18. századi bibliográfiához), és még nem tettünk 
le arról a reményről, hogy Romániában is kutat
hatunk és jó kapcsolatokat alakíthatunk ki régi 
könyvvel foglalkozó román kollégáinkkal. Feltett 
szándékunk, még ha jelenleg nem is valósulhat 
meg, a 18. század részletesebb, tudományos 
színvonalú hungarica-bibliográfiájának kidolgo
zása; s ennek a tudományos színvonalnak a biz
tosítása érdekében kell állandóan nyomon kö
vetnünk elsősorban a szomszéd országok ezlrá- 
nyú munkásságát, figyelni a megjelent tanul
mányokat és bibliográfiákat, és itthon is, 
amennyire mód van rá, mind több történeti for
rást bekapcsolni bibliográfiai adatgyűjtő mun
kánkba, hogy a példányban már nem fennma
radt egykori művek adatait is megőrizzük a tör
téneti, irodalomtörténeti kutatás hasznára, múl
tunk mind jobb megismerése érdekében.

Pavercsik Hona

«£?
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Az ismertetett ill. említett bibliográfiák, tanulmányok:

Régi Magyarországi Nyomtatványok. 1. kötet: 
1473-1600. Összeáll.: Borsa Gedeon, Her- 
vay Ferenc, Holl Béla, Káfer István és Kele- 
csényl Ákos. Bp„ 1971, Akadémiai Kiadó. -
2. kötet: 1601-1635. Összeáll.: Borsa Gede
on, Hervay Ferenc és Holl Béla; Fazakas Jó
zsef, Heltal János, Kelecsényi Ákos és Vá
sárhelyi Judit közreműködésével. Bp., 1983, 
Akadémiai Kiadó.

Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi Magyar 
Könyvtár III. kötet. Magyar szerzőktől kül
földön 1480-tól 1711-lg megjelent nem ma
gyar nyelvű nyomtatványoknak könyvé
szeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, 
javítások. Összeáll.: Dörnyel Sándor és 
Szálka Irma. 1-4. Bp., 1990-1993, Országos 
Széchényi Könyvtár.

Magyarország bibliographiája 1712-1860. V. 
Pótlások Petrik Géza Magyarország bib
liographiája 1712-1860 c. művének 4. 
kötetéhez. Az 1712-1800 között megje
lent magyarországi (és külföldi magyar 
nyelvű) nyomtatványok. Szerk. Komjáthy 
Miklósnó. Bp., 1971, Országos Széchényi 
Könyvtár.

Magyarország bibliographiája 1712-1860. VI. 
Nyomda- és kiadástörténeti mutató. Szerk. 
Markos Béla. Bp., 1972.

Magyarország bibliographiája 1712-1860. VII. 
Pótlások. Pavercsik Ilona. Bp., 1989.

Magyarország bibliographiája 1712-1860. Vili.

Függelék. - Nyomda- és kiadástörténeti 
mutató. Szerk. V. Ecsedy Judit. Bp., 1991.

Balázs Péter: A VKM „repülő bizottságának” 
szemleútja 1945 augusztusában... = Levél
tári Szemle, 1991: 59-71.

Zöld Ferenc: A magyar könyvkiadás és könyv
terjesztés története 1945-1985. = MKSz, 
1985: 242-261.

Markos Béla: Fényképi címfelvételezés az OSZK 
Könyvelosztó osztályán... = MKSz, 1958: 
363-367.

Borsa Gedeon: A retrospektív magyar nemzeti 
bibliográfia 18. századi szakasza = MKSz, 
1985: 18-31.

Vásárhelyi Judit: A XVIII. századi magyarországi 
nyomtatványok feltárásáról = MKSz, 1977: 
285-286.

Borsa Gedeon: 16. századi magyar nyomtatványok 
Stuttgartban = MKSz, 1976: 42-60.-48. p.

Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak 
címjegyzéke. 1. Ausztria - 2. Német De
mokratikus Köztársaság - 3. Német Szövet
ségi Köztársaság, Bp., 1990, Országos Szé
chényi Könyvtár.

A Lévay József Könyvtár katalógusai 4. Régi 
magyarországi nyomtatványok, 1568- 
1800.1-II. Szerk. Kis Józsefnó, Garamvölgyi 
Ernőné. Miskolc, 1990.

Pavercsik Ilona: Hungarica-kutatás lembergi 
könyvtárakban = OSZK Híradó, 1994. 5-6. 
sz. 3-5. p.

A Magyar Periodika Kör őszi konferenciája
A Magyar Periodika Kör őszi konferenciáját 

a „Magyar folyóiratok a könyvtárban” című té
mában az Országos Széchényi Könyvtárban tar
totta 1995. október 26-án. E téma keretében há
rom előadás és két korreferátum hangzott el.

A Periodika Kör elnökének üdvözlő szaval 
után Nagy Zsoltné (osztályvezető - OSZK Sajtó
bibliográfia Szerk.) „Ml újság (és mi nem) - ada
lék a kurrens magyar sajtó sajátosságaihoz” 
címmel tartott igen érdekes előadást. Elsőként a 
jelenleg még érvényben lévő, elavult köteles- 
póldány-rendeletet említette, mely nemcsak az

OSZK-nak, de az egész könyvtáros-társada
lomnak Igen sok problémát jelent. A kiadvá
nyok be nem küldése nemcsak azt Jelenti, hogy 
a nemzeti könyvtár nem tudja feldolgozni, a kö- 
telespóldányra jogosult könyvtárak nem kapják 
meg azokat, hanem azt is, hogy legtöbb esetben 
hosszú nyomozó munkát Igényel annak kiderí
tése, hogy egyáltalán ml jelent meg és azt hol 
lehet, ill. kell reklamálni. A helyzetet nehezíti, 
hogy ma már nincsenek állandó nyomdák, egy
re gyakrabban fordul elő, hogy egy lapot szá
monként más-más nyomda állít elő. Itt merül fel
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jogosan az a kérdés, hogy ki és hogyan adhat ki 
időszaki kiadványt? Ezt a mai napig az „1986. 
évi törvény a sajtóról” szabályozza. Ez a tör
vény az évek során igen sok változtatáson, 
kiegészítésen, módosításon ment keresztül, az 
1986. évi Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala 
által kiadott lapalapítási engedélytől egészen a 
legutóbbi, 1995. májusi módosításig, miszerint 
az MKM az időszaki kiadványokra már nem ok
iratot, hanem határozatot állít ki. Sok esetben 
fordul elő, hogy lapalapító cégek vagy magán- 
személyek valójában nem is akarnak egy bi
zonyos címen kiadványt megjelentetni, csak a cí
met kívánják „levédeni" egy másik, konkurrens 
cég elől.

Hogy mennyire szükség lenne a már oly so
kat és sokak által emlegetett új, mindenre kiter
jedő sajtótörvényre, azt két - napjainkban nem 
egyedi esetnek számító - példa is mutatja. Az 
egyik a „Pesti Hírlap-sztori” (erről részletesen a 
Szlgnum média hírlevél 1994. Júliusi számában 
lehet olvasni). Itt az történt, hogy 1989-ben a 
Pesti Hírlap Kiadó Kft. Pesti Hírlap címen lapala
pítási engedélyt kért, azonban ugyanezt a címet 
egy másik cég már bejegyeztette. A másik eset
ben a kiadó és a laptulajdonos közötti tisztázat
lan jogviszony (Elité c. lap) okozta a „bonyodal
makat”.

Az előadás további részében - az időszaki 
kiadványokat különféle szempontok szerint 
vizsgálva - érdekes statisztikai számadatok 
szemléltetésére került sor:

1. Az egy adott évben megjelenő időszaki kiad
ványok számát vizsgálva:

- évente mintegy 3500-3900 között van a kö
telespéldányként beküldött és a gyűjtőkörbe 
tartozó kiadványok száma,

- 1986-tól összesen 7864 új tétel került az IKB 
adatbázisba,

- a legkevesebb új cím - az 1995. évet még fi
gyelmen kívül hagyva - 1987-ben volt: 464, a 
legtöbb 1991-ben 1278,

- 739 esetben - az induló szám hiányában - a 
feldolgozás egy későbbi szám alapján történt, 
ami azt jelenti, hogy minden 10. ill. 11. kiad
vány esetében nem érkezett be az induló 
szám, ami sajnos elég rossz arány,

- a 7864 új kiadvány közül 1000-ről már bizto
san lehet tudni, hogy még az Indulás évében 
megszűnt vagy címváltozott, közülük 547 pe
dig csupán egy alkalommal jelent meg,

- a 7864 kiadvány közül 1872-ről semmit nem 
lehet tudni az indulás éve óta, ui. nem érkezett 
kötelespóldány a következő években.

2. Kiadóváltozásokat vizsgálva:
- 1987-ben a budapesti kiadók közül a Lapkia

dó 317-et, a Hírlapkiadó és az SKV külön-kü- 
lön 100-nál többet, az ILV és az Akadémiai Ki
adó 90-90-et, a Népszava 55-öt stb. adott ki.

- 1995-ben azt tapasztaljuk, hogy megnőtt a ki
adók száma, ugyanakkor egy-egy kiadó nem 
ad ki 30 kiadványnál többet.
Az Akadémiai Kiadó 20, a Burda Budapest Kft. 
10, az Erasmus Press Kft. 16, a Hírlapkiadó Rt. 
14, a Közlöny- és Lapkiadó Kft. 29, a Semic 
Interprint Kft. 19 periodikumon szerepel ki
adóként.

3. A perlodikumok típusában bekövetkezett 
változások a számok tükrében:

- 1986-ban 50 pártlap, 1994-ben 165 került fel
dolgozásra,

- eltűntek a tsz-lapok és erőteljesen csökkent 
az üzemi lapok száma, ugyanakkor viszont 
különböző intézmények, cégek tevékenysé
gét reklámozó propaganda kiadványok jelen
tek meg,

- az egyházi, vallásos kiadványok száma 38-ról 
145-re nőtt,

- az országos közéleti lapok száma 16-ról 24- 
re, a budapesti közületi lapok száma pedig 
22-ről 51-re emelkedett.

Örvendetes tényként említendő, hogy a sok 
címváltozás és megszűnés ellenére van 14 
olyan kiadvány, amely a múlt században Indult 
és - rövidebb-hosszabb szüneteléssel ugyan - 
mind a mai napig megjelenik: Orvosi Hetilap 
(1857), Szemészet (1864) Századok (1867), 
Typographia (1869), Magyar Nyelvőr (1872), 
Pénzügyi Közlöny (1874), Magyar Könyvszemle 
(1876), Népszava (1880), Egészség (1887), Had
történeti Közlemények (1888), Irodalomtörténeti 
Közlemények (1891), Igazságügyi Közlöny 
(1892), Időjárás (1897), Halászat (1899).

4. Az adathordozók területén is történtek válto
zások:
- megjelentek a szabad szemmel már nem ol

vasható dokumentumok, 1989-től érkeznek 
az OSZK-ba floppy-újságok, pl.: a Pressdok, a 
Bankár, az Alaplap,

- 1993-tól pedig a CD-ROM-on megjelenő kiad
ványok is érkeznek: a Jogtár, a Complex - 
CD jogtár, a Magyar gazdasági jogszabályok 
gyűjteménye, az ABCD, az OSZK kiadványai: 
a Magyar Nemzeti bibliográfia, a könyvi és a 
Nemzeti Periodika Adatbázis, •- -
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- és végül megjelennek az on-llne folyóiratok, 
amikor is már egyáltalán nincs kézzelfogható 
adathordozó.

Ezen típusú dokumentumok feldolgozása új 
feladat elé állítja a könyvtárakat. Éppen ezért 
tervezi a Magyar Periodika Kör a jövő évben 
egy olyan rendezvény megszervezését, mely
nek témája az elektronikus sajtó lenne.

Végezetül összefoglalva elhangzott, hogy 
ma, az időszaki kiadványok tekintetében mit 
nyújt az OSZK a könyvtárak számára és a 
könyvtárak részéről milyen Igény merülhet fel?
- A kötelespéldányra jogosult könyvtárak ma 

még megkapják a kiadványokat,
- havonként megjelenteti hagyományos formá

ban a nemzeti bibliográfiát, negyedévenként 
pedig az ÚJ periodikumok c. jegyzéket,

- az IKB - Magyar Periodika Adatbázist - az IIF 
támogatásával - az Interneten keresztül elér
hetővé tette,

- az adatbázist floppyn is terjeszti, a könyv
tárak részére jutányos áron rendelkezésre áll 
az adatbázis-kezelő program.

A könyvtárak részéről - a költségvetési 
keretek csökkenése miatt - valószínűleg a ma
gyar folyóiratok lelőhelyjegyzéke iránti igény fog 
jogos igényként jelentkezni, melynek megvaló
sításához egyetlen, de Igen fontos feltétel hiány
zik, a pénz.

A második előadást Kozák László (igazga
tó - Magyar Posta Rt. Hírlapüzleti Igazgatóság) 
akadályoztatása miatt Sédl Ferencné, a HELIR 
Irodavezetője tartotta. Rövid áttekintést adott a 
hírlapterjesztés- és sajtótörténetről.

A hírszolgálat megszervezése egybeesik 
az államiság kezdetével. Mátyás király 1485-ben 
kocslposta-szervezetet alakított ki. II. Rákóczi 
Ferenc „Mercurlus Verldlcus”-a volt az első latin 
nyelvű folyóirat. A Postatörvény 1750-es megal
kotása után a „Magyar Hírmondó” említhető Jelen
tős állomásként (1765). A XIX. században 600 féle 
folyóiratot továbbítottak; nagyrészt lópostával.

Az I. világháborút követő visszaesés után 
1945 után 1000-1200 lap Jelent meg évente, a 
szovjet mintára történt szervezés keretében 
még a papírfelhasználást is ellenőrizték.

Az 1986 utáni könnyítéseket követően 
1990-től természetes személyek is Indíthattak 
lapot. Jelenleg 8000 periodika közül válogatha

tunk. Az előfizetők száma viszont csökkent, az 
állampolgárok anyagi lehetőségei miatt.

1995-ben alakult meg a Magyar Posta Rt. 
Hírlapüzletági Igazgatósága, amely a jövőben 
minden budapesti kerületben külön képviseletet 
tervez.

A HELIR tervbe vett szolgáltatásai közül fi
gyelmet érdemel a katalógus-, CD-, floppy-nyil- 
vántartás kiterjesztése, a lakásra (tehát nem pos
taládába) történő kézbesítés, az előfizetések bőví
tése, a könyvtárellátó tevékenység növelése.

„A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fej
lesztési Program (NIIF) kezdeményezéseiről” 
címmel Nagy Miklós, a NIIF Koordinációs Iroda 
vezetője tartott előadást, az 1995-97 közötti ter
veket vázolva. A NIIF program megvalósítására 
kötött négyoldalú (MTA, MKM, OMFB, OTKA) meg
állapodáshoz 1995-ben csatlakozott a FEFA, va
lamint a Népjóléti Minisztérium és a Jövőben a 
Munkaügyi Minisztérium is csatlakozik.

A HUNGARNET, mint IIF-tagintózmóny 1992- 
ben jogosultságot szerzett az Internet világháló
zat használatához.

1995-ben kiépült az országos Internet ge
rinchálózat (HBNOE), mely elsősorban a kutatói, 
felsőoktatási, közgyűjteményi és a K+F szféra 
több tízezres felhasználóit szolgálja.

A MATÁV nagyobb kedvezményben kelle
ne, hogy részesítse az adatátfutást a telefonhá
lózaton keresztül a beszédhez képest.

Minősített kutatók otthoni munkavégzés 
céljából Is elérhetik a HBNOE-t. Ebben az évben 
első lépésként a NIIF Program 500 kutatót segít 
Ilyen kapcsolathoz.

A közoktatási intézmények közül ebben az 
évben különféle támogatások (Soros Alapítvány, 
MŰM) révén 164 középiskola bekapcsolása - zö
mében a kapcsolt telefonhálózaton keresztül - 
történt meg, az elkövetkező években pedig az 
MKM támogatásával még további 300 középis
kola bekapcsolása várható.

Az Internet hálózati szolgáltatások széles 
körű elterjedése Igen rohamosan történik. Ma
gyarország ezen a területen a nemzetközi össze
hasonlításban igen jó helyet foglal el, pl. 100 000 
lakosra Jutó Internet elérésű számítógép tekinte
tében több nyugat-európai országgal egy szinten 
vagyunk.

Az előadásokat két korreferátum követte:
- Bánhegyi Gyuláné (Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár) ismertette, hogy 1990-lg kerületen
ként 1-1 főkönyvtár működött, jelenleg 3-5 
kerületet magában foglaló régió rendelkezik 1 
főkönyvtárral.
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A Szabó Ervin Könyvtárak:
központi részlegre (Budapest) 
kerületi könyvtárakra 
és szakrészleges könyvtárak

ra tagozódnak.
A központi Szabó Ervin Könyvtárba 300 fo
lyóirat jár, ebből 170 a HELIR-en keresztül, 
130 egyéb helyről. Csak a központi könyv
tárnak van anyagi lehetősége a kötelespéldá
nyon felüli rendelésre.
A kerületi könyvtárakban a népszerű kiadvá
nyok dominálnak: Lakáskultúra, Otthon, Szép 
Házak stb.
Az előadó ismertette a reklamációkkal kap
csolatos tapasztalatokat: az előfizetett lapo
kat reklamálják, ha azok később kerülnek a 
könyvtárba, mint az újságos bódéba. Napila
pok esetében nem érdemes reklamálni, mivel 
híranyaguk rövid idő alatt elavul. 
Folyóirat-kölcsönzés általában nem lehetsé
ges, csak kivételes esetben, megbízható ol
vasónak, estétől reggelig.

- Liszkay Béla (Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtár és Tájékoztatási Központ) szerint a 
lapmegszűnósek terén a hazai rendszer kao
tikus. A néhány szám után történő megszűnés 
oka részben a terjesztés hiányossága, rész
ben a kereslet hiánya.
A magyar folyóiratok lelőhelyjegyzéke iránt 
komoly Igény van, megvalósítása akkor le
hetséges, ha megszületik az új kötelespél- 
dány-rendelet.

Az előadásokat követő ebédszünet után 
került sor a számítógépes bemutatóra, ahol is a 
meglehetősen nagy létszámú, lelkes érdeklődő 
megismerkedhetett az MNB-IKB - Magyar Perio
dika Adatbázissal, a CD-ROM-on kiadott Magyar 
gazdasági jogszabályok gyűjteményével, az 
ABCD multimédiával, az Országos Mezőgazda- 
sági Könyvtár és Dokumentációs Központ on-li- 
ne elérésű mezőgazdasági folyóiratával, vala
mint az Internetto elektronikus folyóirattal.

Szepes Éva

Dr. Szuromi Lajos irodalomtörténész ajándéka
az OSZK-nak

Könyvtárunk október hónapban rendkívüli 
ajándékot kapott. Engem, az Olvasószolgálat je
lenlegi, a Gyarapítási osztály egykori munkatár
sát ért az a megtiszteltetés, hogy Debrecenben, 
1995. október 15-én férjemmel együtt szemé
lyesen vehettem át kedves, egykori tanáromtól 
ezt a hatalmas kéziratanyagot, amelyet a mellé
kelt fotó is bizonyít, és amelyet november 15-én 
a szerző kérésére személyesen adhattam át 
Poprády Géza főigazgató úrnak.

Dr. Szuromi Lajos, a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Irodalomtörténeti Tanszéke nyu
galmazott docense, az irodalomtudomány dokto
ra könyvtárunknak adományozta A magyar he
xameter /-//-///. és A magyar disztichon teljes 
kéziratanyagát. Ez az anyag új szemléleténél fog
va ennél a néhány sornál sokkal átfogóbb, iga
zán komoly szakmai ismertetést érdemel, amely
től ezeken a hasábokon el kell tekintenünk. Tény 
és való, hogy A magyar hexameter három köte
tében nemcsak 28 magyar költő 140 eredeti mű
vét (benne 7 nagy epikai alkotás szövegét) ol
vashatja a versszerető olvasó, az értő verselem
ző, nyelvész, hanem a csaknem 26 000 hexame
tersor (!) teljes metrikai leírását is, átfogó met-
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rumstatisztikai táblázatokkal, a mellékelt floppy- 
kon számítógépes összehasonlítási lehetősé
gekkel. (Csak így, zárójelben: A magyar hexa
meter egy egykötetes, nem számítógépes válto
zatát a Magyar Tudományos Akadémia nagy
doktori értekezésnek elfogadta! Kovács Sándor 
Iván opponensi véleménye az Irodalomtörténet 
1994/1-2. számában, 282-297. p. olvasható.) A 
magyar disztichon kötet teljes egészében mél
tó folytatása A magyar hexameternek.

A két nagyszabású mű a Kéziratár állomá
nyában tanulmányozható.

Ezúton szeretném minden dolgozónknak 
bemutatni azt a nemes gesztust, amelyet sokunk 
szeretve tisztelt tanára (akit a betegség sajnos 
immáron hat éve lakáshoz köt) könyvtárunkat 
és ezáltal a nemzetet gazdagította, őszintén re
mélem, hogy ezek a könyvek és lemezek miha
marabb kiadóra találnak, könyvesboltokban, 
más könyvtárakban Is megtalálhatók lesznek, 
és így minél több érdeklődő olvasó számára 
hozzáférhetővé válhatnak!

i

Csepregi Klára

Adományozó levői

Alulírott, Dr. Szuroml Lajos, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
nyugalmazott docense (Dobrecon, Pásti u.2. II/0. - 4025; telefon. 52/322-525) az Országos 
Szóchónyi Könyvtárnak adományozom A magyar hexameter és A magyar disztichon 
című - kiadásra kész - munkám összesen négy kötetét (A magyar hexameter. 
Költemények, Eposzok I., Eposzok II., + A magyar disztichon), együtt kb. 3.000 
nyomtatott lapon. E munka két példányát adom ál: az egyik ún. kiadói példány, külön lapo
kon, egyoldalas nyomtatással, a másik kétoldalas nyomtatvány, A/4-es formátumú ez Is, 
köttetve.

Etalon példánynak a kiadói példány tokintondőlli
1993-ban e munka korábbi, rövidebb változatával nyertem el az akadémiai doktori

címet.
A bekötött példány Eposzok 1. és Eposzok II. kötetének hátsó belső borítóján cgy- 

egy floppy-lomez található, ozokon tömörítve minden mogvan, ami a nyomtatott példányok
ban látható, kivóvo a táblázatokat, amolyok az adatbank működtotóso közben Jolonilhotök 
meg. Mellékelek továbbá tömörítés nélküli 7 lemozt (Költemények egy lemezen, Eposzok I. 
és Eposzok II. két-kót lemezen, A magyar disztichon egy lemezen, mind a négy kötőt 
Wlndows-dolgozatal egy lemezen). Az adatbank ogycdl program alapján készült. A progra
mot Nagy Gábor Csaba mérnök készítette, Jakáscímo: Hojdúsámson, Széchonyi u. 1. Tele
fon a szülők lakásán, 52/200041. A tanulmányok, jegyzőtök Windows Write-ban íródtak. 
Etalon-példány a lemezek tekintetében a tömörítés nélküli ösazoson 7 darab lomozlll

Az átadott munkára nézve követolóso sonkinok sincs, tohát tohonmontos.
A kézirat-értékű munkából Jelenleg nincs több nyomtatott példány, magam azonban 

megtartottam a lemezek másolatát. Az OSzK tudta nélkül senki som juthat hozzájuk. Az ado
mány így unlkálls, véle az OSzK Igazgatója bánjék belátása szerintiil.

Amennyiben lehetséges, örömmol venném, ha a kutatók mielőbb hozzáférhetnének 
a kötött példányhoz vagy a működő Icmozek alapján a munka tanulmányozásához. Gondo
lom, mindenki számára természetes, hogy a nyomtatott ős lemezos etalon-példá
nyokon bármely parányi változtatás szakmai veszélyekkel Járlll

Lakásomon többen látták mér mind a nyomtatott anyagot, mind számítógépen műkö
dés közben a lemezoket, de Jegyzetüket vagy másolatokat senki som készített. Munkám o 
számítógépes feldolgozása lónyogóbon a szakma számára is újszerű. - A munka egy CD- 
lemezon is elfér, a rögzítőn táblázatokkal ogyütt. Az adatbázis hasznos és kívánatos mobil 
kozelóso számítógépre történő másolás után válna lehetővé.

Mindon szakmai kérdésben szívoson állok az OSzK vezetésének rondolkozésóro.

Debrecen, 1995. október 22-ón

Tisztelettől

Dr Szuromi Lajos 
az irodalomtudományok doktora

A fentieket átvettem (Budapest, lŰŰS.'Októbcr..... ):

DnnrAdw fiArn *Poprády Géza 
az OszK főigazgatója
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KIÁLLÍTÁS

Válogatás a Térképtár gyöngyszemeiből
1995 szeptember közepén Bécsben adtak 

találkozót egymásnak a térképtörténet kiváló 
művelői. E konferencia alkalmából az osztrák 
rendezők Budapestre és Prágába szerveztek ta
nulmányi kirándulást a világ különböző pontjairól 
érkezett vendégeknek. Ingrid Kretschmer asz- 
szony felkérésére az Országos Széchényi 
Könyvtár Is fogadta a hazánkba látogató térkép
történészeket. A vendégek tiszteletére rendezett 
kiállításunk két részből állt. A három kiállítási vit
rinben mutattuk be azokat a nemzetközi szem
szögből Is kiemelkedő ritkaságoknak számító 
értékeinket, amelyek gyűjteményünkben előfor
dulnak, míg az olvasótermünkben rendezett al
kalmi bemutatón látogatóink a magyar kartográ
fia jeles darabjaiban gyönyörködhettek.

A vitrintárlatunk anyagát három évszázad 
kincseiből válogattuk. Az első vitrinben a XVI. 
századi Itáliai mesterek ritkaságszámba menő 
munkáiban gyönyörködhettünk. Az ott bemuta
tott darabok közül kettőt ez úton külön is szeret
nénk bemutatni.

A XVI. században Rómában élt és dolgozott 
a neves térképész és könyvkereskedő, Antonio 
LAFRERI, aki egykoron a vásárlók igényei alap
ján kötetbe rendezve hozta forgalomba a kor
társ Itáliai kartográfusok épen „piacon” kapható 
munkáit. így e kiadványok klasszikus értelem
ben atlasznak nem is tekinthetők, csak néhány 
példányukhoz készült alkalmi címlap. Eseten
ként egy-egy területről több térképet is tartal
maznak, ha azok különböző szerzőktől a kérdé
ses Időben éppen kaphatók voltak. Ezért a „ki
adványok” minden kötete egyedi műnek tekint
hető, a bennük előforduló térképlapok színezett- 
sége, száma kizárólag a megbízók pénztárcájá
nak vastagságától függött. A gyűjteményünkben 
megtalálható „atlasz” lapjait elsősorban Ferran- 
do BERTELLI, Paolo FORLANI és Giacomo GAS- 
TALDI készítette, s e térképek többsége 1559- 
1571 között látta meg a napvilágot. Sajnos egy
kori tulajdonosára semmiféle bejegyzés sem 
utal, kötése XIX. századi. A benne lévő vízfoltok 
alapján arra kell gondolnunk, hogy valahol az 
eredeti kötéssel együtt elázott, s azért kaphatta 
utóbb e modernek számító borítását.

A másik kiemelésre méltó munka egykoron 
könyvmellékletként Jelent meg: Christian van 
ADRICHOM Szentföldön tett utazásáról több szép 
és pontos térképet is közreadott Kölnben, 1584- 
ben. E mappa segítségével Jeruzsálem és an
nak közvetlen környékéről kaphatunk ma is 
pontos képet. Utóbb a különböző térképkiadók 
hosszú Időn keresztül e mappát tartották az el
pusztult város leghívebb ábrázolásának. A szer
ző Jeruzsálemben folytatott kutatásai alapján 
JÉZUS KRISZTUS egykori keresztútjának állo
másait 14 helyszínhez kötötte, utóbb ez vált el
fogadottá a római katolikus egyház számára is.

A második vitrinbe kerültek a XVII. századi 
holland mestermunkák, amelyek kivétel nélkül 
amsterdami műhelyekben dolgozó kiváló réz
metszők keze nyomát viselik magukon. Közülük 
külön ki kell emelnünk a gazdagon díszített fólió 
méretű ország- és tartománytérképeket. A mű
vészi metszésű keretdíszítósek, az uralkodók és 
a különböző társadalmi osztályok portréi, a vá
roslátképek és a címerek harmonikusan egé
szítik ki és koronázzák meg a térképek topo
gráfiáját.

Különleges figyelmet érdemel Pieter van 
den KEERE Hollandia-térképe, amely e műfaj fej
lődésének egyik utolsó darabjaként képi gaz
dagságában minden megelőzőt felülmúlt.

Hessel GERRITSZ Oroszország-térképónek 
jelentőségét pedig az is növeli, hogy az ország 
XVII. századi térképi ábrázolásainak talán leg
fontosabbika is egyben. Az Északi-sarkvidéken 
át a Csendes-óceánra és Kínában (XVII. századi 
nevén Cathayba) vezető tengeri útvonal keresé
se során több angol és holland hajós és keres
kedő eljutott a Fehér-tengerbe ömlő Drina torko
latához. Elsősorban e folyón keresztül tudtak 
Oroszországgal Illetve Ázsia egy részével keres
kedni. Isaac MÁSSÁ holland kereskedő feltehe
tően orosz források felhasználásával térképet 
rajzolt a cári birodalomról, e mű szolgált forrásul 
Hessel GERRITSZ számára a szóban forgó térké
pe megalkotásához. E mappa eredetileg önálló 
kiadványként Jelent meg, belőle napjainkra csak 
néhány példány maradt fenn, amelyek mára már 
az őket őrző gyűjtemények becses ritkaságá
nak és féltve őrzött kincsének számítanak.
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A harmadik vitrinben elhelyezett munkák a 
XVIII. században készültek.

Közülük, mint érdekességet emeljük ki Ale
xander de LAVAUX térképét, amely feltehetően 
a XVIII. század első évében készült, segítségével 
az egykori Holland-Guayana, mai Suriname folyó 
menti őserdeiből kihasított cukornádültetvények 
elhelyezkedéséről kapunk igen pontos képet. A 
cukornád (Saccharum officinarum) eredetileg 
csak Ázsiában volt őshonos növény, onnan por
tugál közvetítéssel került át Dél-Amerika trópusi 
területeire. A XVII. században a cukorfinomítás 
és kereskedelem egyik legfontosabb központja 
Amsterdam volt. A hollandok a bredai békében 
(1667-ben) New York és környékét „cserélték” 
el az angolokkal a cukornádültetvények létesí
tésére Igen alkalmasnak látszó területre. (E terü
letcsere látszólag igen kiváló üzletnek ígérke
zett, mígnem a XIX. század első felében a költsé
ges nádcukrot kiszorította az olcsó répacukor, s 
az értékesnek tartott ültetvények gyorsan elve
szítették jelentőségüket.)

Különleges anyagra - hernyóselyemre - 
nyomtatták Bécsben azt a térképet, amelynek 
segítségével lohann Baptist PUJADIS az 1737- 
1739 közötti osztrák-török háború egykori szín

helyeit ismertette meg olvasóival. III. KÁROLY 
császár és király hadserege ANNA orosz cárnő 
szövetségeseként törökellenes hadjáratra indult 
1737-ben. Az első évben a hadiszerencse ked
vezett a LOTHARINGIAI Ferenc és Friedrlch Heln- 
rich SECKENDORF tábornagy vezette seregek
nek. Nlé elfoglalásával Szerbia jelentős részéről 
sikerült a török csapatokat kiszorítaniuk. A kö
vetkező két évben a törökök MEHMED hadvezér 
vezetésével nemcsak a frissen elveszített terü
leteiket tudták visszaszerezni, de az 1739. szep
tember 1-jén megkötött előzetes béke értelmé
ben III. KÁROLYnak a Bánát kivételével minden 
korábban megszerzett területről is le kellett 
mondania. E térképet PUJADIS Johann Lukas 
PALLAVICINI-nek ajánlotta, aki utóbb a dunai ha
jóflotta parancsnoka is lett a törökökkel vívott 
háborúban. Ismereteink szerint csak ritkán és ki
vételes alkalmakkor nyomtattak hernyóselyem
re térképeket, azért azt feltételezzük, hogy e ki
adványt az eredeti tulajdonosa jutalmul kaphatta 
egykoron Ilyen díszes kivitelben. (E munka pa
pírra nyomott változata is megtalálható gyűjte
ményünkben.)

Plihál Katalin

'“'Válogatás a térképtár gyöngyszemeiből

a** 1995‘ Szeptember í9-től 1996. január 3f-ig
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„íme, társunk az ember"
(Egy életrajz néhány képben)

Tersánszky Józsi Jenő emlékkiállítás az OSZK-ban
Egy művész általános megítélésének min

denkori kritériuma az elkészült, közklnccsé vált 
mű. Alkotói módszere rendszerint csak a szak
emberek számára érdekes, a közvélemény ér
deklődését csak valami szokatlanság, emberi 
furcsaság szokta felkelteni. A köztudat Ter- 
sánszkyt - elsősorban a Kakuk Marci és a sűrűn 
terjengő anekdoták alapján - az örök kópóság 
és a kiölhetetlen derű megtestesítőjeként tartja 
számon, nem alap nélkül. Szerette az élet kínálta 
örömöket.

Azt szokták mondani, hogy a jókedv Isten 
adománya, ám az emberi mindennapok törté
netét végigtekintve azt tapasztaljuk, hogy az 
Élet ezt az adományt szereti visszavenni. Joggal 
írta tehát Fáy András 1818-ban, hogy „a nagy és 
erős léleknek nem megvetendő jelenség az, ha 
a sors viszályaiban is vidám tud lenni.” Ter
sánszky képes volt rá, pedig a magyar történe
lem legmozgalmasabb évtizedei próbálták meg 
őt és környezetét.

Tersánszky Józsi Jenő 1888. szeptember 
12-én éjfél körül született Nagybányán, az ezüst
ös aranybányászatból meggazdagodott festői 
kisvárosban. Anyja, Fox Etelka egy Angliából ér
kezett munkavezető lánya volt, román szárma
zású apja Tersánszky Jakab mint bányafelőr te
vékenykedett. A családot bő gyermekáldás jel
lemezte, de a tizenegy gyermekből csak Szidi, 
Málcsi, Ilona, Jenő és Margit maradt életben. A 
szülői ház harmóniája egy Idő után megbomlott s 
az ifjú Jenő a város folyója, a Zazar partján leb
zselt nem egy későbbi novella hősének társasá
gában. Elemista még, amikor az egyik tanára ar
ra figyelmezteti szüleit, hogy a fiuk szivarozik. A 
gimnáziumban csak ének és tornász képessé
geivel tűnt ki, valamint kitűnő memóriájával, amit 
kedvenc tanára Németh József - az író Németh 
László apja - remek pedagógiai érzékkel fordí
tott a megköthetetlen szellemű diák javára.

Nyolc éves volt, amikor 1896-ban a Hollósy 
Simon által vezetett müncheni festőiskola Nagy
bányára költözött, és a festők vidám társaságá
val való megismerkedés egy életre szóló hatást 
tett rá. Életszemlélete, művészetek Iránti érdek
lődése ekkor alakult ki. Természetes, hogy ő is 
festő, rajztanár akart lenni. Volt Is hozzá érzéke, 
ám szigorú apja érettségi után az ügyvédi pályát

jelölte ki számára. Az eddigi vidám mulatozások, 
a hajlamaival nem egyező döntés okozta lelki 
válság miatt, ezután módszeres zülléssé váltak.

Egy évi gyakornokoskodás után Budapest
re került, hogy beiratkozzon a Jogi egyetemre. 
Miután a beiratkozási díjat elmulatta, végérvé
nyesen eldőlt, hogy sosem lesz Jogász.

írással próbálkozott, hogy „némi pénzt, 
esetleg világhírt” szerezzen, és 1910. február 
16-án a Nyugatban megjelent a Firona című no
vellája és ez végérvényesen eldöntötte életútját.

Az, hogy munkatársa lett a nagyhírű folyó
iratnak, elveszett önbizalma visszaszerzéséhez 
nagyon Jól jött. Kissé talán túlságosan is, mert 
barátságai, patriotizmusa „jogán” részt vett - a 
Nyugat fórumát kihasználva - a nagybányai fes
tőiskola belső harcaiban is, időnként a jómodor 
határát súroló hangnemben.

Az első világháborút önkéntesként szolgálta 
végig és az ott tapasztalt szörnyűségek nagyon 
megrendítették. A lelket csak az írás - 1916- 
ban jelent meg a Viszontlátásra, drága... - tartot
ta benne, és a szerelmei, akik között volt olyan, 
akinek pénzt küldött a frontról Budapestre vagy 
éppen lekvárt. 1918-ban Isonzónál fogságba 
esett, ahonnan csak egy óv múlva szabadult. 
Hazajövetelekor az ország a forradalmak s az 
azt követő megtorlások depressziójában élt. Az 
egzisztenciális lehetőségek beszűkülése ellené
re Tersánszky írt továbbra is, akár egy pádon a 
szabadban vagy tömegszálláson, de Idegei egy 
idő után felmondták a szolgálatot és 1921-ben 
öngyilkossági szándékkal a Dunába ugrott, ám 
szerencsére életösztöne erősebb volt elkesere
désénél és kiúszott. Az esetet követő sajtóvissz
hang hívja fel a kissé egzaltált Molnár Sári figyel
mét az íróra: még ebben az évben összeháza
sodtak. Házasságuk nem volt viharoktól mentes, 
de Tersánszky haláláig kitartott mellette, és be
tegsége idején a legnagyobb gonddal ápolta.

A húszas-harmincas években elért irodalmi 
sikerek, mint például a Kakuk Marci-törtónetek 
vagy a Legenda a nyúlpaprikásról fogadtatása, 
Baumgarten-díjak stb. sem javítottak jelentősen 
Tersánszky életkörülményein, bár ennek oka 
volt a pénzt kevéssé becsülő szemlélete - pél
dául amikor a Baumgarten-díjat megkapta, egy
szerre három porszívót is vásárolt -, bohém’
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életvitele Is, de az írói munka sem elégítette ki. 
Miután gyerekkora óta gitározott, zenés, énekes 
kabarét hozott létre, a Képeskönyv Kabarét,

melynek szövegét ő írta, zenéjét ő szerezte, 
díszleteit ő tervezte. Az első meghökkenés után 
olyan írók üdvözölték az ötletet mint például Mó
ricz Zsigmond.

Ezt a lelkileg Idillikusnak tekinthető állapotot 
törte porrá a második világháború. Tersánszkyt 
nagyon megrázta az újabb, még szörnyűbb vi
lágégés, de emberi, erkölcsi szilárdságát bizo
nyítja, hogy a legsötétebb napokban is az üldö
zöttek mellé állt. Ezekben az években fogalmaz
ta meg az ars poeticájának tekinthető gondola
tot, miszerint az irodalom legyen harci szünet, ne 
avatkozzon az egyének, vagy országok boldo
gulásának harcába, legyen mélyebb emberi pél
dázat.

A háború utáni rövid eufórikus állapotban 
Kossuth-díjjal tüntették ki életművéért, de az öt
venes évek elején hallgatásra ítélik. Ekkor elő
vette megint a gitárját és a rádióban zenés mű
sorokkal lépett fel, s csak az ötvenes évek vé
gén meginduló életmű-sorozattal ismerik el újra. 
Nyolcvanegy éves korában, 1969. Június 12-ón 
éjfélkor halt meg.

Tersánszky műveihez hozzáférhetünk, bár
mikor olvashatjuk, utánanézhetünk szakiro
dalomban, de kevéssé ismerjük az élettel küzdő, 
azon diadalmaskodó embert. E rövid élet- 
rajzpillanatok felidézésével szándékunk ez volt, 
mint ahogy ez volt a célja a kiállításnak is.

Kisházi Ödön

65 éve született

Galgóczi Erzsébet író
(1930-1989)

Emlékkiállítás az V. szinten

A második világháború utáni írónemzedók 
kiváló, éles látású nőírója. 1930. augusztus 27- 
én született Ménfőcsanakon (Győr m.). ősei Job
bágyok és zsellérek voltak. Galgóczi Józsefnek 
és Kelemen Katalinnak tíz gyermeke született, 
nyolcat neveltek fel. Erzsi volt a hetedik. 14 hold 
földjükkel módos középparasztnak számítottak. 
A család feje az édesanya volt, ő kormányozta 
a családot. Erzsi tőle örökölte szívós termé
szetét. Apja csendes természetű, olvasó ember

volt. Az apa és a gyermekek szinte versenyben 
olvastak.

Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában 
végezte. Az ötödik osztály után iratkozott be 
Győrben a római katolikus polgáriba, majd 1945 
szeptemberében az állami tanítóképzőbe. Végig 
kitűnő tanuló volt. 1950-ben a Színművészeti Fő
iskola dramaturgiai szakára iratkozott be.

Ebben az évben tűnt fel egy Irodalmi pályá
zatra beküldött munkájával. A díjnyertes novel
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lát a Művelt Nép Irodalmi hetilap közölte. Első kö
tete 1953-ban jelent meg (Egy kosár hazai).

Diplomájának megszerzése után két évig 
újságíró a Művelt Nép szerkesztőségében. Mi
után az újság megszűnt, 1959-ig a Budapesti 
Filmstúdió dramaturgiáján dolgozott. 1959-től 
szabadfoglalkozású író volt. Egyik írásában így 
nyilatkozott saját magáról „Belőlem ötvenhat csi
nált írót. Mintha hályogot operáltak volna le a 
szememről.” (A kútban)

Novellákat, regényeket, színműveket, szo
ciográfiai riportokat írt.

Réz Pál szerint három nagy témája volt: a 
magyar falu átalakulása s abban kivált az öre
gek tragédiái, a fényes szelek nemzedékének 
megtöretett sorsa és a szeretetéhség („a ma
gány szégyene)

Elbeszéléses kötetei: Ott Is csak hó van, Öt 
lépcső felfelé, Inkább fájjon, Kinek a törvénye? 
Bizonyíték nincs, A vesztes nem te vagy stb.

Regényei: Félúton, Pókháló, A közös bűn, 
Törvényen kívül és belül, Vidravas

Riportok, szociográfiák: Kegyetlen suga
rak, Nádtetős szocializmus, A törvény szövedéke 

Színművek: A főügyész felesége, Úszó jég
tábla, Magyar karrier

Parasztábrázolása
A középparaszti rétegből származó írónő 

jól ismerte, és hitelesen ábrázolta társadalmi 
osztályát. Keserűen írja saját sorsával kapcso
latban: „Kapáláskor meghalni lehet, de lemarad
ni, megállani nem lehet.” Az akkori rendszerrel 
szembeni paraszti mentalitást így jellemzi: „Hiá
ba fekszel a vonat elé, nem állítod meg, hanem 
keresztül gázol rajtad.” (Félúton) Az egyik novel
lában így nyilatkozik a hősnő: „Jó, jó, ón elhi
szem, fontos a begyűjtés, fontos a terv, fontos a 
kenyér, de van, ami még ezeknél is fontosabb: 
az ember. Még ha egyéni paraszt is. Mikor fogja 
ezt az itteni tanács végre tudomásul venni?” (Ke- 
resztesné)

Máskor öntudatosan vallja Galgóczi: „Több 
ízben sikerült a falvak sorsát jobbra fordítanom 
azzal, hogy a toliam hegyére tűztem a visszaélé
seket.”

Életműve csúcsán a Vidravas c. politikai 
dokumentumregénye áll (1984). A mű valós 
magja: Papp Simon geológus koncepciós pere, 
melynek eredményeképpen az európai hírű tu
dóst halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 
Ennek kapcsán az író bemutatja a kitelepítettek 
nehéz életét, az ÁVO-sok visszaéléseit.

Itt lakunk Ménfőcsanakon
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A regénynek utóélete is van. A regény cse
lekménye 1956 nyarával ér véget, azzal a bizta
tással: „Kell az erő.”

Galgóczi, aki 1981-től 85-ig országgyűlési 
képviselő volt, olyan dokumentumokra bukkant, 
amelyek a magyaróvári sortűzről, a forradalom 
győri napjairól tudósítottak. Ekkor ezt megírta, s 
a könyv utolsó fejezetévé akarta tenni. A Szép
irodalmi Kiadó lektorai azt tanácsolták, hogy írja 
meg külön novellává, ne kapcsolja össze Papp 
Simon történetével. A pártközpontból Berecz Já
nos lektorálta volna a művet. Végül is novella
ként sem adta ki, hanem a Kortárs szerkesztő 
ségéhez Juttatta el. Vathy Zsuzsa 1990-ben a 
Kortárs 8. és 9. számában Jelentette meg a meg 
rázó írást, „a tényéktől megdöbbent ember félig 
megformált kiáltását”, „Ami a Vidravas-ból kima
radt” címmel.

Galgóczi műveit számos nyelvre lefordítot 
ták. Szerintem a mai fiatal magyar nemzedék
nek kellene őt olvasni, hogy a közelmúlt tényeit 
még jobban megismerje, és ítéletet mondhasson 
róla.

Az emlékkiállítás 1995. szeptember 1-től 
november 3-ig látható az V. szinti tárlókban.

Vidovszky Ferencné

A magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1996 és az OSZK

Minden tájékoztatással foglalkozó könyv
táros, de a kutatók és érdeklődők is gyakran 
forgatják a Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 
köteteit, melynek utolsó kiadásában mintegy 
8200 magyar és 5600 külföldi személy életrajza 
található meg. A közelmúltban az Új Magyar iro
dalmi Lexikonnal foglalkoztam az OSZK Híradó 
1994. 11-12. számában abból a szempontból, 
hogy kik találhatók meg benne intézményünk 
hajdani és jelenlegi munkatársai közül. Most a Ki 
Kicsoda 1995-ben megjelent legújabb kiadását 
tanulmányoztam hasonló szempontból, keresve 
oldalain mostani és korábbi kollégák neveit.

Nyugdíjasaink közül megtalálhatjuk a kö
tetben Keresztury Dezső, Soltész Zoltánná, 
Berlász Jenő, Havasi Zoltán, Tombor Tibor, 
Gerő Zsoltnó, Kecskeméti István, Fallenbüchl

Zoltán és Szente Ferenc életrajzát. Szerepelnek 
még a könyvben: Poprády Géza, Borsa Ge
deon, Fodor András, Berke Barnabásné, Ottó- 
vay László, Lakatos Éva, Kovács Ilona, Beiits- 
ka Scholtz Hedvig, Karsay Orsolya, Batári 
Gyula, Kertész Gyula, Ungváry Rudolf és Nagy 
Attila. Azok közül, akik hosszabb, rövidebb ide
ig munkatársai voltak az Országos Széchényi 
Könyvtárnak, a következőket találtam meg: 
Vargha Balázs, Kemény István, Kókay György, 
Hankiss Elemér, Futala Tibor, Szi/vássy Zol
tánná, Tóth Bálint, Nagy Miklós, Rázsó Gyula, 
Papp István, Bereczky László, Kiss Jenő, Ka- 
csányi Sándor, Róna Tas András, Iszlai Zoltán, 
Fried István, Kamarás István, Sonnevend Pé
ter, Bíró Zoltán, Doncsev Toso és Bogoly Jó
zsef Ágoston.
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A kötetben található életrajzokban szerepel 
a megnevezett foglalkozása, a születési hely és 
év, a szülők neve, családi állapot, a gyermekek 
neve, a szereplő tanulmányai, a munkahelyek és 
egyéb életrajzi adatok, a kutatási, tevékenységi 
terület, az egyesületi tagság, a tudományos mi
nősítés, a kitüntetések, a főbb művek, a hobbi, a 
lakáscím és telefonszám. Azonban nem minden 
személynél kerül közlésre az összes Itt felsorolt 
adat.

Feltételezhető, hogy a most kiadott Magyar 
és Nemzetközi Ki Kicsoda átnézése folyamán 
több OSZK munkatárs neve elkerülhette figyel
memet, azoktól ezúton Is elnézést kérek. Egyéb
ként a kiadvány teljes anyaga most először CD- 
lemezen is megjelent.

B. Gy.

*

Levelek Amerikából

Kedveseim!

Este 10 óra, most jöttem „haza” a levéltárból. 
Az amerikai magyar reformátusok Intézményé
ben, a Bethlen Home-ben vagyok. Ligonier vá
roska lent a völgyben főként nyugdíjasok váro
sa, itt fent a dombtetőn 1921 óta tartja fenn intéz
ményeit az egyház. Árvaház és öregotthon léte
sült Itt egy nagy farmmal körülvéve. Kalassay 
Sándor lelkész, igazi alkotó és szervező egyéni
ség, működő gazdaságot szervezett, összegyűj
tötte a kis magyar árvákat, s velük együtt megte
remtette a fenntartáshoz szükségeseket. Az ala
pításhoz a magyar egyházak és egyesületek el
képesztő áldozatkészséggel járultak hozzá.

Kalassay Sándor az egyház történetírója és 
egyházi munkák kiadója is volt, gonddal kezdte 
gyűjteni az egyházi dokumentumokat, s az 
1970-es években az egerek és patkányok tár
saságából, a pincéből sikerült gyűjteménnyé 
szervezni. Igaz, hogy ma is elég mostoha körül
mények között van, egy fából készült garázs 
épületében, nincs Igazi gondozója, a boldog ku
tató szabadon vadászhat benne. Ezt csinálom 
most már három napja, reggeltől késő estig. A 
főépület, az öregotthon, Inkább kórház, A domb- 
gerlncen szép házak sorakoznak. Idősek vásá
rolják meg, s békés, szép életet élnek itt a fe
nyők között. Olyan itt, mint Erdélyben. A magate
hetetlenek a kórházban kapnak helyet.

Engem egy gyönyörű kis fatemplomhoz 
szorosan hozzáépült vendéglakásban helyeztek 
el. Ez az épület hófehér, a kórház piros tégla fe
hér oszlopokkal és tympanonnal.

Fantasztikusan érdekes anyagokat találtam 
az egyházi kiadói tevékenységről. Ismét sok xe
roxot készítettem. Estére áthozhatok anyagot és 
dolgozhatom tovább itt a lakásomban. Most, ha 
leteszem a tollat, történelmi pillanatban lesz ré
szem, egy olyan kiadványt veszek kézbe, ami
ből lehet, hogy ez az egyetlen példány. Nálunk 
tudomásom szerint nincs meg, s másutt sem ta
láltam nyomát. Ez az ŐRÁLLO, az amerikai ma
gyar reformátusok első lapja. Indult 1897-ben. Itt 
is csak a 3. számtól van meg és ez a példány 
csak a 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. és 
24. számból áll. Kéthetenként jelent meg és Ka
lassay Sándor szerkesztette.

Az este Jártam körben a polcok között és 
vadásztam. Majdnem kibújtam a bőrömből örö
mömben, amikor megtaláltam. Vagyis inkább 
meghatódtam. Volt néhány ilyen élményem, ami
kor ezeket a történelmi pillanatokat megörökítő 
dokumentumokat megpillantottam.

Most dolgozom, majd máskor folytatom a 
beszámolóm.

Ilona

1995. március 23.
Ligonier, Pennsylvania
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Kedves Mindnyájan!

...Befejeztem a munkát Pittsburghben. Itt 
sokkal függetlenebbül dolgoztam, mint New 
Brunswickban, mert itt kevesebbet dolgoztam 
együtt az egyetemmel, csupán a legszüksége
sebb protokollnak megfelelően. A hungarlka- 
ügyekben leginkább a református egyházzal és 
a Willlam Penn Assotlation-nal működtem együtt, 
hogy próbáljam segíteni a csodálatos levéltárak 
megőrzését.

Nagyon sokat dolgoztam a forrásanyagok
kal, igyekeztem eljutni a régi magyar negyed 
Hazelwood Intézményeibe. Érdekes világ. Egy 
kis Harlem, mert a lakosság erősen kicserélő 
dött, 60%-ban fekete, a többi az egykori ír, szláv 
és magyar lakosság maradóka. A szegénység 
összetartja őket, a szegregáció nem oly erős, 
mint másutt.

Egy szombatot ott töltöttem az egykori ma
gyar könyvgyűjtemény színhelyén, a Public Lib- 
rary Hazelwood-i fiókkönyvtárában. Valaha Car- 
negie alapítványából építették fel ezt a fiók
könyvtárat és annak idején, 1910-ben, a magyar 
gyűjteménnyel nyitották meg. Az épület szute- 
rénjében hatalmas színházterem épült - auditó
rium. Volt idő, amikor itt tartották az itteni ma
gyarok a március 15-i ünnepségüket. Óriási a 
változás, tanulmányba illő ez a folyamat. Szeret
ném megírni. Figyeltem, interjúkat készítettem, 
gyűjtöttem az adatokat és impressziókat.

Vasárnaponként igyekeztem eljutni a temp
lomba. Nem volt itt egyszerű eljutni a színhelyre. 
A távolság és a biztonság egyaránt megkívánta 
a segítséget. Azért mindig sikerült találnom vala
kit. Itt volt alkalmam magyarokkal találkozni és 
interjúkat készíteni.

Egyik vasárnap Alex Bodnár, egy elszánt ál
modozó és sokszínű egyéniség nóptáncos, ven
déglős, reklámgrafikus és nagy szervező, veze
tett körbe Hazelwood-ban, s tette lehetővé, hogy 
kíséretében bátran sétáljak ott Is, ahol a kevés 
helyismerettel rendelkezők nem tennék azt szí
vesen. ő megvett egy 1886-ban épült, amerikai 
filmekből ismert téglaépületet, az egykori városi 
polgári klub épületét, három emelettel, vagy 30 
szobával, helyiséggel. - A terve egy East Cent
ral European Center. Két kézzel hozza rendbe 
az épületet, miközben egy lángost, palacsintát, s 
egyéb magyar ételeket felszolgáló pici éttermet 
tart fenn az épület sarkán.

Vele szemben működött az egykori magyar 
nyomda, Szebedlnszky Jenő nyomdája, aki a 
MAGYARSÁG című lapot adta ki itt. - Nem

messze van a Szent Anna Templom, a magyar 
katolikus templom. Az elmúlt évben Bolváry 
atya visszament Budapestre, öreg napjait a Mar
git körúton tölti. Itt őrizték a MAGYAROK CSILLA
GA (katolikus amerikai magyar lap) és a KATHO- 
LIKUS ZÁSZLÓ ritka évfolyamait Félek tőle, 
hogy nem is maradt teljes példány, az OSZK-bán 
is csak töredék évfolyamok vannak belőle. Nyo
moztam az anyag után, de az új pap szerint ki
dobták. Azért megbíztam a helyieket tovább- 
nyomozással. - Szívszorító.

Kicsit feljebb, a domboldalon volt a Magyar 
Lutheránus Egyház temploma, ma mára feketék 
tartják benne zenés Istentiszteleteiket, csak a 
sarokkő hirdeti még magyarul a templom alapí
tását. A templomba igyekvők kedvesen invitál
tak, amikor kiderült, hogy miért ácsorgók az ut
ca másik oldalán a fényképezőgépemmel. - 
Bodnár Sándor felesége is egy szép, művelt, fe
kete asszony. Indián-afrikai keverék Virginiából, 
a régi „elit” fekete rétegből. - Ma már nem hasz
nálják a négert, ma már „afrikai amerikai” a ter
minus, és mi csak „európai amerikaiak" va
gyunk. - A statisztikai arányok meglepőek és a 
demográfiai prognózisok még meglepőbbek. - 
Európa még nem sejti, de maguk az amerikaiak 
sem, hogy micsoda krízis várható itt 20 év múl
va. A fehér diákok, akik ma tanárok lesznek, 
olyan osztályokban fognak tanítani, ahol nem is 
lesznek gyerekek a saját kultúrájukból. - Itt az 
egyetemen, ahol a multikulturális programhoz 
kapcsolódott az ón hivatalos ittlétem, nagyon ér
dekes előadásokat és beszélgetéseket hallgat
tam végig erről a kérdésről. A szakemberek ké
szülnek a feladatra. Mindenesetre a modem 
nyelvek közül feladják a franciát és a németet, s 
a spanyol, Japán, orosz kerül előtérbe. A kínai 
sem esik ki az érdeklődési körükből.

Krízis, költségmegszorítás, létszámcsök
kentés. Ez itt a trend most a kulturális intézmé
nyekben. Itt az egyetemi könyvtárban találtam 
Magyar Nemzetet, így kicsit felzárkóztam az ott
honi hasonló hírek terén is.

A következő vasárnap sikerült megtalál
nom az itteni utolsó magyar nyomdászt, s na
gyon érdekes interjút készítettem vele.

Nagyon sok anyagot gyűjtöttem össze, fel
adtam egy 35 pound-nyi könyvet tartalmazó do
bozt és egy 20 pound-nyi xeroxmásolatot. Re
mélem a Rutgers Egyetemről Is elindult már a 8- 
10 doboznyi küldeményem. Kb. 2-3 hónap mire 
megérkeznek.

Sokszor gondolok az otthoniakra, s remé
lem minden nehézség ellenére sikerül megküz
deni a feladatokkal. Itt nem volt e-mailem és tá
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vol dolgoztam az egyetemtől, így a faxhoz is rit
kábban fértem hozzá.

A kent! program előtt, ahol húsvótkor kiürül 
az egyetem és csak reménytelen árválkodás 
várt volna rám, eljöttem pár napra Atlantába és 
St. Loulsba. Csak amikor megérkeztem éreztem, 
hogy milyen fáradt vagyok. Plttsburghből még 
gyapjúkabátban indultam, s itt 20-25 °C-os me
leg, virágzó azaleák, hófehér dogwood (kutyafa) 
fogadtak. Tombol a természet a szépségtől, s ég 
a torkom, a tüdőm a virágportól. Sárga „pollen” 
borít mindent, s a TV adja a pollenjelentéseket.

Az Emory Unlverslty könyvtára gazdag ne
kem fontos irodalomban, s itt a városban műkö
dött a Hungárián Cultural Foundation életre hívó
ja, Értvay-Barát József. Az ő kiadói tevékenysé
ge egy sajátos modell. Meglátogattam az özve
gyet, s a beszélgetés után nem látszik lehetet
lennek a hagyaték megszerzése. Adott interjút 
és megígérte a számomra értékes levelezés el
küldését.

Most itt ülök egy csodálatos kis tó partján. 
Teknősbékák napoznak a felszínén, vadkacsák 
hűsölnek az árnyékban, azaleabokrok hajlanak 
a víz fölé. Béke és szépség vesz körül. Próbá
lom megírni a Széchényl-napra az előadásom. 
Már megvan a vázlata. Ezt a pár békés napot 
használom arra, hogy megpróbáljam összeállíta
ni a lényeget. Érdekes innen látni a hungarika- 
kórdóst. Talán sikerül ezekből a dimenziókból 
érzékeltetni valamit. - Nem lesz könnyű elké
szülni vele.

Remélem mindenki jól van.
Sok szeretettel küldöm üdvözletem

Ilona

1995. április 9.
Atlanta, Georgia

Berke Barnabásné 
főosztályvezető

Kedves Zsuzsa!

Pittsburgh óta nem volt alkalmam szakmai 
összefoglalót adni, így megkísérelek most egy 
rövid áttekintést adni.

Pittsburghben kevésbé foglalkoztam a kap
csolatteremtéssel, hanem alapvetően a kutatási 
feladatomra koncentráltam. A Rutgers Egyetem 
különleges lehetőségeket nyújt a kapcsolatok

kiépítésére, ezért ott mindent elkövettem ennek 
érdekében. Örömmel hallottam, hogy Molnár 
Ágoston a Hungárián Heritage Center igazga
tója járt Poprády Gézánál. Pittsburghben ezzel 
kapcsolatban a William Penn Association igaz
gatójánál tettem egy látogatást. Ez a társaság 
ma a magyarok egyik leggazdagabb szerveze
te, biztosítótársaság, erősen támogatják a Herl- 
tage Center programjait. Hosszú beszélgetést 
folytattunk a dokumentumok gyűjtéséről és a 
Heritage Center jövőjéről. Készítettem neki egy 
írásbeli javaslatot, amelyben leszögeztem, hogy
1. A Heritage Center lényegében az Amerikai 
Magyarság Nemzeti Könyvtára, gyűjtőköre, 
programja feltétlenül szükségessé teszi az 
együttműködést a Széchényi Könyvtárral, amely 
lényegében azonos programmal működik. 2. Ki 
kell alakítani a kooperációt, s ehhez kérem, 
hogy adja meg a maximális támogatást.

A másik intézmény a Református Egyház 
Levéltára volt, amelynek sok figyelmet szentel
tem. Ez a levéltár csodálatos kincsesbánya. Li- 
gonierben székel, a református Öreg Otthon 
(Bethlen Home) területén. A kuratórium elnöke 
Komjáthy Aladár református lelkész, a Pitts
burgh-! református egyház papja, egyetemi ta
nár s a Kitántorgott az egyház c. könyv szerzője. 
Az, hogy a református egyház környezetében 
létrejött dokumentumokat begyűjtötték, az rend
kívül nagy dolog. Itt nemcsak az egyházi iratok, 
hanem számos egyesület, számos kiemelkedő 
személyiség hagyatéka is megtalálható. Gazdag 
a fotógyűjteménye és sok értékes tárgyi anyag 
egészíti ki a kollekciót. A könyvtár leginkább ér
tékes anyaga a régi amerikai egyházi kiadvány- 
gyűjtemény, közöttük a REFORMÁTUSOK LAPJA, 
amely 1900-tól hiánytalanul megvan. A gyűjte
mény elhelyezése nem megnyugtató. Lényegé
ben egy nagy, fából épült garázsépület. Sem a 
tűzbiztonság, sem a klíma nem megfelelő. Tisz
tában vannak ezzel az ügy képviselői és keresik 
a megoldást. Most, a közeljövőben egy egyházi 
levéltárost várnak Magyarországról, hogy tekint
se át és szükség szerint rendezze el az anyagot. 
Mérlegelik a jobb elhelyezést. Mivel vélemé
nyem szerint Is a Hungárián Heritage Center mel
lett ez a legjelentősebb amerikai magyar forrás
gyűjtemény, s a külföldi magyar emigrációs 
gyűjtemények között is párját ritkítja, végtelenül 
fontos a jövője. Tehát fölmerül az, hogy a Hungá
rián Heritage Centerben, New Brunswickban he
lyezzék el. Én a kutatás szempontjából kitűnő 
gondolatnak találom, mert:

1. A Heritage Center egy biztonságos, meg
felelő épület,
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2. A megközelítése kitűnő, jó közlekedés 
van New York-ból, a kutatók könnyen hozzáfér
nek. Ugyanez nem mondható el Llgonierről, mert 
bár a helyiek mindent megtesznek és rendkívül 
segítőkészek, nagyon kiesik az útból.

3. A Heritage Centerben elhelyezett és a 
Református Levéltárban elhelyezett anyag ösz- 
szefügg, nemegyszer a kutató minden anyagban 
kell dolgozzon, tehát kedvezőbb az együttes el
helyezés.

4. Az egyetemi környezetben elhelyezkedő 
Heritage Center a tudományos és kutatói világ
gal a közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségét 
biztosítja.

5. A környezetben három éve indult a Rut- 
gers Egyetemen a Hungárián Institut, amely re
mélhetőleg tovább növeli az érdeklődést a ma
gyar vonatkozású kutatások Iránt. A Heritage 
Center, a Llgonier-I gyűjtemény és a Rutgers 
Egyetem magyar könyvanyaga együttesen óriá
si lehetőségeket biztosítana a kutatás és az ok
tatás számára. Ezt egészíti ki mindkét gyűjte
mény eredeti kéziratgyűjteménye, amely véle
ményem szerint többszázezerre tehető.

6. A közeli környezetben további gyűjte
mények - New York Public Library, Columbia 
University, New York és Princeton Univer- 
sity - a fentiekkel együtt a hungarológiai kuta
tás számára páratlan lehetőségeket biztosítana. 
Amerikai méretekben a Library of Congress is 
viszonylag elérhető távolságra esik. Tehát a kör
nyezet kitűnő a tudományos kutatás lehetősége
it tekintve.

7. További környezeti előny, hogy New 
Brunswickban közvetlenül, s nem messze New 
York-ban még élő magyar közösség működik, 
amely sok esetben közönségként bekapcsolha
tó, vagy bizonyos mértékig, szükség szerint akti
vizálható. Tehát kellő környezeti keretet tud biz
tosítani a szakintézményeknek, ugyanakkor az 
egyetemi közegben megkísérelhető az amerikai 
Intellektuális élettel a kapcsolatteremtés.

8. Mindkét intézmény közös gondja a gyűj
teményeket kezelő, szakmai személyzet hiánya. 
Ebben az ügyben kölcsönösen támogathatnák 
egymást, ha egy épületbe kerül a két gyűj
temény. Jellegénél fogva a Llgonler-i gyűjte
mény külön gyűjteményként lenne kezelhető, 
tehát az önállósága a kereten belül megőrizhető 
lenne.

Pittsburghben alaposan megnéztem ma
gyar anyag szempontjából a Public Library gyűj
teményét. A három könyvtárban értékes, jó 
anyag gyűlt össze. Sok a disszertáció, nem tu

dom, hogy ezek mindegyike megvan-e nekünk. 
Majd ellenőriznünk kell.

Különösen értékes és érdekes a Pitts
burgh University Magyar Terme, és az ezzel 
kapcsolatos levéltári anyag. Kiválogattam és 
rendeltem belőlük xeroxmásolatot. Érdekes kiál
lítást lehetne belőle csinálni az Iparművészeti 
Múzeummal együtt, mert ők közreműködtek a 
tervei elkészítésében.

Magángyűjtemények szempontjából Pitts
burghben rendkívül fontos a Vardy csatád 
könyvtára és levelezése. Vardy Béla nem zár
kózott el attól, hogy levelezését a későbbiekben 
az OSZK-ban helyezze el. Folytatni kell a kap
csolatépítést és1 a tárgyalást.

Meglátogattam a Public Library egykori ma
gyar fiókkönyvtárát a Monongahela utcában. 
Hallatlan érdekes napot töltöttem ott és nagyon 
érdekes áttekintéshez jutottam az alapítástól 
kezdve a mai napig. Ma a nagy demográfiai át
rendeződós miatt kis fekete gyermekek hasz
nálják a gyűjteményt. Tervezek erről egy össze
foglalást.

Megnéztem a katolikus egyház levéltárát 
(Diocesan Archlve), hogy lássam, a katolikus 
magyarok anyagából mi maradt meg. Fájó szív
vel tapasztaltam, hogy a St. Anna templomban 
megvolt amerikai magyar katolikus lapok a pap
váltással szemétre kerültek.

Pittsburgh sokarcú, érdekes világ volt és 
nagyon jól haladtam a munkával. Itt a magyar 
élet erősen utolsó fázisát éli. nagy szükség 
lenne az anyagmentésre.

Kentben egészen más jellegű a program. Itt 
voltam először olyan környezetben, ahol első
sorban a szakirodalom tanulmányozását tudtam 
helyben végezni, az amerikai ethnic studies 
újabb irodalmát, az eredeti kutatási források és 
információk érdekében állandóan kiszállásokat 
kellett szerveznem a környező városokba. Az itt 
élő emberek elképesztő segítőkészségén mú
lott, hogy ez sikerült, mert meg sem tudtam vol
na mozdulni nélkülük, mivel itt semmilyen közle
kedés nincs.

Rendszeresen bejártam a Western Reserve 
Historical Society könyvtárába Cleveland-ba, 
ahol a fő célom volt, hogy a Szabadság szer
kesztőjének, Gombos Gyulának itt elhelyezett 
hagyatékát átnézzem, s a lapszerkesztés belső 
„titkait” nyomon kövessem. Nem ment könnyen, 
mert az anyag nincs feldolgozva, s így nem szok
ták kutató kezébe adni. Végül megegyeztünk, 
hogy én átnézem mind a 30 dobozt, jegyzéket 
készítettem valamennyiről angolul, amit ott lexe- 
roxoztak s ez lesz egyelőre az ő feldolgozásuk, a
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magam számára a Jegyzeteken kívül legalább 
2000 oldalt kiválogattam, aminek a xeroxozását 
megrendeltem, s hazaviszem. Megnéztem a 
könyvtár teljes magyar vonatkozású kéziratanya
gát és könyvanyagát, valamint újságjait. Viszek 
xeroxmásolatot a kéziratos fondok leírásáról, s 
beszéltem Grabovszky Johnnal, a gyűjtemény 
vezetőjével, hogy jó lenne összedolgozni, mert 
náluk nemcsak mikrofilmen, hanem eredetiben Is 
vannak nagyon fontos újságok. Behozták Lorain- 
ból Bodnár Lajos, a szerkesztő halála után a LO- 
RAIN ÉS VIDÉKE teljes sorozatát és készülnek 
mikrofilmezni, ők az eredetit mikrofilmezés után 
nem őrzik meg. Tudom, hogy nekünk nincsen tel
jes sorunk, tehát maga a mikrofilm is nagyon fon
tos lenne, de gondolom, hogy az eredetiről is kel
lene tárgyalni. Majd hozom a részleteket.

Alaposan megnéztem a Cleveland Public 
Library anyagát, a magyar gyűjteményt. Hosz- 
szasan konzultáltam a könyvtárosokkal, s az ér
dekelt igazgatóhelyettessel. A teljes anyaguk 
számítógépen van és az Interneten keresztül el
érhető. Szívesen beszállnának a Hungarika Go- 
pher programba.

Több magánszeméllyel és intézménnyel ke
rültem kapcsolatba a magyar közösségen belül. 
Az egyik legfontosabb az Árpád Akadémia 
szervezői közül Nádas Rózsika, aki a teljes mű
ködésükkel kapcsolatos levelezést és doku
mentációt őrzi. O túl van a 80-on, bizony gondos
kodni kell az anyagról. Találkozás és többszöri 
telefonbeszélgetés után úgy érzem szívesen 
gondol arra, hogy az anyag a Széchényi Könyv
tárba kerüljön, de ő maga is szeretné még át
nézni, válogatni, de kellene valaki, aki kijön és 
átnézi az egészet és nyilatkozik. Majd ki kell 
munkálni a mikéntjét.

Jártam Eszterhás István írónál, aki a KA
TOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJÁNAK 27 
éven át volt szerkesztője. Mind Rózsika, mind 
Eszterhás nagyon érdekes Interjút adott. Eszter
hás nagyon beteg és idős. 82 éves. Kereste a le
velezést tartalmazó bőröndöt, hogy ideadja, de a 
házvezetőnő eddig nem találta meg a fekvőbe
teg író instrukciói alapján. Még vasárnap me
gyek hozzá, talán addigra sikerül felfedezni. Ha 
ideadja, elhozom.

Jártam Youngstown-ban, a magyar feren
ces atyáknál, az AMERIKAI CSIKSOMLYÓBAN. 
Nagyon érdekes interjút készítettem Dengl Mik
lóssal, aki a KATOLIKUS MAGYAROK VASÁR
NAPJÁNAK nyomdáját vezette. Megnéztem a 
rendház könyvtárát és levéltárát. Nagyon érde
kes, gazdag gyűjtemény. Aggasztó a jövője, 
mert a magyar atyák már csak hárman vannak,

s az utódok olaszok, akik nem tudnak mit kez
deni ezzel az anyaggal. Az anyaegyház - a ko
lozsvári ferences egyház bejelentette igényét a 
könyvekre, Szabó Erzsébet, Itteni kitűnő szak
ember és elkötelezett második generációs ma
gyar gondját viseli az ügynek és tudja a mi fon
tosságunkat is, néhány dolgot Dengl atya idea
dott, levelezést is, én elhoztam.

Voltam a Clevelandi St. Erzsébet Római 
Katolikus és a St. Imre Római Katolikus Plé
bániákon. Gyönyörű épület, mindkettő egy meg
lehetősen pusztuló városrészben. A St. Erzsébet
ben nagy könyvtár és értékes levéltári anyag 
van. Ez utóbbi elképesztően értékes, mert a leg
korábbi amerikai magyar katolikus templom volt 
és az első magyar pap, a híres Boem atya kéz
írását is ott láttam a padlón felállított és munká
ban lévő dobozokban. Folyik a munka, remélhe
tőleg megmarad az anyag. A legkorábbi katoli
kus magyar lapot (a SZENT ERZSÉBET HÍR
NÖKÉT) ők adták ki, ami a KATOLIKUS MA
GYAROK VASÁRNAPJÁNAK az előzménye 
volt, itt megvan teljes egészében, mondtam 
Grabovszkynak. Nem tudom, hogy a miénk 
mennyire teljes.

Jártam a református egyháznál, itt elsősor 
bán Tőkés László látogatása volt nagyon érde
kes, személyes élmény. Itt találkoztam Papp Gá
borra, aki szintén 80 felé jár és az itteni magyar 
oktatás és élet egyik alapvető szerzője volt. Állí
tólag költöznek és sok mindent kidobnak. Meg
ígérték, hogy e helyett elpostázzák az Iratokat ne
künk. Remélem úgy lesz, elkérték a címünket.

Jártam a magyar nyomdában, Bertha 
Lászlónál. Megígérte a levelezését s aprónyom
tatványokat. Minden kiadványából van még rak
táron, készségesen áll rendelkezésre, ha kell a 
könyvtárnak. Állítólag mi elsősorban az apró
nyomtatványait kértük. Adott interjút a munká
jukról.

Jártam az egyik magyar rádióban, Kossá- 
nyinál. Egyenesben csináltunk egy beszélgetést 
az OSZK gyűjtéséről, a hungarika információkról, 
a források gyűjtésének fontosságáról. Megmutat
ta a Rádió és TV videó- és hangtárát. Egy szobá
nyi. Kész átengedni válogatásra és átadni, ami 
minket érdekel.

Jártam Palasics János itteni egyesületi ve
zető, az egyik legtekintélyesebb második gene
rációs magyar otthonában. Gazdag irattára van 
az egyesületi munkáról, és részt vett egy törté
neti felmérő munkában a Cleveland State Uni- 
versity szervezésében, annak az anyagai, köny
vek aprónyomtatványok töltenek meg legalább 
két szobát. Ez valószínűleg itt marad, s a Herita-
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ge Centerbe kerül: de egyelőre ő még aktív és 
igényli őket. Felesége, Kapossy Katalin, a másik 
magyar rádióadás szervezője és az Egyesült 
Magyar Egyletek elnöke Clevelandban. Neki is 
rengeteg anyaga van. Lehet, hogy valamennyit 
utánam küld New York-ba. Az ő segítségükkel 
bejártam Cleveland „Harlemét”, az egykori ma
gyar ún. Buckeye negyedet. Megrázó élmény 
volt, mert minden utcáját Ismerem Irodalomból, s 
láttam az egykori élet nyomait, a düledező gyá
rakat, színházat, bankot, s kertes házacskákat, s 
a megrázóan más embereket.

Még készülök vasárnap egy rendkívül érde
kes Interjúra, Mrs. Fedas valamikor a magyarok 
könyvtárosa volt az egyik fiókkönyvtárban és az 
ő nagynénje, aki jelentős közéleti személyiség 
volt a század első felében, kezdeményezte a 
magyar anyag felállítását a Carnegie West 
Branch könyvtárban. Valamikor ennek a nagy
néninek a portréja díszítette ezt a könyvtárat, a 
hálás magyarok ajándékaként. Jártam kint eb
ben a könyvtárban, egy kicsit jobb környezet, 
mint a Buckeye negyed, de a könyvtárat körülve
vő parkban legalább 30-40, flaskát szorongató, 
piszkos, hontalan ődöngött, s sütkérezett a na
pon. A könyvtárat, sajnos, „tönkre modernizál
ták”. Kerestem a portrét. Nem tudták, mi van vele. 
Tegnap telefonon beszéltem a legalább 90 felé 
járó Mrs. Fedassal, hál’lstenek a kép nála van. A 
telefonkönyvből böngésztem ki a nevét, és ő volt

az. Már az is van, aki elvisz hozzá. Még rengeteg 
lenne a tennivaló, de az Idő és az erő véges.

írtam már, hogy más környező városokban 
is jártam. Voltam Elyriaban és Lorainben, s 
szombaton jártam Akronban, a Lorántffy Öreg 
Otthonban és a református templomban. Beszél
tem Dömötör Tibor püspökkel, megmutatta a 
könyvtárat, ami az elhaló magyaroktól jön ösz- 
sze. ő tartja fenn a Buda Press nevű nyomdát, 
és adja ki a hetilapját, a KANADAI-AMERIKAI 
MAGYAR ÉLET-el Az egész intézmény igen ér
dekes. Van egy szoborkert a kórház udvarán, a 
kórház tele van aggatva amerikai magyarok 
festményeivel. Van itt mit nézni. Az istentisztelet 
magyarul zajlott de két konfirmandus angolul 
vizsgázott a kálvinista katekizmusból a gyüleke
zet előtt. Az egyik vizsgázó egy magyar fiú, a 
másik egy vietnámi kislány volt. Szép gyerek 
volt, s elképesztő élmény volt hallgatni, milyen 
jól tudja a református kátét. Állt ott Amerikában 
a címeres magyar zászló alatt.

Ma már számolom fel itt a dolgaimat, s ké
szülök tovább. Hamar el fog szaladni ez a hátra
lévő idő, s hamarosan otthon leszek.

Szeretettel küldöm üdvözletem, a viszontlá
tásra

Ilona

1995. június 1.
Kent, Ohio

MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK
A Széchényi Könyvtár első női alkalmazottja

és a gépesítés
Senki sem gondolná, de történeti tény, hogy 

a Széchényi Könyvtárban az első női alkalma
zott munkába lépése és az első gép irodai alkal
mazása egybeesik, sőt össze is kapcsolódik. 
Történt pedig ez 1898 őszén, amikor a könyvtár 
az első írógépet megvásárolta.

írógépet már a múlt század első felében 
konstruáltak, kéidetben főleg azzal a céllal, hogy 
az írást a vakok számára megkönnyítsék, ill. 
egyáltalán lehetővé tegyék. Ezeket a kezdeti ős
írógépeket azután egyre inkább tökéletesítették, 
míg végül 1867-ben Amerikában szabadalmaz
tattak egy típust, melyet egy nyomdász és egy

mechanikus közösen készített. Ezt tovább töké
letesítve, a Remington-cég 1869-ben megkezdte 
az írógépek gyártását, s a hetvenes évek köze
pén már a nagybani gyártás folyt. 1880-ban Yost 
vezetett be újításokat s a 80-as években megje
lent James B. Hammond betűkorongos gépe. 
Amerika egészen a kilencvenes évek elejéig 
egyedül uralta a világpiacot, írógépei viharos 
gyorsasággal terjedtek el az európai kontinen
sen is. Ekkor Németországban is ráálltak az író
gépek gyártására, de egészen a század tízes 
éveiig Németországon kívül csak Franciaország
ban és Becsben működött írógópgyár.
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Az első írógéppel írt levelet a Széchényi 
Könyvtár Németországból kapta, egy könyvke
reskedő cégtől. A 90-es évek végén találtam a 
könyvtár Irattárában az első, hazai keltezésű 
írógéppel írt levelet. A könyvtár az első írógépet 
1898 szeptember elsején vásárolta, a Kanitz C. 
és Fiai cégtől (Dorottya u. 12.), melynek írógép 
osztálya így hirdette magát: „A Hammond ameri
kai írógép egyedüli raktára Magyarországon.” A 
vásárolt írógép típusa Hammond Ideál volt 
(gyártási száma: 35.935), és 275 forintba került, 
melyet a könyvtár - kívánsága szerint - 12 havi 
részletben fizethetett ki. A Jótállási idő egy óv 
volt. „Meg vagyunk győződve - írta levelében a 
cég - hogy a tekintetes Igazgató Úr a szállított 
géppel éppúgy meg lesz elégedve, mint meg 
vannak elégedve Angolország és Amerika leg
több múzeumai és könyvtárai, ahol sok 100 
HAMMOND írógép van használatban és azok a 
legnagyobb megelégedésre működnek.”

A könyvtár akkori igazgatója, Fejérpataky 
László 1898. október 13-án hivatali feletteséhez, 
Szalay Imréhez, a Magyar Nemzeti Múzeum igaz
gatójához intézett feljegyzésében javasolta, 
hogy a könyvtár egy megüresedett díjnoki állá
sára, kifejezetten az írógép kezelésére alkal
mazzák „Tóth Erzsébet kisasszonyt, ki a gép ke
zelésében a megkívántató jártassággal bír.... Ez 
Intézkedéssel a könyvtári többi alkalmazottak 
ideje, mely hivatalos acták másolásával igen 
igénybe van véve, nem vonatnék el a könyvtári 
belterjes munkálkodástól, mely a nyomdai köte
les példányok tömeges beküldése következté
ben fokozott tevékenységet igényel.” Szalay el
fogadta a javaslatot s Fejérpataky másnap már 
levélben értesítette Tóth Erzsébetet, hogy őt a 
könyvtárnál október 15-től, egy forintnyi napidíj
jal alkalmazzák „oly célból, hogy a könyvtár tu
lajdonában lévő Hammond-fóle írógépen hivata
los iratok másolását végezze.”

Tóth Erzsébet „kisasszony” tehát mint író
gépet kezelő napidíjas, a Széchényi Könyvtár el
ső női alkalmazottja lett. A dolognak annyi szép
séghibája volt, hogy a férfi napidíjasok ebben az 
időben másfél forint napidíjat kaptak. A női mun
kaerőt sújtó diszkrimináció már ekkor elkezdő
dött. A Tóth Erzsébetnek szóló levél így fejező
dik be: „Midőn ezt örvendetes tudomására hoz
nám, egyúttal kifejezem azon reményemet, hogy 
itteni alkalmazásában a kívánatos szorgalmat, 
buzgóságot és pontosságot fogja tanúsítani és 
hogy rend és fegyelem tekintetében mindenben a 
Múzeumi Szabályzat intézkedéseit fogja szem előtt 
tartani.”

Mellékleten látható a Kanitz-cég levélpapír
járól az írógép képe, a cég számlája és egy 
részlet Tóth Erzsébet kisasszony első gópiratá- 
ból, mely 1898. szeptember 18-án kelt. Ez azt bi
zonyítja, hogy Tóth Erzsébet már az írógép 
könyvtárba érkezésétől kezdve dolgozott a 
könyvtárban, az október 15-i kinevezés csak 
véglegesítését jelentette. Talán éppen a Kanltz- 
cég közvetítette ki, mivel a cég írógópkezelési 
tanfolyamokat Is tartott, vagyis a géppel együtt 
mindjárt a kezelőjét is szállította a vevőnek.

Tóth Erzsébet „kisasszony" további könyv
tári pályafutására a folyamatban lévő Irattári ku
tatás talán még fényt derít.

Somkuti Gabriella

A „HAMMOND"
amerikai Írógép

egyedüli raktára Magyarországon.

Több mint 30,000 drb. van használatban. 

Gyorsasága: 16 betű egy másodpereiben 

Legmagasabb kitüutctések
többek között

az Elliot Cresson aranyéremmel
(A legnagyobb kitüntetés eredeti fclulálisokcrt),

LÁTHATÓ ÍRÁS.

Sorok és betűk változatlan egyenessége. 

Az egész abc egy másodperei alatt kicserélhető. 

Könnyű betűnyomás.

Ritka ja vitás-szükséglet.

Festékszallag és kellékek raktára

mindenféle írógéphez.

Legjobb amerikai Carbonpapir. 

Irógepkczclcsi tanfolyam.
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Melléklet
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főraktára
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dalmazott 

„Univeraal**

másolókönyvek 

Technikai irodák
teljes felszerelése. 

Különlegességek : 
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Melléklet

Másolat.
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M. K. POSTA ÉS TÁVÍRDA 

vezér-igazgatósága.

29679 szám.
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m. ■>
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Kossuth és az idegenmajmolás
Mint ismeretes, Kossuth Lajos könyvtára 

Kossuth halála után a Széchényi Könyvtárba ke
rült s Itt ma is, mint kegyeleti könyvtár, együtt 
tartva megtalálható. (Kossuth könyvtáráról bő
vebben Id. alulírott cikkét: Kossuth Lajos könyv
tára. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. aug. 
53-60.1.)

Kossuthnak szokása volt könyveibe szél
jegyzeteket írni s ezekből sok érdekes tudható 
meg Kossuth nézeteiről, különböző témákkal 
kapcsolatos véleményéről. Az alábbiakban egy 
ilyen széljegyzetet közlünk, amelyet Kossuth a 
Magyar Sálon c. folyóirat 1888-as, augusztusi 
számába írt, 86 évesen, már reszkető kéz
írással.

A folyóirat „Tűzoltóink” címmel közölt Is
mertető cikket a hazai tűzoltó-intézményről. 
Többek között ezt írta: „Habár Magyarországon 
ezen intézmény még alig érte el a húsz évet és a 
külföldön - elsősorban Németországon, hol a 
tűzoltóság a legelterjedtebb és legkifejlettebb 
fokon áll - ezen intézmény sokkal idősebb, 
mégis azt mondhatjuk, hogy hazánkban úgy a 
fővárosban mint egyes megyei székvárosokban 
a tűzoltóság elérte azon tökélyt, mely őt arra ké

pesíti, hogy előnyösen versenyezhessen bárme
lyik külföldi nagy város tűzoltóival.” Kossuth csil
lagot tett a szövegben arra a helyre, ahol az áll, 
hogy Németországban „a tűzoltóság a legelter
jedtebb és legkifejlettebb fokon áll" s a lapszéli 
jegyzetbe ezt írta:

„hó, hó! hát az Amerikai egyesült Államok? 
Baj hogy Magyarországon mindenben a németet 
nézik, bámulják, sántikálva követik, még az esz
mejárásukat is mímelik; mintha Németországon 
túl és kívül nem is volna világ.”

A világlátott, Angliát és az Egyesült Államo
kat is bejáró Kossuth joggal figyelmeztette nem
zetét, hogy bizony Németországon túl is van vi
lág s ha ezzel a világgal lépést akarunk tartani, 
odáig is el kell érjen tekintetünk.

Azt írtam: „figyelmeztette nemzetét.” De hát 
ez a széljegyzet a torinói magányban íródott, 
egy folyóirat margójára, nem a nyilvánosságnak 
szánva, sőt a nyilvánosságra kerülés legcseké
lyebb esélye nélkül. Kossuth mégis leírta, talán 
saját magának, talán egy kései üzenetnek.

Ezt az üzenetet adtam most át egy nagyobb 
nyilvánosságnak.

Somkuti Gabriella
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SAJTÓFIGYELŐ
Törvényre várva...

Összefogás a könyvtárakért

A Könyvtári és Informatikai Kamara, 
együttműködve a többi könyvtári szervezettel, 
október 9. és 15. között rendezi meg az Össze
fogás a könyvtárakért nevű országos rendez
vénysorozatot, amelybe bekapcsolódnak a leg
kisebb falusi könyvtárak és a legnagyobb fővá
rosi könyvtárak Is.

Szerdán délelőtt az Országos Széchényi 
Könyvtárban rendezett sajtótájékoztatón el
mondták, a rendezvénysorozat célja, hogy meg
változzon az a társadalomban ma is élő, téves 
felfogás, amely szerint a könyvtár csupán a köl
csönzés és olvasás helye. A könyvtári szakem
berek vélekedése szerint a könyvtár ennél sok
kal több. Ha a könyvtárak gazdasági helyzete 
lehetővé teszi, bármikor naprakész információk
kal - a világ bármelyik részéről és bármelyik 
szakterületéről - az érdeklődők rendelkezésére 
áll egy jól működő könyvtár. Skaliczki Judit, a 
kamara titkára elmondta, hogy „az akció elsőd
leges célja a könyvtárak reflektorfénybe ál
lítása. A könyvtárosszakma különböző ágai
nak egységesen kell fellépniük érdekeik vé
delmében, nem szabad hagyni, hogy a szak
ma csoportjait egymás ellen kijátsszák”. A 
kamara célja az is, hogy az akció keretében 
megrendezett konferenciákon előmozdítsák a 
könyvtári törvény megszületését.

Az Összefogás a könyvtárakért akció 
nyitórendezvénye Kecskeméten október 9-én 
tíz órakor lesz. Kecskeméten épül az ország leg
korszerűbb, európai léptékű, hétezer négyzet- 
méteres, új megyei könyvtára. Az ország jövő
je - a könyvtár jövője című konferenciát Fo
dor Gábor művelődési miniszter nyitja meg, a 
rendezvény előadói Andorka Rudolf, Enyedi 
György, Gidai Erzsébet, Vámos Tibor, György 
Péter, Huszti Ernő, Máder Béla, Richard Plomb 
és Ramháb Mária. A konferenciát a Művészek a 
könyvtárért jótékonysági gálaest követi a kecs
keméti Katona József Színházban. A műsor
ban közreműködik Bessenyei Ferenc, Moór 
Marianna, őze Áron, Székhelyi József, Szirtes 
Ági és Császár Angéla. Az egyhetes program- 
sorozat a szervezők szándékai szerint nem Bu

dapest-központú. A Könyvtári és Informatikai 
Kamarának több mint kétszáz tagja van, az ak
cióba bekapcsolódtak a tudományos szak- 
könyvtárak, a megyei könyvtárak, a munkahelyi 
könyvtárak és a városi könyvtárak is. A vidéki 
rendezvények sokaságából kiemelkedik Rad- 
ványi Miklós, a washingtoni Kongresszusi 
Könyvtár volt külügyi főtanácsosának előadása 
Jánoshalmán, a kiskunfélegyházi városi könyv
tár nyílt napja, a soproni Széchenyi István Vá
rosi Könyvtárban megrendezett könyvtártörté
neti előadások.

A Politika - gazdaság - könyvtár című 
vitaestnek Budapesten a Kossuth Klub ad ott
hont október 11 -ón. A beszélgetés vitavezetője 
Vitányi Iván, a parlament kulturális bizottsá
gának elnöke. Az egyhetes akció zárórendez- 
vényót az Almássy téri Szabadidőközpont 
rendezi október 1 -ón délelőtt.

(r. t.)
Magyar Nemzet, 1995. okt. 5.

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS VEZETÉSSEL

(Előzetes bejelentés alapján. Tel.: 176-1189)

GUIDED TOUR BY ADVANCE NOTICE

felnőtt 40,- Ft/fő
diák, nyugdíjas 20,- Ft/fő

Idegen nyelven 
in foreign language 80,-Ft/person

csoport (10 fő felett) 
groups over 10 persons 1000,- Ft
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Zenei könyvtári körkép

A működőképesség határán
Ma kezdődik az Összefogás a könyvtárakért 
mozgalom „akcióhete”, amelynek rendezvé
nyei talán a zenei könyvtárak súlyos anyagi 
gondjaira is ráirányítják a figyelmet.

A zenei könyvtárak ma még nehezebb 
helyzetben vannak, mint más közkönyvtárak, 
mert a beszerzési keret rendkívül szűk, a doku
mentumok (kották és hanghordozóik ára viszont 
az elmúlt években drasztikusan emelkedett: az 
egykor „keletnémet” kották és zenei könyvek 
például tízszer-tizenötször többe kerülnek, mint 
a kilencvenes évek elején. Jelenleg egy külföldi 
kottakiadvány átlagára 3-5 ezer, egy partitúráé 
vagy zenei szakkönyvé 6-10 ezer, egy kritikai 
összkiadásé 15-20 ezer, egy CD-lemezé két
ezer, egy zenei videóé 4-5 ezer forint. Pintér Fe- 
rencné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(FSZEK) zenei gyűjteményének helyettes veze
tője kérdésünkre elmondta: a helyzetet tovább 
nehezíti, hogy a zenei könyvtári szolgáltatáso
kat - ugyancsak anyagi okok miatt - a korábbi
nál lényegesen szélesebb olvasóréteg veszi 
igénybe, s a megnövekedett keresletet nem ké
pesek a megszokott színvonalon kielégíteni. A 
kötelespéldány-szolgáltatás - amely korábban 
az állomány gyarapításának egyik legfőbb for
rása volt - az utóbbi Időben akadozik, s így a 
hangzó dokumentumok kölcsönzése jelenleg le
hetetlen, mert általában csak egyetlen példá
nyuk van. Hasonló gondokkal küzdenek a 
FSZEK kerületi fiókjainak kisebb-nagyobb zenei 
gyűjteményei is, vidéken pedig még rosszabb a 
helyzet.

A magyar zenei könyvtárak többsége a 
klasszikus zenére koncentrál, az FSZEK-nak 
azonban önálló rockzenei gyűjteménye is van, 
ahol mintegy 4 ezer hagyományos lemez, 1500 
CD, kották, valamint audio- és videokazetták áll
nak az igényes könnyűzene iránt érdeklődők 
rendelkezésére. Hont Péter, a gyűjtemény veze
tője szerint anyagi helyzetük a magyar könyvtári 
átlagot tekintve viszonylag jónak mondható. Ez 
annak köszönhető, hogy a forgalom (s így a CD- 
kölcsönzésből származó bevétel Is) jelentős, és 
az FSZEK vezetése ezt a tényt a beszerzési ke
retek megállapításánál figyelembe veszi.

A főváros egyik legjelentősebb zenei gyűj
teménye, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Könyvtára - az Országos Műszaki fejlesztési Bi
zottság (OMFB) pályázatának nyerteseként - 
megkezdte egy korszerű számítógépes rend
szer kiépítését. Az Aleph nevű, Nyugaton is jól 
ismert könyvtári rendszer lehetővé teszi vala
mennyi könyvtári tevékenység automatizálását, 
s ráadásul a 21. századi „információs sztráda” 
követelményeinek megfelelően közvetlen kap
csolatban áll a világ nagy könyvtári hálózataival. 
Az adatbázis teljes kiépítése ugyan még több 
évet is igénybe vehet, de a folyamat már elin
dult. A helyzet ennek ellenére sem kedvező, 
mert - a Zeneakadémia jól ismert anyagi nehéz
ségeivel párhuzamosan - a könyvtár beszerzési 
kerete évről évre csökken. Hasonló problémák 
sújtják az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) zeneműtárát is, amely az OSZK évi 22 
milliós gyarapítási keretének csak töredékével 
gazdálkodhat. A zenei nyomtatványokat, kézira
tokat, fotókat és hangzó dokumentumokat egya
ránt tartalmazó gyűjtemény ennek ellenére még 
működőképes, bár fejlesztésre, bővítésre gya
korlatilag nincs lehetőség. Az Országos Ide
gennyelvű Könyvtár zenei gyűjteménye vi
szont - miután az intézmény a Városligeti fasor
ból a Belvárosba költözött - az olvasók számá
ra hozzáférhetetlen.

Retkes Attila 
Magyar Hírlap, 1995. okt. 9.

Összefogás a 
könyvtárakért
19 9 5
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Adatbázis-korongok
Nagy fába vágta a fejszéjét az Arcanum 

Databases Adatbázis-fejlesztő és Kiadó Bt: hazai 
adatbázisok CD-ROM-on való kiadását és fej
lesztését tűzte ki célul. A munkához saját fejlesz
tésű szoftvereszközt használnak, az Arctis rend
szert. A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD az 
1976-1971 között megjelent és köteles pél
dányként beszolgáltatott több mint 100 ezer ki
advány adatai mellett további 200 ezer analiti
kus tételt is tartalmaz, Hunmarc-kompatíbills, 
ISBN, ISSN és ETO szerint lehet vele dolgozni. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Perio
dika Adatbázisát tartalmazza egy másik korong
juk 1981-1993 között megjelent folyóiratok, új
ságok, hetilapok 3200 címszó alá rendezett ada
taival. A Pressdok CD az Országgyűlési Könyv
tár sajtófigyelő adatbázisának 1989 óta össze
gyűlt rekordjait foglalja magában, 150 napi- és 
hetilap cikkeinek bibliográfiája található meg 
benne. Három havonta frissítik a Hunpatéka CD-t, 
a magyar szabadalmak tárát 1920-tól napjain

kig, amely mintegy 150 ezer rekordból áll. Az 
MSZ CD Magyar Szabványtár 20 ezer érvényes 
szabvány bibliográfiai adatait tartalmazza, éven
te egyszer aktualizálják. Évek óta kapható a 
Károli Gáspár fordította Biblia CD változata, és 
dolgoznak egy teljesebb, az egyházak hivatalos 
magyar szövegeit tartalmazó korong kiadásán.

Az Arcanum jelentős nemzetközi sikereket 
aratott, jelen van a világ CD-piacán. A Szellemi Tu
lajdon Világszervezete (WIPO) velük jelentette 
meg az IPC Class CD-ROM-ot, az ötnyelvű nem
zetközi szabadalmi osztályozást. Az Európai 
Szabadalmi Hivatallal együttműködve adják ki 
rendszeresen a volt szocialista országok szaba
dalmi leírásainak lemezét. Megjelenés alatt van 
az 1989-1994-es évek kordokumentuma, az 
Országgyűlési Napló, és mellette az utolsó vá
lasztások előtti parlamenti ciklus jegyzőkönyvei 
CD-ROM-kiadása is.

K. V.
Heti ICHLP, 1995. okt. 12.

Vagyunk, ahogy vagyunk
A tanévkezdet óta újra benépesültek a 

könyvtárak olvasótermei, bár látogatókból ed
dig sem volt hiány. Az Országos Széchényi 
Könyvtárnak 32 000 beiratkozott olvasója van, 
tudtuk meg Tüske Lászlótól, az olvasószolgálat 
osztályvezetőjétől. Több mint hatvan százalékuk 
ebből valamely felsőoktatási intézményben ta
nul. Kutatójeggyel két és fólezren rendelkeznek. 
Az OSZK az összes magyar nyelvű és magyar 
vonatkozású dokumentum gyűjtőhelye, termé
szetesen megtalálhatók mellettük a külföldi 
szakmunkák legjava is. A nemzeti könyvtár jel
legéből adódóan a legteljesebb, a legjobb irodal
mi és történettudományi gyűjtemény ez, amely
nek rendszerezése, megóvása és gyarapítása 
nehezen túlértékelhető. A két és félmillió doku
mentum fölbecsülhetetlen fontosságú nemzeti 
kincs. A gazdasági élet gondjai azonban begyű
rűznek a patinás falak mögé elkerülhetetlenül 
szükséges volt a közelmúltban felemelni a láto
gatási díjat, mivel a könyvtár értékeinek védel
me, az épület fenntartása nem biztosítható meg
felelő színvonalon a költségvetési keretből. A

szakembereknek gyakran fájdalmas döntéseket 
kell hozniuk, amikor egy-egy fontos folyóirat, 
könyvsorozat, enciklopédia vagy lexikon be
szerzéséről kell lemondaniuk, mert egyszerűen 
nem jut rá pénz. A tizenkét hónapra szóló két
ezer forintos beiratkozási összeg a korábbihoz 
képest tetemes, de még ez is csak enyhíti a for
ráshiányból adódó nehézségeket. Ennek elle
nére a könyvtár dolgozói igyekeznek a szűkre 
szabott lehetőségekhez mérten színvonalas 
szolgáltatást nyújtani az olvasóknak és a kuta
tóknak.

A szabadpolcon 80 000 kötet áll, ezek a 
művek fokozott igénybevételnek vannak kitéve, 
rendszeres gondozásuk, felújításuk szükséges. 
Az 550 férőhelyes olvasóterem a legkedveltebb 
és a leglátogatottabb helyiség, előfordul, hogy 
naponta háromszor is megtelik.

Mint az közismert, zárt anyagok 1988 óta 
nem léteznek, a bírósági határozattal letiltott ki
adványok kivételével minden dokumentum hoz
záférhető a nagyközönség számára, a muzeális 
értékek természetesen másolat formájában. A
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könyvek, valamint a hírlapok, folyóiratok köz
ponti gyűjteményébe a Magyarország minden
kori területén megjelent dokumentumok tartoz
nak. A plakát- és aprónyomtatvány-tár röplapo
kat, plakátokat, képeslapokat, metszeteket, kü
lönböző grafikai alkotásokat ölel fel. Rendkívül 
gazdag a kézirattára magyar irodalomtörténet, 
történettudomány és művelődéstörténet forrása
it leli itt fel az érdeklődő, aki írói hagyatékok, le
velek, kódexek és hangszalagra rögzített emlé
kek birodalmába is betekinthet. A zeneműtár 
kézírásos és nyomtatott zenei anyagok, kották, 
hanglemezek, hangszalagok, kazetták és szö
veges hanglemezek gyűjteménye.

Az Országos Széchényi Könyvtár a Buda
vári Palota F épületében várja az érdeklődőket.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár budapesti 
szolgáltatásaira talán soha nem volt akkora 
szükség, mint napjainkban. A csillagos égig 
emelkedő könyvárak és a könyvkiadás színvo
nalának süllyedése hatalmas feladatot ró az in
tézményre, amely maga is gondokkal küszkö
dik. Az alábbi felsorolásból ugyanakkor kiderül, 
hogy a FSZEK dolgozói számos kulturálódási és 
ismeretszerzési lehetőséget kínálnak a köz
könyvtárak látogatóinak. A központi könyvtár a

Vili. kerület Szabó Ervin tér 1. szám alatt találha
tó. Itt a társadalomtudományok művelői és a diá
kok találhatják meg leginkább a munkájukhoz 
és a tanulásukhoz szükséges könyveket és fo
lyóiratokat. Igen híres, országszerte ismert a 
Szociológiai Gyűjtemény, de nem kevésbé neve
zetes a főváros múltjával kapcsolatos helytörté
neti dokumentumgyűjtemény. A könyvtár speci
ális feladata a közhasznú információk közvetíté
se, valamint itt található az érvényes jogszabá
lyok teljes köre. A továbbtanulók számára adat
bázis áll rendelkezésre az amerikai egyetemek 
által meghirdetett továbbképzésekről. A Zenei 
Gyűjtemény a Fehérhajó utcában várja az ér
deklődőket, a könnyűzene kedvelői a Rottenbil- 
ler utcában tájékozódhatnak. Akik útikönyvet, 
útleírást vagy kölcsönözhető térképet keres, an
nak a Dagály utcai fiókkönyvtárat ajánlják.

A beiratkozási díj egyelőre a FSZEK-ben 
nem változott. Nyugdíjasoknak, sorkatonáknak 
és munkanélkülieknek ötven forint, a hetven 
éven felülieknek és a mozgássérülteknek nem 
kell fizetniük, mindenki másnak 250 forintba ke
rül egy évre a tagság.

Zsilka László 
Expressz, 1995. szept. 23.

Kiss Ilona: Könyvtárgyak Párizsból
Az egyedi példányban készülő könyv

tárgyak nem tévesztendők össze a művészi 
Igénnyel megtervezett klasszikus luxussoroza
tokkal.

A könyvobjektek, az úgynevezett „művé
szek könyvel” műfajta a hatvanas-hetvenes 
évek lázadó légkörében vált nagykorúvá. Meg
jelenését több tényező befolyásolta, úgymint az 
esztétikai normák felrúgásának szándéka, a 
sokszorosított forma egyediségének visszaszár
maztatása, a papírtömb teresítése, s egyaránt 
közrejátszottak szobrászati, illetve kisplasztikái 
műfajértókelő szándékok.

A műfaj korai darabjai általában önreflexí
vek voltak, a könyv fogalmának és termé
szetbeli jegyeinek határait és Jellegzetességeit 
kutatták, miközben a formát a legszélsősége
sebb halmazállapotokban láttatták; a konceptu
ális művészetfelfogás szolgálatában álltak.

Az idővel elismert alkotói irányzattá avan
zsált kifejezőeszköz hitvallása abban az érte
lemben módosult, hogy inkább a hagyományos 
képzőművészeti sarktételek, tudniillik a látvány

(a képisóg és a forma) ismérvei határozzák meg 
nyelvi sajátosságait.

Kiss Ilona ennek rangot szerzett, de még 
mindig újnak számító törekvésnek nemzetközi
leg Is neves ápolója és népszerűsítője. A 
Könyvtárgyak Párizsból című kiadvány a mű
vésznő 1993-94 között született műveinek re
produkcióit tartalmazza. Különböző méretben ki
vitelezett könyvtárgyainak változatlanul a pa
pir( masó) a központi alapanyaga, amelyhez a 
legkülönbözőbb szobrászati-plasztikai matériák 
járulnak: textíliák, fémhálók és -huzalok, csap
szegek, műanyagbetoldások, faágak stb.

Kiss stílusát egy erősen lírai - sajátosan nő
ies - felhang határozza meg, amely nem csak 
formakultúrájában érhető tetten, hanem minde
nekelőtt színhasználatában. Könyvtárgyai kár
tyalapokként bomlanak ki előttünk, azt a benyo
mást keltve, hogy maga a teremtő lélek gombo
lyította ki féltett titkait.

(Országős Széchényi Könyvtár, Buda
pest, 56 oldal)

Élet és Irodalom, 1995, szept. 8.
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Határtalan információáramlás

Könyvtári számítógépes hálózat Miskolcon, Kassán, Debrecenben

Miskolc (ÉM - DK) - Ugyan a rendszer már 
egy ideje „csendben” működik, de ma és 
holnap tartják a Huslonet elnevezésű, ma
gyar-szlovák egyetemi könyvtári számító- 
gépes hálózat ünnepi avatását. Ma délben 
Miskolcon köszönti a résztvevőket Farkas 
Ottó, a Miskolci egyetem rektora és Poprády 
Géza, az Országos Széchényi Könyvtár fő
igazgatója, majd pedig Bazsa György, a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
rektora mond avatóbeszédet. Holnap Kas
sán folytatódik a program, ahol Lev Bu- 
kovsky, a J. P. Safarik Egyetem rektora lesz 
a házigazda.

- Az elmúlt években több sikeres pályáza
tunk is volt a számítógépes informatikai rend
szer kiépítésére - mondja Pallaghy Andrásné, a 
Miskolci Egyetem könyvtárának főigazgató-he
lyettese. - Az egyik például a könyvtári munka- 
folyamatok gépesítésére vonatkozik, a másik 
arra, hogy bővítsük az Információs lehetőségein
ket. Utóbbinak az eredménye a Huslonet prog
ram. ..

Ennek gondolata 1992-ben merült fel, lé
nyege pedig az, hogy Miskolc, Kassa és Debre
cen három egyetemének részvételével könyv
tári-informatikai együttműködési hálózatot kel
lene létrehozni. Az elképzelés megvalósulását 
az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudo
mányi és Módszertani Központja koordinálta, 
sőt - pályázat útján - ennek anyagi lehetőségét 
is az intézmény teremtette meg a Mellon Alapít
vány segítségégével.

A Huslonet (Hungárián Slovac Library Net
Work) a modern számítógépes Infrastruktúra és 
az egyetemi számítógépeket összekapcsoló 
adatbázisai közötti kapcsolatot szeretné megte
remteni. Az öt egyetem nemcsak földrajzilag 
esik viszonylag közel egymáshoz, és nemcsak 
képzési-kutatási profiljukban akad sok közös 
vonásuk, de mindannyian a könyvtári-informati
kai szolgáltatás magas színvonalára töreksze
nek. Sok megbeszélés, sok kompromisszum 
eredménye, hogy megszületett az öt egyetem 
külön-külön megfogalmazott, de egymással 
összehangolt - 800 ezer dollár keretet igénylő - 
pályázata. Az első lépcsőben az alapvető szá
mítógépes Infrastruktúrát és a legszükségesebb 
közös használatú adatbázisokat szerezték be,

ezután következik majd a multimédiák vásárlá
sa, a CD-ROM-ok bővítése, és a könyvtárakban 
épített saját adatbázisok elkészítése.

- Vannak olyan lemezek, amelyeket egyszer 
kell megvásárolni, mint egy lexikont - mondja 
Pallaghy Andrásné -, és vannak a könyvtári bib
liográfiai adatbázisok, amelyek egyes témákban 
figyelik a világirodalmat. Ezek a legdrágábbak, 
hiszen frissíteni kell őket. Megállapodtunk, hogy 
mi megrendeljük az anyagtudományi és kohá
szati, illetve a közgazdasági adatbázist, a debre
ceniek például a kémiai és orvostudományi, a 
kassaiak pedig a biológiai adatbázist. Úgy gon
dolkodtunk, hogy ott legyenek kéznél ezek a CD-k, 
ahol a leggyakrabban használják őket, de termé
szetesen mindannyiunk számára elérhetők.

De azért még nem tökéletes minden. Hi
szen - mivel egy Kassa és Miskolc közötti köz
vetlen optikai szálas vonal kiépítésének költsé
gei messze meghaladták volna a lehetősége
ket - a szlovák-magyar kommunikáció csak az 
Internet hálózaton (Becsen, Prágán és Pozso
nyon) keresztül valósulhat meg. Ez azonban je
lentősen lassítja a keresést és a kapcsolattar
tást, ezért idővel mindenképpen szeretnénk 
ezen változtatni...

Észak-Magyarország, 1995. okt. 18.
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Kevés olvasót veszített a Széchényi Könyvtár
Az Országos Széchényi Könyvtár szep

tember elseje óta kétezer forintos könyv
tárhasználati díjat kér a belratkozóktól, a napi
jegy eddig kétszáz forintba kerül. Nyugdíjasok, 
diákok és sorkatonák a felét fizetik, könyv
tárosok és levéltárosok pedig továbbra Is in
gyen látogathatják a könyvtárat.

A könyvtár olvasószolgálati és tájékoztatási 
főosztályának vezetője, Ottovay László el
mondta, hogy a kényszerből bevezetett haszná
lati díjak miatt nem csökkent a látogatottság. A 
diákok, kutatók továbbra Is Igénybe veszik szol
gáltatásaikat. Néhányszor viszont előfordult, 
hogy valaki az új tarifák hallatán inkább nem 
használta a könyvtárat. Az Iskolakezdés idején 
sok diák iratkozott be, de a legtöbben mindig az 
első vizsgák előtt, november végén, december 
elején keresik fel az olvasótermeket. A főosz
tályvezető szerint azok hagyták el a könyvtárat, 
akik azért jártak oda, hogy ott szabadidejükben 
olvasgassanak. Azok a diákok pedig, akik eddig

a Széchényi kényelmes olvasótermeiben a ma
gukkal hozott könyveikből készültek a vizsgáik
ra, most talán más, kevésbé kellemesebb kör
nyezetet választanak.

Az anyagi helyzet az új díjak beszedésével 
sem javult - mondta Ottovay László. A könyvtár 
számos munkatársától kénytelen volt megválni, 
és további leépítések várhatók. Ez mindenkép
pen meglátszik majd a szolgáltatások minősé
gén. A minisztériumtól egyszeri támogatásból si
került kiegyenlíteni a közüzemi tartozásaikat. A 
szeptember óta összegyűlt pénzből a könyvtár a 
könyvállomány gyarapítását tervezi. Várhatóan 
nemsokára bevezetik a számítógépes olvasó
nyilvántartást és beiratkozást is. A könyvtár 
igyekszik rugalmasan kezelni az olvasókra vo
natkozó anyagi követeléseket: lehetőség van 
például arra is, hogy a látogató később fizesse 
be a beiratkozási díjat.

L. K.
Népszabadság, 1995. okt. 10.

Tanulmányi kirándulás Kismartonban*

Az OSZK munkatársainak egy csoportja 
egynapos tanulmányi kirándulás keretében ok
tóber 11 -én Kismartonban járt. A kirándulás cél
ja az Esterházy kastélyban megrendezett „Dle 
Fürsten Esterházy" c. kiállítás megtekintése volt.

A szervezők az egyik legtekintélyesebb 
nyugat-magyarországi nemesi család törté
netével ismertetik meg a látogatókat. A fő kiállí
tás a kastély 23 termében látható, de ezt szerve
sen kiegészíti a Stallung-ban berendezett és a 
gazdálkodást, vadászatot bemutató összeállítás, 
továbbá a Haydn-ház erre az alkalomra felfrissí
tett állandó kiállítása is. A rendezők a ma is élő 
leszármazottak birtokában lövő tárgyak mellett 
zömmel osztrák közgyűjteményekben megőrzött 
anyagból válogattak, de az OSZK is kölcsönadott

néhány szép és értékes dokumentumot, ame
lyek a Haydn-házban láthatók.

A család Jeles képviselőinek életművére 
koncentrálva a kiállítás a 17. századtól a 20. 
századig kíséri végig a főnemesi család törté
netét. A protestánsnak született, de katolikus 
vallásra tért Miklós alapozta meg a család fel
emelkedését házasságai révén nagy vagyonra 
szert téve, amelyet a mindenkori uralkodóhoz 
fűződő hűség eszméjével együtt örökített át utó
daira. Fia, Pál a török elleni felszabadító hábo
rúkban elért sikerei és a Habsburg-ház örökös 
uralmáról szóló törvény elfogadtatása révén 
1687-ben érdemelte ki a hercegi címet, amelyet 
eleinte csak az elsőszülött fiú, majd 1712-től az 
egész fraknól ág viselt. Miklós József herceg,

'Két beszámolót Is közlünk a tanulmányi kirándulásról, mivel más-más szempontból közelítik meg a témát.
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akit kortársai „Fényesnek”, vagy „Pompakedve
lőnek” neveztek, amellett, hogy a csatatéren 
számos alkalommal jeleskedett, nagy pártfogója 
volt a művészeteknek is. Nevéhez fűződik a fer
tőd! kastély versailles-l mintára történt átépítte- 
tése, amely a főúri élet egyik leghíresebb köz
pontja lett. Haydn több mint száz darabot kom
ponált a számára és évtizedekig udvari karmes
tere volt. A 19. században Pál Antal herceg dip
lomata és politikus 1848-ban tagja volt az első 
felelős magyar kormánynak is.

A kiállítás - amely a család történetének 
bemutatása mellett a látogató elé tárja a főúri 
élet mindennapi eszközeit Is - nemcsak tartal
mával, hanem elegáns kivitelezésében is igazo
dik a környezethéz. A látnivalók a kastély mun

katársa, Erdélyi Aranka hozzáértő és hangulatos 
vezetése nyomán keltek Igazán életre.

A kastély megtekintése után egy rövid séta 
következett a városban, majd meglepetésként 
útban hazafelé megálltunk a Fertő-tó partjához 
közel fekvő festői Rusztban, ahol amellett, hogy 
gyönyörködtünk a tó szépségében és sétáltunk 
a városka ódon házai között, megkóstoltuk a 
nevezetes bortermelő vidék helyi specialitását 
is. Természetesen nemcsak ezért, hanem a tel
jes programért tartozunk köszönettel a Nemzet
közi és Kulturális Kapcsolatok Iroda Közművelő
dési Csoportja munkatársainak, akik ezt a szép 
kirándulást megszervezték.

Dr. Gábor Kálmánná 
Nemzetközi Csereszolgálat

Az Esterházy-család nyomában

Mit adott egy család Ausztriának, Magyaror
szágnak, sőt egész Európának? Erre a kérdésre 
válaszolt az a nagyszabású kiállítás, amelyet a 
kismartoni Esterházy Kastélyban rendeztek 
1995. április 4. és október 31. között. „Az Ester
házy hercegek. Mágnások, diplomaták s maece- 
nások” c. kiállítást könyvtárunk 53 munkatársa 
tekintette meg október 11-én. Mivel az OSZK ér
tékes zenei és színházi dokumentumokat köl
csönzött a kiállításhoz, már utazás előtt kezünk
ben volt a 420 oldalas katalógus, amelynek 
alapján már tudni lehetett, milyen gazdag anya
got lesz módunkban megtekinteni.

Persze a rendezés és kivitelezés nagysze
rűsége csak helyben vált láthatóvá. Három hely
színen, a várkastélyban, az egykori uradalmi is
tállóban és a Haydn Múzeumban állították ki 
mindazokat a dokumentumokat (könyveket, 
festményeket, térképeket, kottákat, berendezési 
tárgyakat stb.) amelyek a család tulajdonában 
voltak, vannak, illetve velük kapcsolatosak. A 
kulturális kincsek mérhetetlen gazdagságát 
csak elképzelni lehet, hisz a kastély 24 termé
ben, az istállókban és a Haydn Múzeum vala
mennyi termében látható tárgyak kiválogatását 
hosszú előkészítő mérlegelés előzte meg. Ennek

az lett az eredménye, hogy a termek nem zsúfol
tak, az elrendezés rendkívül elegáns és világos.

Idegenvezetőnk, Erdélyi Aranka kedves, 
kulturált, szellemes hölgy, vállalkozott arra a ne
héz feladatra, hogy 50 embert kalauzoljon más
fél óra alatt. A színházteremben sikerült neki dal
ra fakasztani a csoportot és ezzel az alaphangu
lat adva volt.

Dcr Stammsilz dér íürstcn Esterházy ist Zenlrum dér Ansstcllnrtg.

Áusstellungsinformát ion

ÖFPNUNGSZEITEN:

28. April - 31. Október 1993 tagheh von 9 bis 18 Ulír 

(Kassaschluft 17 Ubr). 
b I N T KI TTS l» K l{ I S M :

íirwacltscnc S 60,-
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Az első teremben kivilágítható térkép mu
tatja a család kastélyait, majorságait, pincésze
teit, malmait, gyárait, birtokait, stb., stb.

Ezt követően a rendezők időrendi sorrend
ben Miklós hercegtől V. Pálig, az utolsó hercegig, 
követték a család kiemelkedő tagjainak törté
netét, munkásságát, majd egy-egy termet szen
teltek a család könyvtárának, porcelán és ter
mészettudományos, művészeti és tudományos 
gyűjteményeinek, őszintén szólva kevés volt 
megtekintésükre a rendelkezésünkre álló idő. 
De várt még ránk a hercegi istálló, ahol az épü
letek és parkok tervrajzait és a család hintóit he
lyezték el.

Harmadik helyszínként Haydn lakóházát láto
gattuk meg, amely most Haydn-múzeumként mű
ködik. Itt kaptak helyet a zenei relikviák. Köztük 
az OSZK-tól kölcsönzött kéziratok és jelmezter
vek, szám szerint 7 db. Érdekességét tekintve ki 
kell emelnünk azt az 1761. május 1-jón Haydn és 
II. Esterházy Pál Antal között kötött szerződést, 
amely tanúsítja, hogy Joseph Haydn másodkar
mesteri kinevezést kapott az udvarnál.

A gazdag kultúrprogram után mindenki tet
szése szerint tölthetett egy kis időt Kismarton
ban, amit egyesek a városka egyéb nevezetes
ségeinek, a parknak vagy esetleg az üzleteknek 
szenteltek.

Ezután következett a „Meglepetés”. Illy Már
ta vezérünk bejelentette, hogy Ruszt felé vesz- 
szük utunkat. Ennek mindenki nagyon örült. Aki 
látta azért, aki nem azért, mert sokat hallott róla, 
de még nem jutott el Ide.

Gyönyörű, napos, őszi délután sétáltunk el a 
Fertő-tóhoz, majd be a kis múzeumvároskába, 
amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Körbejárva a két fő utcát, megcsodálva a Város
háza és a Halász templom kimagaslóan szép 
épületeit, végül engedtünk a csábításnak és be
ültünk egy búcsúkoccintásra egy helybeli kis bo
rozóba.

Emelkedett hangulatban, élményekben gaz
dagon tértünk végül is haza, erőteljesen fogad- 
kozva, hogy rövidesen újra útnak indulunk vala
hova.

Spányi Mariann

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT
Ismét néhány szó az OSZK Híradó olvasóihoz

Lassan közeledik az óv vége, az elkövet
kező esztendő kezdete sincs már messze, mire 
ez a szám az olvasók kezébe kerül, talán már 
1996-ot írunk. Mindez figyelmeztet arra: itt az 
ideje, hogy ismételten felkérjük az OSZK vezető
ségét, a Tárak vezetőit és minden munkatársat, 
akinek közérdekű mondanivalója van, számol
jon be tevékenységéről, ez évi munkájáról. A ki
alakult nehéz gazdasági, anyagi helyzet miatt 
még nagyobb szükség van ezekre a beszámo
lókra, cikkekre, mint a korábbi időkben. Különö
sen fontos a tájékoztatás még azon területekről, 
ahol a munkamódszerekben változások történ
tek vagy változások vannak folyamatban, sőt 
mindezek előzetes bejelentése sem volna ér
dektelen. A jelentősebb külföldi szakmai utazá
sokról is várunk beszámolókat. A továbbiakban 
is kérjük a működő szervezetek (szakszervezet, 
Könyvtáros Egyesület stb.) tájékoztatásait tevé
kenységükről, rendezvényeikről. Szükséges, 
hogy minden kiállításról, termeinkben történt

rendezvényekről olvashassunk a Híradóban. 
Úgy gondoljuk, hogy az OSZK Híradó, ha sze
rény mértékben is, de tájékoztatást nyújt intéz
ményünk tevékenységéről azon külső helyeken 
is, ahová eljut. Nem szabad arról sem megfeled
kezni, hogy nyugdíjasaink jelentős részének 
csupán a Híradóból van módja tájékozódni 
könyvtárunk életéről. Ezúton kérjük őket is, 
hogy Időnként írjanak intézményünkkel kapcso
latos emlékeikről, esetleges jelenlegi tudo
mányos tevékenységükről, munkájukról. Több
ször közzétettünk már a mostanihoz hasonló fel
hívást, reméljük, hogy ennek még a korábbiak
nál is ösztönzőbb hatása lesz.

Végül ismételten ezúton szeretnénk köszö
netét mondani mindazoknak, akik eddig is rend
szeresen tájékoztatták a Híradó olvasóit tevé
kenységükről.

Várjuk a további beszámolókat, cikkeket, 
híreket.

B. Gy.
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HIRDETÉS

MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA 
AZ APPONYI-GYŰJTEMÉNY TÜKRÉBEN

Emlékülés és kiállítás
Apponyi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából.

Szerk.: W. Salgó Ágnes

Budapest, 1995. Országos Széchényi Könyvtár. 177 1. 24 cm.
Ára: 800,- Ft.

Megrendelhető, ill. megvásárolható az Országos Széchényi Könyvtárban, 
Budapest, I. Budavári Palota F. ép. 1827

Apponyi Sándor évtizedeken át végzett, áldozatos gyűjtőmunka után, néhány hónappal halála 
előtt, híres gyűjteményét nemzeti könyvtárunknak adományozta.

Az évforduló alkalmából a Széchényi Könyvtárban kiállítást és emlékülést rendeztek. A most 
megjelent kötet az elhangzott előadásokat tartalmazza idegennyelvű tartalmi összefoglalókkal is el
látva. Az előadók Apponyi Sándor gyűjteményeinek történeti, művészettörténeti és könyvészeti 
szempontból értékelték, ezenkívül a gróf által támogatott Tolna megyei régészeti kutatásokról és a 
múzeumalapítás körülményeiről is tájékoztattak a kutatások szakértői. A kiállítás anyagát közlő rész 
pedig végigvezeti az olvasót a magyar történelem legfontosabb eseményein, egészen a Rákóczi-sza- 
badságharc végéig, bemutatva a magyarországi történések nemzetközi visszhangját a korabeli köny
vekben, metszeteken, röplap jellegű kiadványokban. A könyvtári anyagon kívül a régészeti anyagból 
kiállított tárgyakról is rövid összefoglalót kapunk. A kötetet egy válogatott bibliográfia zárja az Ap
ponyi Sándorra és feleségére, Esterházy Alexandrára vonatkozó korabeli sajtó alapján.

A kötetet 29 fekete-fehér és 3 színes kép díszíti.


