
emberekbõl nem tud még egy karnagy sem ének- Az Országos Széchényi
kart kovácsolni? K OO

A társadalomnak kell fejlõdnie ahhoz, hogy a onyvtár .

köny~tárhasz?ál~t ~s fejlõdhessen. ~rez~k: s én periodikaállománya:
szemely szerInt IS erzem nem csekely sulyu sze- ,
repünket és feladatunkat annak következtében, megõrzés és szolgaltatás*
hogy a társadalmi fejlõdést mind az oktatás,
annak folyamata és tartalma, mind az általános "A hírlap írói halhatatlanság kritériuma az, ha az
és tudományos információellátás, mind a tõke olvasó arra méltatja a hírlapszámot, hogy meg-
kulturális területre történõ visszaforgatása terü- õrizze -a mi ugyan sokkal ritkább eset, mint a
letén olyan irányba "taszigáljuk", amely jobban, milyen sûrûn jelennek meg értékes, újraolvasást
alaposabban, egyértelmûbben épít a könyvtári rend- érdemlõ ujságczikkek. Talán tízezer olvasó közt
szer nyújtotta lehetõségekre, szolgáltatásokra. akad egy olyan, a ki valamely különösen mag-

S végezetül egy dolog, ami miatt mégis örü- vas vagy másként érdekes czikket, esetleg emiatt
lök annak a cikknek, melynek apropóján gondo- az egész hírlappéldányt, elteszi magának; a töb-
lataimat leírhattam. Felhívta ugyanis a figyelmet bi mind eldobja ma a tegnapi újságszámot, mert
arra, hogy munkánk során mit tehetünk talán még leszámolt vele. A tömeg csak a mának él, a napi
jobban. Hogy mennyire fontos nekünk, az osz- gondok miatt rá sem ér a jövõbe nézni -nem
tály és az intézet munkatársainak még intenzí- törõdik azzal, hogy esetleg még szüksége lehet-
vebben tájékoztatnunk szakmánk és a közélet ne a megsemmisített hírlapra." -írta Kereszty
valamennyi résztvevõjét az éppen aktuális pro;. István könyvtárõr a Budapesti Újságírók 1909.
jektjeinkrõl. Vendégelõadóként érdemes -úgy évi almanachjában. Hát mi, könyvtárosok,
is mondhatnám, szükséges -lenne megjelennünk hírlapkönyvtárosok annak a tízezerbõl egynek,
felsõfokú oktatási intézményeink falai között. A tíznek, száznak, ezernek vagy még többnek a
könyvtárosképzéssel és a képzésben részt vevõ kedvéért munkálkodunk, évtizedek óta, illetve -

kollégákkal szorosabban és rendszeresebb en ami a nemzeti könyvtárat illeti -éppen 200 éve.
kell( ene) együttmûködnünk, információkat cse- 1802. augusZtus 25-én, a Magyar Hírmondó a
rélnünk. Közösen kell küzdenünk a hallgatók- következõket jelentette:
ban és -valljuk be -nem ritkán az oktatókban Gróf Széchényi Ferenc "mindkét magyar ha-
is fellelhetõ motivációhiány, információhiány, zában mar elhíresedett, nagy fáradsággal és sok
elkeseredettség, tehetetlenségérzés ellen. Megúju- költséggel szerzett ritka gyûjteményeit, melyek
ló erõforrásainkat, személyes ambíciói11kat így könyvekben, kézírásokbah, képekben, címerek-
gyûjthetjük csokorba. Így lehetnek szándékaink ben, mappákban s pénzekben állanak, példás
-az általam írt mottóban is megfogalmazott hazafisággal a magyar haza közhasznára ajánlot-
módon -oktatásra alkalmasak, ügyért izzóak és ta és ajándékozta." .
hittel teltek. És ezáltal remélhetõen sikeresek is. Akkor, amikor ez történt, a magyar sajtó -

Fehér Mik/ós osztályvezetõ három év híján -egy évszázados múltra tekint-
Könyvtári Intézet hetett vissza. KöZtudott, hogy az elsõ magyaror-

szervezési és elemzõ osztály szági hírlap -a Mercurius Hungaricus -a könyv-
táralapítást 97 évvel megelõzõen, 1705-ben szü-
letett. Ezt követõen, a XVIII. században jobbára
hírlapok, hírközlõ lapok, referáló lapok repre-

E-m."iot@o."", zentálták a magyarországi sajtót, de megjelentek

~ már a tudományos, ismeretterjesztõ és értékelõ
---'::.,_. tartalommal bíró folyóiratok is. Bármely típusról

NKOM beszélünk, tudjuk, hogy külsejükre nézve a köny-
.~:.:.':".~:. vekhez hasonlatos kiadványokról volt szó, ame-
H.,...",..,'6

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. V án-

dorgyûlésén elhangzott elõadás szövege.

-
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lyeket legtöbbször beköttettek és a könyvekkel "A magyar nemzeti múzeum könyvtára az
együtt õriztek, és együtt emlegettek. Ezért ter- 1848-49-iki években megjelent magyarországi
mészetes, hogy ezt a dokumentumfajtát nem ta- hírlapokból birtokában lévõ készletet ki akarván
láljuk kiemelten Széchényi alapító okiratában és egészíteni, oly kérelemmel fordul a lapok tisztelt
a korabeli feljegyzésekben. A könyvtár kataló- közönségéhez, hogy akik Pécs városa területén
gusa azonban arról árulkodik, hogy néhány igen megjelent lapokból' (FÜllfkirchner Zeitung, Pres-
becses periodikum is a nemzet tulajdonába ke- se, freie Flugblatter) akár teljes évfolyamokat,
rült a gróf nagylelkû adománya által. Latin, né- akár teljes számokat bírnak, és azokat a nevezett
met és természetesen magyar nyelvû kiadványok hazai intézetnek akár hazafias adomány gyanánt
ezek, melyeket írók, szerkesztõk, kiadók küldtek felajánlani, akár áruba bocsátani hajlandók, aján-
meg, szereztek be a nagy mûveltségû grófnak. lataikat a M. N. múzeum könyvtárához intézni
Az átadott mûvek között találjuk a Hadi és más szíveskedjenek. Budapest 1877. május 18-án.

nevezetes Történetek 1789-1791. évfolyamának Fraknói Vilmos, könyvtárõr."
hat kötetét, az Uránia elsõ három kötetét, 1794- Ma a kötelespéldányok beszolgáltatás ának kér-
bõl, a Magyar Múzsa' 1793. évi elsõ kötetét, a dését a 60/1998. Kormányrendelet szabályozza.
Magyar Museum 1788. évi elsõ és 1789. évi Szeretném hangsúlyozni, a nemzeti könyvtár nem
második kötetét stb. De olyan kiadvány is szere- mûveket õriz, hanem dokumentumokat! Tehát
pel a lajstromban, mint a Magyar Újság, mellyegyik dokumentum nem helyettesíthet6 a másik-
Magyar és Erdély Országban a' Mezõgazdasá- kal, a budapesti az országos kiadással, az elsõ.
got és Szorgalmasságot erányozza 1796-ból. kiadás a másodikkal stb.! Még akkor sem, ha

Széchényi Ferenc nem csupán "fogyasztója", tartalmilag egyébként teljesen meg~gyeznek.
hanem lelkes támogatója is volt a korabeli sajtó- Ugyanakkor az sem fogadható el, hogya nyom-
nak. Egyik pártfogolt ja például a -Rát Mátyás da a könyvtár számára például borító vagy egyéb
gyõri evangélikus lelkész által életre hívott és tartozék nélkül szolgáitassa be a kiadványt. Még
szerkesztett -Magyar Hírmondó volt. Rát cseré- egyszer mondom, egyetlen könyvtárnak, a nem-
be könyveket és folyóiratokat szerzett be és zeti könyvtárnak minden variánst, minden doku-
küldött a gróf számára. mentum teljes példányát meg kell õriznie, a töb-

A Nemzeti Könyvtár megalapítása után ter- biek esetleg beérhetik a kiadvány tartalmával
mészetesen tovább folytatódott a lapok gyûjtése megegyezõ másikkal.
is, az alapító okiratnak megfelelõen, elsõsorban A XVIII. század sajtótermése -szépen beköt-
a hungarikumok irányában. Ezt a Helytartó Ta- ve -még jól illeszkedett a könyvek közé. A
nács 1804-ben kelt rendelkezése is megalapozta, reformkor gyorsan gyarapodó sajtótermése, és
melyben elrendelte minden sajtótermék beszol- fõként az 1848-ban megindult, alakjában is meg-
gáltatását, amit 1807-ben -egy újabb rendelet- változott napi sajtó azonban már-már megoldha-
ben -meg is erõsített. Ebben már külön is megne- tatlan feladatokat rótt a könyvtárra.
vez!e a hírlapokat. Id. Szinnyei József, az Egyetemi Könyvtár õre,

Am e rendelkezések végrehajtása nem történt hírlap-bibliográfiai összeállitásaival és hírlaptör-
meg maradéktalanul. Miller Jakab Ferdinánd -a téneti cikkeivel fokozatosan ráirányította a figyel-
könyvtár õre, gondozója -több beadványban is met erre a dokumentumfajtára, megõrzésének és
panaszt tett József nádornál a nyomdák és hír- feldolgozásának fontosságára, a könyvtáros fele-
lapkiadók hanyagságáról. Igaz, azt is megemlí- lõsségére. A Hon címû lap 1880. évi 271. szá-
tette, hogy például Decsi Sámuel milyen szor- mában megjelent cikke, az Alapítsunk hírlap-
galmasan küldi a Magyar Kurirt, ami pedig Bécs- könyvtárakat! nem maradt hatástalan. Ez a fel-
ben jelenik meg, ezért a beküldése nem volna szólítás és Szinnyei két évtizedes munkássága,
kötelezhetõ. tapasztalatai meggyõzték a közvéleményt, a kul-

Késõbb újabb és újabb rendelkezések szület- túra felelõs személyisége it -és fõként Trefort
tek, amelyeknek a végrehajtása kívánni valókat Agoston kultuszminisztert -hírlapirodalmunk
hagyott és hagy maga után. Fraknói Vilmos, a fontosságáról, gazdagságáról és kimeríthetetlen
nemzeti könyvtár õre például ezzel a felhívással mûvelõdéstörténeti forrás értékérõl. Am érvei
fordult az újságolvasókhoz 1877-ben, a Népta- között szerepelt az is, hogy még a Közlöny, a
noda címû lapban: s~abadságharc hivatalos lapja is hiányos a könyv-
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tár gyûjteményében, pedig értékét mi sem mu- yasója volt a hírlapkönyvtárnak, amely ekkotatja jobban, mint az, hogy egyetlen hiányos 1344 hírlap 8789 kötetét õrizte. r

példányáért a British Múzeum 240 ezüst tallért Szinnyei és munkatársai, Váczy János és'
áldozott. Kereszty István a Hírlapkönyvtár fennállásának

elsõ öt esztendejében hatalmas munkát végez-
A Hírlapkönyvtár felállítása, tek. Feldolgozták a Nemzeti Múzeum Könyvtá-

a szervezet alakulása rának hírlap anyagát és kiegészítették a már em-
lített könyvtárak anyagával. Szinnyei ezenkívül

1884. július 2-án hosszú elõkészületek után töméntelen levelet írt szerkesztõknek, kiadóknak,
végre eljött az ideje egy Országos Hírlapkönyv- nyomdáknak stb., valamint 1885-ben és 1886-
tár megalapításának a Magyar Nemzeti Múze- ban beutazta az ország különbözõ részeit, hogy
umban. Azért itt, mivel ez a könyvtár rendelke- a vidéki hírlapok hiányos sorozatait kiegészítse
zett a legnagyobb és viszonylag legrendezettebb és a nyomdászokat az idõszaki sajtótermékek
hírlap anyaggal. A miniszter elrendelte az Orszá- beszolgáltatására serkentse. Hogy milyen ered-
gos Széchényi Könyvtár hírlapjainak pontos fel- ménnyel? 1889-ben például a korábbi 27 622
dolgozását, az Egyetemi Könyvtár és a Magyar hírlap számmal szemben a nyomdák 67 156 da-
Tudományos Akadémia Könyvtárának hírlap- rab hírlapszámot szolgáltattak be.
készletei vel való kiegészítését. A munkálatok Kereszty István könyvtárõr a Pesti Hirlapban
vezetésével Szinnyei Józsefet bízta meg, akit a következõket írja: "... bizony akárhány jórava-
közvetlenül a Nemzeti Múzeum igazgatója alá ló és okos lappal is megesik, hogy egyszer csak...
rendelt, egyelõre megtartva Egyetemi Könyvtári elhalálozik s megtörténik vele, a mi a holt sza-
kötelékeit, feladatait is. A Hírlapkönyvtár felme- márral: hogy többé sehol sem látják. Aranyért
rülõ költségeirõl külön intézkedett Trefort mi- sem lehet egy tegnap megszünt hírlapnak 4-5
niszter: Sz1nnyei mellé két díjnok és egy altiszt hónappal ezelõtt megjelent számait kapni; az a
került munkatársul. Megkezdõdött a könyvtár teljes, szerkesztõségi példány is nyomtalanul el
anyagának lajstromozása, elõször az Akadémiai, szokott veszni. Pedig a haldokló szerkesztõség-
majd az Egyetemi Könyvtár anyagával való ki- nek csak a kis ujját kellett volna megmozgatnia,
egészítése. Késõbb ugyancsak a könyvtár állo- csak egy szóval rendelkeznie, hogy a múzeum
mányába került a Nemzeti Kaszinó és az Erdélyi tekintse tulajdonának, vitesse el azt az egy pél-
Múzeum hírlap anyaga is. dányt,-hogy hírlapirodalmunk mult jából, közvé-

Az alapítás éveiben folyó munkáról SzinI)yei leményünk, közmivelõdésünk hatalmas áradatá-
így írt Trefort Ágostonnak szóló beszámolójá- nak legalább az a nehány hulláma ne vesszen el
ban: " ...Irodalmunk oly óriási méreteket kezd nyom nélkül. ...De már tíz évvel ezelõtt 540
ölteni, hogy beszerzése sok fáradságba és mun- olyan hírlapnak a nevét ismertük, a mely
kába kerül, sõt nyomdászaink és kiadóink kö- megszünt a nélkül, hogy ,csak egyetlen példánya
zömbössége és hanyagsága a legjobb igyekeze- is megvolna valamelyik könyvtárban; bizonyo-
tet is meghiusít ja; mennyivel inkább áll ezen san mind egy szálig elkallódott, elveszett még a
nehézség a hírlap oknál, hol minden szám külön világ emlékezetébõl is." (Pesti Hírlap, 1896.

jelenik meg és külön küldetik szét, még a hiá- április 6.)
nyok konstatálása is hosszas tanulmányt és szak- A, Hírlapkönyvtár -Trefort Ágoston 1888
ismeretet igényel, az elmaradó számok figyelem- augusztusában bekövetkezett halála után -az

be vétele, följegyzése, reclamálása, szóval a ki- eredetileg önálló intézmény helyett -Hírlaptár
egészítés több idõt vesz igénybe, mint bármely néven -az Országos Széchényi Könyvtár egyik
egyéb könyvtári munka, különösen akkor, ha a osztálya lett, egészen 1929-ig, amikor is a Nem-
hiányzó számok többszörös bekérése sem vezet zeti Múzeum önálló osztályává nyilváníttatott.
eredményre. Ezen nehézségekkel nemcsak mi, Ez az osztály 1917-ig csak a hírlap okat, tehát-
de minden müvelt nemzet kisebb nagyobb mérték- az akkori meghatározás szerint -a havonta vagy
ben küzködik, ha hírlapjait össze akarja gyûjteni." annál gyakrabban megjelent kiadványokat gyûj-

A rendezés alatt az anyag kezdettõl fogva a tötte és kezelte. A ritkábban megjelenõk a Nyom-
kuta~ók rendelkezésére állt. Az elsõ évben, 1884- tatványtárban kaptak elhelyezést, és katalogizá-
85-ben 1070, 1886-87-ben pedig már 2000 ol- lásuk is itt történt. Ez az elhatárolás késõbb -
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i 1923-tól -megváltozott, az évenként többször két megyei könyvtárban a 200l-ben megjelent,

megjelenõ kiadványok irányába. Tapasztalták kurrensen regisztrált anyagról. Mindkét megyé-
ugyanis, hogya periodikumok idõszakosság sze- ben 20-22 százalékkal több címet talált a helyi
rint való szétválasztása rengeteg galibával jár. állományban, mint a nemzeti könyvtáréban. Az
Részint azért, mert egy kiadvány születésekor egyes darabokról nem is szólva. A legjobb eset-
nem mindig lehet tudni, hogy mi a szándéka, ben is csupán kiegészítik egymást az országos és
mint ahogyan azt sem, hogy a tervezett periodi- a regionális gyûjtemények.
citását meddig képes fenntartani. 1923-tól tehát Éppen ezért úgy gondolom, nagy felelõsség
valamennyi beérkezett periodikum -az évköny- hárul e gyûjtemények gondozó ira az általuk el-
vek kivételével -a Hírlaptárba került, majd az érhetõ dokumentumok beszerzés ében, megõrzé-
átcsoportosítást -1957-ig folyamatosan -vissza- sében. Szerencsére mindenütt akad egy-egy el-
menõlegesen is végrehajtották. kötelezett, lelkes kolléga.

Az évkönyvek periodikumként való kezelését Persze egy bizonyos: a magyar (magyarorszá-
-a nemzetközi trendnek megfelelõen -1976- gi és magyar vonatkozású) sajtó teljes körû be-
ban vezette be a könyvtár. gyûjtése elsõsorban a nemzeti könyvtár fel-

Az 1960-as évek második felében -funkcio- adata, de jó, ha ebben a felelõsségben részt vál-
nális, adminisztrativ és nem kizárt, hogy politi- lalunk valamennyien. A hungarikumok begyûj-
kai okokból -felmerült az a kérdés, hogy nem tésében, megõrzésében teljességre kell töreked-
lenne-e célszerûbb a hírlapokat és folyóiratokat nünk, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy
a könyvekkel azonos módon kezelni, gyarapíta- a nemzeti könyvtár állománya elsõsorban muze-
ni, feldolgozni, tárolni és kiszolgálni. Ezért 1971- ális célokat szolgál, aminek valamennyi munka-
ben a Hírlaptárat megszüntették. Az i-re a pont folyamatban érvényesülnie kell.
1985-ben kerûlt fel, a Budai Várba való beköl- Szinnyei József eredeti tervei egy hírlaparchí-
tözésünkkor, amikor a periodikaállomány beso- .VU1'nra vonatkoztak. Az õ elgondolása szerint.
roltatott a törzsgyûjteménybe. Ennek a döntés- ennek a nemzeti archívumnak csupán egyetlen
nek azóta számtalan hátránya ismeretes már. archivális példány megõrzése lett volna a felada-
Egyre nyilvánvalóbb az is, hogyaHírlaptár ta, no és egy szûkebb kutatói gárda kiszolgálása.
megszüntetésével maga a dokumentumfajta ke- Ám õ, ami a szolgáltatásokat illeti, nem egyetlen
rült háttérbe, és nem csupán az Országos Szé- hírlapkönyvtárról beszélt, hanem több könyvtár-
chényi Könyvtárban. ról, a hírlapkönyvtárak összességérõl. Persze ez

ma már elképzelhetetlen nagy számú és jó minõ-
Gyarapítás -gyarapodás ségû reprográfiai infrastruktúra nélkül.

.Történtek kísérletek a periodikumok megõr-
Nem tudom megállni, hogy itt ismét vissza zésének megosztására az egyes könyvtárak kö-

ne utaljak Kereszty Istvánnak a Pesti Hírlapban zött, kiadványtípusoknak megfelelõen is. Ezek
megj~lent soraira! El sem merem gondolni, hogy közül az ~gyetlen sikeres, ma is érvényes meg-
ha mar 1886-ban, a Hírlapkönyvtár alapítása után állapodás az, hogy a Braille-írásos dokumentu-
két évvel félezer volt azoknak. a periodikus mok gYûjtését és megõrzését az 1970-es évek
dokumentumoknak a száma, amelyeket meg sem végétõl a Vakok és Csökkentlátók Intézete vállal-
ismerhetünk, mi a helyzet a késõbbiekben. Ho- ta át az Országos Széchényi Könyvtártól.
gyan is állunk ma a kötelespéldányok beszolgál- .t\ nemzeti könyvtá!' állománya természetesen
tatásával? A kiadók és a nyomdák ezer okot nem csupán a kötelespéldányból gyarapszik.
tudnak felsorolni, hogy miért nem tartják be a "Tehetségéhez" és a mindenkori pénzügyi kere-
rendelkezéseket. Már-már utópiának tûnik, hogy teihez mérten olykor nagyarányú vásárlások se-
minden kiadvány és annak minden egyes darab- gítik a gyûjtemény teljesebbé tételét.
ja eljusson a nemzet könyvtárába. Talán az egyes A Hírlaptámak és egykori vezetõjének -
régiók, a helytörténeti gyûjtemények jobb hely- Dezsényi Bélának -az egyik legnagyobb "fogá-
zetben vannak. Az õket érdeklõ dokumentumok sa" volt például az ún. Lamotte-gyûjtemény
becserkészésére több lehetõségük van. megvásárlása, az 1950-es évek elején. Lamotte

Bácsvári Anna munkatársam nemrégiben Károly Budapest alpolgármestere volt, és igazi
összehasonlítást tett a Széchényi Könyvtárban és megszállottként gyûjtötte a Budapestre vonatko-
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zó lapokat, alkalmi lapokat, 1848-ig bezárólag alított fölöspéldány-jegyzékeket -szintén segíte-
magyar "õ's hírlapokat", valamint a mûvelõdés- nek hiányaink pót1ásában.
történettel foglalkozókat. Áldásos munkáját hi- Könyvtárunk hiányait az elmúlt esztendõben,
vatalából való leköszönése után is folytatta, ezért 2001-ben 731 évfolyammal és 5336 szórvány-
az õ jóvoltából különösen értékes kiadványok, számmal tudtuk gyarapítani, 2806080 forint ér-
több száz hírlap és folyóirat több ezer évfolyama tékben. Kilencvenegy -eddig ismeretlen -új
került állományunkba, köztük a Magyar Kurir, a cím került vétel, csere vagy ajándék útján, utó-
Tudományos Gyûjtemény, a Koszorú, a Szép- lagos beszerzés seI a birtokunkba.
literaturai Ajándék, az Uránia stb. Különösen szép tanúbizonyságai a könyvtá-

Ugyancsak igen sok érdekes és szép kiadv,ány- rosok elhivatottságának azok a felhívások, ame-
hoz jutottunk hozzá Horváth István, Kéler lyekkel rendkívüli helyzetekben próbáltak elõ-
Gottfried és Vuchetich Lajos vagy késõbb Ga- deink megfelelni elkötelezettségüknek, mint pél-
lambos Lajos és mások gyûjteményébõl. dául az 1. világháború vagy az 1956-os forrada-

A nemzeti könyvtár munkatársai ma is hihe- lom alatt, amikor nem lehetett számítani a nyom-
tetlen energiákat fordítanak az aukciós anyagok dák és a kiadók figyelmére, ezért csupán a la-
behasonlítására, egy-egy szórvány szám vagy kosság gondoskodására apellálhattak. A felhívá-
hiányzó évfolyam retrospektív beszerzésére. sok rendszerint nem is maradtak hatástalanok.

Pénzkímélõ, megszokott eszközünk a kiad- Mindkét idõszak dokumentumai, mint például a
ványok cseréje is, fõként a kurrens külföldi ki- hadilapok, katonaújságok, a forradalmi lapok is,
adványok beszerzésében. szép számmal szerepelnek ezek nyomán gyûjte-

Igen nagy szerep jutott (és jut) az adományok- ményünkben.
nak. Fõként a határon túl megjelenõ hungari-
kumok kerülnek ily módon az állományunkba. Mekkora
Hogy mennyire fontos ez? Goriupp Alice,'a nagy gyííjteményrõl van szó?
tudású könyvtáros elõd írja visszaemlékezésében,
hogy "a trianoni határokkal mérhetetlenül megnö- Az Országos Széchényi Könyvtár periodika-

.vekedett a,beszerzendõ magyar és magyarvonatko- állománya ma mintegy 4-500 ezer kötetre tehe-
zású anyag, minthogy az elcsatolt területekrõl tõ. Rendkívül nehéz pontos számadatokkal szol-
kötelespéldányt természetesen nem kapunk~ Hogy gálni, mivel például 1976 elõtt az évkönyvek
milyen nagyarányú csökkenést idézett elõ a meg- könyvként, 1976 után pedig periodikumként sze-
szállás, majd a trianoni béke, arról évi gyarapodá- repelnek. De nehéz a periodikaállomány nagysá-
sunk számadatai beszélnek leglesújtóbban: 1913- gáról képet alkotni azért is, mivel a raktári egy.-
ban, az utolsó békeévben 117734 számmal, 1917- ségek változó nagyságúak, és ezek változó szá-
ben 83 181 számmal, 1920-ban azonban csak 20 mú dokumentumot, változó évfolyamot tartal-
557 számmal gyarapodott osztályunk állománya. maznak.
A kötelespéldányok hírlapszámai csak 1930-ban J884-ben, a Hírlapkönyvtár alapításának évé-'
emelkednek ismét 50 000 fölé, az ajándék útján ben a közlekedési miniszternek a Vasárnapi
szerzett hírlapszámok átlaga ellenben ez években Újságban megjelent kimutatása szerint a kurrens
mintegy 15 OOO-re tehetõ." (Goriupp Alice: A gyarapodás 1883-ban 638 hírlap és folyóirat volt.
Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaposztálya fennál1á- Ma évente mintegy százötvenezer dokumentum-
sának elsõ félszázadában) Tehát az 1920-ban be- mal és körülbelül nyolcezer kötettel gyarapszik
küldött példányok száma mintegy hÚsz százaléka ez az állomány. Ez sajnos közel sem fedi le a
csupán a korábbinak. forgalomban lévõ teljes sajtótermést.

Szerencsére a távolabbi vidékekre szakadt
magyarok sem feledkeznek meg a nemzeti gyûj- Feldolgozás
teményrõl. Fontosnak és természetesnek érzik,
hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak rend- Természetesen e hatalmas gyûjtemény feldol-
re eljuttassák a környezetükben megjelenõ kiad- gozása, karbantartása, tárolása, megõrzése oly-
ványokat. kor leküzdhetetlen akadályok elé állítja a könyv-

Könyvtáros kollégáink -akiknek ezúttal is tárost. Egy kicsit cinikusan mondhatnánk, hogy
köszönjük a felajánlásokat,' a gondosan összeál- könnyû volt Szinnyeinek és munkatársainak a
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hõskorban mindent nyelvek szerint cso- ...

p~rtosí~va, betûrend~en feláll~tani" b~- N HIRDETESI
kott~tru, nag~obb. re~zbe.~ cedulaznl. wi! ENCIKLOPEDIA

Nekunk ez alIg-alIg sIkerul. W
Állandó versenyfutásban vagyunk a Média Hirdetési Árak és Szolgáltatá.'iok

feldolgozandókkal a hatalmas mennyi- 21. kiadás 2002. szeptember
ség, és persze a periodikumok sokféle-
sége miatt is. Dezsényi Béla mondta HAZÁNKEGYE'n.EN MÉDIAADATfÁRA
egyszer egy elõadásában, hogy "...a pe- f"éJév('mL' bõvítVe és aktualiz{tJ"a
riodika olyan, mint az élõ ember, kata- ., -

, 1 .d nk , ' 1 '1 .KONNYENKEZElliETOENlogusa tu aj o eppen egyutta e etraJ- 900 Id 1 k.. 14000 - j. ct ta.01 a on "Ole mec la a a I
zi lexikon is." D,e ugyanõ, mondta ~ 10 ~'lrtalon1jegyzék és 4locgiszt.er segíf$égével
is, hogy"... vegyek tudornasul, a peno- .

.dika mindenre képes!" Különösen ma, ÁTFOGÓAN
amikor a lapkiadásban, lapszerkesztés- média adatok + média adatbarlkijelentések
ben a saj'tótermékek születésében ter- kivitelezõk minden szakteriiletrõl + szakcikk(~k,, ,
jesztésében szinte naponta új meg új sz(wef$égek, í!jságír()kés szóvivõk részJcres adatéú

mûfajokkal, jelenségekkel és tendenci- BARÁTSÁGOS ÁRON
ákkal találkozunk, amelyekkel a szer- kön}'\! 1 Fl-o.., mécliánk{:nti árol1
zeményezéstõl a különbözõ szolgálta- (:00,5 Ft.os mC-diánkénti ároll
tásokig meg kell küzdenünk. ingyenes faxbanki és fel..ilágosítási lehetõségek

De egyszerûbbek voltak -ha voltak
-a ~ímleírási ,~zabályok is., Oly~or h i ' tIA6A, tannYIra egyszeruek, hogy az allomany 'Ir ~ ! r~.
mintegy egyharmada ma rekatalo- .

gizá~ásra ~zorul,. a~it ,munkaerõ hiányá- Megrendelhetõ
ban Igen-Igen kIS lepesekben, de folya- S&S Karakter .I(ft.~' .1055 Bp. Honvéd u. 40.
matosan végzünk. Telefon: 302-7288, 301-0239 Fax: 475-0803

A nehézségek egy részét megoldaná E-mail: mediaasz@VneLhu
a periodikumok országos lelõhely-nyil-
vántartása, egy bárhonnan elérhetõ központi adat- A raktározás különbözõ csoportokban történt
bázisa. (magyar, hazai német, hazai egyéb idegen nyel-

Reményeink szerll1t a nemzeti könyvtár új in- vû és külföldi hírlapok). Ezen belül a rendezés a
te grált rendszerének segítségével pár év alatt címek betûrendjében történt.
megvalósítható. A valódi megoldást természete- A raktározásnak ez a módja az akkori mennyi-
sen -legalábbis a nyilvántartások tekintetében -ségnek megfelelõ volt, és a csoportosítás a kez-
egy, az egész könyvtári rendszert átfogó integ- detleges cédulázottság miatt igen bölcs megol-
ráJt rendszer és az osztott katalogizálás jelente- dásnak mutatkozott.
né. Sajnálom, hogy azt kell mondanom, ez a Am az áradat megindult, ezért újabb és újabb
vágyunk még az utópiák kategóriájába tartozik. folyosók polcozásával, külsõ raktárakkal kellett

(és kell!) lépést tartani. A Szinnyei József által
Raktározás 1887-ben megállapított 8789 kötethez képest

1902-ben -a könyvtár alapításának századik
De mindennél nagyobb nehézséget jelentett a évfordulóján -már több mint húszezerre becsül-

hõskorban és jelent még ma is a helyhiány. ték a könyvtár hírlapanyagát, 1929-ben -a Hír-
Szinnyei szép tervet dolgozott ki, amelyben két lapkönyvtár fennállásának negyvenötödik évfor-
termet kért a magyar, egy termet pedig az idegen dulóján -pedig már hatvanezer kötetrõl szólnak
nyelvû anyag elhelyezésére. Az egyik teremben a feljegyzések. Ma viszont, mint említettem, már
a hírlap olvasók számára is helyet adott volna. eljutottunk a négyszázezer kötetig, a raktárak tele
Ám a múzeum helyviszonyai csupán egy folyo- vannak, néhány hónap óta ismét külsõ raktár
só polcokkal való berendezését tették lehetõvé. igénybevételére kényszerülünk.
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Állományvédelem Hír ek
A Hírlaptár csupán fennállásának elsõ néhány -

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

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

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

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

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

Kocsy Lászlóné MT A Könyvtára
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