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KRÓNIKA

Az OSZK hírei

Az OSZK Tudományos Bizottsága 1992. Január 
10-ón témákban bővelkedő ülést tartott. Az első 
napirendi pont az 1992. évi Intézményi kladványl 
terv áttekintése volt. A tervezet a kéziratok elké
szültének határidejét, külső előállítás esetén a 
megjelentetés költségigényét, saját nyomdánk
ban készülő publikációknál a nyomdai kapacitás 
meglétét, III. hiányát Is jelölte. Mivel a tervezett ki
adványok mennyisége a pénzügyi lehetőségeket 
meghaladja, ezért - a kurrens kiadványok folya
matos megjelentetése mellett - reálisan csak az 
első félév végéig elkészülő, nyomdakész kézira
tok kiadásával lehet számolni.

A kladványl tevékenységgel összefüggésben 
került megvitatásra az OSZK Évkönyv 1986- 
1990. évi, összevont kötetének helyzete. Megje
lenését követően - remélhetőleg - végre Ismét 
feléleszthető az 1957-ben Indult és az első, mint
egy 30 éven keresztül még folyamatosan megje
lentetett kiadvány, amely a nemzeti könyvtárban 
folyó tudományos kutatómunka eredményeinek 
fontos publikációs fóruma. (Nem sokkal utóbb 
megtartotta első megbeszélését az Évkönyv újjá
alakított szerkesztő bizottsága Is, és megállapo
dott a következő két kötet tartalmi kérdéseiben, 
valamint a szükséges, minimálisan kalkulált 
pénzügyi fedezet összegében.)

Első ízben szerepelnek az OSZK adatai a kö
zeljövőben megjelenő EUROMECUM című, német 
kiadványban, amely az európai felsőoktatási és 
kutató Intézmények tevékenységéről és kutatói
ról ad képet. Az OSZK ezzel kapcsolatos adat
szolgáltatásának szempontjairól, módszeréről Né
meth Mária mb. tudományos titkár adott tájékoz
tatást.

Mint minden évben, ezúttal Is foglalkozott a Tu
dományos Bizottság a kutatónapok keretében 
végzett egyéni tudományos munka előző évi 
helyzetelemzésével, majd megvitatta az 1992-re 
kért kutatóidőket, ill. kutatási témákat. A főigaz
gató a könyvtár 80 munkatársa számára 86 ku
tatási témához engedélyezte a kutatóidőt.

A Keresztúry-pályázatra hót pályamunka érke
zett a megadott határidőig. A Tudományos Bizott
ság megállapodott valamennyi téma vonatkozá
sában a lektorok személyében, és ennek alapján 
történt a lektorok felkérése. A pályázat ered
ményhirdetésére - szokás szerint - április 29-ón, 
a Széchényi Ferenc emléknapon kerül sor.

Utolsó napirendi pontként az OSZK szervezeti 
egységeinek Idegen nyelvű elnevezéseiről szüle
tett döntés, amely Szllvássy Zoltánnó összeállítá
sában és előterjesztésében került a Bizottság elé.

*

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ 1992 
őszétől a következő, könyvtárosi szakképe
sítést nyújtó kurzusokat hirdeti meg:

- A Kossuth Lajos Tudományegyetemmel kö
zösen: Humán-Informatikai másoddiplomás egye
temi képzés. A jelentkezés feltétele: egyetemi 
diploma. Képzési Idő: 2 óv (minden héten pénte
ken). Tandíj: 4.000 Ft/fólóv.

- Felsőfokú könyvtáros-informatikus szaktan- 
folyam. A Jelentkezés feltétele: felsőfokú Iskolai 
végzettség. Képzési idő: 2 óv (minden héten pén
teken). Tandíj: 4.000 Ft/fólóv.

- Könyvtárosasszlsztens Iskola. A jelentkezés 
feltétele: középiskolai végzettség. Képzési idő: 3 
óv, kéthetenként 2 nap (szerdán, csütörtökön). 
Tandíj: 3.000 Ft/fólóv.

- 1992. május 25. és 29. között (hétfőtől pénte
kig naponta 9-13 óráig). Zenei dokumentumok 
formai feltárása és katalogizálása címmel egyhe
tes tanfolyam zenei könyvtárosoknak. A Jelent
kezés feltétele: feldolgozói munkakör, valamint a 
katalogizálás szabványainak általános ismerete, 
beleértve a szabványok közötti összefüggéseket 
Is. Tandíj: 1.500 Ft/hót.

- 1993 őszétől kétéves, felsőfokú zenei 
könyvtárosi szaktanfolyam felsőfokú Iskolai vég
zettségű könyvtárosoknak. Előzetes jelentkezés 
alapján, elegendő számú hallgatóság esetén Indul 
el a tanfolyam.

A jelentkezési határidő: 1992. május 151
Felvételi vizsga nincs. A jelentkezések elfogadá
sa érkezési sorrendben történik. Cím: OSZK KMK 
Oktatási Osztály, Budavári Palota F épület, Buda
pest 1827. Részletes felvilágosítást nyújt a 175- 
7533-as számon, a 313-as és az 504-es mellék
állomáson, vagy a 202-1203-as telefonon Cseló- 
nyi Imre és Töröknó Jordán Katalin.

A munkáltatói támogatásra igényt tartó dolgo
zók jelentkezését az osztályvezető és főosztály- 
vezető javaslatával kérjük az SZMO-ra leadni, 
melyet haladéktalanul továbbítunk. A felvételt 
nyert munkatársakkal tanulmányi szerződést kö
tünk.
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Bereczky Lászlóné (1929-1992)

Testvéreim a gyászban! Tizenhárom esztendeje, 
egy januári napon ugyanígy álltuk körül, kísértük vég
ső útjára szellemi atyánkat, bátyánkat, eligazító meste
rünket, öt, aki osztódó munkahelyi közösségünknek 
máig is összetartó erőt és távlatot adott. Mindnyájan 
megilletődve hallhattuk a hála és az örökségvállaló fo
gadalom igéit. Ahova csak néztem, minden arc az el- 
érzékenyültség és a jövő miatti szorongás tükre volt: 
hogyan leszünk majd nélküle? Tarsd magad! - fog
tam volna vissza saját keseredósemet, ámde mikor a 
havas sírdombok rögei közt a tanftványi tisztesség- 
adás vallomásos, megrendült, szinte kislányosan elfo- 
gódott, mégis tisztán artikulált hangján Bereczky Éva 
kezdte mondani, mit kapott ő Sallai Istvántól, hirtelen 
csak elárasztott belül az együttérző gyöngesóg. Igen, 
ilyen volt a távozó, ahogy ő idézi: mindaddig, amíg 
köztünk élt, a szeretet sugárgyűrűje vette körül, s nem 
csak tudásával, emberi bölcsességének kifogyhatatlan 
tapasztalatával, lólektől lélekig ható delejével fogott 
össze bennünket.

Édes Éva! Most, hogy a végső búcsú stációjához 
érkezve nekem kell Tőled elköszönnöm, mi más mél
tóbb szavak juthatnak eszembe Rólad, mint a hűség 
és szeretet, a kedvesség és szorgalom. Ezekkel az 
erényekkel voltál méltó a távozó elődhöz óppenúgy, 
mint múlhatatlan példa itt, most nekünk, akik koporsó
dat körülálljuk.

Nem láttam embert, ki másoknak a tán fárasztó, lé
lektelen códulázó munkát elevenebb élvezettel tudta 
megtölteni, kinek kezében a bűvös katalógus kartoték
ja olyan organikus vegetációként lélegzett volna, akár 
a jó háziasszony vetemónyeskertje, aki oly szenvedé
lyes közvetlenséggel vállalta az okítást, aki tanítványai 
életét akkora lelki odaadással, meleg érdeklődéssel 
követte. A hőskor legendás kiszállásaira emlókezők ta
núsíthatják: a legszigorúbb gyakorlati problémák közt, 
de már a munkát megelőzően is elhangzott Éva egy- 
egy életbevágóan fontos kérdése: - Katikám! Mond
tad a múlt hónapban, hogy rosszul volt az édes
anyád... Most hogy van?...

Minden szakmában külön rang illeti a misszionárius 
pedagógust. Ha valaki utód mérlegre teszi egykor a 
miénket, megállapíthatja majd, hogy a század közepe 
utáni évtizedekben Bereczky Éva volt a munka szelle
mét és kedélyét személyes kapcsolatokkal is ápoló, 
rendben tartó könyvtárosnemzedók egyik utolsó védő- 
angyala, patrónája. Munkatársai, barátai, családja azt 
is tudják: testi ereje bárhogy fogyatkozott, az össze
tartó szeretet mekkora felelősségével vett körül min
denkit, "kinek emberhez méltó gondja van".

Merem hinni most is, amit legutóbb írásban vallot
tam róla: betegségek, balesetek próbái közt is lélek
ben töretlen maradt, fürge léptű, segítségre kész, ott
hon- és műhelyteremtő, ösztönös női varázsával igazi

"Évaként" sugárzó. Újdonászokkal szívesen bajlódó, 
női kollégákat mániáikból gyógyító - s mindeközben 
mestereit sohase felejtő, barátaival munka után is 
készséggel összejáró, a valahai nagy család igézetét 
magában hordozó.

A búcsú végső summájához jutva, szembesülve im
már a változhatatlannal, engedtessék meg, hogy az 
emlékével továbbólők nevében kótsógbevonjam a Ró
la írt utolsó orvosi szentenciát: "Meghalt szívelégtelen
ségben." - Nem! Szíve mindig elevenebb volt, örven- 
dőbb, aggódóbb, bátrabban dobogó, mint ami egy 
ember életéhez elegendő. És ennek a szívnek titkos 
árama továbbra is óvja, ügyeli szeretteit. Derűt, a te
vékeny élet becsületének értékét kölcsönözve unokái
nak s a vele sorsközössóget vállalt legközelebbi társ
nak.

Kollégánk, barátunk, Laci! Nem restellem újra idéz
ni, amit húszegynéhány éve, összeházasodásotok bol
dog akalmára óvődve írtam, mert további munkás éle
tednek is bizonyára Ó lesz támasza, oltalmazója, lelki 
istápja.

Kérem hát:
...maradj csak,

Évád mellett rabnak, 
holtig való hűségben.

Fodor András

3



Kovács Istvánná (1914-1992)]
Tisztelt gyászoló család, tisztelt munkatársak, barátok!

A halál, az elmúlás mindig megdöbbent és elrettent. 
Értelmünkkel elfogadjuk, hogy a születés - élet - halál 
örök nagy egységét nem bonthatjuk meg, hitünkkel 
hisszük az öröklétet, ám érzelmeinknek sem az érte
lem, sem a hit nem parancsol: a halál fájdalmat okoz 
az élőknek.

Itt állunk most tehetetlenül, szívünkben ezzel a fáj-- 
dalommal, hogy végső búcsút mondjunk kedves, so
ha el nem feledhető munkatársunknak, barátunknak, 
Cininek. Az ón szomorú tisztem, hogy megpróbáljam 
szavakba önteni mindazt, amit érzünk. Nem csupán a 
munkatársak, barátok nevében, hanem egy intézmény, 
az Országos Széchényi Könyvtár nevében is búcsú
zunk most - megrendültön és nagy-nagy tisztelettel 
Kovács Istvánná dr. Nyíri Erzsébettől, az OSZK tudo
mányos főmunkatársától.

Tekintsünk vissza röviden a múltba: 1933 őszén a 
fiatal lány, akit vágyai a Zeneakadémia felé vonzottak, 
engedelmesen beiratkozik a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem bölcsész karának magyar-nómet-angol 
szakára. Sikeres egyetemi évek következnek, sok ta
nulással, munkával, könyvtárlátogatással. Mint egyik 
önéletrajzában írja: "...ekkor keletkezett bennem a 
vágy, majd elhatározás, hogy ón is könyvtárba kerül
jek, hogy könyvtáros legyek." 1939. decemberében 
már bölcsészdoktori diplomával a kezében keres 
könyvtárosi állást. Egy évet kényszerűségből a Sta
tisztikai Hivatalnál tölt, majd 1941. június 1 -jón belép a 
Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tárába, ahol páratlan pályát teljesít be - 1992. január 
2-án bekövetkezett haláláig.

Életének nagy része tehát az intézmény változó fa
lai között, a körülötte változó munkatársak között telt 
el. Kezdetben tiszteletdíjasként, majd Horthy ösztöndí
jasként dolgozott az akkori Nyomtatványtárban. 1945- 
ben került a Hírlaptárba, ahol a folyóiratokkal, hírla
pokkal kapcsolatos valamennyi tevékenységet magas 
színvonalon végezte.

1957-ben találtak egymásra ő és élete nagy felada
ta, szakmai élete értelme és egész lényének végső 
meghatározója: a Repertórium.

0 maga volt a Repertórium.
Kezdetben szó szerint értve, hiszen - már akkori

ban is tudományos munkatársként, főkönyvtárosként - 
évekig egyedül gyűjtötte a magyar folyóiratokban 
megjelenő tudományos cikkeket, ő készített róluk cím
leírást. Akkori főnöke, Dezsényi Béla a róla készített 
jellemzésben 1960-ban ezt írta: "A munkájához fűzött 
reményeket nemcsak valóra váltotta, hanem felül is 
múlta." Ez a mondat Cini életében örökérvényűnek bi
zonyult. Nagy tudása, többszörös nyelvismerete, tisz
tánlátása, örökös ismeretóhsóge különleges pontos
sággal és kötelessógtudással párosult. Munkáját 
hosszú évek után is érdekesnek, fontosnak találta, s 
hiszem, hogy ez boldoggá tette őt.

Évei szerint idős is lehetett volna, de nem volt az: 
fiatalos érdeklődéssel követett minden újat, ami a 
munkájával kapcsolatos volt. Mi, akik olyan szeren
csések vagyunk, hogy hosszabb-rövidebb ideig köz
vetlen munkatársai lehettünk, sokat profitáltunk tudásá
ból, lelkiismeretességéből. Bármilyen problémával for
dultunk is hozzá, biztosak lehettünk abban, hogy pon
tos választ kapunk. A legkisebb bizonytalanságot sem 
viselte el, mindennek utánanézett. Amit csinált, élete 
végéig a legjobban csinálta. Gondoljuk el, - mindezt 
több, mint ötven évig! Ez alatt az idő alatt sokan és 
sokat tanultak tőle. Nagyon szerény ember volt, egyet 
azonban büszkén vállalt: azt, hogy a nemzeti könyv
tárban dolgozni, a nemzeti bibliográfiát csinálni, - ran
got jelent. Intézményünk ez évben ünnepli alapításá
nak 190. évfordulóját. Mondjuk ki: a Széchényi Könyv
tár számára is rangot jelent, hogy fennállásának több, 
mint egynegyede alatt olyan ember szolgálta a legtisz- 
teletremóltóbb szakmai alázattal, mint Kovács István
ná!

Be kell fejeznem: Ő soha nem szerette, ha róla be
szélnek, ha őt dicsérik. Már mondaná, hogy ennyi 
elég volt, menjünk a dolgunkra! Megyünk, Cinikóm, 
csak előbb még egy nagyon nehéz dolgunk van: Té
ged kísérünk utolsó utadra. Utána visszamegyünk * 
Repertóriumba, ahol az íróasztalod mellett a *uion 
ugyanúgy ott vannak kedvenc képeid, ahogy Te ott
hagytad, kedvenc Babits-köteted a helyén, a fiókjaid 
is a szokásos példás rendben őrzik a holmidat, apró 
emlékeidet.

Fájdalom, hogy éppen Te nem leszel már ott: min
dig fehórköpenyes valóságodban. Nem látjuk, ahogy 
bejössz délelőttönként, mindig pontosan, mindig derű
sen. Hiányozni fog a szertartásszerű átöltözés, fósül- 
ködós, a munkát beindító óvódás Ernővel, ahogy le
ülsz, ahogy előveszed az előző nap előkészített mun
kát, ahogy gépelsz százéves írógépeden, amit már 
csak a Te kedvedért javítgattak, ahogy rendet raksz 
az íróasztalodon. Nem halljuk kedves történeteidet a 
régiekről, akikkel talán a Múzeum utcában, talán a 
Pollack Mihály téren dolgoztál együtt. Nem mesélsz a 
családról, az Ancókával együtt töltött nyaralásokról. 
Nem izgulunk együtt Veled Pali premierje előtt, s nem 
emlegetjük közösen a mindig távol levő Pétert. Csupa 
nem, - s mindez a váratlan és kegyetlen betegség 
következtében.

Már jónóhány hete nem vagy köztünk, de minden 
nap emlegettünk, gondoltunk Rád. Eleinte még telefo
non beszéltünk is, később már csak szerető nővéred 
adott hírt Rólad. Ennek ellenére bizakodtunk, hiszen 
azt ígérted, hogy mikor mi már nyugdíjba megyünk, 
Te akkor is kitartasz.

Nem így történt. Elmentél, de teljes életet hagytál 
magad mögött. Ha Rád gondolunk, mindig valami kel
lemes emlék jut eszünkbe, valami derű áraszt el ben
nünket. Most látjuk, hogy milyen sokat kaptunk Tőled.

Nem felejtünk el - nyugodj békében!

Nagy Zsoltné
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Személyi hírek 
és változások

1992. január 1. - február 29.
Új dolgozóink

Albert Edit szm. II. Kötészet, Ballagó Gergely bm. I. 
Mikrofilmtár, Dobó Kocsis Zoltán szakaik. II. Plakát- és 
aprónyomt. tár, Gyimesi Tamás szakaik. IV. Olvasó- 
szolg., Hanák Gábor föov. Történeti Interjúk tára, Hor
váth Péter ügyvit. II. Raktári oszt., Kozáry Zsoltnó ügy- 
vit. II. Raktári oszt., Madarász Sándor szm. II. Gl 
MFO, Nagy Anna bm. II. Gl MFO, Paizs János ügyvit.
I. Raktári oszt., Pellei Jenő ovh. Számftástechn. alk. 
o., Rezi Éva ügyvit. II. Kötelespóld. szóig., Szabados 
Gábornó bm. II. Gl MFO, Szabó Balázs ügyvit. II. 
Könyvfeldolg. oszt., Tóthné Püspöki Erika bm. II. Gl 
MFO, Újvári Csaba szakaik. IV. Régi nyomt. tára, Vár
szegi Róbert szakaik. II. Színháztört. tár, Veres János- 
né ügyvit. II. Fölöspéld. közp.
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MUNKÁ NKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
Meddig "bővíthető" a címleíró tevékenység, avagy
hogyan kell feldolgozni az 1987 után megjelent 

külföldi könyveket az OSZK-ban?
Az 1987 utáni impresszummal megjelent külföldi 

könyvek feldolgozásánál jelentősen megváltozott a 
Könyvfeldolgozó osztály külföldi könyvekkel foglalkozó 
címleíróinak és revizorainak munkája. A nem is na
gyon távoli múlt elődeink által megalkotott, egységes, 
és az idők folyamán a legapróbb részleteiben is kicsi
szolt könyv-futószalagjai felbomlottak, és más formá
ban, újra létre kellett hozni őket. A változásokat egy
részt az új, 20 tagból álló szabványcsalád bevezetése, 
másrészt a számítógépes feldolgozásra való áttérés 
jelentette, melyek megnövelték a címleíráshoz szüksé
ges teendőket, és ezzel együtt a ráfordított idót is. Ez 
így persze túl általánosnak tűnik, de akik hasonló újí
tások résztvevői voltak, nagyon jól tudják, hogy mit 
jelent.

A Micro-CDS/ISIS 2.3-ra épüló KATAL rendszert az 
OSZK számítógépes fejlesztő és programozó munka

társai (Sipos Márta, Ungváry Rudolf és Kiefner Fe
renc) készítették a könyvtár törzsállományát képező, 
1987-től megjelent és beszerzett külföldi könyvek szá
mítógépes feldolgozására, azzal a távlati céllal, hogy 
az így létrehozott adatbázis a későbbi nagygépes 
rendszerbe (DOBIS/LIBIS) átvihető legyen, és ugyan
akkor szabványos katalóguscédulákat is készíthessünk 
hagyományos felépítésű katalógusaink számára.

A kísérleti feldolgozás 1989 végén indult el. Ekkorra 
kaptuk meg az adatrögzítéshez szükséges beviteli űr
lapokat, a legszükségesebb karakterkészletet (ún. 
OSZK 1. táblázat), a személyi számítógépeket és a 
mátrixnyomtatókat. A cédulakiírató program már a be
viteli munka közben, a szemünk előtt és aktív közre
működésünkkel született. Fokozatos fejlődését végig
kísértük, és drukkoltunk, hogy az egyik legkritikusabb 
lépés, az ún. kettes s négyes tételek (többkötetes
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könyvek közös adatai és a kötetek adatai) összekap
csolása sikerüljön. 1990. június 29. péntek délután 
volt az a nevezetes dátum, amikor több évi előzetes 
"kóziM feldolgozás után megbizonyosodhattunk arról, 
hogy a külföldi könyvek adatbázisa alkalmas lesz arra, 
hogy elvégezzük vele az egyelőre még legfontosabb 
szolgáltatást: a nemzeti könyvtár igényeit is maximáli
san kielégítő, szabványos katalóguscédulák előállítá
sát. A kezdeti gépparkot sikerült később egy lézer- 
nyomtatóval bővíteni, s a speciális nyomtatóprogram 
elkészülte után, 1991. decembere óta a KATAL rend
szer teljes technológiai munkafolyamata az osztályon 
üzemszerűen működik. Az alapcédulákat Canon PC- 
25 másológépekkel sokszorosítjuk a kívánt mennyi
ségben. A feldolgozás megkönnyítésére - nem kis 
munkával - összeállítottuk a számítógépes munkatár
saktól kapott dokumentumok alapján a terjedelmes 
adatrögzítési utasítást és példatárat, hogy a feldolgo
zásban részt vevő munkatársak egységes szempontok 
alapján dolgozhassanak.

E rövid bevezető után bemutatjuk a "címleíró” mun
kát, mely a hasonlítással kezdődik. Ezt eddig egy be
tűrendes és egy sorozati katalógusban végeztük. 
1987-től, az új katalógusok felállításával mind a régi, 
mind az új katalógusokban el kell végezni ezt az el
őzetes ellenőrzést az adatbázisban való hasonlítás 
mellett. Számítógépeink még nincsenek hálózatba 
kapcsolva, s nem mindegyiken van meg a teljes adat
bázis, azonkívül a kötelespéldányok besorolási adatait 
csak a hagyományos cédulakatalógusban tudjuk 
visszakeresni. Ha egy könyv sorozat tagja, vagy több 
kötetben megjelenő mű, akkor még több helyen kell 
előzetesen ellenőriznünk: az előbb felsoroltakban, a 
számsoros (ún. 25-ös) katalógusban, a nagylapos 
nyilvántartásban és a Gyarapítási osztály kardexeiben 
is. Ezekre a műveletekre azért van szükség, hogy 
megteremtsük a megjelenési időhatárral kettévágott ré
gi és új katalógus közötti kapcsolatot a különféle ki
adások, az eltérő besorolási adatok és a szétdarabolt 
többkötetes művek, valamint sorozatok esetében, min
dig ráírva a katalóguscédulára az előzményt, illetve a 
folytatást.

A személynevek kiegészítésénél eddig is igénybe 
vettük a különféle nyomtatott katalógusokat (Library of 
Congress catalogs, British Library catalogs, Bibliothö- 
que Nationale: Catalogue gónéral des livres imprimós 
régi és új sorozata, stb.), a nemzeti bibliográfiákat, a 
könyvkiadói katalógusokat, és újabban a tájékoztató 
szolgálaton elérhető CD ROM adatbázisokban is ha
sonlítunk. Tőbbletfeladatot ró ránk az új szabvány
család használata. Különösen a testületi nevek és a 
földrajzi nevek nagy részénél változott meg az egysé
gesített besorolási adat a korábbi gyakorlathoz képest. 
Az eltérő névformákat külön utalókkal kell összekap
csolni a régi és az új katalógusokban.

A nemzeti könyvtár és a Magyar Nemzeti Bibliográ
fia feldolgozási gyakorlata megköveteli, hogy a ma
gyar szerzők neveit életrajzi adatokkal (születési és - 
ha van - halálozási óv) egészítsük ki. A könyvek 
nagy része ezeket nem közli, de ha igen, akkor is el

lenőrizni kell más, "hiteles" forrásból: régi és új betű
rendes katalógusok, Prominent Hungarians kötetei. Ha 
ezeknél nem jártunk sikerrel, akkor kezdődik az igazi 
hajsza az adatokért: sorra vesszük az osztályunkon 
található személynóvi nyilvántartásokat (3 db), az MNB 
"fiié" céduláit, a Gyarapítási osztály prominens kataló
gusát, a különböző, életrajzi adatokat tartalmazó se
gédkönyveket (who is who?-k, nagy részük a VII. 
szinten), a Hungarika Dokumentációs osztály számító
gépen is hozzáférhető névkataszterét (szerencsénkre 
ez a IV. szinten van), stb. Telefonon is érdeklődünk 
olyan esetekben, amikor tudjuk a szerzőről, hogy bu
dapesti munkahelyen dolgozik. Ez a keresési munka 
addig tart, amíg a címleíróknak valamilyen ötlete még 
akad. Keresni, kutatni lehet a végletekig. (A feldolgo
zói folyamatnak ez a legidóigónyesebb részfeladata.)

Ha a leírandó mű valamilyen sorozat tagja, vagy 
időszaki kiadvány része, akkor az új feldolgozás előí
rásai szerint az ISSN számot is fel kell tüntetni. Ennek 
az azonosítónak a használata - különösen a soroza
toknál - a nemzetközi gyakorlatban nem terjedt el 
eléggé, a kiadványok közül kevés tartalmazza (pl. a 
német és a finn kiadványok). Az ISSN számok kere
sésénél az ISDS mikrolapjai nyújtanak segítséget. Saj
nos, a Találat" igen kevés, eddigi tapasztalatunk sze
rint 10% körül mozog.

Még a kiadók nevét is minden esetben hasonlítani 
kell - a hozzájuk tartozó ISBN számmal együtt -, 
mert csak az egységes formában rögzített nevek kere
sésénél lesz 100%-os a Találat". Ennél a feladatnál a 
KKK-tól kapott külföldi kiadók céduláit tartalmazó nyil
vántartásból (állandó és folyamatos gondozása szük
séges) és különféle kiadói névjegyzékekből dolgo
zunk.

Miután az előbbiekben leírt hasonlítási feladatokat 
maradéktalanul elvégeztük, és vógigloholtuk a tudniva
lók begyűjtése érdekében az OSZK III., IV., és VII. 
szintjét, megkönnyebbülve rogyhatunk le számítógé
pünk elé, és sor kerülhet a katalógustétel, régi nevén: 
címleírás megalkotására.

Egy katalógustétel elkészítése a következő rész
feladatokból áll:

- A könyv adatainak rögzítése 5 beviteli képernyőn 
(űrlapon). Az előzetesen megadott ETO jelzeteket is a 
címleírók rögzítik.

A mezők, almezők, kapcsolójelek és indikátorok he
lyes alkalmazása nélkül nem születhetik hibátlan kata
lógustétel, és az adatbázis információs értéke is csök
ken minden egyes hibával. Ha ezt a műveletet rosszul 
végezzük el, az összes korábbi munkánk eredménye 
helytelenül jelenhet meg, vagy a bevitt adatok nem 
íródnak ki a cédulán.

- A katalógustételt kiegészítő sorozati főlap megírá
sa - beviteli űrlap híján - egyelőre hagyományos mó
don, írógéppel.

- A rószdokumentumok leírása (hungarika vonatko
zás) - beviteli űrlap híján - egyelőre szintén hagyo
mányos módon, írógéppel.

- Utalókószítós. A korábbi egyfajta helyett kétféle 
utalót kell készíteni:
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- a szabványok által előírt esetekben az adatbázis
ban minden egyes előfordulásnál (ebből a cédulakata
lógus számára csak egy utaló hasznosítható);

- ún. kapcsolatteremtő utalót a megváltozott beso
rolási adatokról a régi és az új katalógus számára; -
hagyományos módon, írógéppel.
- Javítások elkészítése. Az új katalógustételekhez 

kapcsolódó, szükséges javítások végrehajtása a régi 
katalógusba tartozó cédulán.

A számítógépes adatrögzítés eredményét ellenőrző
listákon nyomtatjuk ki a revizorok számára. Nekik egy 
kétmórföldes lista kódolt adataiból pontosan el kell 
képzelniük azt a códulaformát, amit majd a KATAL 
program az invertálás, ellenőrzés és formattálás után 
előállít. Ha a végtermék mégsem tetszik, a hibát első
sorban magunkban kell keresni, mert egy kicsiszolt és 
bejáratott program "kevésbé" téved, mint a "százfeló" 
figyelni kénytelen feldolgozó.

A "címleírás" befejező tevékenységeként a cédula
leporellóra kinyomtatott katalógustételeket szóttópked- 
jük (vigyázni kell: bal oldali perforáció marad, jobb ol
dali felesleges!), és a cédulákat a kísérőlapokhoz tűz
zük. Katalógusaink és az egyéb könyvtári felhasználók 
számára kijelöljük a kívánt códulamennyisóget, amit a 
sokszorosítás előtt még összesíteni kell (szerencsére 
ezt már más csinálja!).

A katalógustételek elkészítésével azonban még ko
rántsem ért véget a "címleírók" feladatainak sokasága. 
Meg kellett ismerkednünk egy új fogalommal és a 
hozzá tartozó tevékenységi körrel: adatbázis-gondo
zás. Ahogy nő a tételek száma, egyre több időt vesz 
igénybe ennek a feladatnak az ellátása: invertálás, for
mattálás, ellenőrző programok futtatása, javítások, kü
lönféle célú mentések, átmásolások, export-import bo
nyolítása, az invertált fájlok adatainak egységesítése, 
stb. Egy adatbázis építése hálózatba nem kapcsolt, 
külön számítógépeken nagyfokú leleményességre 
kényszeríti a "címleírókat". A kívánt cél érdekében min
dig megtervezzük az operátori feladatokat: ezt ide má
soljuk, azt oda visszük át hajlékony lemezen, ennek a 
tételnek ezen a gépen vannak a 2-es típusú, közös 
adatai, de a 4-es típusú kötetadatok a másik gépen 
születtek meg, s ha nem jönnek össze egy helyen, 
akkor sohasem lesz belőlük épkézláb katalógustétel. 
(A "Nincs kapcsolható 2-es típusú tétel" felirattal kez
dődő cédulákból nem építhetünk katalógust!)

Kedvenc gépeink mellett soha nem unatkozunk. 
Mindig történik valami, ami eddig még nem volt. Az I. 
gép már nagyon elnyúzott és módfelett lusta, csak 
tudnánk, mivel lehetne gyorsabb munkára ösztökélni? 
Szakértői vélemény: ki kell cserélni egy gyorsabb, na
gyobb kapacitású gépre. Időnként rejtély, hogy egy 
program futása miért szakad félbe, vagy bicsaklik 
meg valamitől. Egy exportálás megszakadás utáni 
folytatása ugyancsak megtrófált: az egyik tétel teljes 
tartalma úgy változott át számok gyöngysorává, hogy 
csak az ISBN számról tudtuk azonosítani a torzszülöt
tet. Kezdhettük elölről az egész munkát. Hogy mit 
okozhat egy pillanatnyi áramszünet, azt csak az tudja,

akinek már többször "elszállt" - rendszerint az utolsó 
beviteli űrlapnál - az egész tétele, s nekiláthatott újra 
az űrlapok kitöltésének.

A nyomtatók is kényes jószágok, nem kedvelik túl
ságosan pl. a magyar gyártmányú, kétpéldányos có- 
dulaleporellót. Ha nem őrizzük őket nyomtatás köz
ben, ha nem fogjuk a papír végét áhítattal és könnye
dén, akkor a leporelló a pillanat tört része alatt úgy 
begyűrődik, hogy alig lehet a nyomtató hengerét a 
papírtekercsek közül kiszabadítani. EPSON FX-850, 
vagy 1000 néha szakítós kedvében van, s úgy aprítja 
a papírt, hogy csak többszöri próbálkozás után sikerül 
egy kocsi anyagát egyvógtóben kinyomtatni. Előfordul, 
hgy a masinák önállósulnak, és anélkül, hogy a be
kapcsoláson kívül bármi mást csinálnánk velük, önálló 
életre kelve, "önmaguktól" mindenféle kriksz-krakszokat 
nyomtatnak - ezt bezzeg szédítő gyorsasággal. Szak
értői vélemény: vonalszakadás a csatlakozó kábelban. 
Nem mindegyik nyomtató hajlandó "egy tálból cse- 
resznyézni" az OSZK karakterkészlettel. Kénysze- 
rftenünk kell rá - elvégre dolgozni kell! -, ezért bosz- 
szúból az átdefiniált karaktereket az eredetiekkel he
lyettesíti. De kicseleztük, megfejtettük a titkát! Most 
már tudjuk: ha pl. £-t meg E-t ír ki, akkor holtbiztos, 
hogy c-t meg z-t rögzítettünk. A már specialistává fej
lődött kolleganőnk a sifrírozókat is megszégyenítő biz
tonsággal és gyorsasággal írja át őket helyesen, hogy 
a cédulákat - ha ideiglenesen is - de be lehessen 
osztani a katalógusba.

A számítógépes fejlesztők és a külföldi könyvek fel
dolgozói között az összekötő kapocs "'rBJ, újabban 
már csak ^kééhhnn (közismertebben: Baczoni Jutka). 
Mindkét irányban ő közvetíti a kéréseket, problémákat, 
és végzi a szuperrevíziót. A KATAL rendszer felügye
letét a programot készítő Kiefner Ferenc látja el, aki a 
tanár szerepkörén' túl a jó orvos is házunk táján. Sze
rencsére mindig megtalálható, csak egy telefon, és 
máris jön, ha a mi tudományunk már csődöt mond. 
Kideríti, meggyógyítja a bajt, jó tanácsokat ad hasonló 
esetekre. Orvosi teendői közé tartozik, hogy időnként 
soványító kúrára fogja túlhízott adatbázisainkat, és a 
logikailag törölt tételek fizikai megsemmisítésével he
lyet szabadít fel a további gyarapodás számára. Az 
ilyen soványító kúrára nagy szükség van, mert elég 
hamar kimerítjük az XT-k 21 MByte-os kemónylemezét. 
Adatbázisunk jelenleg több, mint 6.000 tételt tartalmaz. 
Ennek kb. a fele végleges cédulaformában a kataló
gusokban már megtalálható, valamint a tájékoztató 
szolgálaton levő számítógépen visszakereshető.

A KATAL rendszer fejlesztése folyamatos: jelenleg a 
besorolási adatok nyomtatásra kész mutatóinak végső 
csiszolásán dolgozunk, és készül a szintaktikai ellen
őrző program, amely nélkül nem működhet számító- 
gépes feldolgozás. A gépi ellenőrzés igen komoly se
gítség, mert a hibák egy részére automatikusan felhív
ja a figyelmet, és ezzel megkönnyíti a feldolgozók, re
vizorok munkáját.

Nagyon szeretnénk, ha a monografikus és a több
kötetes könyvek adatbeviteli űrlapjaihoz mielőbb elké
szülnének a rószdokumentumok és a sorozati főlapok 
űrlapjai is, és szeretnénk, ha az OSZK 2. (gizmós)
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karakterkészlet segítségével minden lehetséges karak
tert helyesen rögzíthetnénk. Vágyaink ezzel azonban 
még nem merültek ki: reméljük, hogy hamarosan még 
gyorsabb és nagyobb kapacitású gépeink lesznek, és 
újabb EPSON FX-850-es nyomtatókat kapunk, ame
lyek hajlandók "egy tálból cseresznyézni" az OSZK ka
rakterkészlettel. És reméljük, hogy ezek a gyorsabb és 
nagyobb kapacitású gépek egymással összekapcsol
va, hálózatban fognak majd működni!

Eredményeink nagymértékben a számítógépes kol
légák maximális szakmai felkészültségének és segítő- 
készségének köszönhetők, akikkel az együttműködés 
eddigi munkánk során mindig zavartalan volt. Ugyan
ilyen jó légkörben zajlott a betanulási munka, és egy
mást segítve dolgozunk azóta is. Sokat tanultunk egy

mástól, a saját hibáinkból, és nagyon szeretjük az új
fajta feldolgozást. Élvezettel és szívesen járunk utána 
a tennivalóknak, és öröm számunkra, ha létrejön egy- 
egy "alkotás".

A feltett kérdésre: "Meddig bővíthető a címleírói te
vékenység..." a leírtak alapján azt válaszoljuk: a vég
telenségig, és még tovább. Csak tudnánk, mi lesz az
zal a mennyiségi mércével, amit elődeink állapítottak 
meg számunkra, és feldolgozói berkekben úgy hívják, 
hogy "címleírói norma"?

A KATAL adatbázist építő munkatársak nevében:
Baczoni Tamásné 

Somorjainé di Gleria Zsuzsanna 
Tolnay Lászlóné

A hazai periodikumok számítógépes nyilvántartása
Bevezetés

A Magyarországon megjelenő periodikumok kurrens 
sajtóbibliográfiai feltárása több évtizednyi szünet után 
1976-ban kezdődött újra az OSZK-ban.

A munkálatok alapkoncepciója a következő:
Mivel az 1976-ban élő - az akkori gyűjtőköri elvek 

szerint több, mint 4000 - periodikum szabványos bib
liográfiai leírására (tehát az akkor kiadás előtt álló 
ISDB/S előírásait figyelembe vevő, autopszia alapján, 
az induló számról készített bibliográfiai leírásra) a 
munka beindításakor nem volt lehetőség, így az 1976 
előtt indult kiadványok esetében "monografikus" leírást 
készítettünk, vagyis a leírás az 1976-ban elsőként be
érkezett szám alapján készült. Az általunk lényegesnek 
ítélt kiadványok leírásában megjegyzésként megadtuk 
az indulás adatait. Az 1976-ban és 1976 után induló 
kiadványok esetében az elsőként beérkezett számról 
(ez jó esetben az induló szám) autopszia alapján ké
szítettük el a nyitott bibliográfiai leírást.

Az első tíz évben a bibliográfiai nyilvántartás módja 
a leírásokból összeállított betűrendes katalógus volt. 
Ez alatt az idő alatt az így kialakított adatbázis mint
egy 12.000 tételt foglalt magába. A bibliográfiai re
gisztrálás célját és egyetlen megjelenési formáját az 
éves kötetek jelentették, melyeket egy-egy ötéves cik
lus lezárása után összevont cím- és testületi mutató 
egészített ki. A munkamenetünk ebben az időszakban 
rendkívül bonyolult és összetett volt. Csakis az akkori 
munkacsoport tagjainak (Csúcs Dalma, Kocsy László
né, Lakner Kálmánná - hogy csak a "törzstagokat" 
említsem) köszönhető, hogy a kötetek időnkénti csú
szásokkal ugyan, de azért évről évre megjelentek. 
Minden kötet szerkesztése előtt át kellett nézni az 
összes kartont, hogy kiválasszuk az adott kötetbe tar
tozó tételeket. Rengeteg időt vett el a kardex-hasonlí- 
tás is, sok kiadvány első száma nem érkezett el hoz
zánk, ezeket utólag kellett kölcsönözni. Mindez hosz- 
szadalmas folyamat volt, közben pedig folyt a kurrens

munka a naponként beérkező kiadványokkal kapcso
latban. Ezután következtek az olyan időt, energiát rab
ló mechanikus tevékenységek, mint a betűrendezós, 
az utalók megírása, ellenőrzése, a tótelszámozás, stb.

Az egyes kartonok tartalmazták a bibliográfiai le
írást, a raktári jelzetet, a leírást követő években meg
jelenő évi első számok adatait, a külső forrásból szár
mazó információkat, az egymásnak szánt, figyelemfel
keltő, vagy egy-egy furcsa adat érvényességét igazoló 
megjegyzéseinket (belső levelezésünket), végül - de 
szakmailag nem utolsósorban - a testületi mutató 
szerkesztésére hozzánk csatlakozó Dömötör Lajosné 
gondos jelzéseit a mutatókötetekkel kapcsolatban. 
Ugyancsak ezekre a kartonokra vezettük rá a kötet 
szerkesztése után az adott tételnek az egyes kötetek
ben elfoglalt tételszámait. A nyilvántartás áttekintéséről 
szó sem lehetett, de problémát jelentett a technikai 
előállítás is. Egyedül Kocsy Anikó volt képes arra, 
hogy az összevissza adathalmazt kéziratnak elfogad
va, legépelje a tételeket nyomdakész formára.

Mindez arra késztetett bennünket, hogy változtas
sunk, felmerült tehát a nagy kérdés: hogyan tovább? 
Mivel a 80-as évek közepén már Magyarországon 
sem volt ritka a személyi számítógépek alkalmazása, 
ésszerűnek tűnt a megoldást errefelé keresni. Az 
OSZK úgy döntött, hogy a még távolinak tűnő nagy
számítógép koncepcióját szem előtt tartva, bizonyos 
munkaterületeken el kell kezdeni személyi számítógép
pel a feldolgozói munkát, s ezekre alapozva kialakul
hat egy modernebb, megbízhatóbb, gyorsabb, többfé
le felhasználást biztosító nyilvántartás. Amikor végle
gessé vált, hogy mi is érdekeltek leszünk, mégpedig 
elsők között, - nagyon lelkesedtünk. Ezután négy ke
serves óv következett, mely visszatekintve, időnként 
negyvennek tűnik, de: megvan az eredmény. Ma már 
ón is le merem írni, hogy kialakult, működik, szolgál
tatásokra képes az adatbázis, ma már tapasztaljuk az
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előnyeit, és világosan látjuk, hogy az időszaki kiadvá
nyok feldolgozása számára ez volt az egyetlen jó 
megoldás, világosan látjuk a további hasznosítás lehe
tőségeit is.

AZ IKB ADATBÁZIS
Az IKB adatbázis MICRO-ISIS 2.3 alapján készült, 

IBM kompatibilis PC-n kialakított számítógépes nyil
vántartó rendszer. Rögzíti, megőrzi, visszakereshetóen 
kezeli:

- a periodikumok valamennyi bibliográfiai és beso
rolási adatát,

- azokat az adatbázisokat, amelyek a kiadvány 
OSZK-beli feldolgozását biztosítják.

Olyan programokat tartalmaz, amelyek a tárolt ada
tokból többféle cédulaformát, többféle jegyzéket állíta
nak elő automatikusan, nyomtatásra alkalmas formá
ban. Jelenleg a Sajtóbibiliográfia 2 géppel rendelkezik: 
egy kis tárolókapacitású XT-vel és egy alkalmas tá
rolókapacitású AT-vel. Munkaidőben tehát egyszerre 
legfeljebb két munkatársunk tud a számítógépen dol
gozni, ez azt jelenti, hogy a mechanikus feldolgozást 
(tehát cédulákra rávezetni az adatokat) és az ennek 
alapján történő adatrögzítést még nem tudtuk meg
szüntetni. Ez nemcsak dupla munkát, hanem kétsze
res hibalehetőséget és lassúbb ütemet jelent. A terve
zett hálózati rendszer megvalósulásáig nem tudjuk 
nélkülözni a nyomtatott adatlapok előállítását, ezek 
rendezését, beosztását, mert csak ezekben tudunk ha
sonlítani, csak ezeken tudjuk a továbbélő periodiku- 
mokat aktualizálni. (Az 1. ábra a számítógépes adat
lapot, a 2. ábra a nyomtatott és betűrendben tárolt 
adatlapot tartalmazza.)

Az IKB adatbázis elvileg lehetőséget ad arra, hogy 
mind az újonnan induló és címváltozott, mind a folya
matosan megjelenő kiadványokról már most napra
kész információkkal szolgáljunk. A rendszer lehetővé 
teszi, hogy bizonyos adatok változását is nyilvántart
suk a változás évének feltüntetésével. Ezek az adatok 
a következők:

- a főcím (a lényegtelen változások és az ingadozó 
főcím);

- a címváltozatok (borítócím, stb.);
- a közreadó testület neve;
- a megjelenési hely és a kiadó neve;
- a sorozati cím;
- a periodicitás, stb.
Az előzőleg hangsúlyozott "elvileg" további magya

rázatra szorul. Az utóbbi években - pontosabban 
1989-től kezdve - ugyanis egyértelműen legalább két
szer annyi új indulású periodikum van, mint azelőtt. 
Ezek nagy része címváltozás során jelenik meg új cí
men, ez azt jelenti, hogy a kurrens feldolgozás tóny- 
száma legalább háromszorosára növekedett. Ehhez 
képest a sajtóbibliográfiai csoport oly csekély státusz- 
bővítést kapott 1991-ben, ami egy feldolgozó alkalma
zására sem volt elég, maximum a két újonnan indított 
kiadványunk szerkesztési idejét fedezi. A számítógé
pes feldolgozás tervezése, kifejlesztése, beindítása,

tesztelése szintén munkaidőben történt, az elmúlt évek 
tehát lemaradást okoztak az amúgyis többletmunkát 
igénylő feldolgozásban. Ahhoz, hogy az eddigi ered
mények megmaradhassanak, hogy továbbra is a 
megfelelő színvonalon tudjuk ellátni nemzeti bibliográ
fiai feladatainkat, feltétlenül létszámbővítésre és a háló
zat mielőbbi beindítására van szükség. Az előbbi igé
nyünk megvalósulásában nem merünk bízni, de nagy 
megnyugvást jelent számunkra, hogy az utóbbi, tehát 
a hálózat kiépítése már folyamatban van. Ez lehetővé 
teszi az eddig szükséges dupla feldolgozás megszün
tetését, valóban naprakésszé teszi az adatbázist, és 
tájékoztatásra is alkalmas lesz a tárolt adathalmaz.

AZ IKB ADATBÁZIS 
SZOLGÁLTATÁSAI

Csillaggal jelöltem azokat a szolgáltatásokat, ame
lyeket jó lelkiismerettel csak a jelenlegi lemaradások 
felszámolása és a hálózat beindítása után vállalhatunk.

T elef onlnf ormácló
Rendszeresen felvilágosítást adunk telefonon
- egy adott kiadvány adatairól (például a csak ná

lunk nyilvántartott szerkesztőségi, terjesztési adatokról, 
a kiadvány példányszámáról),

- egy adott témát felölelő kiadványokról,
- általában a kiadványok megjelentetésével kapcso

latos tudnivalókról,
- az ISSN alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről.

Indítás
Az új és címváltozott periodikumokat a bibliográfiai 

feldolgozás után hetenként indítjuk az OSZK futósza
lag feldolgozói számára. A heti anyagot betűrendben 
listázzuk, minden kiadvány tartalmaz egy kísérőlapot 
az ISSN tétellel. Ez az ISSN tétel (részletezve — 
alább) a kiindulópontja lehet egy OSZK-n belüli egy
séges szemlélet és együttműködés kialakításának a 
periodikumok feldolgozása terén. Mi megállapítjuk a 
bibliográfiai és besorolási adatokat, a kiadvány bib
liográfia kapcsolatait, cserébe pedig a Gyarapítási 
osztály visszajelzi nekünk a raktári jelzetet, az ISDS 
Nemzeti Központ verifikálja, vagy módosítja a kulcs
címet, s végül, de legfontosabb eredményként: az 
Időszaki Kiadványok Feldolgozó osztálya szolgáltatja a 
szakjelzeteket.

Cédulaszolgáltatás
Rövidített bibliográfiai tételeket dolgoztunk ki és állí

tottunk elő számítógépes programmal. Ezek a tételek 
tartalmazzák a kiadvány valamennyi besorolási adatát, 
a leglényegesebb bibliográfiai adatait, és tételtípuson
ként más-más plusz információt. Sokszorosítva ezek a 
tételek alkalmasak katalógusópftósre, tudomásunk sze
rint bizonyos könyvtárak élnek is ezzel a lehetőséggel.
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ISSN tétel (—> 3. sz. ábra)

Az elsőként beérkező szám alapján készített, rövidí
tett bibliográfiai tétel.

Félreérthető elnevezése miatt hangsúlyozni kell, 
hogy valamennyi új indulású periodikumról készül 
ISSN tétel, nemcsak az ISSN-nel ellátottakról. Ha egy 
adott periodikumnak nem az induló száma érkezik be 
elsőként, az ISSN tétel módosított formáját készítjük el 
az induló szám beérkezésekor, e tételt is eljuttatjuk az 
érdekelt osztályoknak/részlegeknek. A tétel sajátossá
ga, hogy minden olyan információt tartalmaz, amely a 
kiadvány OSZK-beli feldolgozását biztosítja. Az ISSN 
tételt a heti indítás során eljuttajuk az alábbi egysé
geknek:

Magyar ISSN Iroda
Gyarapítási osztály
Időszaki Kiadványok Feldolgozó osztálya
Repertórium Szerkesztőség
ISDS Nemzeti Központ
Olvasó és Tájékoztató Szolgálat

*ÚP tétel (—> 4. sz. ábra)

Az elsőként beérkező szám alapján készített rövidí
tett bibliográfiai tétel. Jelenleg csak az "Új periodiku- 
mok" című kiadvány számára készül (reklám és kapa
citás hiányában). Plusz információként tartalmazza a 
szerkesztőségre és a terjesztőre, valamint a kiadvány 
póldányszámára vonatkozó információkat.

"Felhasználói tétel (—> 5. sz. ábra)

Rövidített bibliográfiai tétel, mely a kurrens adatokat 
tartalmazza. Plusz információként az ÚP tételhez ha
sonlóan tartalmazza a szerkesztőségre, a terjesztésre 
és a póldányszámra vonatkozó adatokat (termé
szetesen ezeket is aktualizálva), valamint a szakjelze
tet, és külön kívánságra az OSZK raktári jelzetet is.

Bibliográfiák, jegyzékek
Az adatbázis nagy előnye, hogy rendszeresen meg

jelenő kiadványainkat nyomdakész állapotban tudjuk 
előállítani. A szerkesztési, betűrendezósi, karakterkeze
lői és kiadvány előállítói programok készítője Tar Kata
lin, a Számítástechnika-alkalmazási osztály munkatár
sa. Az OSZK híradó olvasóinak nem kell ismertetni 
ezeket a kiadványokat, hiszen ezeket vagy ismerik és 
használják, vagy, ha nem ismerik őket, megtekinthetik 
a folyosón kiállított OSZK termékek között. Cím szerint 
a következőkről van szó:

Magyar nemzeti bibliográfia. Új periodikumok (meg
jelenik az MNB Könyvek bibliográfiája függelékeként 
havonta).

Új periodikumok (megjelenik a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ kiadásában és terjesztésében 
negyedévenként).

Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok 
bibliográfiája (megjelenik évenként, illetve kétéven
ként).

Különböző felhasználói igények szerint összeállítha
tók listák, jegyzékek az adatbázis alapján. Erre a jo
gos igényre azonban ma még csak igen ritkán vállal
kozunk, bár nemzeti könyvtári feladatnak érezzük, hi
szen ez csak munkaidő utáni feladat lehet, hogy a 
kurrens munkáktól az amúgyis csekély gépidőt ne 
foglalja le.

Floppy-szolgáltatások
Az adatbáziskezelő programot, a karakterkezelő 

programok és az adatbázis tartalmát teljes egészében, 
vagy részben át tudjuk adni akár az OSZK-n belül 
bármelyik részlegnek, ahol a hardverfeltételek megvan
nak, akár külső felhasználónak. Ezt a szolgáltatást is 
tulajdonképpen úgy kell tekinteni, hogy jelenleg még 
nem vagyunk rá százszázalékosan felkészülve, ez rá
adásul már nem csupán a mi munkánkat igényli, ha
nem jelentősen a számítógépes programozó munka
társat terheli.

Jelenleg az OSZK-n belül az Olvasószolgálatnak 
adtuk át az adatbázist, külső felhasználók közül pedig 
szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Kossuth Lajos Tu
dományegyetem Könyvtárával, akik nemcsak átvették 
és használják az adatbázisunkat, hanem továbbfejlesz
tették egy kardexelő programmal. Ók már megoldották 
azt is, hogy online összeköttetés van a könyvtár kü
lönböző részlegei között, így az olvasók közvetlenül 
az adatbázisból tájékozódhatnak a periodikumokról.

Összegezve azzal szeretném lezárni a cikket, hogy 
egy nehéz időszak után, de mégis bizakodva dolgo
zunk. Sikerült az adatbázist úgy kialakítani és működ
tetni (nem lehet eléggé hangsúlyozni a számítógépes 
munkatárs érdemeit), hogy addig, amíg a NEKTÁR 
programhoz nem csatlakoztatható a periodikumok fel
dolgozása, a kisgépes rendszer is eleget tud tenni a 
legalapvetőbb követelményeknek.

Nagy Zsoltné
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Számítógépes adatlap

ISSN érv.; ________ visszav.: _____________ hibás: ___________________________
Jnd.és szeri. Aa91\l.Abl2AcpAd90.12.18AeSZH_____ Akt. Aal.AbaAc91.04.10.AdSZH_
t. Ab91\l.Ac91\3____________________ IKB IZ7Z8Z9Z0__________ Kötet: 87 Tétel: 1
10.Besorolisi cía AaHírviv6AkZáokaZAkl986_____________________________________

i.adatcsop. AaHírvivóAc\ összeáll. Úttörőaozgalai Húzeua és Könyvtár aunkatársai

2. adatcsop. ________________________________________________________________
3. adatcsop. Aal986, 1_______________________________________________________
i.adatcsop. /Zinka/ : Balatoni úttörővárosAy89Z/Zánka/ : Balatoni Syeraeklözpont 
Ax90______ ___________________________________________________________________

Hegj.év Aal986_____________________________________________________
5.adatcsop. 30 ca __________________________________________________ __
i.adatcsop. _________________________________________________________________
7.adatcsop. ApHavonként_______________________________________________________

B.adatcsop. AcKéziratként, belső használatra.

a B - előző lap a 8é - következő lap i N - új rekord a H - aódosit a 
a X - tárol,kilép a C - nea tárol,kilép a T - kiugrik a D - töröl eS

Van aég ... ' HFN= 3568

20.Száaozás Aal987, !.At87IAal988, l.At88ZAal9B9, l.sz.At89ZAal990, l.At90.

21.Későbbi cía

22.Közreadó AalÚttóróaozgalai Húzeua és Könyytár (Zánka)Ay88ZAa2Központi Úttörőt 
örténeti Húzeua (Zánka)Ax89AyB9ZAa3Gyeraekszervezet Történeti Húzeua (Zánka)Ax90

23. Egyéb közr. ut. AbÚttörőaDzgalai Húzeua és Könyvtár (Zánka) utóbb -f Aa2Ax89A
y89ZAbKözponti Ottörótörténeti Húzeua (Zánka) utóbb •> Aa3Ax90Ay9O_____________
24. Egyéb földr. név ________________________________________________________
25.Szakjelzet Aa069Ab:329.78-053.5____________________________________________
26.Ciautaló___________________________________________,______________________
27.OSZK jelzet HB 5252\x_______________ Leírás tételszáaa __________
29. Azonosító tételek _______________________________________________________
30. Hegjz,ISSN AoAz induló szia az ISSN Iroda reklaaálására érkezettZAoA tételt a
31.Szerkesztőség AsHiklós Taaás, Rakó József összeáll._________________________
32. Terjesztő _______________________________________________________________
33. üzenő ___________________________________________________________________

a B - előző lap a 80 - kővetkező lap e N - új rekord a H - aódosit a 
a X - tárol,kilép a C - nea tárol,kilép a T - kiugrik a D - töröl ai

Utolsó lap HFN= 3568

l.sz. ábra
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Nyomtatott adatlap

HFN> A03368
1. érv. ISSN:
2. Visszavont ISSN:
3. Hibás ISSN:
4. Ind. és szerk:
3. Aktualizálás: 
i, Nyoatatás:
7. IKB:
8. Kötet :
9. Tétel:
10. Besorolási ele:
11. 1.adatcsoport:
12. 2.adatcsoport:
13. 3. adatcsoport:
14. 4. adatcsoport: 

Hegjelenési év:
13. 3. adatcsoport:
16. 6.adatcsoport:
17. 7.adatcsoport:
18. 8.adatcsoport: 
20. Száaozás:

21. Későbbi cia:
22. Közreadó:

23. Egyéb közr. ut.:

24. Egyéb földr. név: 
23. Szakjelzet:
2ö. Cíautaló:
27. OSZK jelzet:
28. Leírás tételszáaa:
29. A2onosítö tételek:
30. Hegjz.ISSN:

31. Szerkesztőség:
32. Terjesztő:
33. üzenő:

Aa91\l.Abl2AcpAd90.12.18AeSZH
Aal.AbaAc91.04.10.AdSZN
Ab91\l.Ac91\3
ÍZ7Z8Z9Z0
87
1
AaHirvivöAkZánkaZAkl98ő
AaHírvivőAc\ összeáll. Ottőröaozgalai Húzeua és Könyvtár aunkatársai 

Aal98őf 1
/Zánka/ : Balatoni ÚttörövárosAy89Z/Zánka/ : Balatoni 6yeraekközpontAx90
Aal98i
30 ca
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ISSN tétel

A0356B p : n HB 5252/jt
Hírvivő (Zánka) 11986)

Hírvivő
Ottörónozpalni Hózeun és Könyvtár (Zánka)
1986, 1- . - Unka : Balatoni OttörAváros 

Havonként.
Az induló szín az ISSN Iroda reklamálására érkezett, t A tételt az induló szán 
adatai niatt nódosítottuk.
91/1. IKFO, IKB

3.sz. ábra

ÚP tétel

Hírvivő (Zánka) (1986)
Hírvivő / Úttörőmozgalmi Múzeum és Könyvtár 

(Zánka)
1986, 1- . - Zánka : Balatoni Úttörőváros 

Havonként.
Szerk.: Miklós Tamás, Rakó József összeáll.

4. sz. ábra

Felhasználói tétel

003568
Hírvivó (Zánka) (1986)

Hírvivő
6yeraekszervezet Történeti Húzeua (Zánka) 
1986, 1- . - Zánka : Balatoni Gyernekközpont 

Havonként.
069J329.78-053.5
Szerk.: Hiklós Tanás, Rakó József összeáll.

5.sz. ábra
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A Hungarika Dokumentáció jelene és jövője

A hungarika információ fontossága már régen köz
ismert. Különösen fontossá teszi szerepét a jelenben 
a magyarság szétszórtsága következtében fenyegető 
veszély: az információk pusztulása, valamint a világ
ban zajló integrációs folyamatok felgyorsulása és a 
kommunikáció bővülése.

Az 1988-tól az OSZK-ban működő Hungarika Doku
mentációs osztály feladata, hogy az e téren jelentkező 
igényeket kielégítse.

A Hungarika Dokumentáció három információtípus 
területén végez feltáró munkát. Ezek: 1. bibliográfiai 
adatbázis, 2. biográfiai adatbázis, 3. intézményi adat
bázis.

1. A bibliográfiai adatbázis a külföldi hungarika 
publikációk számbavétele. Regisztrálja a határainkon 
kívül élő magyarság magyar, vagy idegen nyelvű pub
likációit, a magyarországi kultúra hatását (hazai művek 
külföldi kiadása, fordítása, kommentárjai, ismertetése, 
hazai szerzők külföldi publikációi).

Ezenkívül regisztrál mindenfajta, Magyarországgal 
kapcsolatos külföldi visszhangot, és figyelemmel kísé
ri, mit tesz hozzá a külföldi kutatás a Magyarországra 
és a magyarságra vonatkozó, hazai kutatási eredmé
nyekhez.

A bibliográfiai adatbázis két részre tagolódik:
a) Információs szolgáltatás, azaz közvetlen (online) 

lekérdezést lehetővé tevő, számítógépes adattár, mely 
az információk rugalmas rendszerbe szervezésével és 
a gyors, sokoldalú hozzáféréssel a kutatás folyamatos 
tájékoztatását szolgálja.

b) Hagyományos bibliográfia, - melynek célja a 
maradandó értékek regisztrálása, valamint a magyar 
nemzeti bibliográfiai rendszer teljessé tétele a külföldi 
hungarikumok bibliográfiájával.

A bibliográfiai adatbázis az alapja a Hungarika In
formáció c. tárgyszó indexnek, mely lehetővé teszi a 
feldolgozott közlemények (külföldi időszaki kiadványok 
magyar vonatkozású közleményei) tartalom szerinti 
visszakeresését, valamint az ún. információs cédulák
nak, amelyek a feldolgozott közlemények bibliográfiai 
adatait és tartalmuk rövid összefoglalását rögzítik.

Ugyancsak a bibliográfiai adatbázis az alapja a kö
zeljövőben megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. 
Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek és a Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hunga
rikumok. Cikkek c. bibliográfiáknak.

Ezek a bibliográfiák az 1990-es tárgyévtől a korábbi 
két kurrens bibliográfia (Külföldi magyar nyelvű kiad
ványok és Hungarika irodalmi szemle) helyébe lépnek.

A bibliográfiai adattár kétféle célú felhasználásánál 
vannak tartalmi és vannak módszertani különbségek. 
A tartalmi különbségek abból adódnak, hogy az infor
mációs rendszer elsősorban a legszélesebben értel
mezett hungarológiai kutatások tartalmi kérdéseire kí
ván választ adni, - minden tárgyában magyar vonat
kozású közlemény kezelésére vállalkozik. A szelekció 
fő szempontja a közleményben foglalt információ, és

eltekint a közlemény formai kritériumaitól. így feldol
gozza az önálló cikkeken és ismertetéseken kívül a 
folyóiratokban és egyéb időszaki kiadványokban köz
zétett híranyagot, jegyzetanyagot, szerző és cím nél
küli közleményeket, bibliográfiai tételeket is.

Ezzel szemben a bibliográfia mind formai, mind tar
talmi szempontból a maradandó érték bizonyos minő
ségi határait írja elő. Elhagyja ezért az efemer értékű 
és töredékes információs híranyagot, ugyanakkor a 
teljesség kedvéért gyűjtőkörét bővíti a nem magyar 
tárgyú, de magyar nyelvű, valamint nem magyar nyel
vű, de magyar szerzők által írt közleményekkel.

A közös, integrált adatbázisban az adatállomány je
lentős része mindkét szolgáltatás számára egyformán 
fontos, ugyanakkor bizonyos hányaduk csak az egyik 
(a bibiliográfiai), ill. csak a másik (az információ)-szol
gáltatás számára szükséges.

Az adatbázis nagysága jelenleg mintegy 10.000 té
tel. A számítógép-hálózatok várható kiépítésével az 
adatbázis közvetlen hozzáférése külső felhasználók 
számára is lehetővé válik az OSZK központi számító
gépes rendszerén keresztül. Jelenleg erre egy ponton 
nyílik lehetőség, az Információ Infrastruktúra Fejleszté
se Program keretében működő IIF hálózaton keresz
tül. Az adatbázis azonban egyéb módszerekkel transz
ponálható, és helyileg hasznosítható. A már előbb 
említett információs cédulákon és az indexen kívül - 
melyek mindenki számára hozzáférhetőek, - az anya
got két további változatban: mikrokártyán és floppyn 
kaphatják meg a felhasználók a jövő évtől. A floppyn 
terjesztett adatállományból egy megfelelő kapacitású, 
IBM PC számítógépen saját adatbázis képezhető, s az 
adatállomány ebben a formában a felhasználó kutatók 
számára helyi számítógépen közvetlenül lekérdezhető
vé válik.

2. A biográfiai adatbázis - Hungarika Névkataszter 
célja a 20. századi Magyarországról külföldre vándo
rolt, vagy külföldön élő (ólt) magyar személyiségek re
gisztrálása a kutatás számára. Egyes személyekre vo
natkozólag a következő adatok közlésére törekszik: 
név (és névváltozatok), születés és halálozás helye, 
dátuma, tanulmányok szintje és helye, külföldre távo
zás adatai, mely országban él és működik, foglalkozá
sa, szakmája, működési területe és az adatok forrása.

Az anyag egésze, vagy egy része sokféle szem
pont szerint csoportosítható, és a kutatás számára 
igény szerint kiválogatható. Ilyen típusú információk le
hetnek: személynév, földrajzi név, dátum, foglalkozás, 
egyéb speciális szempontok (pl. státusz, képanyag, 
stb.).

Az adattár egyben kiadványelőállító rendszer is, 
mely egy rendszeresen megújított és új kiadásokban 
közzétett kiadvány "Index Biographicus Hungaricus" 
előállítására lesz alkalmas.

3. Az intézményi adatbázis feladata a magyarsággal 
kapcsolatos külföldi intézményrendszer áttekintése. 
Ilyen, a magyarság által szervezett intézményeket vesz
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számba a külföldi magyar testületek adattára, amely 
jelenleg kb. 2000 testület nevét és esetenként egyéb 
rendelkezésre álló adatát regisztrálja Nyilvántartásuk 
kialakítása csak távlati tervként szerepel. A nyilvántar
tás szerkezete kiépült, az adatgyűjtés folyik, eddig 
mintegy 2.500 külföldi magyar intézmény szerepel 
benne. Az adatbázis feldolgozása pillanatnyilag nem 
számítógépes, ez a jövö feladata. E terület másik je
lentős munkája azoknak a külföldi könyvtári hungarika 
gyűjteményeknek a felmérése, amelyek a hungaroló
giai kutatás számára hasznos hungarikumokat tartal
maznak. Ennek célja egyrészt a hazai hungarológusok 
számára tájékoztatást adni a forrásértékű hungariku- 
mok potenciális lelőhelyéről, másrészt áttekintést nyúj
tani a külföldön folyó hungarológiai kutatás számára 
az ott hozzáférhető magyar, illetve magyar vonatkozá
sú anyagokról. A felmérés publikálásának eredménye
ként napvilágot látott öt kötet - Ausztria, NDK, NSZK, 
Svájc, Benelux államok - szerkezete földrajzi elrende
zésű. Országonként és városonként, azon belül az in

tézmények nevének betűrendjében található az anyag. 
A kötetek intézménynév-mutatóval, tárgymutatóval és 
könyvtártípus szerinti mutatóval egészülnek ki. Előké
születben vannak a Skandináv országok, Nagy-Britan- 
nia és Észak-írország gyűjteményeit tartalmazó köte
tek.

A Hungarika Dokumentáció tervezi még a hazai 
gyűjtemények hungarika anyaga információinak közzé
tételét kiadvány formájában.

Mindezen rendszerek IBM kompatibilis kisszámftó- 
gépeken a MICRO-ISIS adatbáziskezelő rendszerre 
alapozva működnek. Az egyes rendszereket az OSZK 
munkatársai fejlesztették ki. A létrehozott rendszerek 
és adatbázisok az OSZK épülő központi számítógé
pes rendszeréhez (NEKTÁR) csatlakoznak, s az adat
bázisok 2-3 éven belül a központi számítógépre átke
rülnek. így a Hungarika Dokumentációban épülő adat
bázisok is egy európai hungarológiai információs há
lózat kiépítésének lehetőségét alapozzák meg.

Szerb Judit

A magyar sajtórepertorizálás új korszaka

Az Időszaki Kiadványok Repertóriuma jelentős válto
zás előtt áll. Látszólag csak a technikai feltételek meg
változásáról van szó, azonban a Sajtóbibliográfiával 
közös személyi számítógépes hálózat kialakításánál jó
val többről. Előzményei korábbra datálhatóak, követ
kezményei messzebbre mutatnak.

A várható változásokat megalapozta a lemaradások 
1977. évi felszámolása, a gyűjtőkör 1981-es megválto
zása (a mezőgazdasági, orvosi és műszaki anyag el
hagyásával egy időben a forrásbázis bővülése), a tár
gyi visszakeresés feltételeinek megteremtése és a rö
vid idő óta működő számítógépes indexszerkesztés. 
Mindezek önmagukban bármilyen jelentősnek tűnnek, 
nem oldhatták meg a - főként az éves indexek közre
adásában felgyűlt - lemaradásokat, s a szolgáltatások 
elvárható minőségi javulását.

Az "elvárható" jelenti a gyorsaságot, az információ- 
keresés lehetőségeinek kiszélesítését, az analitikus fel
tárás ingadozását a nemzetközi szabványhoz, - hogy 
csak a legfontosabbakat említsem.

A személyi számítógépes hálózat
- lehetővé teszi a feldolgozás és a szerkesztés 

minden munkafolyamatának gépesítését;
- a munkafázisok (feldolgozás, revízió, szerkesztés, 

korrektúra, éves indexek kezelése, stb.) párhuzamosan 
történhet;

- nem mellékesen: növekszik a rendszer megbízha
tósága. Erre csak egy példát hoznék fel. A testületi 
nevek (amelyek a Sajtóbibliográfiában mint közreadók, 
a Repertóriumban mint tárgyak jelennek meg) közös 
file-ban való kezelése és kontrollja túlmutat a két bibli
ográfia határain, s nemcsak intézményi jelentőségű;

- mindamellett reményünk nyílik arra, hogy tartha
tatlan lemaradásainkat felszámoljuk.

A felsoroltak persze csak eszközei a célnak, a szol
gáltató repertórium megszületésének. A személyi szá
mítógépes hálózat üzembe helyezésével a szolgáltatá
sok köre és minősége gyökeresen megváltozik.

A havi füzetek közreadásán kívül (amely, bár ne
hézkesen, de lehetővé tette a tárgykörök szerinti álta
lános áttekintést, a szerzők és tárgyak, tárgyszavak 
szerinti tájékozódást, a feldolgozott időszaki kiadvá
nyok alapadatainak kontrollját) valóságos szolgáltatá
sokra nyílik lehetőség. Itt kell megjegyezni, hogy a re
mélhető szolgáltatások - nyomtatott listák, vagy hajlé
kony lemezek formájában - nem képzelhetők el a 
Szerkesztőség jelenlegi munkájában. Itt csak a napra
kész, kezelhető adatbázisok állíthatók elő. A megoldás 
valószínűleg az Olvasószolgálattal kialakítandó együtt
működésben lesz.

A szolgáltatások - "alapszolgáltatásoknak" nevez
ném ezeket - köre a következő:

1. Cím szerinti információ az időszaki kiadványok
ról.

- Betűrendes, vagy időrendi listák, amelyeken az 
egyes kiadványokról adott információk köre (feldolgo
zás, a feldolgozott közlemények száma, a regisztrált 
közlemények megjelenési helye, ISSN, stb.) tetszőle
ges.

- A kiadványok szakterülete szerinti betűrendes lis
ták.

- A regisztrált közlemények lelőhelye, vagy szakte
rülete és lelőhelye szerinti listák előállítása.
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2. Szerzők szerinti információ tárgyévre, vagy bár
mely időszakra vonatkozóan. E listák lehetnek betű-, 
vagy időrendiek, s természetesen nemcsak tótelszá- 
mok, hanem teljes bibliográfiai leírásokat tartalmaznak 
majd.

3. Tárgykörök (szakcsoportok) szerinti információ 
tárgyévre, vagy szükség szerinti időszakra vonatkozó
an.

4. Tárgyak (tárgyszavak) szerinti információ. Tartal
mi és technikai jellemzői természetesen megegyeznek 
az előbiekben felsoroltakkal.

5. A lényeges életrajzi adatokat tartalmazó cikkek 
bibliográfiai adatainak tetszőleges visszakeresése.

Természetesen a rendszer speciális keresési szem
pontok szerint (tárgy és szerző, szerző és időszak,

tárgy és időszaki kiadvány, stb.) is képes lesz a listák 
előállítására, vagy az egyedi információ gyors meg
adására.

*

Ha a rendszer beváltja megalapozott reményeinket, 
akkor a távolabbi jövőben a "kooperáló" bibliográfiai 
műhelyek (orvosi, mezőgazdasági, műszaki) is dol
gozhatnának ennek átvételével. Ennek a jelentősége 
nemcsak az egységes feldolgozás előnyeiben mutat
kozhat meg. Az 1981-es döntésünk idején nem zártuk 
ki annak a lehetőségét, hogy a Repertóriumot egykor 
reintegráljuk. Ennek természetesen komoly személyi, s 
nem kisebb súlyú technikai feltételei lennének.

Sándor Ernő

A közvetlen nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés 
eredményeiről és gondjairól

1991. november 20-án megbeszélésre invitáltuk az 
OSZK-ba azt a tizenkét magyarországi könyvtárat, 
amely saját működési körén belül 1981 óta jogosult 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésre. Ezek a követ
kezők: Állami Idegennyelvű Könyvtár, ELTE Egyetemi 
Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Köz
ponti Könyvtár, Országos Mezőgazdasági Könyvtár, 
Orvostudományi Információs Központ, Budapest, 
KLTE Központi Könyvtár, Debrecen, Egyetemi Könyv
tár, Miskolc, POTE Központi Könyvtár, Pécs, Berzse
nyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, Egyetemi 
Könyvtár, Veszprém.

A megbeszélés célja a személyes kapcsolatok föl
vételén, ill. felfrissítésén túl az volt, hogy mindenki be
számolhasson a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés 
terén nyert tapasztalatairól és a jelentkező gondokról. 
A meghívóra mindenki igen hamar válaszolt: szívesen 
részt vesz a megbeszélésen. Sajnálatos, hogy a bu
dapesti Egyetemi Könyvtár munkatársa, aki a meghí
vásra reagálva telefonon több kérdést is föltett, kérve, 
hogy ezekről is essék szó, végül is nem jelent meg.

Bevezetőül ismertettem az IFLA 1987-ben kiadott, 
jelenleg érvényes könyvtárközi kölcsönzési irányelveit 
saját fordításban. Munkánk során ezeket az irány
elveket tartjuk szem előtt, és azon igyekszünk, hogy 
ezeket a lehető legteljesebb mértékben betartsuk. Ez
után az osztály munkatársai adtak tájékoztatást mun
kájukról, végig követve azt az utat, amelyet a beérke
ző kérés megtesz a megvalósulásig. Úgy gondoljuk, 
ha a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó kollégák
kal személyes kapcsolat alakul ki, ez az együttműkö
désnek csak javára válik.

Ezután került sor a könyvtárak beszámolóira. Ezek
ből, valamint a rendelkezésünkre álló, az 1990-es for
galmat mutató statisztikákból az vált nyilvánvalóvá, 
hogy az Akadémiai Könyvtár, az Országos Mezőgaz
dasági Könyvtár, az Országos Műszaki Könyvtár és a

veszprémi Egyetemi Könyvtár kivételével a szóban for
gó könyvtárak nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
forgalma nem jelentős. Ennek első és legfontosabb 
oka a pénzhiány. A szolgáltatni képes, gazdag állo
mányú nagykönyvtáraknak nincs erre a célra felhasz
nálható, külön pénzösszege. így egyre kevésbé tudják 
vállalni a nemzetközi kölcsönzéssel járó, jelentős 
anyagi terheket (állandóan emelkedő postaköltség, 
kölcsönzési és másolási díjak). További okként említ
hetjük a személyi és tárgyi feltételek hiányát (idegen 
nyelvtudás, levelezés, a külföldi könyvtári rend
szerekben való tájékozódás, lelőhelyjegyzékekhez való 
hozzáférés).

A KLTE Központi Könyvtára ezt hivatalosan is jelez
te, számítva arra, hogy az OSZK Könyvtárközi köl
csönzési osztálya továbbra is vállalja a nemzetközi 
kölcsönzés intézését. Mi természetesen akceptáljuk a 
kóróst, bár megjegyezzük, hogy a közvetlen, szemé
lyes szakmai kapcsolatokat is sikerrel lehetne fölhasz
nálni. Arra gondolunk, hogy pl. kiállítási katalógusok 
kérése esetében múzeum a múzeumtól, disszertációk 
esetében egyetem az egyetemtől, kutatási jelen
téseknél tudományos intézet a tudományos intézettől 
hamarabb jutna lelőhely-információhoz, sőt tovább 
menve: a külföldi intézmény könyvtára szívesebben 
kölcsönözne egy hasonló magyar intézménynek köz
vetlenül, mint egy tőle távol álló, országos központ
nak, amely több, mint 20.000 kórós megoldásával bir
kózik meg évente.

Az együttműködés javításának reményében az osz
tály új vezetőjeként szeretnék közvetlen kapcsolatokat 
kialakítani az egyetemi tanszéki könyvtárakkal, gyakor
lati tudnivalókkal is segítve a munkájukat.

Általános célunk olyan tájékozott légkör teremtése, 
amilyen az egész társadalomra nézve kívánatos volna. 
Ennek első lépése a tények megnevezése, és az érin
tett felekkel való kommunikáció.

Kürti Lászlóné

16



Két könyvtári címjegyzék, amely újabb kiadásáig 
a kezünk ügyében lesz

A felsőoktatási és szakkönyvtárak címjegyzéke / Az 
adatokat összegy. és a kiadványt szerk. Kovács Kata
lin, Lukátsnó Takács Zsuzsa, Sz. Nagy Lajos. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1991. - 59 p.
A közművelődési könyvtárak címjegyzéke / Az adato
kat összegy. és a kiadványt szerk. Bíró Ferenc. - Bp. 
: OSZK-KMK, 1991. - 72 p.

Tájékoztatással szolgálni, tájékozódási műszert ren
delkezésre bocsátani mindig nagy jótétemény. S még 
inkább az önátszervezéssel bíbelődő napjainkban, 
amikor az Intézmények egész sora szűnik meg, alakul 
át, vált nevet, és amikor - másfelől - egy sor más in
tézmény "lép elő a homályból".

Ez érvényes a könyvtárakra is. Különösen a szak- 
könyvtári szférában vált ingataggá a helyzet. Hadd 
idézzem a felsőoktatási és szakkönyvtári címjegyzék 
előszavából a megfelelő passzusokat: a könyvtárak ki
választásához Támpontul használtuk az 5/1978-as MM 
rendelet mellékletét, amely az »országos feladatkörű 
könyvtárad listáját tartalmazza; s ezt korrigáltuk, ki
egészítettük az időközben lezajlott változások szerint. 
Több, általunk megkeresett könyvtár maga kérte a ki
hagyását, mivel az utóbbi idők változásai miatt meg
változott - visszaszorult, vagy megszűnt - a tevékeny
sége (pl. Közlekedési Minisztérium Szakkönyvtára, 
OTH Könyvtára, MTA Közgazdasági Információs Szol-

"V/!W EX'ITIBRIS 
K EVANGÉLIKUS 

99 KÖNYVTÁR
Fery Antal metszete

gálát, MAHART Hajózási Szakkönyvtár); néhányat pe
dig mi látunk szükségesnek mellőzni, miután a bő
vebb kérdőívekre adott válaszaikból az világlott ki, 
hogy működésük, szolgáltatásaik ós/vagy személyi el
látottságuk színvonala, esetleg zárt voltuk miatt a fent 
említett - ti. a szolgáltatási - képesség hiányzik belő
lük... Mivel elég nagyszámú az intézmények nevében 
történt változás, az előző - esetleg ismertebb - nevet 
a Névváltozatok mutatójában adjuk meg.M Az előszó
ban megemlített "időközben lezajlott változásodon fő
ként a hittudományi főiskolai és jelentősebb egyházi 
könyvtáraknak a címjegyzékben történő megjelenését 
kell érteni.

A két címjegyzék lezárási ideje egyaránt 1991. már
cius 15-e (a szerkesztők hazafias érzelmeit tanúsítja 
ez), s mindkettő egyaránt 5-5 ezer példányban jelent 
meg. Tótelszerkezetük ugyancsak azonos: a könyvtár 
neve, címe, (ha van) postai címe, telefonszáma (az 
összes felvett könyvtár közül még mindig akad kettő, 
amelynek telefonja sincs), (ha van) telefax- és telex
száma, a könyvtár igazgatójának (vezetőjének) a neve 
(három igazgatói szók nincs betöltve).

A felsőoktatási és szakkönyvtári jegyzékben össze
sen 202 könyvtár szerepel, de az Országos Széchényi 
Könyvtár - a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
ponttal együtt - igencsak kimaradt belőle, nyilván nem 
azért, mert megszűnt volna. Van az úgy, hogy az, 
amiben éppen ülünk, nem jut az eszünkbe.

A szereplő könyvtárak közül 19 az egyetemi és 62 
a főiskolai könyvtár, 8 az országos szakkönyvtár, 113 
pedig az intózmónyi-intózeti. Nevük betűrendjében 
előbb az egyetemi-főiskolai könyvtárak, aztán pedig 
az országos és egyéb szakkönyvtárak sora követke
zik. A jegyzéket a már megemlített nówáltozati mutató 
és helynévmutató egészíti ki.

A közművelődési könyvtári címjegyzék 241 + 1 (ké
sőn jelentkező) könyvtárat ölel fel: elsőként említve a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központját, maga után 
vonva 28 kerületi főkönyvtárát. Az önkormányzati 
könyvtárak felsorolása megyénként tagolódik: élükön 
a megyei könyvtár áll, majd székhelyük betűrendjében 
a városi könyvtárak, melyek száma 163. Az ún. mun
kahelyi könyvtárakat - nevük betűrendjében - 12 ága
zati központ és - a megyék betűrendjében - 19 me
gyei központ reprezentálja, amiben az a paradox, 
hogy közülük egy sem működik munkahelyen. Ne le
gyen senkinek kétsége: itt a szakszervezeti könyv
tárhálózatok vezető intézményeiről van szó. Minden 
eufemizmus valahol nevetségessé válik. E jegyzéket 
csak helynévmutató egészíti ki.
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A két címjegyzék mindenképpen a magyar könyv
tárak "színe-virágát" tartalmazza, mondhatni (néhány 
kivételtől eltekintve) a magyar könyvtárügy gerincintóz- 
ményeit. Ha már így esett, csináltam belőlük néhány 
statisztikát.

A szóban forgó 444 intézmény ólén 155 férfi és 284 
női igazgató (vezető) áll (1-1 férfi és nő két könyvtárat 
vezet, 3 helyen nincs betöltve a vezetői állás). A férfi 
igazgatók számát az egyházi könyvtárak felvétele 
"dobta fel". A női igazgatók hatalmas túlsúlya a városi 
(budapesti kerületi), a főiskolai könyvtárakban, a szak- 
szervezeti hálózati központokban és az egyéb szak- 
könyvtárakban mutatkozik meg (e kategóriákban 124 
férfival szemben 268 női igazgató található). Viszont 
az országos szakkönyvtárak (fő) igazgatói között 
egyetlen nő sincs, a megyeiekben 12 férfival szemben 
8 nő, az egyetemiekben pedig 11 férfival szemben 
ugyancsak 8 nő (fő) igazgat. Szubjektív megjegyzé
sem: míg a férfi igazgatók meghatározó többségét 
"kalandozó koromból" még jól ismerem, addig a 
hölgyigazgatóknak legfeljebb ha egyharmadát. Hiába: 
hölgyek által fiatalodik a szakma elitje.

Kíváncsi voltam gerincintózmónyeink telekommuni
kációs felszereltségére is A telefontalanság (az említett

két kivétellel) megszűnt. A 444 intézményben 115 te
lex és 139 telefax található. Nincs olyan megyei 
könyvtár, ahol legalább az egyik ne lenne meg, de 1- 
1 olyan országos és egyetemi könyvtár van, amely az 
egyikkel sem diszponál. A főiskolai könyvtárak közül 
24 (főként a hittudományi főiskolai és tanítóképző in
tézeti) könyvtárban, az egyéb szakkönyvtárak közül 
pedig 57 könyvtárban van csak telefon. A városi 
könyvtárak mezőnyében 9 telefax van (vezet: Somogy 
megye), a szakszervezeti ágazati könyvtári központok
ban 1-1 telex és telefax, a megyei szakszervezeti 
könyvtári központokban pedig 3 telex. Érdekes jelen
ség, hogy a műszaki fejlődésen később átment (álta
lában kisebb) könyvtárak inkább telefaxszal szerelték 
föl magukat, mint telexszel.

"Telekommunikációs" adataim arról vallanak, hogy e 
tekintetben a helyzet az utóbbi 4-5 évben jelentősen 
megjavult, bár azért van még mit tenni.

Kisded elemzéseimet a szerkesztők gondos munká
ja előtti tisztelgésként végeztem el, talán nem egészen 
haszontalanul. Ezzel ajánlom a két címjegyzéket köz- 
használatra.

Futala Tibor
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1991. 11. sz.

TÁJÉKOZÓDÁS

FELHÍVÁS
az erdélyi magyar tudományosság támogatására

Az Erdélyi Múzeum Egyesület 1859-ben alakult Mi- 
kó Imre fáradozása nyomán, azzal a céllal, hogy a 
magyar társadalom erőit mozgósítsa a Kolozsváron 
1841-ben létesített Erdélyi Nemzeti Múzeum fenntartá
sára és a magyar tudományosság erdélyi fejlesztésé
re. Az alapítók az új intézménynek múzeumi-kutató
intézeti és akadémiai feladatkört szántak az erdélyi 
művelődési életben. Az Egyesület az erdélyi magyar 
tudományosság nemzetiségi összefogó szervezeteként 
1950-ig látta el a fenti kettős szerepet, amikor is a 
kommunista hatalom betiltotta működését. Közel más
fél évszázados fennállása alatt létrehozott tudományos 
gyűjteményei (múzeumi tárgyak, könyvtár, levéltár), 
nagyszámú kiadványai komoly értékekkel gyarapították 
a magyar tudományt.

A diktatúra bukása után 1990-ben újjáalakult (az új 
kormányzat által engedélyezett) Múzeum Egyesület, 
amely a tudományok teljességét felölelő szakosztályai 
révén - a felsőoktatási intézmények sajnálatos hiánya 
ellenére is - összefogó keretet biztosít a romániai ma
gyar tudományos kezdeményezéseknek. Szakosztá
lyaiba néhány hónap leforgása alatt közel ezer ma
gyar értelmiségi szakember tömörült a bölcsészet, a 
nyelv- és irodalomtudomány, az esztétika, a lélektan, 
a pedagógia, a néprajz, a történelem, a különböző 
természettudományok, a matematika, a fizika, a kémia, 
a biológia, jog- és társadalomtudomány, a közgazda
ságtan, az orvostudomány, a műszaki tudományok, 
stb. művelésére. A szakosztályok munkájának tudo
mányos eredményeit az Egyesület újraindítandó folyó

irataiban és egyéb kiadványaiban kívánja közzétenni, 
rendezvényei útján pedig a tudományos ismeretter
jesztésből is kiveszi a részét a magyar lakosság köré
ben.

A fenti célok megvalósítására az Egyesületnek je
lenleg csupán a tagdíjakból és adományokból befolyó 
összegek állnak rendelkezésére. Minthogy a kormány 
által jóváhagyott alapszabályok értelmében az Egyesü
letnek pártoló tagja lehet bárhol élő és bármilyen ál
lampolgárságú (fizikai és jogi) személy, kérjük mind
azokat, akik felelősséget éreznek a magyar tudo
mányosság nagy múltú erdélyi ágának jövendője iránt 
és támogatni óhajtják annak újjáélesztését, lépjenek 
be az Erdélyi Múzeum Egyesület pártoló tagjainak so
rába, és erkölcsi, szakmai, valamint anyagi tekintetben 
segítsék céljai megvalósításában.

Ennek megkönnyítésére jött létre a gróf Mikó Imre 
Alapítvány, melynek bankszámláira befizethetik az Er
délyi Múzeum Egyesületnek szánt, tetszés szerinti pár
toló tagdíjukat és adományukat devizában: Gróf Mikó 
Imre Alapítvány, Commercial and Credit Bank Ltd, Bu
dapest, Branch: Kossuth tér 18/227. Swift Code 
OKHBHUHB címre (az Amerikából jövő átutalásoknál 
Chips szám: 295491). Forintszámlánk: Kereskedelmi 
és Hitelbank Rt. 227-02384. Csekkbefizetósi lapot ké
résre a Kuratórium küld.

A Kuratórium postai címe: Prof. Entz Géza, Buda
pest, XI., Bakator u. 16. H-1118. Belépési nyilatkozatu
kat kérjük erre a címre eljuttatni.

Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma
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SAJTÓFIGYELŐ
Öröm helyett üröm?

Zsúfoltság és kitűnő hangulat 
a budapesti Széchényi Könyvtárban

Magyarország legnagyobb és valószínűleg leg
hosszabb ideig nyitva tarló könyvtára az Országos 
Széchényi Könyvtár. Ide futnak be - immáron fél év
százada - a köteles példányok, és a nemzeti könyvtár 
gyűjtőköréhez tartoznak a külföldön megjelent magyar 
nyelvű dokumentumok, a hungarikák is.

A korábbi évek viszonylagosan csekély látogatottsá
gával ellentétben, mára legnagyobb problémát a főleg 
vizsgaidőszakban tapasztalható zsúfoltság jelenti. 
A Széchényi ma nemcsak tudományos és közművelő
dési, de egyetemi könyvtári feladatkört is ellát. A kö
rülbelül 22 ezer beiratkozott olvasó fele valamilyen fel
sőoktatási intézmény tanulója.

Intellektuális találkozóhely lett ez a modern belsőt 
és ódon külsőt néhol diszharmonikusan egyesítő épü
let. A fémesen vinnyogó teleliftek nem riasztják, a fél
emelet öblös bőrfoteléi és a földszinti büfé viszont ki
fejezetten vonzzák az ifjúságot. Ide valósággal be le
het költözni egy-egy napra, közelharcot vívni régi do
kumentumok, megszerezhetetlen regények részletei
nek, vagy verseknek a fénymásolásáért. Csakhogy a 
közelharcot mostanában gyakran a bejutásért kell 
megvívni. Egyszerre körülbelül ötszázan férnek be..., 
ha többen szeretnének, azok a földszinti lépcsőkön 
üldögélnek és várnak, hátha valaki kifele is jön!

- Valójában örülnünk kellene a Széchényi fokozódó 
népszerűségének - mondja Ottovay László, az ol
vasószolgálati és tájékoztató főosztály vezetője. De az 
időszakos túlterheltség néha már lehetetlenné teszi az 
igényes és gyors kiszolgálást és a megfelelő ellenőr
zést. Valószínűleg a fokozódó "zsivaj" is hozzájárult 
ahhoz, hogy az utóbbi időben csökkent a kutatóink 
száma.

Egyelőre széles körű tájékoztatással szeretnénk 
mérsékelni a forgalmunkat. Ideális az lenne, ha a fő
városban mindenki abba a könyvtárba jutna el, ahol 
az érdeklődésének megfelelő legteljesebb kínálatot ta
lálja. És ez nem minden esetben a Széchényi... 
Könyvtárközi együttműködéssel szeretnénk koordinálni 
a nyitvatartási időket, és - az olvasók egy részét át
irányítva szakkönyvtárakba, - valamelyest csökkenteni 
a mi terhelésünket.

- Olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint szigorí
tani fogják a Széchényi látogatottságát...

- Szeptember elsejétől a középiskolások közül csak 
az országos tanulmányi versenyekre készülők járhat
nak hozzánk. Valóban felvetődött az is, hogy - első
sorban az állomány védelmében - megtiltanánk a sa

ját könyvek behozatalát. Ezzel egyben "kiszűrnénk" 
azokat is, akik nem szolgáltatásainkat, hanem elsősor
ban a helyiséget veszik igénybe. De eredményeket 
egyelőre inkább az említett tájékoztató kampánytól vá
runk.

Bízunk abban is, hogy részesülhetünk a 'Tempus 
program" anyagi erőforrásaiból, amelyet információs 
hálózatunk fejlesztésére fordíthatnánk. Ez nemcsak 
megkönnyítené, de gyorsabbá is tenné az információ
szolgáltatást - mondta a főosztályvezető.

Bóday Pál Péter 
Magyar Hírlap 1992. jan. 16.

Csendélet a Széchényi Könyvtár folyosóján
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MUNKATÁ RSA INKRÓL

Emlékezés Dezsényi Bélára

Húsz óve halt meg a "múzeumi OSZK" Hírlaptárá
nak osztályvezetője, dr. Dezsényi Béla. Csak 65 éves 
volt. Nem betegeskedett, hirtelen szívrohan ütötte ki a 
mindig kezében szorongatott írótollat. Temetése 1972. 
augusztus 29-ón volt, nekrológot írt róla a munkatár
sa, dr. Mezey László a Magyar Könyvszemlében. - 
Óh, Istenem, milyen nagyon hasznos életek voltak! - 
voltak, mert akit búcsúztattak, és aki búcsúztatott, ma 
már nem ól.

Emlékezésében Mezey részletezte Dezsényi Béla 
életének állomásait: kitűnő tanuló, Eötvös kollégista, 
német-francia szakos tanár, bölcsészdoktor, ösztöndí
jas Genfben, tanár a Madách Gimnáziumban. 1940-től 
az OSZK segódőre, 1943-tól osztályvezető a Hírlaptár
ban. 1946-ban "A magyar időszaki sajtó" c. tárgykör
ből magántanár a budapesti egyetemen.

Készséges ember, tanító, főnök, közvetlen munka
társ volt. Mennyi értéket hagyott az irodalomtudo
mányra, és különösen a sajtótörténetre, csak most, 
évtizedek múltán tudjuk igazán felmérni. Mezey idézi 
Dezsényi saját szavait önmagáról: "Az e téren műkö
dők között - mondta - ma ón vagyok talán korban a 
legrégibb - eredményekben, ha nem leggazdagabb, 
de talán nem az utolsó". Mezey helyesbített: "Korban 
is, eredményekben is, tudományban a legelső volt". 
Valóban, előadott az egyetemen, intézte a Hírlaptár 
ügyeit, szerkesztette a Magyar Könyvszemlét, az 
OSZK évkönyveit. Dúsgazdag, tudományos munkás
ságának bibliográfiáját a felesége, dr. Szemző Piroska, 
sajtótörténész állította össze.

Dezsényi Béla ilyen tudományossággal telítve, igé
nyelte azt, hogy mi, a háza népe is foglalkozzunk iro
dalomtörténettel, különösen sajtótörténettel. Akadémiai 
célhiteltámogatást szerzett, ezzel megkezdte osztályá
nak munkatársaival a magyarországi sajtóbibliográfia 
összeállítását. Tudtuk, éreztük, hogy a legnagyobb 
öröme, mikor a Könyvszemle cikkeit megbeszélhette 
velünk. Buzdított a kutató-feldolgozó tudományos 
munkára, írásainkat megdicsérte, önbizalmat adott az 
induláshoz és a folytatáshoz. Buzdítására jelent meg 
1946-ban a legelső írásom a Magyar Könyvszemlé
ben. Nagyon sokat tanultam, tanultunk Dezsényi Bélá
tól.

Mi, akikkel annyi jót tett, mi nem mindig voltunk 
hozzá jók. - Bocsásson meg, Béla. Mikor a lópcsó- 
házban cigarettázott, nekünk olyan helyre kellett men
ni, ahová mindenki gyalog jár, nem másért, csak 
azért, hogy odaköszönjük neki a "szabadságot!". Kö
szönés volt akkor az ötvenes években ez a szép "jó

napot kívánok!" helyett. Elmentünk előtte egymást vált
va, hogy ó, az istenhivő, akiért Pannonhalmán édes- 
testvére, a bencés atya imádkozott, kényszerüljön 
visszaköszöntgetni nekünk, hogy "szabadság!" - Ifjabb 
éveiben ilyen hálátlan, gyarló az ember!

Béla teremtett családi együttest a Hírlaptárban, hogy 
ott jól érezzük magunkat. Az úgynevezett "kisvas" rak
tár ajtaja mellett ült, háta mögötti polcon volt a segéd- 
könyvtár, ennek ón voltam a kezelője. Béla közelében, 
hivatalosan, mindenkinél több alkalmam volt kórdezős- 
ködósre, tudományos beszélgetésre. Ilyenkor "figyelő 
vigyázzülósbe" helyezkedett, hátradőlt a karosszókó- 
ben, két karját tenyerével a tarkójára feszítette, és vár
ta a kérdést és feleletet. Arcán az a szelíd, lappangó 
mosoly ült, amelyet Mezey fényképével örökített meg 
az emlékezés mellett. Én élveztem az okos beszélge
tést, kerestem erre az alkalmat, - pedig ón is jártam 
"szabadság"-ot köszöngetni.

Nagyon méltatlan intézkedés volt Bélát az OSZK 
Puskin utcai részlegébe áthelyezni. Nem emlékszem, 
miért kellett átköltöztetni az egész életét betöltő raktári 
állománytól. Talán, mert a felesége is a Hírlaptárban 
dolgozott? Nem tudom... Ezután, mikor hivatalos ügy-
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ben a "Puskinba" mentem Bélához, hogy míg a kocsi- 
úton átérek, el ne felejtsek valamit, előre mondtam 
"egy, vagy két, [stb.] ügyben jöttem." Utóbb Béla elő
re kérdezte: "Hány ügyben jött, Margarót?" - így szólí
tott. - Mondtam. Később igazán klasszikusra váltott a 
kérdezés, Béla kezdte: "Hány a harang?" Ezt Shakes
peare mondatja a Julius Caesarban még a gyilkosság 
előtt. Éreztem, hogy ebben a "váltásban" meghúzódik 
valami keserűség. Ő úgy van éppen, mint hal a par
ton, elítélt, távol a raktártól, a tudományos forrásoktól. 
Megbeszélés után, ha nem kifogásolta a hivatalos in
tézkedést, szavajárása volt: 'Tegye azt!"

Puskinban történt az osztályának irányítása, az 
OSZK Évkönyv és a Magyar Könyvszemle szerkeszté
se. Sokszor találtam kézirathalmazok között és levele
zés közben. Felesége, aki továbbra is a Hírlaptárban 
dolgozott, jött érte, együtt mentek ebédelni az OSZK 
Múzeum utcai részlegébe, "Nagy néni konyhájáéra, a 
családias ebédlőnkbe. Mi is odajártunk ebédre, ha 
előttünk mentek, őket nem előztük meg, megállapítot
tuk ismételten, hogy ott megy az "apró házaspár". 
Más testalkatú, alacsony emberek voltak. - Bevallot
tam ezt a gonoszkodásunkat is, hogy bűnbánatunk ál
tal majd bocsánatot nyerjünk...

Béla halála után a Puskinban lévő szerkesztőségi 
kéziratok és levelezés a felesége tulajdona lett, a Tö
mő utcai lakásukba került. Nem volt örökösük. Piros
ka halála után bekövetkezett a fájdalmas, tragikus

eset, az illetékes hivatalosok zárolták a tudós házas
pár lakását. A szerkesztőségek irattára, kéziratok és 
levelezés, az értékes szakkönyvtáruk mind-mind eltűnt! 
Ma sem tudunk a sorsukról. Az OSZK akkori vezetői
nek meg kellett volna próbálni a kéziratokat és a 
könyvtárat megszerezni, sajnos, nem tették. írhatom 
ezt a szomorú vádat, mert az akkori vezetőségből 
már senki sem él.

Dezsónyi Béla óbudai őslakos volt, mint Cini (Ko
vács Istvánná), akitől pár héttel ezelőtt búcsúztunk el. 
Kérdeztem régebben Cinit, hol, melyik házban lakott a 
Dezsényi család a Lajos utcában. Még a fülemben 
van Cini hangja: "Busikám, tudod, ott a Síposnál". 
Most a Sípos nevű vendéglő minden oldalán mély 
szakadék tátong, - "őt" ottfelejtették a bulldózerek. 
Rozzant, földszintes kispolgári ház. Egymagában áll, 
mint a Krúdy korabeli kiskocsmák élő emlékműve. 
"Ott a Síposnál" a Lajos utcai házsornak nyoma ve
szett. Ha felépülnek az új házak, akkor sem tudjuk, 
melyiknek a falára helyezzük el Dezsónyi Béla emlék
tábláját. - De nem is kell emléktábla ahhoz, hogy De
zsónyi Bélára emlékeztessen, tudományos munkássá
gával benne ól az irodalomtörténetben, különösen a 
sajtótörténet tudományos feldolgozásában.

"Dezsónyit" csak leemeljük a könyvespolcról, és ve
lünk ól a munkásságával, az utódok munkájával foly
tatódik az élete.

Busa Margit

Ötven év a Széchényi Könyvtárban

Emlékezés Kovács Istvánnéra

A közelmúltban elhunyt Kovács Istvánnéra, 
közismertebb nevén Clnlre emlékezünk, aki 
könyvtárunk legrégibb munkatársa volt, több, 
mint fél évszázadon át munkálkodott közöttünk. 
1941. Június 1-től 1992. Január 2-ig volt az Orszá
gos Széchényi Könyvtár dolgozója. Csak a halál 
tudta elragadni közülünk. Újabb és régibb kollé
gái több írásban kívánnak tőle búcsúzni, ezeket 
folyamatosan közölni fogjuk. Az emlékező cik
kek egyben az OSZK elmúlt ötven évéről Is sokat 
mondanak, úgy gondoljuk, hogy egy kicsit törté
neti írások Is.

Szerk.
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HOMMAGE Á CINI
Azon a reggelen nagyon siettem. Azon a reggelen 

elsőként léptem a repertóriumi szobába. Megálltam az 
asztala előtt, és virágot, egy szál nárciszt tettem az 
írógépére. Torkomat fojtogatta a sírás. A fekete írógép 
a tárgyak közönyösségével tekintett vissza, mert nem 
tudta, nem tudhatta, hogy Cini már soha többé...

Szeptember dereka óta élt bennem a szorongás: 
Cini nehezen fog megbirkózni a rázúdult betegséggel, 
de egyáltalán nem gondoltam a halálára. Az nem le
het, - mondogattam unos-untalan, hogy dr. Nyíri Er
zsébet, két neves operaénekes anyja, a Repertórium 
kedvelt Cinije, örök jószelleme, mindenki segítő kollé
gája örökre eltávozzék körünkből.

Cini ... Már sohasem fogom látni egyenes tartású 
alakod eltűnni a folyosó mélyén? Már sohasem fogom 
hallani kedves, komoly hangod, mely felvilágosít, 
megnyugtat, ösztönöz, sőt, tréfál? Te tanítottál a szak
mára. Te szerettetted meg velem ezt a munkát. Neked 
köszönhetem mindazt, amit a szakmából tudok, és a 
Te példaképed fog útmutatóul szolgálni a továbbiak
ban is. Te igazán elmondhatod magadról: "Non omnis 
moriar. A kollégákkal nap nap után idézzük fel intel
meidet, tanácsaidat, szerény és okos életvitelre kész
tető útbaigazításaidat. Emlékezni fogunk Rád, amíg 
élünk. Emlékezni csodálatos memóriádra, széles körű 
tárgyi tudásodra és szelíd mosolyodra, amikor kiigazí
tottál bennünket tévelygéseinkből, vagy új irányt szab
tál érdeklődésünknek.

Azon a reggelen írógéped előtt állva, gondolatszi
lánkokba, emlókmorzsákba kapaszkodva idéztem fel 
magamban, hogy mi voltál nekem, Cini...

Ma már azt is tudom, hogy örökké példaképem 
maradsz, akár a szakma, akár a magánélet rögös út
ját járom... Feledhetetlen maradsz!

Mészáros Györgyi

"... amint fogy-fogy a jövendő, 
egyre-egyre drágább lesz a múlt."

(Babits Mihály)

Egy elárvult, vén Royal
Talán a hetvenes évekből datálódik az alábbi pár

beszéd.
Új munkatárs került az osztályra, s az ismerkedés 

napjaiban megkérdezte Cinit, azaz Kovács Istvánnét:
- Te mikor születtél? - Ó sértődés nélkül válaszolt:
- Amikor kitört a világháború - felelte. Az újdonsült 

kolléganő rövid tűnődés után kételkedve jegyezte 
meg:

- Olyan fiatal azért nem lehetsz!
- Az első világháború, az első - egészítette ki vála

szát Cini.
Szeretett munkatársunk, barátnőnk valóban megté

vesztően fiatal maradt közöttünk az utolsó pillanatáig. 
Nemcsak nélkülözhetetlen munkájára gondolok, ha

nem kedélyére is, az együtt megélt sok-sok derűs pil
lanatra. Mégsem idézem történeteit, történeteinket, 
mert ezek egy viszonylag kicsiny közösség bensősé
ges emlékei. Sok százan dolgozunk ebben a házban, 
köszöntjük egymást a folyosókon, de valljuk be, nem 
mindig tudjuk biztosan, hogy a házi telefonkönyv név
sorából mely név viselőjével volt találkozásunk. Ho
gyan is várhatnánk el legtöbbjüktől, hogy ismerjék dr. 
Nyíri Erzsébetet? így nevezték ugyanis akkoriban, ami
kor Halász Gábor, Szerb Antal, vagy Keresztúry De
zső társaságában képzelhetem el a régi Hírlaptárban. 
Az sem tudható, hogy - már így mondom: egykori - 
szobájában áll asztalán egy vénséges Royal írógép, 
évtizedeken át megbízható munkaeszköze - számító
gépek társaságában. Beszédes ez a könyvtári csend
élet: azt sugallja, Cini távozásával végképp letűnt egy 
kor. Remélem, mégsem.

Amikor ötvenéves Széchényi könyvtári szolgálata al
kalmából Juhász Gyula főigazgató köszöntötte, mind
annyian tudtuk, hogy ez a köszönet nem az idős kor
nak szóló obiigát tiszteletadás volt. Annál inkább an
nak a méltóságnak szóló, amit megtestesített: a szol
gálat méltóságának. Nem szerette a nagy szavakat, - 
le is intene ezért, - de tudom, legnagyobb rangjának 
tartotta a Nemzeti Könyvtár munkatársának tudhatni 
magát, s mélyen átérezte: nemzetet szolgál. Divatja
múlt volna ez a tudat, ez az érzület? Nem gondol
nám, - inkább csak szunnyadt néhány évtizedet, s 
lesz még reneszánsza. Mi adhatjuk tovább a követke
ző nemzedéknek.

Sok-sok hete nélkülözzük Cinit, de váratlan távozá
sán nem vagyunk nevetségesen szomorúak. Naponta 
esik Róla szó, s igen vidám pillanatokat, közös élmé
nyeket van alkalmunk felidézni.

A vén Royal meg - amikor éjszakára elcsendesedik 
a könyvtár, - ledobja talán viaszosvászon királyi pa
lástját, körülveszik a virgonc és okos masinák, s hall
gatják kifogyhatatlan, réges-régi történeteit.

Egy kor tűnt le?
S. E.

CINIRŐL

Cinihez vonzódásomnak semmi köze a munkához. 
A munkahelynek is csak annyi, hogy a Repertórium
ban ismertem meg 1974-ben, iskolakezdő, aggódó 
anyaként, akit izgatott, hogy a csemetéjében rejlik-e 
valamifajta tehetségcsíra. Irigyeltem, hogy Ő már biz
tosan tudhatja, hogy az ikerfiaiban igen. A már megélt 
izgalmak utáni derűvel mesélt nekünk az egy kislány
nak várt fiúk érkezéséről, gyerekkori csínytevóseikról, 
- amelyek egy részében egyszerűen az volt meg
nyugtató, hogy nem velem estek meg az iskolai 
nehézségekről, és a dolgok természetes rendeződésé
ről, ami miatt, lám, izgulni sem érdemes. Történetei 
kedvesek, humorosak, az ikrek miatt különlegesek vol
tak, otthon is elmeséltem őket. így adódott, hogy már 
hárman drukkoltunk Pali vizsgaelőadásán, és a kis 
bumfordi srácom nem rekedtre lelkesedte, hanem né
mára ordította magát a karzaton ülő főiskolások kö
zött.
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Ahogy nekünk adódott újabb lelkesednivaló opera, 
tóvészereplós, énekverseny, úgy díjazta Cini is az 
enyém különleges mondásait, későbbi eredményeit. 
Történeteit hallgatva úgy éreztem, ó se sok, se kevés 
nem volt a viszonylataiban, pontosan annyi volt, ott 
és akkor, amennyinek lennie kellett.

Más kérdés az a különleges kontaktus, amelyre haj
landó volt sokakkal, akik körülötte azt Igényelték. Hu
mor volt ez, a sok-sok történetből kikülönftett szójáték, 
játék? Azt hiszem, az volt benne a legjobb, hogy is-is, 
vagy majdnem az, derűs-sejtelmes határmezsgye. Aki 
Cininek úgy köszönt, hogy "Jó napot kívánok 1", az 
biztosan Ismerte az alaptörténetét ennek a köszönés
nek, csakhogy pont az ellenkező értelemben gyakorol
tuk, nem ridegségként, hanem cinkosságként. És sok
sok alaptörtónet volt...

Miért volt jó Vele találkozni véletlenül fél percre, 
vagy megbeszélve, családi fotókat nézni? Sosem kel
lett megfogalmaznom, most sem sikerül. Cinike, "a fő
nökök jönnek-mennek, mint a vándorfelhő" továbbra 
is, de a régi mondatnak, sajnos, már nincs folytatása!

Juhász Lászlóné

Cinire emlékezem

Cini volt a legelső munkatárs, akivel az OSZK-ban, 
az akkori rövid nevén a Múzeum Könyvtárában meg
ismerkedtem. Eskütételre várakoztam a titkárságon 
1945. november 18-án, mikor oda benyitott dr. Nyíri 
Erzsébet. Feléje jött a főigazgató úr, dr. Györke Jó
zsef, és mondta: Üdvözlöm, Cinege!" Mikor távo
zott, Cinege felém fordult, bemutatkozott: "- Erzsébet 
vagyok". Megalkottam a nevét: Cinege Erzsébet.

Munkásságom legelső órájában mondták a kollé
gák, hogy Györke főigazgató adta Nyírinek a Cinege 
nevet, mert nagyon sovány volt, és kollégáink rövidí
tették könyvtárszerte használatban Cinire. Osztályveze
tőnk, Dezsényi Béla, hogy tekintélyének is eleget te
gyen, így szólította: Cini, kérem!” Senkinek sem ju
tott eszébe az, hogy Cinit Erzsébet névre keresztelték.

Kettejük, Béla és Cini között 'titkolt", - de én tud
tam, - előnyös kapcsolat volt, mert Béla is, utóbb 
már csak Dezsényi mama Óbudán, a Lajos utcában 
lakott, Cini Lajos utcai 77-es kapujától az egyik közeli 
kis házban. Béla és a mama között Cini a postás 
szerepét is betöltötte, mondta nekem, hogy néha meg 
is sétáltatta az akkor már idős, nehezen lépkedő De
zsényi mamát. - Az óbudaiak, a “földik" összetartanak. 
Én Cini lakásától egyetlen megállóra lakom 1966 óta, 
gyakran találkoztunk szentmisén az Újlaki Templom
ban, és mint az "óbudai falusiak", a templom előtt 
megvitattuk az OSZK sorsát. Látogatóba is jártunk 
egymáshoz, öt OSZK-s, mindig más-más kollégánk la
kására, Cininéi is voltunk a Szerb utcában, mert óbu
dai nagyobb lakását cserélte el a menye kisebb laká
sára. A legutolsó összejövetelünk Cininél volt.

A negyvenes évek legvégén kb. hatvanan voltunk 
az OSZK-ban, úgy éltünk, mint egy nagy család, tud
tuk egymás otthoni ügyeit, gondjait és örömeit, min
dent a nagyszülőkről, rokonságról, nemcsak a gyer
mekekről.

Cininek sok lelki vigaszt adott a klasszikus zene, 
egyházi énekkarban énekelt, ott ismerte meg a kórus 
elsőhegedűsét, Kovács Istvánt. Egyházi házasságot 
kötöttek. - Vetítettek akkoriban egy filmet, címe az 
volt, jól emlékszem: A fényes Kovács István. Mondtuk 
egymás között: fényesen jól járt Kovács István a sze
líd, kedves Cinivei. Tudtuk, hogy megértik egymást, 
otthon Is muzsikálnak, énekelnek.

A jó Isten csakhamar megduplázta Cini kívánságát: 
orvosok állapították meg, hogy a kismama egy gyer
mek helyett kettőt hordoz a szive alatt. Cini a könyv
tári íróasztalánál, munka közben érezte, hogy jelent
keznek a gyermekek. Én telefonáltam mentőkért, és 
kolléganőimmel kísértük Cinit kórházba. Június 29-ón, 
Péter és Pál napján érkezett meg a két pici fiúcska, 
ezért lett a keresztnevük a két apostol neve, Péter és 
Pál. Csapodiné Gárdonyi Klára kollégánk verset írt er
re az alkalomra, így kezdődött: "A fészekben már né
gyen muzsikálnak..."

Látogatóba mentünk a "muzsikusokhoz" a Lajos ut
ca 77-be. Két termoszt vittünk ajándékba, hogy a kis
mama éjjel a termoszból teával csendesítse a "duett- 
ban muzsikáló” kicsinyeket. Este lett, a szomszéd- 
asszony jött füröszteni, aki már több unokáján is gya
korolta a fürdetést, bátran forgatta a puhácska cse
csemőket. A fiúcskák élvezték a vizet, vidáman lubic
koltak. - Ilyen jeleneteket nem lehet elfelejteni. Mikor 
újra meglátogattuk a népes családot, vidáman mesélte 
Cini, hogy az egyik fiúcska a "muzsikálást” nem tudta 
halkftani, jól gondolta, hogy az egyik kétszer kapott 
szopni, a másik egyszer sem. Mikor ő is jóllakott, 
csendes lett, megbékélt. Cini úgy látta, hogy a fiúcs
kák mindkét füle nem lapul eléggé a fejükhöz. Leu- 
koplaszttai ragasztotta a bőrükhöz, és csodálkozva 
mondta, hogy ordítanak, mikor a tapaszt letépi. - 
Nem gondolta, hogy a ragasztóval együtt a finom 
szőrzetüket is kihúzza.

Ezen a tévedésen is jól mulattunk, és ha valami 
furcsán sikerült a kis körünkben, a könyvtári munká
ban is, azt mondtuk, hogy ez, vagy az "amolyan Cinis 
eset". Nem volt ez sértés, Cini önmagát is kinevette.

Múltak az évek, Cini újra dolgozott a könyvtárban, 
a fiúk huncutkodtak az iskolában, és bizony otthon is; 
a cipőjüket dobálták labda helyett. Egyszer kétségbe
esve mondta, hogy a fiúk átúszták a Dunát a Szép
völgyi úttól a Margitszigetig oda és vissza - szeren
csésen! ígérték, hogy nem úsznak többé, nem tud
tunk az ígéretük betartásáról.

Aztán a komoly, hivatásos "muzsikálás" következett, 
színiiskola, és Cini végtelen örömére mind a két kis 
"muzsikás" híres operaénekes lett a szüleik örömére 
és szép hazánk dicsőségére - itthon és külföldön. 
Boldog események következtek, a fiúk művészi alakí
tásai, színpadi sikerek, házasságok, unokák születése, 
utazások Ancókával, a féltestvérrel, Indulások és érke
zések öröme.
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Könyvtári éveinkből kedves emléket őrzök: Cini au- 
tográf kézírását. Mikor a Hírlaptárban dolgoztunk 
együtt, Cini újságkivágatot kemény lapra ragasztott, 
zsinórral függesztette az íróasztalom fölé, hogy távol 
tartsa tőlem a kedveskedő látogató kollgákat. így kez
dődik: "Drága időmből, ó, ne lopjatok, könyörögve ké
rem, békén hagyjatok..." Címzés: "Busa Margit kérel
me a kedves látogatóhoz." A vers alatt ezen udvarias 
mondat: “Honnie sóit qui mai y pensel" Akkor cikk
repertóriumot készítettem, ha jól emlékszem, kb. két 
évig, Szekeres Margit kollégánk helyett, aki ösztöndíj
jal Rómában, az egyetemen olaszul tanult. Szekeres 
íróasztala az úgynevezett "nagyvas* nevű raktár utolsó 
két ablaka közül a jobb oldali volt, kiváltságosnak ne
vezett hely. A raktár mélyén, fölöttünk három vaspol
cos szinten a messze századok eseményeit őrző hír
lapok és folyóiratok igazán hangolatos helyet adtak, 
ott zavartalanul ettünk, fecsegtünk. Én akkor a sza
badságharc sajtóbibliográfiáját állítottam össze, ugyan
csak minden percemet ki kellett használni a megbízott 
munkámra, hogy még "maszekolásra" is jusson egy 
kis időm. A másik ablaknál Jókely Zsoli újságkivága- 
tokat szabdalt, csak figyelmeztetnem kellett, mikor De- 
zsényi közeledett a hosszú raktáron át, akkor nagyot

tüsszentettem ébresztésül a közelgő veszélyre, és mi, 
a fecsegők is fontos, komoly szakmai beszélgetésbe 
kezdtünk, mintha mi intéznénk a tudományosság irá
nyítását.

Cini mindig köztünk volt: a kardexnél dolgozott, a 
nyomdákból érkezett periodikumokat nyilvántartotta. 
Szakozott is utóbb, Cininéi tehetségesebb tanítványa 
nem volt a decimálásra oktató tanárunknak, kollégánk
nak.

Cini nyugdíjazása után is a gyakorlatával, felkészült
ségével nagyon hasznos munkása volt a repertóriu
mok összeállításának, míg a betegsége miatt elhagyja 
szeretett munkakörét, - elárvult az íróasztala.

Cinikóm, bocsáss meg, hogy "kipletykáztalak", a bú
csúzás, az emlékezés íratta velem ezeket a sorokat. 
Jaj, de szomorú, hogy nem kérdezhetem Tőled: "em
lékszel?, mikor volt?, hogy volt?". Várj minket, találko
zunk, hiszem, az égi hazába már elköltözött OSZK- 
sok baráti, zártkörű társaságában, ott majd együtt em
lékezünk a múzeumi OSZK-ban eltöltött életünkre és a 
várbeli OSZK-nkra.

Busa Margit

MEGJELENT

Magyar könyvészet 1990 : A Magyarországon megjelent könyvek
bibliográfiája 

1-2. köt. Szakrendi rész 
3. köt. Mutatók

Kiadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár 
1827 Budapest Budavári Palota F épület

Ára: 1600,- Ft

A Magyar könyvészet : A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája című 
kiadvány a "Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája" tárgyévi füzetei
ben közölt tételek éves, válogatott kumulációja.
A bibliográfia tételeit az Egyetemes Tizedes Osztályozás rendszeréből kialakított 
szakcsoportokban közli. A rokon szakcsoportokat általános szakutalók kapcsolják 
össze. Összetett tartalmú kiadványok esetében a tartalmilag legjellemzó'bb szakcso
portba kerül a leírás, a további szakcsoportokban rövidített leírások (szakutalók) 
találhatók.
A gyűjteményes kötetek leírásait analitikus feltárás egészíti ki. A bibliográfia szak
rendes részét szótárrendszerű betűrendes mutató követi.
A kiadványok nemzetközi azonosító számait (ISBN, ISSN) külön index tartalmazza.

MEGJELENT
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

Büfé híradó

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1992- 
es törvényrendelet eltörli a 800 Ft-os, adómentes étke
zési hozzájárulást. Hogy a dolgozókat anyagi kár ne 
érje, engedélyezi viszont, hogy a vállalatok termé
szetben támogassák az étkeztetést, illetve szigorúan 
erre fordítható bónnal, tikettel. (Ha pénzben kapná 
meg a dolgozó az ebédhozzájárulást, akkor hozzáad
va az adójához, körülbelül 4-500 Ft-ot érne. Míg így a 
teljes értéket kaphatjuk kézhez!)

Ezért az OSZK vezetősége elhatározta, hogy 1992. 
január 1-jótól az ebódhozzájárulást nem készpénzben, 
hanem a korábbi gyakorlat szerint, tikett formájában 
bocsátja a dolgozók rendelkezésére. Kétféle címlet
ben: 10 és 40 Ft értékben. A teljes (napi 8 óra), fő
foglalkozású dolgozók napi 40 Ft-ot, a fólmunkaidő- 
sök (napi 4 óra) napi 20 Ft-ot, a két munkaidőkategó
ria közt dolgozók napi 30 Ft-ot kapnak. Megjegyzen
dő:

Csak a ledolgozott munkanapokra és fizetett sza
badság idejére adható hozzájárulás!

Betegség, vagy más távoliét idejére nem igényel
hető!

A főosztályok előzetesen leadott igénye alapján ad
ja csak ki a Gazdasági Igazgatóság a tiketteket. Ez 
azt jelenti, hogy minden főosztálynak a saját jelenléti 
nyilvántartása alapján kell leadni az igényeit, lehetőleg 
a címleteket is beleértve. Ehhez a Gazdasági Igazga
tóság megfelelő íveket, illetve a dolgozók besorolásá
ról segédletet biztosít.

A vezetőség a szakszervezet segítségével több in
tézményt is felkeresett, hogy hol lehetne ezeket a ti
ketteket legcélszerűbben beváltani. Mivel a környékbeli 
helyektől elutasítást kaptunk csak, illetve tájékoztattak 
bennünket, hogy KÖZÉRTtel, MEINL üzlettel nem lehet 
szerződést kötni, így csak a főépületben lévő BÜFÉ 
kerülhetett szóba. Ezért:

Az étkezéshoz£á[£rulások beváltása 
az OSZK BÜFÉJÉBEN történik!

A büfé ennek fejében biztosítja a dolgozókat:
1. Hogy lehetőségei szerint az alapárait közérti ár

színvonal alatt tartja.
2. A meleg ételek skáláját lehetőség szerint bővíti. 

(Ennek nagy nehézsége, hogy a könyvtár területén 
nem főzhet, süthet másként, csak víz segítségével. 
Nem alkalmazhat sem olajat, sem zsírt és egyéb "ne
héz" szagú módokat.) Ebben a már bevált "rakottk- 
rumpli-módszer" szabta lehetőségeket próbálja kihasz
nálni.

3. A BÜFÉ ajtaján kifüggesztett lista alapján rende- 
léses rendszert vezet be. Mivel a büfének raktározási 
lehetőségei nagyon szűkösek (alig áll pár négyzetmé
ter rendelkezésre), ezért ezt a lehetőséget tartják a 
leginkább célszerűnek: a dolgozók egy füzetbe felír
hatják kéréseiket (név, szobaszám, telefon megadásá

val), s lehetőség szerint hamar beszerzik a kívánt áru
kat. Természetesen a kifüggesztett listán nem szereplő 
dolgokat is hajlandók beszerezni - ésszerűségi hatá
ron belül. Ha a rendelés értéke meghaladja a 800 Ft- 
ot, azt is teljesítik.

4. Vállalják, hogy a tikett értékének egy részét 
visszaadják pénzben, de amennyiben ez 10 Ft-on felül 
van, akkor azt, amit lehet, tikettben adják vissza. Ez 
azt jelenti, hogy a tikettet nem váltják be pénzre!

A BÜFÉ vezetősége ezúton is előre elnézésüket ké
ri, mivel a két hónap alatt összegyűlt tikettek értéke 
túl nagy, így az áruellátásban - csak a kezdeti időben 
- lehet némi fennakadás. Türelmüket előre is köszön
jük!

Szakszervezeti Bizottság 
Kis Híradó 1992/1. sz.

Kiegészítésül Közöljük a 
Számviteli és Pénzügyi osztály 

tájékoztatását is:

TÁJÉKOZTATÁS

valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére
Felhívom a tisztelt főosztályok, osztályok figyelmét, 

hogy a Büfé híradóban tévesen jelent meg az ÉTKE
ZÉSI TIKETT igénylése. Helyesen a következő:
A főfoglalkozású dolgozók (napi 8 óra) 

napi 40,- Ft
A 6 órás, valamint a 8 és 6 óra közötti, részfoglalko
zású

napi 30,- Ft
A 6 óránál kevesebb munkaidős dolgozók 

napi 20,- Ft-ra jogosultak.
- Csak a ledolgozott munkanapokra és a fizetett 

szabadság idejére adható hozzájárulás.
- Hó közti új belépő az adott osztály, főosztály az 

étkezési megbízottnál jelezze szándékát, amennyiben 
igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget.

- Hóközi kilépő a bérelszámolás igazolásával az ét
kezési megbízottnál kérje a ledolgozott munkanapok 
utáni hozzájárulást.

- Az étkezési megbízottak a tárgyhó utolsó munka
napján állítsák össze igénylésüket.

- Az Igényléseket V. szint, 525. sz. szobába juttas
sák el. Ügyintéző: Pesszer László. Tel.: 307 mell.

- Az étkezési tiketteket a fizetési nappal egyidőben 
az 523-as szobában vehetik át a megbízottak.

Ezzel kapcsolatos bármely kérdésüket, észrevételü
ket a 307 sz. melléken várja Pesszer László.

Számviteli és Pénzügyi osztály
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Közlemény

MINDENNAPOK címmel, Megyeri Ábel írói néven jelenik meg volt zeneműtár! munkatársunk, Kassai Lajos 103 
verse a szegedi Szent Gellórt Kiadónál. Előjegyezzük a Zeneműtárban azokat, akik érdeklődnek iránta. Több 
vers négyszólamú zenét kapott a győri jubiláns, Halmos László zeneszerzőtől, Bárdos Lajos barátjától.

GIUSEPPE VERDI:

AIDA című operája
GRANDIÓZUS ELŐADÁSBAN!

Aida szerepében KATIA RICCIARELLI
GIUSEPPE RAFFA PRODUKCIÓ!

BUDAPEST - NÉPSTADION
1992 július 3-án pénteken és 4-én szombaton, este 8 órakor.

Az előadásra az ART MANAGEMENT INTERNATIONAL és a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

kooprodukciójában kerül sor.
Jegyinformációk: a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Szervezési Osztályán.

Jegyek 500, 1500, 2000 és 2500 forintos árban még igényelhetők 

A KÖZÖNSÉGSZERVEZŐNÉL!

OSZK HÍRADÓ

Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 
XXXV. évfolyam - 1992.1-2. sz.

A szerkesztő bizottság elnöke: Ferenczy Endréné, főszerkesztő: Batári Gyula 
A szerkesztő bizottság tagjai: Berke Barnabásné, Juhász Lászlóné, Ottovay Lászó, Poprády Géza, 

Rózsa Mária, Seres Tibor, Somkuti Gabriella, Somogyi Pálné, Sonnevend Péter 
Műszaki szerkesztő: Rosta Lajosné, Burány Tamás 

A szerkesztőség címe: Budapest I., Budavári Palota ”F" épület. Postacím: 1827 Budapest 
Készült az OSZK Nyomdaüzemében, 520 példányban, 2,75 A/5 Iv terjedelemben.

Felelős vezető: Burány Tamás 
Munkaszám: 92.095

ISSN 0324-2064
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Késett a Híradó

Az 1991. óvet a megújulás reményével kezdő "33 
éves újszülött" OSZK Híradó az elképzelések szerint 
kéthavonta összevont számmal jelenik meg úgy, hogy 
a páratlan hónapok 20-ájáig leadott kézirat alapján a 
következő hónap 20-áján elkészül a lap. A szerkesztő 
bizottság elnökének, dr. Ferenczy Endrónónek, a fele
lős szerkesztő Batáry Gyulának és a Nyomdaüzem 
vezetőjének, Burány Tamásnak a jóvoltából ezt a me
netrendet sikerült is tartani egy ideig. A könyvtár írás
ra hajlandó munkatársainak köszönhetően pedig vi
szonylag jól és nem ”emlókirat"-nak minősülő késéssel 
ad képet a Híradó az OSZK-ban folyó munkáról, ese
ményekről.

A múlt évi utolsó és az idei első szám azonban je
lentős késéssel jelent meg, ill. jelenik meg. Ennek az

év végi és kora tavaszi fáradtságnak az oka a sze
dést (szövegszerkesztést) végző Papp Árpádné - köz
ismerten: Böbe - akadályoztatása volt: az előbbi eset
ben betegség, majd tanfolyami kötelezettség, az utób
bi esetben pedig "A nemzet könyvtára" kiállítás min
dent megelőző szedósi munkái miatt csúszott a Hír
adó.

Feltett szándékunk, hogy e két késedelmes szám 
után újra beállunk a tervezett megjelenési rendre. Te
kintve, hogy Papp Árpádné az egyetlen szövegszer
kesztő a Nyomdaüzemben, természetesen nem lehet 
garantálni, hogy nem lesz beteg, vagy nem lép fel 
egyéb vis maior. Ezért meg fogjuk oldani, hogy ilyen 
esetben alkalmi helyettese legyen, és az OSZK Híradó 
időben megjelenhessen.

Poprády Géza



Megjelent az

RMK III. Pótlásainak
második kötete

A Szabó Károly és Hellebrant Árpád 
összeállításában készült Régi Magyar 
Könyvtár III. részéhez az elmúlt évben 

jelent meg a pótlások első kötete. 
Célja, hogy a majd' száz évvel ezelőtt 

készült bibliográfiához az újabb kutatások 
eredményeképpen felszínre hozott új 
adatokat (javításokat, kiegészítéseket, 

pótlásokat) hozzáférhetővé tegye.
Az első kötet ezeket a pótlásokat - az 

eredeti mű felépítését, az időrendet 
követve — 1471-től 1604-ig tartalmazza, 
a mostani, második kötet továbbhaladva 

1604-től 1659-ig jut el.
Az összegyűlt adatok — a feldolgozás 

során egyre újabbakkal bővülve — még 
legalább egy hasonló kötetet megtöltenek, 

de lehet, hogy
még egy továbbiba is jut pótlás.

Az egész mű lezárásaképpen jelenik majd 
meg az eredeti RMK III. és a pótlások 

összevont névmutatója.
Az egyes kötetekhez csak a kötetre 

vonatkozó irodalom- és könyvtárjegyzék 
csatlakozik, ezeket

a mutatókötetben összesítve adjuk közre.
A most megjelent második kötet — az 

elsőhöz hasonlóan — 20 ív terjedelmű (320 
lap); 693 mű teljes leírását és további 57, 

tételszám nélküli adalékot tartalmaz.

Szabó Károly (1824-1890)
Régi magyar könyvtár. 3.köt. (kiég.) Pótlások, 

kiegészítések, javftások. /Készült az Országos Szé
chényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatvá
nyok Szerkesztőségében/; /Borsa Gedeon irányí
tásával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma/; 
közread, az Országos Széchényi Könyvtár. - Bp. : 
OSZK.

ISBN 963 200 282 2
1. füz. -1990. -XXVIII, 320 p.
2. füz. -1991. -XV, 320 p.
Ára: kötetenként 200 Ft + postaköltség

Megrendelhető: OSZK Kiadványtár 
Bp. I., Budavári Palota, F épület 
Telefon: 175-7533/433. mellék 

Ügyintéző: Neményi Zsuzsa

Gyerekjáték az információkeresés a 
Könyvtártudományi szakkönyvtár által kifejlesztett

TEZAURUSZ-ADATBÁZIS ÉS 
TEZAURUSZ-KEZELŐ SZOFTVER

segítségével

A következő termékeket ajánljuk figyelmükbe:

1. Könyvtártudományi és informatikai tezaurusz 
A mintegy 1200 deszkriptorcikkből álló 

tezauruszból a program segítségével könnyen 
kiválaszthatja a szükséges tárgyszavakat, 

amelyeket a program Vág/* kapcsolattal őriz meg. 
Kilépés után a kiválasztott deszkriptorokat 
keresőkérdéssé szerkesztheti, amely egy 

gombnyomással futtatható a vele összekapcsolt 
MANCI bibliográfiai adatbázisban.

Az adatbázist és programot, amelyek a mikro-ISIS 
2.3. változatával használhatók, 2 db floppy-lemezen 
forgalmazzuk. Az adatbázist évente aktualizáljuk, 

és az előfizetőknek önköltségi áron adjuk. Ára:
10 000 Ft + ÁFA (MANCI-előfizetőknek 20 

százalékos kedvezmény)

A MANCI-használókon kívül ajánljuk minden 
könyvtárosképző intézménynek is, oktatási célú 

felhasználásra.

2. Tezaurusz-adatbáziskeret 
Az üres tezaurusz-adatbázist (a mikro-ISIS 2.3 

tezaurusz-adatbázis továbbfejlesztett változata) 
bármilyen szakterület deszkriptoraival, illetve a 

hozzájuk tartozó szinonimákkal, szűkebb, tágabb 
és rokon kifejezésekkel feltöltheti, majd a program 

segítségével összekapcsolhatja a megfelelő 
bibliográfiai adatbázisokkal. Segítségével a nem- 

deszkriptorok felől is eljut a releváns irodalomhoz. 
Ajánljuk minden olyan könyvtárnak, ahol mikro- 

ISIS-ben készült adatbázist használnak. Az 
adatbáziskeretet és a programot 1 db floppy

lemezen forgalmazzuk. Ára 3000 Ft + ÁFA

Bővebb információkért Novák Istvánhoz, 
a Könyvtártudományi szakkönyvtár munkatársához 

lehet fordulni
(1827 Budapest, Budavári Palota F-épület. 

Telefon: 175-0686.)
Megrendelést a fenti címen fogadunk el. 

Könyvtártudományi szakkönyvtár


