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KRÓNIKA

Az OSZK hírei
Az OSZK Tudományos Bizottsága 1992. április 21- 

ón tartott ülésén döntött a Keresztury-pályázatra beér
kezett művek jutalmazásáról. A lektori vélemények 
alapján meghozott döntés értelmében a beérkezett 
7 pályamű közül az alábbiak részesültek jutalomban:

Nagy László: Bél Mátyás levelezése (40.000- Ft).
V. Ecsedy Judit: A Bornemisza-Mantskovit nyomda 

története (25.000 - Ft).
Major Zoltán: Bánffy Miklós. Huszonöt óv (25.000- 

Ft).
Tószegi Zsuzsanna: A képi információ (25.000- Ft).
Vidra Szabó Ferenc: A kulturális egyesületek és 

szabadidős társaságok szerepe a helyi társadalom fej
lődésében (15.000- Ft).

Ismét foglalkozott a Bizottság az OSZK Évkönyve 
kiadásának problémáival. A kiadás pénzügyi gondjai 
miatt a Főigazgatói Értekezlet az Évkönyv terjedelmé
nek 20 ívre történő csökkentését határozta el. Ennek 
tudomásulvételével a Bizottság megbízta az Évkönyv 
szerkesztőségét, hogy döntsön a közlésre nem kerülő 
tanulmányokról, ill. egyes írások terjedelmének csök
kentéséről.

a

A hagyománnyá vált Széchényi Ferenc-emlóknap 
ünnepélyes keretek között, április 29-ón délelőtt került 
megrendezésre. Az alapító szobrának megkoszorúzá
sa után a tudományos előadást Soltész Zoltánná dr. 
tartotta Apponyi Sándor hungarica-gyűjtemónyóről, a 
nyomtatott katalógus tükrében. Ezt követően adta át a 
főigazgató az 1992. évi Széchényi Ferenc emlékérmet 
Kozocsa Ildikónak, a Restauráló Laboratórium vezető
jének. A kitüntetett méltatását, melyet Poprády Géza 
mb. főigazgató-helyettes mondott el, lapunk más he
lyén közöljük. A Keresztury-pályázat díjainak, majd a 
törzsgárda-jutalmaknak átadása után rövid kórus
műsorral ért véget az ünnepség.

Ugyancsak április 29-ón, délután nyílt meg az OSZK 
190 éves jubileumára, HA nemzet könyvtára" címen 
rendezett kiállítás, Somkuti Gabriella és Wix Györgynó 
szervezésében. A megnyitóünnepségen Szabad 
György professzor, az Országgyűlés elnöke tartott be
szédet. (A kiállítás előkészületeiről Id. OSZK Híradó 
1991. 11-12. sz. 12-15.p.)

PÁLYÁZAT

Az Országos Széchényi Könyvtár 1992-re is meghir
deti pályázatát a KERESZTURY JUTALOMRA

Keresztury Dezső, akinek egykor az OSZK biztosí
tott "kedves munkahelyet", 1977-ben alapítványt hozott 
létre a nemzeti könyvtár munkatársai javára, azzal a 
céllal, hogy "Nemzeti Könyvtárunkban, mely a könyvtár- 
tudományi, történelmi, irodalomtörténeti és művelő
déstörténeti kutatások egyik fontos műhelye, a könyv
tárosok tudományos munkássága fokozott megbecsü
lésben részesüljön."

Pályázhatnak a könyvtár állandó, kinevezett, aktív ál
lományú munkatársai munkaköri feladataikon kívül 
bármely tudományszakban elért tudományos teljesít
ményeikkel (könyv, forrásközlés, bibliográfia, tanul
mány). Elsősorban egyéni, kivételesen társas munka 
is benyújtható.

A pályamunkák megkívánt terjedelme a társadalom- 
tudományok területén legalább 3 szerzői ív. (1 szerzői 
ív 40.000 "n", ez 32 gépelt oldalt jelent, oldalanként 25 
sorral, soronként 50 betűhellyel.)

Az 1992. évi pályázatokon 1991/92-ben elkészült 
munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy 
azokat publikálták-e, vagy nem. A pályázat időszaká

ban megvédett egyetemi doktori értekezés is benyújt
ható a pályázatra. Ugyancsak pályázni lehet a pályá
zat időszakában megvédett kandidátusi dolgozatokkal 
is. Ez utóbbiakat a bíráló bizottság a pályázaton kívül, 
külön részesítheti jutalomban.

A pályázatra beérkezett műveket a főigazgató elnök
letével működő OSZK Tudományos Bizottság bírálja 
el. A bizottság gondoskodik a pályaművek lektorálta
tásáról, és a díjakra érdemes munkákat a lektori véle
mények figyelembevételével jutalmazza.

A pályázati mű egy példányát - névvel, vagy jeligé
vel ellátva - 1992. október 15-ig kell eljuttatni Poprády 
Géza mb. főigazgató-helyetteshez.

A jeligével pályázók nevüket egy lezárt borítékban 
adják meg, a borítókon tüntessék fel jeligéjüket. A bi
zottság a döntés meghozatala után csak a díjazottak 
jeligés borítékát nyitja fel.

Kérem, hogy a pályázati lehetőségről munkatársait 
értesítse!

Juhász Gyula 
akadémikus 

főigazgató
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Személyi hírek és változások 
1992. március 1. - április 30-ig

Új dolgozóink

Dávid Zsuzsanna ügyint. II. Pü. számv. oszt., Pesszer 
László ügyvit. II. Pü. számv. oszt., Süllős Jánosnó 
ügyvit. I. Pü. számv. oszt., Ternák Dániel szakaik. IV. 
Szakozó oszt., Tüske László szakaik. IV. Olvasószolg. 
oszt.

Eltávoztak a könyvtárból
ÁTHELYEZÉSSEL

Belcsáknó Cseke Márta szakaik. IV. Bonnier Business 
Press, Erősnó Pulay Éva szakaik. IV. Mozgássérültek 
Pető András Intézete, Kántor Gábornó Ügyvit. II. Álla
mi Nópességnyilvántartó, Pappnó Farkas Klára szak
aik. IV. Európa Tanács

MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT

Papp Andrásné szakaik. IV., Rónai Péter szakaik. III., 
Várszegi Róbert szakaik. II.

FELMODOTT 
Varga Tibor pf.

KILÉPETT

Béres Béla Mihály pf.

BELSŐ ÁTHELYEZÉS

Habos László az MNB Könyvek szerkesztőségéből a 
Magy. Nemz. ISDS központba, Verner Jánosnó a 
Pénzügyi és számviteli osztályról a Műszaki fenntartási 
osztályra osztályvezető-helyettesi megbízással.

KITÜNTETÉS

Fodor András - költő - munkatársunk Kossuth-dljat 
kapott.

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Megkezdődött a NEKTÁR adatbázis online építése

Jeles és ünnepélyes napja volt a Gyarapító- és 
feldolgozó Főosztálynak - ezen belül Is elsősor
ban az MNB Könyvek szerkesztőségének, a 
Könyvfeldolgozó osztálynak és a Szakozó osz
tálynak, - valamint a Számítástechnikai osztály
nak és a Fejlesztési osztálynak 1992. április 6.

Ezen a napon 11 óra 36 perckor ugyanis "éles
ben" megkezdték a NEKTÁR-ban a könyvek fel
dolgozását. Balogh Éva osztályvezető vitte be az 
első tételt. Az esemény megérdemli, hogy ezt az 
első tételt a Híradó hasábjain Is megörökítsük, 
íme:

04/06/19Y2 11:36:55 ================-.
Kata 1ogizá1ás 
Dokumentum módosítás
Teljes adatsor Dokumentum 1

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Pais István. Szerző Bp., 1992 
726 p. 20 cm

ISBN/ISSN: 
Nevek:
Címek:
Kiadók:
Egyéb és megj

963-400-614—0 kötött 400,- Ft 
Pais István 1932- (szerzó)
Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák / Biblia 
S z c: r z 6 B p,

245 c: Pais István 260 e: fcp. Akad. Ny. 300: 726 p. 20 cm 
041 0: hunhun címleírón bé
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Ezzel együtt Indította útjára a NEKTÁR Tájékoztatót a Fejlesztési osztály. Célját és rendeltetését a 
Bevezető fogalmazza meg:

1992. Április 3. I.szám

első bejelentkezés az éles NEKTÁR-ba, Jelszó módosítás, levelezés

NEKTÁR TÁJÉKOZTATÓ

Bevezető

Új sorozat indul útjára Nektár Tájékoztató néven. A sorozat egyes darabjai aktuális 
NEKTÁR kérdésekkel fognak foglalkozni. Egy-egy szám maximum egy két kérdést 
tárgyal. A fejlécben a vonal alatti sor tájékoztat a szám tartalmáról. A Tájékoztatóba 
bárki írhat és témái a számítógép használattól az adatbevitelen át a munkaszervezési 
kérdésekig tartanak. Nem akar a sorozat használati útmutatókat helyettesíteni, inkább 
a dolgozókat az adott pillanatban érdeklő kérdésekre adott írásos válaszoknak lehetne 
felfogni. Helye az egyes osztályok faliújságján van. A terjesztésről a főosztályvezetők 
gondoskodnak. A sorozat szerkesztője Horváth Ádám (708/a szoba, 655-ös meŰék).

E feldolgozási forma beindítása azt Is jelenti, 
hogy az így leírt könyvek - remélhetőleg a nyári 
zárva tartás után - az Olvasószolgálati osztály 
online olvasói katalógusán lekérdezhetőek lesz
nek, mint ahogy máris lekérdezhetők az OSZK

kiállításon a harmadik teremben kiállított szá
mítógépen.

Az április 6-án bevitt első tételben nem volt 
ETO Jelzet és nem szerepeltek a raktári Jelzetek 
sem. Az olvasói katalógusban már mindezekkel 
kiegészült a leírás:

05/18/1992 15:10:20 =================
ke r e és a katalógusban 
Címek
Teljes adatok Dokumentum 1
Szerzőik): Pais István 1932-
Cím: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák
kiadó: Szerző Budapest, 1992
Tartalom: 726 p. 20 cm
ISBN/ISSN: 963—400—614—0 kötött 400,- Ft 
Oszt. j elz- 291.8: 22
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Példányok: Elhelyezés Raktári jelzet Vissza
rakt MB 140.231
rakt B 140.231

írja be a megfelelő parancs kódját, majd ENTER. (1 = további példányinformáció)

k keresés 1 példány
u új in de);
)í index v 2 találat mentés
05/18/1992 15:10:33 ================

keresés a katalógusban 
Címek
Összefoglaló adatok

2 példány van a könyvtár állományában.
0 példányt kölcsönöztek ki vagy jegyeztek elő.
0 előjegyzést tartok nyilván erre a dokumentumra.
0 példány van megrendelés alatt

Az "1 példány" paranccsal kérhet további informiót az egyes példányokról. 
Az "i igen" paranccsal kérheti ki a dokumentumot a raktárból.

Május 18-lg 464 "teljesen felszerelt", revideált 
tételt vittek be a rendszerbe.

Természetesen 1992. április 6. nemcsak a fel
sorolt osztályok számára fontos, hanem jelentős 
dátum az egész OSZK számára is. Talán nem túl
zás azt állítani, hogy ez a váltás jelentőségében 
legalább akkora, mint amikor a könyvtár Fitz Jó
zsef kezdeményezésére a harmincas években 
áttért a müncheni feldolgozási rendszerről a mai, 
Illetve az 1987-ig alkalmazott gyakorlatra.

Épp e nagy jelentőségre való tekintettel szük
séges, hogy egy pár hetes gyakorlati tapasztalat 
birtokában a magyar könyvek számítógépes fel
dolgozásáról Is egy részletes Ismertető jelenjen 
meg a Híradóban. Ennek megírására bírjuk Ba
logh Éva ígéretét.

Ez a mostani írás csak híradás kíván lenni, és 
gratuláció mindazoknak, akik közreműködtek 
abban, hogy a NEKTÁR adatbázis online építése 
megkezdődhetett.

Poprády Géza
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A "CORVINA PROGRAM"

Az Egyetemi Könyvtár kódexeinek restaurálása 1982-1991

Az OSZK Restauráló Laboratóriuma munkatársai 
számára jelentős nap volt 1992. március 11. Ezen a 
napon nyílt meg az a kamarakiállítás a könyvtár Corvi
na termében, amely a restaurátorok szándéka szerint 
- bemutatta a csaknem egy évtizedes munka eredmé
nyeként - az Egyetemi Könyvtár 35 restaurált kódexét.

A kezdetekhez 1980-ig kell visszatekintenünk. Né
meth G. Béla, az Egyetemi Könyvtár élére került fői
gazgató hivatalos úton és a sajtóban is felhívta az ér
dekeltek és a közvélemény figyelmét a könyvtár pán
célszekrényeiben mintegy száz éve őrzött kódexek - 
közöttük 12 corvina - siralmas állapotára.

A XIV-XV. századi papír- és pergamen kéziratokat 
Buda várának elfoglalásakor - sok más értékkel 
együtt - a törökök magukkal vitték Konstantinápolyba. 
A topkapi szeráj kincstárában - feltehetően kedvezőt
len körülmények között - a kötetek átnedvesedtek, 
baktériumok, penószgombák és rovarok támadták 
meg őket. A romlási folyamat mintegy háromszáz évig 
folytatódott, és a következményeket tapasztalva, felté
telezhető, hogy több kézirat teljesen el is pusztult.

A könyvek egy részét, 35 kötetet 1877-ben II. Abdul 
Hamid szultán visszaadta a magyar ifjúságnak, így ke
rültek az Egyetemi Könyvtárba.

A szakszerű kezelés hiánya miatt azonban a kóde
xek állapota tovább romlott, az utóbbi évtizedekben a 
leépülés, pusztulás felgyorsult, - feltehetően a levegő 
szennyezettségének növekedése folytán. Németh G. 
Béla felismerte a veszélyhelyzetet: ha nem érkezik hat
hatós segítség, a kódexek hamarosan elpusztulnak. 
A felhívásnak kellő visszhangja volt a sajtóban, a kü
lönböző főhatóságoknál, a Minisztertanácsnál és szak
értői körökben.

Bár ígéretek elhangzottak, gyakorlati szakmai segít
ség azonban sem bel-, sem külföldről nem érkezett. 
A Művelődési Minisztérium végül úgy döntött, hogy a 
kódexek restaurálása az Országos Széchényi Könyvtár 
Restauráló laboratóriumának lesz a feladata.

Amikor 1981-ben magam is megvizsgálhattam a 
kéziratokat, még kételkedtem a sikerben: némelyik 
pergamen kódex a pusztulás ijesztő kópét mutatta. 
A tinta elhalványodott, néhol teljes sorok hiányoztak,
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A XIV. századból származó orvosi kódex egy restaurált részlete
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sötótlila és barna foltok éktelenkedtek a lapokon. 
A pergamen annyira elvókonyodott és meggyengült, 
hogy minden érintésre újabb darabkák váltak le a 
kéziratokról. A feladat azonban egyúttal lelkesítő is 
volt: meg kell menteni a még romjaikban is gyönyörű, 
élénk színekben pompázó miniatúrákkal, iniciálékkal 
díszített, latin és olasz nyelven írott kódexeket.

A munka tájékozódással kezdődött: az Egyetemi 
Könyvtár egy restaurátora, az OSZK restaurátorai kö
zül ketten UNESCO ösztöndíjjal meglátogattuk Európa 
legnevesebb restauráló műhelyeit, hogy megismerked
jünk az ezekben alkalmazott pergamenrestaurálási 
módszerekkel. Magunkkal vittük a legrosszabb állapo
tú kódexek színes mikrofilmjeit is, hogy a szakmai 
problémákat illusztrálva, megbeszélhessük azokat.

A külföldi tapasztalatok, konzultációk eredményéből 
azonban azt a következtetést kellett levonni, hogy ezt 
a rendkívüli feladatot külső segítség nélkül, nekünk 
kell megoldani. Ugyanakkor külföldről magunkkal hoz
tunk néhány olyan segédanyagot és ötletet, amelyeket 
később alkalmazhattunk a munka során.

A munka megkezdésének előbbrehozatalát célozta 
az az intézkedés, amely szerint a budavári palotában 
elsőként készültek el a Restauráló Laboratórium ter
mei, és már 1983. februárjában birtokba vehettük a 
műhelyt. A munka elkezdődött, de nem minden zök
kenő nélkül: a klímaberendezés hibái, a környezetünk
ben még folyó építkezés okozta viszontagságok hát
ráltattak bennünket. Gyakran szüneteltetni kellett a 
munkát, majd 1985-ben már teljes erővel nekiláttunk a 
feladatoknak. Először a papír kéziratokat restauráltuk, 
amelyek nem jelentettek szakmailag különösebb ne
hézséget.

Ezenközben több évre szóló munkaprogramot dol
goztunk ki, amely a következő területeket ölelte fel:

- a kódexek anyagainak (bőr, papír, pergamen, tin
ták, festékek, stb.) vizsgálata, elemzése;

- a károsodások okainak felderítése, a diagnózis el
készítése;

- az alkalmazható eljárások és segédanyagok meg
határozása, próbája, annak vizsgálata, milyen hatással 
vannak ezek a kódexek különböző anyagaira;

- a kódexrestaurálás etikai elvei.
Végül minden kódex számára külön "testreszabott" 

restaurálási tervet kellett készíteni, hiszen azok anya
gai, károsodásuk jellege, mértéke különböző volt.

Mindezekhez a vizsgálatokhoz és kísérletekhez, az 
új módszerek kimunkálásához számos külső intéz
mény szakembereit is be kellett vonni. Mivel szak
mánkhoz sok rokon tudományág képes segítséget 
nyújtani, megkerestük a Bór- és Cipőipari Kutató Inté
zetet, a Papíripari Kutatóintézetet, a Textilipari Kutató 
Intézetet a Budapesti KÖJÁL-t, az Országos Köz
egészségügyi Intézetet, a Képzőművészeti Főiskolát, 
az ELTE Mikrobiológiai tanszékét, a Magyar Nemzeti 
Múzeumot és más szakembereket. Több esetben 
szakértői bizottságot hívtunk össze, egy-egy speciális 
kérdés eldöntésére a munka egy-egy fázisában. Ezek 
a restaurátorokból, könyvtárosokból, vegyészekből, 
mikrobiológusokból álló bizottságok olyan kérdések
ben foglaltak állást, mint pl.:

- mi legyen a sorsa a török kötéseknek, amelyeket 
a törökök készítettek a kéziratok számára a vissza
adás előtt, a feltehetően elpusztult, vagy nagyon meg
rongálódott eredeti kötések helyett?

- Az egyik legértékesebb mű, a Dante-kódex res
taurálásának etikai problémái.

Már a tervek készítésekor meggyőződésünk volt, 
hogy a pergamen kódexek legtöbbjét a hagyományos 
módszerekkel nem lehet sikerrel helyreállítani. Ezek a 
módszerek többek között: a csonka részek új perga
mennel való kiegészítése, a meggyengült részek ter
mészetes, vagy szintetikus szövetekkel való befedése 
(kasírozása), vagy a lapok átitatása különféle szilárdító 
oldatokkal.

Olyan eljárást kellett találnunk, amellyel az elpusztult 
pergamen pótlására szolgáló anyag az elvókonyodott, 
meggyengült eredetihez tartósan hozzáerősíthető. Azt 
is szerettük volna elérni, hogy a szilárdságát elvesztett 
pergament a felületén lévő sérült, vagy meglazult tinta- 
ós festékrétegekkel együtt, lehetőleg egy munkamenet
ben konzerváljuk, illetve rögzítsük, ugyanakkor a kó
dexek preventív fertőtlenítését is meg kívántuk oldani. 
Tehát komplex, egymásra épülő, illetőleg egymást ki
egészítő és tökéletesítő eljárások kidolgozására volt 
szükség. A csonka részek kiegészítésére legcélraveze
tőbbnek tűnt a papír alapú dokumentumok restaurálá
sára alkalmazott, ismert lapkópzóses eljárás, ennek 
során papírpóppel egészítik ki a hiányzó részeket. 
A kézi papíröntóshez hasonló, vákuumasztalon végre
hajtott módszer tűnt a legjobbnak. Kísérleteinket per
gamen- és cellulózrostok keverékét tartalmazó pépek 
előállításával kezdtük meg. Pergamenpópek sokféle 
variációjával egészítettünk ki pergamen mintákat, eze
ket a Bőripari Kutató Intézetben fizikai vizsgálatoknak 
vetették alá, majd kiválasztottuk a legjobb eredményt 
felmutató összetételű anyagot. Természetesen esztéti
kai szempontokat is figyelembe vettünk az új anyag 
kiválasztásánál.

A kiegészítés előtt azonban a kódexlapokat meg
felelően elő kellett készíteni. Csak fertőtlenített, konzer
vált leveleket volt szabad kiegészíteni. A mikrobiológu
sok és vegyészek analízisei már rendelkezésünkre áll
tak, így el tudtuk dönteni, mely kódexeket kell gázzal 
fertőtleníteni, és melyeket lehet a konzerválás során 
preventív hatású oldatokkal kezelni. Minden felhasznál
ni kívánt anyagot és módszert ellenőriztünk, akár is
mert, akár új volt a szakmában. A legnagyobb óva
tossággal jártunk el, nehogy valamilyen módon árt
sunk a kódexeket alkotó anyagoknak. A gáz fázisú 
fertőtlenítés után óvatos tisztítás következett. Majd a 
sérült, lepergő, vagy repedezett tinták és festékek rög
zítését, egyúttal a meggyengült pergamen anyag szi
lárdítását és a deformált levelek kisimítását és preven
tív fertőtlenítését végeztük el. E kezeléseket csaknem 
minden kódex esetében sikerült egy munkafolyamat
ban megoldani. A kezelőanyagokat vagy fürdó alkal
mazásával, vagy porlasztással vittük fel a felületre. 
Szükség esetén helyileg rögzítettük a sérült festókfelü- 
leteket és aranyozásokat akvarell ecsettel, de soha
sem retusáltuk sem ezeket, sem az írást.
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Az előkészítés után következett a kiegészítés perga- 
menöntéssel vákuumasztalon, majd a levelek óvatos 
szárítása, préselése több héten keresztül. Némelyik 
kézirat nem viselte volna el károsodás nélkül a 
vákuumasztalon, alkohollal való nedvesítéssel együtt
járó kiegészítési műveletet. A restaurátorok lelemé
nyessége ezen is segített: a fólszáraz és megszárított 
péppel való kiegészítési módszerek többféle változata 
közül lehetett választani, szükség szerint. Fólszáraz 
pépet kellett például alkalmazni - a Dante-kódex ned
vességre érzékeny miniatűréit kímélve - a hiányos le
velek kiegészítésénél.

A konzerváló munka után a kódexek bekötése kö
vetkezett. A szakértők döntése alapján megtartottuk a 
török kötéseket, - pontosabban csak a bőr borítókat, 
- mivel ezek már hozzátartoznak a kéziratok törté
netéhez. Kicseréltük azonban a silány minőségű papír
táblákat és előzékeket, és restauráltuk a megviselt, ko
pott és szűk bőr borítókat.

A "Corvina program" sikeres végrehajtása csapat
munka eredménye: sokan járultak hozzá tudásukkal, 
munkájukkal. Sokan lelkesen és önzetlenül segítettek.

Amikor pénzre volt szükség, - kutatóintézetek és 
külső szakértők díjainak fedezésére, import anyagok 
és eszközök beszerzésére, - a Művelődési Miniszté
rium, a Kulturális Alap, és nem utolsósorban az Or
szágos Széchényi Könyvtár biztosította a fedezetet.

Végül - talán nem szerénytelenség részemről, ha ki
emelem a restaurátorokat, akik teljesítményükkel legin
kább hozzájárultak a sikerhez. Az Egyetemi Könyvtár 
restaurátora, Szlabey Györgyi csaknem teljes munka
idejében, kilenc éven át volt munkatársunk. Az OSZK 
restaurátorai mintegy évi kétezer munkaórában dol
goztak a programon: Ballagó Lászlónó, Czigler Mária, 
Kálmánná Horvátth Ágnes és Meggyesfalvynó Ádám 
Ágnes. Földessy Péter és Kalocsai László a munka 
kezdeti szakaszában a papírkódexek restaurálásában 
vettek részt, már régóta nem dolgoznak az OSZK-ban.

A kilenc óv folyamán létrejött kísérleti jegyzőköny
vek, szakértői jelentések, anyagvizsgálatok és a külön
böző eljárások leírásai, a részeredmények publikációi, 
kül- és belföldi konferenciákon tartott előadások, a do
kumentációs anyagok, fényképek, diafelvótelek, kísér
leti anyagok egész szakkönyvtárat tesznek ki. Ebből a 
gazdag anyagból a kiállításon csak szemelvényeket 
tudtunk bemutatni.

A 35 restaurált kódex - egy kivételével, amely kül
földi kiállításon van, - látható volt az OSZK Corvina 
termében 1992. március 11—27-ig. A kiállítást a Res
tauráló Laboratórium munkatársai rendezték. Köszöne
tét mondunk llly Mártának (Kulturális és Marketing Iro
da), valamint Pajor Ildikónak és munkatársainak (Grafi
kai Stúdió), akik ebben segítségünkre voltak.

Beöthyné Kozocsa Ildikó

XIV-XV. SZÁZADI ■ARISTOTELES-KÓDDC
restaurálás előtt restaurálás után
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A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa
Magyarországon*

Az Európai Közösség országaitól eltérően, a magyar 
könyvtári rendszer erősen központosított. A közelmúlt
ban lezajlott politikai változások ugyan már érzékelhe
tően megrengették a régi intézményi struktúrát, de a 
központi rendeletek kötelező előírásai a jelenleg is az 
állami szférához tartozó közgyűjteményekben (ideértve 
a ma még gyakorlatilag 100%-ig az állami költség
vetés által fenntartott felsőoktatási intézmények könyv
tárait és az ország legnagyobb gyűjteménnyel rendel
kező szakterületi központi könyvtárait is) még változat
lanul érvényesülnek. Ilyen kötelező érvényű miniszteri 
rendelet határozott arról, hogy az ország valamennyi 
nyilvános könyvtára (közművelődési, oktatási, vállalati, 
stb.) jelentse be külföldi folyóirat-, illetve könyvbeszer
zését a nemzeti könyvtári funkciót ellátó Országos 
Széchényi Könyvtárnak.

Az egész országot átfogó lelőhely-nyilvántartás mind 
a könyvekről, mind az időszaki kiadványokról szerve
zetten folyik. A külföldi időszaki kiadványokról szóló 
lelőhely-információkat a Nemzeti Periodika Adatbázis 
(NPA) szolgáltatja. A központi katalógusba közel 1.000 
könyvtár jelenti bizonyos tartalmi és tipológiai szem
pontokból szűkített állományát, főként a tudományos 
és műszaki szakfolyóirataik adatait. A 17. századtól 
kezdve 1980-ig hagyományos (manuális) módszerek
kel tartjuk nyilván az információkat, 1981-től kezdve 
pedig számítógéppel dolgozzuk fel az adatokat.

Az NPA offline rendszere

Saját számítógéppel nem rendelkezvén, csak batch 
(offline) üzemmódban kezdődhetett még a gépi feldol
gozás a 80-as évek közepén. Az adatlapok kitöltésé
ből, más helyszínen való rögzfttetóséből, majd külső 
számítóközpontban bérmunkában való feldolgoztatásá
ból különböző (főként nyomtatott) outputokat: lelőhely
jegyzéket, listákat, stb. tudunk előállíttatni. Az elmúlt 
években bizonyos haladást tudtunk elérni: PC-s rend
szerek fejlesztésével az adatlapkitöltést gyakorlatilag 
teljesen ki tudjuk küszöbölni, az adatokat mi magunk 
tudjuk rögzíteni, - de a külső számítógépes feldolgo
zást mind a mai napig csak a kezdetihez hasonló kö
rülmények között tudjuk elvégeztetni.

A Nemzeti Periodika Adatbázis offline rendszerének 
felépítése a következő:

- bibliográfiai adatok,
- állományi adatok,
- könyvtáradatok.
A bibliográfiai fiié az ISBD/S előírásai alapján ké

szült, magyar szabványnak megfelelő adatokat tartal

mazza. A rendszer feltöltése során két ízben az ISDS 
Központ mágnesszalagjairól válogattuk le a bibliográ
fiai rekordokat, amelyeket egyenként ellenőriztünk, és 
szükség szerint kiegészítettünk, átszerkesztettünk a sa
ját rendszerünk előírásainak megfelelően. Az állományi 
adatok nyilvántartásának alapja az adott időszaki kiad
vány ténylegesen megjelent fizikai egysége, az ún. ál
lományi részegység, amelynek számozása és meg
nevezése a mai offline rendszerben vezérlő adat: eh
hez rendeljük hozzá az adott részegységre vonatkozó 
tárgy- és megjelenési évet, a bejelentő könyvtár kód
ját, valamint a beszerzésre, a könyvtári állományra, 
stb. vonatkozó kiadvány-, illetve könyvtárspecifikus 
adatokat. A könyvtár fiié az egyes intézmények név-, 
cím-, postai és távközlési adatai mellett a szolgáltatá
sokra vonatkozó információkat is tartalmazza.

Az NPA online szolgáltatása

Magyarország sok éve aktív igénybevevője és 
egyes rendszerekben adatszolgáltatója is az online el
érésű adatbázisoknak, azonban politikai és gazdasági 
okok miatt a hazai adatbázisok online hozzáférését le
hetővé tevő országos hálózat kiépítése csak a 80-as 
évek második felében kezdődött meg. Az információs 
infrastruktúra fejlesztését szolgáló hálózat technológiá
ját és szolgáltatásait tekintve illeszkedik az EUREKA 
program keretében kiépült európai telekommunikációs 
rendszerekhez.

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai 
Kutatóintézetében állították üzembe azt a hőst szá
mítógépet, amely az országos hálózatban elérhető 
adatbázisokat szolgáltatja. A hálózat üzemelését lehe
tővé tevő UNI (User NetWork Interface) program- 
csomag a SZTAKI fejlesztése. A CICS terminálkezelő 
program vezérlete alatt működik az adatbázisok eléré
sét lehetővé tevő CDS/ISIS program, amelyet az 
UNESCO támogatásával fejlesztettek ki. Az NPA offline 
adatbázisából a CDS/ISIS rendszerbe betölthető, az 
ISO 2709-es szabványnak megfelelő mágnesszalago
kat az üzemeltető számítóközpont állította elő.

Az invertált file-okban az összes szignifikáns bibliog
ráfiai mezőre: az ISSN azonosítóra, a címadatokra, a 
közreadó testület és a kiadó nevére, a megjelenés he
lyére, a hivatkozási (rövidített) címre, stb., valamint a 
kiadó ország kódjára és az osztályozási jelzetekre 
közvetlenül lehet keresni. A lelőhelyek kódolt formá
ban vannak megadva, az egyes könyvtárakra vonat
kozó információkat az NPA-L adatbázisban lehet meg
találni.

Az alábbi előadás angol nyelvű változata elhangzott az "Európai Közösség információforrásai" című nemzetközi szemináriumon 1992. 
március 26-án.
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Bár a távadatátviteli hálózaton keresztül ma mintegy 
250, 1993-ra pedig a tervek szerint közel 2.000 munka
helyről lesz elérhető az NPA az országban, ennek el
lenére úgy ítéljük meg, hogy nyomtatott lelőhely-jegy
zék közreadására továbbra is szükség lesz. A hagyo
mányos kötetkatalógus alternatívájaként COM, illetve 
CD-ROM kiadás megjelentetésének lehetőségeit is 
vizsgáljuk.

Mindezt a fejlesztést a magyar nemzeti könyvtár 
önerőből nem tudná finanszírozni. Elképzeléseink való
ra váltásához több ízben is jelentős támogatást kap
tunk a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatain. Az 
online lekérdezhető adatbázis építéséhez 1987-ben 2,1 
millió, bővítéséhez 1989-ben 1,6 millió, az online adat- 
beviteli rendszer kialakításához pedig 1991-1993 kö
zött 15 millió forint vissza nem térítendő támogatás
ban részesültünk annak érdekében, hogy korszerűsít
hessük a magyar könyvtári-információs rendszer egyik 
pillérét alkotó központi folyóirat-katalógust.

Az NPA fejlesztése

Külső támogatásból a Széchényi Könyvtárnak sike
rült egy IBM 9370-es számítógéphez hozzájutnia, 
amellyel a nemzeti könyvtár átfogó információs rend
szerének valamennyi funkcióját meg kívánjuk oldani. 
Az OPAC katalógus építése mellett az integrált rend
szernek számos, a nemzeti könyvtári funkcióból adó
dó feladatot:

- ISBN/ISSN számok kiadása, nemzeti bibliográfia 
megjelentetése, teljeskörű patriotika (hungarika) doku
mentáció, a nemzeti impresszum bejelentése a nem
zetközi rendszerekbe (pl. az ISDS-be), stb. is meg kell 
oldania. Az integrált rendszer céljaira két évvel ezelőtt 
a könyvtár megvásárolta a DOBIS/LIBIS programcso
magot, amelynek installálása 1991 végére befejező
dött, 1992 tavaszától kezdve pedig az új könyvek fel
dolgozása és a régi offline adatbázis rekordjainak át
töltése is megkezdődik.

A fejlesztési tervek között szerepel az NPA online 
feldolgozású rendszerré fejlesztése is. Az integrált 
rendszer alapkövetelménye - az egyszeri feldolgozás, 
többszöri felhasználás elve - alapján kézenfekvő meg
oldás lenne a mi adatbázisunkat is a DOBIS/LIBIS 
program keretei közé illeszteni, bár bizonyos külföldi 
tapasztalatok arra utalnak, hogy a központi katalógus 
funkciójának nem könnyű a programot megfeleltetni. 
Már a tervezés mai szakaszában is arra készülünk, 
hogy 1993 után fokozatosan át tudjunk térni az osz
tott katalogizálásra.

Az új adatbeviteli rendszer fejlesztése mellett az off
line feldolgozás mindaddig folyik, ameddig az online 
adatbevitelre alkalmas szoftver nem áll rendelkezé
sünkre, és az új program alapján le nem tudjuk tölteni 
az 1981-ig visszamenőleg rendelkezésünkre álló gépi 
rekordokat. Az ISDS rendszerre alapuló adatbázis to
vábbépítésében komoly segítséget várunk az "ISDS 
Compact" CD-ROM-tól, amely a bibliográfiai rekordok 
azonosításában jelentősen megkönnyíti majd munkán
kat a mai COM (számítógéppel előállított mikrofilm) 
katalógushoz képest.

Tószegi Zsuzsanna

MEGJELENT

A Magyarországon magjai enő 
új és cím változott periocíikumok 

negyedéves jegyzéke

1$92. t. szám 

{.negyedév

Országos Széchényi Könyvtár 

Budapest

MEGJELENT
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Köszöntő Széchényi-emléknapon

Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves Kolléganők, Kedves Kollégák!
Kedves Kozocsa Ildikó!
Kettős öröm számomra, hogy Beöthynó Kozocsa Il

dikót köszönthetem Széchényi Emlékéremmel történő 
kitüntetése alkalmából.

Örülök egyrészt azért, mert
- az OSZK értékes állományára alapozott tudós 

könyvtárosi munka elismerése,
- a nemzeti könyvtár központi szolgáltatásai terén 

kifejtett eredményes tevékenység honorálása,
- majd a könyvtár gyűjteményének fejlesztéséért és 

feldolgozásáért végzett kiemelkedő munka jutalmazása 
után

most a könyvtár állományának megóvásán, védel
mén munkálkodó kolléganőnk kapja a nemzeti könyv
tár e szép kitüntetését. Úgy érzem, hogy ezzel az 
egész szakmát, az állományvédelmet is éri ez az elis
merés, és szeretném, ha ezt a kitüntetést az Állo
mányvédelmi Főosztály minden munkatársa - a 
könyvkötőktől a restaurátorokon keresztül a fényképé
szekig - egy kicsit magáénak óreznó, és büszke len
ne rá.

Másrészt azért örülök, mert Kozocsa Ildikó szemé
lyében az állományvédelmi szakterület kiemelkedő és 
méltó személyisége kapja a kitüntetést. Hogy mennyi
re méltó, remélhetőleg nyilvánvalóvá válik mondan
dóm nyomán.

A KÖNYV- ÉS PAPÍRRESTAURÁTOR TANFOLYAM JEGYZETEI

Bcöthyné Kozocsa Ildikó - Kastaty Beatrix - dr. Vásárhelyi Tamás

Bevezetés a restaurálásba; a restaurálási dokumentáció. 
A papír, pergamen és bőr 

fertőtlenítése és száraz tisztítása

Országos Széchenyi Könyvtár 

1992

Kozocsa Ildikó munkájának és eredményeinek lé
nyege három központi jellemző, mag körül kris
tályosodik ki. Ezek:

1. a folyamatos tanulás és önképzés;
2. a képzés, oktatás;
3. a restaurálandó művek végtelen tisztelete.
1957-ben érettségizett könyvkötőként kezd el dol

gozni az OSZK-ban, mint kőnyvrestaurátor gyakornok. 
Elvégzi az Országos Levéltár irat- és könyvkonzerváló 
tanfolyamát, könyvkötő mestervizsgát tesz, esti nyelv- 
tanfolyamon felsőfokú francia nyelvvizsgát szerez, kö
zépfokú, majd felsőfokú könyvtárosi szakképesítést 
szerez, ösztöndíjasként külföldi restauráló műhelyeket 
látogat, osztályvezetőként, itthon és külföldön elismert 
szakemberként is van ambíciója és energiája, hogy 
1989-ben német nyelvből is állami nyelvvizsgát te
gyen.

A könyv- és papírrestaurálás külföldön is, de főként 
Magyarországon az utóbbi 3-4 évtizedben ment át 
igazán nagy fejlődésen, és vált a kémiát, fizikát, bioló
giát mint “segédtudományokat" alkalmazó, tudo
mányosan elméletileg megalapozott mesterséggé - a 
mesterség fogalmát a legnemesebben értve. Aki itt 
eredményeket tudott produkálni, azt csak elméleti és 
gyakorlati ismereteinek folyamatos bővítésével, gyara
pításával tehette, - ahogy tette Kozocsa Ildikó is.

Az ismeretek folyamatos gyarapításának szükséges
sége és az állományvédelmi szakterület említett fejlő
dése tette nyilvánvalóvá, hogy a restaurátorok mód
szeres képzése elengedhetetlen feltétele a széles körű 
eredményes állományvédelmi munkának.

Ez a felismerés vezetett a szisztematikus papír- és 
könyvrestaurátor-kópzós megszervezéséhez. Ebben a 
Kastaly Beatrix által szervezett munkában fontos és 
aktív szerepet vállalt és vállal Kozocsa Ildikó is, oly
annyira, hogy a restaurátorok gyakorlati képzésében 
ma már nemcsak Kozocsa Ildikó, hanem egykori tanít
ványai - jelenlegi munkatársai - is részt vesznek. Az 
OSZK Restauráló Laboratóriuma műhely nemcsak 
olyan értelemben, hogy itt restauráltalak a dokumen
tumok, hanem olyan értelemben is, hogy hatása, kisu
gárzása van az egész szakmára. Igaz ez nemzetközi 
vonatkozásban is: külföldi restaurátorok jelentkeznek a 
műhelyben, - és ezért hajlandók fizetni is, - hogy az 
itt kifejlesztett módszereket elsajátítsák, külföldi restau
ráló műhelyek vezetői hívják meg Kozocsa Ildikót, és 
már tanítványait is, hogy adjanak szakvéleményt egy- 
egy erősen rongált dokumentum javításához, esetleg 
segítsenek a munkában.

A konkrét gyakorlati ismeretek mellett az egyik leg
alapvetőbb és legfontosabb dolog, amit az OSZK 
Restauráló Laboratóriumában meg lehet tanulni: a res
taurálandó művek feltétlen tisztelete, legyen szó egy 
középkori kéziratos pergamenkódexről, vagy akár XX. 
századi, rossz minőségű papírra nyomtatott plakátról.

Magán a dokumentumon soha nem kísérleteznek. 
Ha szükséges, külső szakértők széles körével konzul
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tálnak, elemeztetnek, vizsgáltatnak - a kémiai analiti
kustól kezdve a bőr- és papíripari szakembereken, 
művészettörténészeken keresztül a penószgomba 
szakértőkig, és - természetesen - a könyvtárosokig.

A tisztelet azonban nemcsak a régi műveknek szól, 
hanem a régi mestereknek - bizonyos értelemben kol
légáknak - is, akik a művet annak idején létrehozták. 
Ezért fontos a régi technikák, eljárások, anyagok is
merete, hogy a helyreállítás során lehetőleg ezeket al
kalmazzák.

Kozocsa Ildikóról szólva, nem lehet nem beszólni a
- gondolom mindenki által ismert, 1991-ben befejezett
- Corvina programról, melynek során az Egyetemi 
Könyvtár 35 pusztulásnak indult kódexét, köztük 12 
corvinát hoztak helyre, mentettek meg az enyészettől.

"Soha engem, Sors, ne tarts jól!" - fohászkodik 
Nagy László, mert akit sorsa jóltart, akit nem érnek ki
hívások, "új szükségnek, elkónyelmesedik, nem tud 
megújulni.

Kozocsa Ildikót és munkatársait nem tartotta jól a 
sors, amikor a 80-as évek elején kiderült, hogy az 
Egyetemi Könyvtár kódexeit külső segítség nélkül, ne
kik kell rendbe hozni.

Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy hála érte a 
sorsnak, mert sikerült megoldaniuk a feladatot.

Eredményeképpen pedig nemcsak a 35 kódexet 
restaurálták, hanem kidolgoztak egy olyan szakmai, 
etikai, módszertani eljárásrendszert, amelyik minta ér
tékű mind itthon, mind pedig külföldön, - amint azt az 
említett példákon kívül számos konferenciameghívás, 
szakmai látogatás híven bizonyít.

Mondhatnám, hogy a Corvina program befejezésé
vel Kozocsa Ildikó szakmai pályájának a csúcsára ért. 
De nem mondom, mert bármilyen magas is a csúcs, 
utána az út a völgybe vezet. Ezért inkább azt mon
dom és remélem, hogy Kozocsa Ildikó egy olyan ma
gas hegygerincre érkezett, amelyen az út ebben a 
magasságban folytatódik, sőt, esetleg még egy kicsit 
emelkedik is.

Kívánom ezt Kozocsa Ildikónak is, az Országos 
Széchényi Könyvtárnak is, - de legfőképpen a még 
restaurálásra váró dokumentumoknak!

Kedves Ildikó! Szívből gratulálok!

Poprády Géza

Eredmények és "új szerzemények" a Mikrofilmtárban

A hírlapállományvódelmi és állománykiegószítósi, 
mikrofilmezósi program elmúlt húsz éve alatt jelentős 
korszakokat ólt meg, s önmagukban is értékelhető 
eredményeket ért el a célrendszer megvalósítása érde
kében. Ilyenek voltak a legveszélyeztetettebb, orszá
gos nagy lapok mielőbbi mikrofilmezése és az inten
zív használatból való kivonása. Ez a hatalmas - a 
kezdetektől 1945-ig terjedő állomány különböző jelzet
tartományaiban való válogatást igényelt - az állapot 
és a használat szerint az akkor 40.000.000 hírlapoldal
ra becsült gyűjteményből. Folytatódott az ún. régió
központok nagyvárosainak lapjaival, a megyei lapokkal 
és közlönyökkel. Szisztematikus állománykiegószítós is 
történt más hazai könyvtárak és múzeumok gyűjtemé
nyeiből, hogy a nemzeti könyvtár hiányai legalább 
mikrofilmen megszüntethetők legyenek. Ez egy-egy 
megyére vonatkozóan teljességre törekvőén meg is 
valósult. Ahogy az időben előrehaladtunk, sorra követ
keztek a rövidebb élettartamú, kisebb városi lapok, 
amelyek állapota az előzőeknél is rosszabb volt, ezért 
egyre időigényesebb feladatot jelentett az autopszia 
elvén működő feldolgozásuk és átvizsgálásuk, de leg
inkább a mikrofilmezés előtti javításuk, részleges res
taurálásuk. Ez, s a periodikák egymáshoz való kap
csolódása, az ún élőbbje és utóbbja kérdéskör bibli
ográfiai adategyeztetése, a megfelelő minőségű és tar
talmilag is pontos mikrofilmek ellenőrzése a korábbi 
évekhez képest lényeges lassúbbodást okozott. 
Hosszabb ideig gondolni sem lehetett más intézmé

nyek anyagainak feldolgozására és restaurálására. 
A hetvenes éveket a kényszerűség okán is a mennyi
ségi szemlélet jellemezte, s az ennek kapcsán felgyűlt 
mikrofilmek feldolgozása, a kötetek javítása hosszú és 
fáradságos munkát jelentett.

Ennek érdekében a 80-as évek elejétől változtatni 
kellett azon, hogy csak a II. világháború előtti lapok 
kerüljenek be a programba, több okból is, egyrészt 
egyes címek folyamatosan éltek 1950-52-ig, másrészt 
látni kellett, hogy a ma is élő lapok: Népszava, Ma
gyar Nemzet, stb. feldolgozását, mikrofilmezését folya
matosan kell végezni, lehetőleg az utolsó bekötött év
folyamokig. Ugyanis e címek újabb számait is hason
lóan rossz minőségű papiroson nyomtatták, tehát le
romlásukat meg kellett akadályozni. Jelenleg azonban 
még alig kell hírlapjavítási munkát végezni rajtuk, így 
több idő jut a retrospektív régi kötetek megmentésére.

Ez a több szempontú válogatás, amelyhez hozzá
kapcsolódott a különböző kutatási áramlatok igényei
nek kielégítése, egyre inkább azt diktálta, hogy - a le
hetséges teljesség elérése érdekében - két alapvető 
szempontot lehet és kell érvényesíteni: a) végig kell 
menni az OSZK teljes hírlapraktári jelzetrendjón, így hi
ánytalanná téve a mikrofilmgyűjtemónyt; b) a magyar 
sajtó kezdeteitől időben a mai napok felé haladva kell 
az állományt feldolgozni és mikrofilmezni. Ez utóbbi 
szempont a program elejétől elfogadott irányelv volt, 
amelyet párhuzamosan követett egy ideig a később 
beindított periodika rekatalogizálási program. A rekata-
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logizálás koncepciója azonban időközben más szak
mai megítélés miatt megváltozott, és a kurrens anya
got kezdték feldolgozni, és úgy haladtak a régiek felé. 
Az állományvédelmi szempontok ehhez nem voltak át- 
igazfthatóak, miután napról napra romlott a régi hírlap- 
gyűjtemény állapota. Különösen a századfordulón s az 
I. világháború alatt és után készült, a legsilányabb pa
pírra nyomtatott újságok a teljes széthullás és széttö
redezés határára kerültek. Továbbá azért sem, mert a 
mikrofilmezés során az OSZK hírlapcímeinek különbö
ző jelzetein levő részei egymás mellé kerülnek az ese
tek többségében, s a filmen együtt tanulmányozha- 
tóak, anélkül, hogy az eredeti kötetek fizikai állapotán 
változtatni kellene.

Igen feszített ütemezéssel sikerült ennek a veszé
lyeztetett anyagnak a legjelentősebb részét mikrofilmre 
venni, a különböző jelzettartományokból még hiányzó 
ilyen címeket is feldolgozni. Ez a mai időre felöleli a 
hírlapkönyvtár retrospektív gyűjteményének gerincét 
képező H.1-től H.11.000-ig terjedő jelzettartományt és 
más gyűjteményeket is, amelyek hiánytalanul állnak 
mikrofilmen az olvasók és kutatók rendelkezésére.

Eme feladatok mellett a legjelentősebb vállalkozása 
a Mikrofilmtárnak a 70-es évek közepétől kezdődően 
a környező országok magyar hírlap és periodika gyűj
teményekkel rendelkező könyvtáraiban a hírlap hunga- 
rika állománykiegószítő tevékenység volt. így a Cseh 
és Szlovák Köztársaság és a korábbi Jugoszlávia kü
lönböző köztársaságaiban és önálló tartományaiban: a 
Vajdaságban és Horvátországban. Évenként 15-25.000 
felvételt készítettünk, amely 25-40.000 hírlapoldal ha
zahozatalát jelentette az OSZK-ból teljesen, vagy nagy 
részében hiányzó hírlapcímek közül. Összességében 
1976 és 1991 között több, mint 200.000 felvételt, azaz 
cca. 350.000 hírlapoldalt hoztunk haza mikrofilmen. 
Ennek jelentőségét csak most tudjuk felmérni igazán, 
- ha a délvidéki sajtó teljessé tételére gondolunk, - 
olyan területeken, ahol az elmúlt egy-másfól évben 
igen sok gyűjtemény elpusztult, köztük magyar doku
mentumok ezrei is. E címek között igen hosszú életű 
városi lapok, hetilapok és folyóiratok is vannak. Pl.: 
Zentai Friss Újság (Zenta) 1927-34 között, A Nép (Új
vidék) 1935-42 között, Jugoszláviai Sportélet (Szabad
ka) 1922-29 között, Szabadkai Hírlap 1886-1897 kö
zött, Bácskai Ellenőr (Bácska) 1882-1901 között, Sza
badka és Vidéke (Szabadka) 1893-1905 között. Ez 
csak kiemelés a száznál több elkészült címből. Mint a 
hírlapcímekből is látszik, hosszú éveken át folytattunk 
mikrofilmezést Szabadkán, Újvidéken, Bácskatopolyán, 
Bácsott, Eszéken, Zágrábban, Rijekában (Fiumóben). 
Ez utóbbi helyen is igen értékes magyar anyagra ta
láltunk, többek között a Fiumei Magyar Királyi Főgim
názium Értesítői (1881-1896) és a Fiumei Szemle 
(1903-1906) című napilap köteteire. E sajtótermékek 
jelzett évfolyamai teljesen hiányoztak nemzeti könyv
tárunkból. A mai Cseh és Szlovák Köztársaságban, 
Kassán, Turócszentmártonban (Martin) és Prágában 
találtunk igen fontos magyar nyelvű lapok tömegeire. 
Például: a Kassai Rádió Újság (Kassa) 1920-32, 
Evangélikus Lap (Léva) 1922-38, Gazdasági Szemle 
(Pozsony) 1923-27, Dólslovenskói Magyar Lapok (Pár

kány) 1921-32, Nyugatmagyarországi Híradó (Po
zsony) 1904-1920, Nyitramegyei Szemle (Nyitra) 
1914-41. Kiemelkedik ezek közül is a Kassai Újság 
(Kaschauer Zeitung), amelynek a két háború közötti 
évfolyamai igen hiányosak, vagy teljesen hiányoznak 
nálunk. Több évi kassai próbálkozás után végül is 
Prágában a Statní Knihovnában hozzájutottunk e cím 
köteteihez, s egy jelentős részét, így az 1923-as, 
1926-29, 1930-as évek anyagát sikerült az elmúlt év
ben mikrofilmre venni. Ezt a munkát még idén is foly
tatnunk kell. Ez a hazai és külföldi kutatók és olvasók 
által nagyon keresett cím, amely több, mint száz évfo
lyamot ólt meg, ezáltal lehet teljessé intézményünk
ben. Önmagában véve csak a Turócszentmártonban 
(Martin) a Matica Slovenskában éveken át folytatott 
helyszíni mikrofilmezés során 92 címet hoztunk haza, 
s igen sok korabeli szlovák nyelvű címet küldtünk ki 
mikrofilmen, így ez mindkét nemzeti könyvtár számára 
kölcsönös gazdagodást jelentett.

Ugyanakkor a hazai és más könyvtárakból való ki
egészítéseket is újból folyamatossá tettük a 80-as 
évek végétől. Egy részében folytattuk a különböző 
megyék még hiányzó sajtójának módszeres mikrofil
mezését az utóbbi évtized alatt megjelent megyei 
sajtóbibliográfiák alapján. Más részében viszont olyan 
fokozódó kutatási igényeknek tettünk eleget, mint az 
amerikai magyar sajtó kiegészítése: Új Előre (New 
York, Cleveland) 1921-37, Előre (New York, Cleveland) 
1902-21, Amerikai Magyar Világ (New York) 1937-38, 
az ún. koalíciós időszak, 1945-48 alatti sajtó lehetsé
ges teljes körű kiegészítése: ez 63 cím, többek között 
a Ceglédi Kisgazda 1945-46 (a Ceglédi Kossuth Mú
zeumból), Alföldi Népújság 1945-48, Békéscsabai 
Népújság 1937-44 (Békéscsaba, Munkácsy M. Mú
zeum), Nyugati Kis Újság 1946. (Vas megyei Levéltár
ból). Majd a két háború közötti magyarországi pártok 
sajtójának feldolgozása és kiegészítése: Szabad Szó 
(Budapest) 1893-1956, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárból, a Kis Újság (Budapest) 1887-1956 - az 
Országgyűlési Könyvtárból, stb. E témakörök teljes 
körű címlistáját közzétettük a Könyvtári Levelező/lap 
1991. 1. számában.

Az olvasói igényeket figyelembe véve, az elmúlt 
években mikrofilmre vettünk több, mint 100 jelentő
sebb egyházi lapot is, amelyek címlistáját a Könyvtári 
Levelező/lap következő számában adjuk közre, miután 
ezek iránt is fokozott érdeklődés mutatkozik.

Az 1980-as évek úgynevezett szamizdat sajtóját: fo
lyóiratokat, önálló lapokat, röplapokat másik két nagy 
könyvtár (az Országgyűlési Könyvtár, a Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár) és magángyűjtők bevonásával és 
segítségével igyekeztünk teljessé tenni, majd feldol
gozni és mikrofilmlapra felvételezni. A szamizdat sajtó 
legfontosabb címei: Beszélő, Hírmondó, Duna Kör Hí
rei, Demokrata, stb. több, mint 11.000 oldalt tesznek 
ki, s ilyen rendszerezett és teljes állapotban együtt se
hol nem tanulmányozhatóak, mint a nálunk már meg
lévő 92 mikrofilmlapon. Ezt a munkát tárgyévben is 
folytatni kívánjuk a még hiányzó címek teljessé tétele 
érdekében.
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Végül, de nem utolsósorban a legnagyobb volume
nű közös vállalkozásunk az MTI Sajtóadatbank és az 
OSZK Mikrofilmtára között az ún "MTI kőnyomatos" 
anyag retrospektív mikrofilmezése volt. Az 1944 óta 
naponként megjelenő MTI Belföldi Hírek és az 1948 
óta szintén napi kiadásra kerülő MTI Külföldi Hírek ko
rábbi évfolyamai különböző külső raktárakban, több 
száz ládában tároltatva, technikai okok miatt hozzáfér
hetetlenek voltak ez ideig intézményünkben. A kezde
tektől 1970-ig a 26, illetve 22 évfolyam összesen 
846.953 oldalát sikerült mikrofilmre vennünk, amelyhez 
az MTI archív anyagát vettük igénybe. Ez gyakorlat
ban azt jelentette, hogy a 40-es, 50-es évek nálunk 
már igen rossz állapotban lévő - elhalványodott - la
pok tízezreit nem kellett elővennünk és restaurál
nunk. Ez utóbbi munka hosszú éveket vett volna 
igénybe, s lekötötte volna teljes hírlapjavítási kapacitá
sunkat. Ezt az igen nagy szervezést kívánó tevékeny
séget közel 15 fős munkatársi csoport munkaidőn túl 
végezte el a Mikrofilmtárban. Az eredmény mindkét in
tézmény, s ezen keresztül a hazai és külföldi kutatás 
számára is jelentős, miután két helyen egyszerre lehe
tővé teszi az elmúlt 40-45 év szinte minden napján 
megtörtént események tanulmányozását. Ez a munka- 
kapcsolat további lehetőségeket is megindított, miután 
az MTI Sajtóadatbank az országos nagy lapok több
ségét mikrofilmezi (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 
stb.), s az adott tárgyév lezárása után három hóna
pon belül kész a teljes évfolyam mikrofilmje, amelyet 
a miáltalunk kialakított szempontok alapján készítenek 
elő, s közös technikai kivitelezéssel készül el. Ennek 
alapján ezt az anyagot egy példányban megkapjuk a 
nemzeti könyvtári olvasószolgáltatás számára.

Jelentős fordulat volt ez abban a tekintetben, hogy 
az eddig már elhasznált, megrongálódott, töredezett 
lapokat kellett volna mikrofilmre venni, ebben az eset
ben viszont friss és jó állapotú hírlapkötetek kerülhet
nek mikrofilmezésre, megtakarítva ezáltal a hírlapjaví
tás, restaurálás nagyon időigényes munkafolyamatait.

A modern könyvtári állományvédelmi szemlélet a mi 
megítélésünk szerint azt jelenti, hogy a mikrofilm egy
felől nem az eredetiben is meglévő dokumentumok 
helyébe lép, - azaz, - ami már filmen van, azt ki le
het iktatni a gyűjteményekből és sorsára lehet hagyni, 
hanem éppen ezáltal valósítható meg a papirosra írott 
és nyomtatott művek megmentése és megőrzése. 
Másfelől pedig mint e cikkünk is példázza, állományki
egészítő és -gyarapító szerepe van az eredeti doku
mentumok hiánya esetében.

Nemzeti könyvtárunk is - ezen elvek figyelembevé
telével tudja biztosítani a hírlapkötetek ezreinek kivoná
sát a tömeges használatból, így lehetővé téve további 
fennmaradásukat s későbbi restaurálásukat. A most 
folyó állományvédelmi felmérés alapján lehet majd 
meghatározni rövid-, közép- és hosszú távú tervek
ben, hogy milyen dokumentumok teljes, vagy részle
ges restaurálását kell elvégezni, milyen mennyiségben, 
mennyi idő alatt, hány szakember alkalmazásával. 
A hírlapok, folyóiratok területén - az adatok is mutat
ják, - az 1945-ig szóló program 40 millióra becsült 
hírlapszámnál lényegesen több van, s akkor még nem

is foglalkoztunk a II. világháború utáni gyűjtemény át
világításával. Ezt az elkövetkező évekre - számszerű
síthető adatokra támaszkodva - kell felmérnünk (cí
mek száma, kötetek száma, terjedelme, stb.), s ezek 
alapján a további állományvédelmi mikrofilmezósi 
programot meghatároznia intézményünk vezetésének.

Ehhez alapot adhat, hogy a kezdetektől 1991. de
cember 31-ig a Mikrofilmtár 9.512 hírlapcímet vett mik
rofilmre, 25.613.212 mikrofilmkockára, amely több, 
mint 45.000.000 hírlapoldalt tesz ki, s ez 41.000 db 30 
méteres mikrofilmtekercsen található.

Színes hírlap mikrofilmünk is van, az Adler Családi 
Képeslapja, 3.942 felvételen. Továbbá 44 folyóiratcím 
10.937 mikrofilmlapon, amelyeken 289.523 felvétel ta
lálható. Mindezeket negatív mikrofilmen, légkondicio
nált archívumban tároljuk, és pozitív olvasófilmen ren
delkezésre állnak az OSZK olvasószolgálata számára.

A Mikrofilmtár katalógusain kívül a Mikrofilmek Cím
jegyzéke Új sorozat, Időszaki Kiadványok eddig meg
jelent 6 kötetében is igyekezett feltárni az elkészült cí
mek egy részét. A 7. kötet most van nyomdában, rö
videsen tanulmányozható lesz. A 8. kötet szerkesztése 
folyik. Dolgozunk az 1-7., illetve 8. kötet számítógé
pes adatbevitellel történő kumulációs indexének szer
kesztésén is. Ebben összesen 4.500-4.800 címet tu
dunk tételesen és részletesen közreadni. Ezzel is szol
gálni kívánván a szélesebb körű tájékoztatást abban a 
vonatkozásban is, hogy ismertté válhassanak azok a 
hírlapcímek, amelyekből itt és most csak ízelítőt tud
tunk adni azon százak közül, amiket mikrofilmen ku
tathatnak az ez iránt érdeklődők nemzeti könyvtárunk 
mikrofilmolvasó-szolgálatánál.

Nagy Zoltán
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KIÁLLÍTÁS

"Felajánlom a magyar nemzetnek..." 
c. kiállítás a Térképtárban

A könyvtáralapítás 190. évfordulója alkalmából a ne
mes és felvilágosodott gondolkodású, széles látókörű 
gróf Széchényi Ferenc példamutató cselekedetének kí
vántunk emléket állítani, amikor gazdag térképgyűjte
ményéből néhány jelentősebb darabot - szám szerint 
41-et - egy kiállítás keretében a Térképtár falain és 
tárlóiban bemutattunk.

A nagycenki kastélyában és soproni főúri házában 
őrzött, vagyis "...részben nyomtatott, részben kéziratos 
művekből álló könyvtárt, valamint pénzérmét, földrajzi 
térképek, képek s ... címerek gyűjteményeit, melyeket 
több óv során sok fáradsággal, gonddal és jelentős 
kiadásokba merülve szereztem meg ..." - írja Széché
nyi Ferenc a nemzeti könyvtárunk 1802. november 25- 
ón kelt alapítólevelében, - "édes hazámnak és a kö
zösségnek hasznára és javára mindörökre és vissza
vonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom."

Széchényi adományának nem jelentéktelen és általa 
is különösen megbecsült részét képezték a térképek, 
az ún. "földabroszok" és az atlaszok. Kutatásaink 
eredményeképpen 1.412 térképről és 121 atlaszról 
tudtuk megállapítani teljes bizonyossággal - a rajtuk 
talált "Ex Bibi. Com. F. Széchényi" pecsét segítségé
vel, - hogy Széchényi Ferenc könyvtárából származ
nak. Ez a mennyiség a maga idejében nem volt kicsi 
és jelentéktelen; egyaránt tartalmazott kéziratos és 
nyomtatott térképeket, hazánkat és részeit ábrázolók 
mellett a világ legkülönbözőbb tájait bemutatókat, ma
gyar és neves nyugat-európai térképészek munkáit. 
Sokszínű voltukat az igen változatos tematikájuk, tech
nikai kivitelük is bizonyítja. A kiállított térképek és atla
szok kiválasztásánál természetesen nagy gondot fordí
tottunk e sokrétűség szemléltetésére.

A 41 térképet, amely a sok hasonló értékű és szép
ségű közül csak egy csokor, nem óhajtjuk itt részlete
sen felsorolni, de figyelemfelkeltőnek néhányat közülük 
az alábbiakban megemlítünk.

A Térképtár katalógus folyosójának jobb oldalán és 
a közöttük lévő falszakaszokon megyéknek, hazánk 
egyes részeinek, ill. egészének térképei láthatók. 
Mindjárt elsőnek Somogy vármegyének térképe foglal

helyet, amelyet Nagy József, a megye mérnöke 1802- 
ben rajzolt Széchényi Ferencnek mint főispánnak ren
deletére. Bemutatunk itt többek között három, külön
böző időben (két évszázad leforgása alatt) Erdélyről 
más-más szempont szerint készített térképet. Egy, a 
18. század végén készült lapról megismerhetjük a 
könyvtáralapító otthonát, Nagycenket is.

A tárlókban a térképek mellett atlaszok is helyet 
kaptak. Közöttük található a török felszabadító háború 
során hazánkat beutazó L.F. Marsigli hadmérnök-tábor
nok 1741-ben megjelent "La Hongrie et le Danube" c. 
műve, amelyet a Selmecbányának, a 18. századi Eu
rópa leggazdagabb aranybányáinak műveit szemléltető 
lapnál nyitottunk ki. Görög Demeter "Magyar Átlás"-át 
pedig Széchényi Ferenc szűkebb hazáját, Sopron me
gyét ábrázolónál.

A folyosó bal oldalán, a katalógusszekrények közei
ben külföldet ábrázoló térképeket állítottunk ki. Ezek 
tematikája is sokrétű: vannak országokat, városokat 
szemlóltetők, országokat, országrészeket feltüntető to
pográfiai, posta, v. hajózási térképek, stb. Mint érde
kességet említhetjük meg közöttük M. Seutter augs- 
burgi kartográfus várostérkép-sorozatának négy lapját 
(Koppenhága, Köln, Stockholm, Prága), vagy J. Kreu- 
ser térképét Jáva szigetéről, a 18. század első feléből.

Ugyancsak külföldet ábrázoló térképek láthatók az 
olvasóterem falain is, mint pl. F.G. de Bawr, orosz 
szolgálatban álló, porosz tábornok térképét az 1768- 
70. évi orosz-török háború színteréről, azaz a Prut fo
lyón inneni és túli Moldváról. Végül mindezeket F. 
Müllernek Magyarországról 1792-ben készített, Sándor 
főherceg nádornak ajánlott térképe zárja.

Széchényi tórképadománya képezte az 1939-ben 
felállított Térképtár alapját, azt a magot, amelyből a 
mai - mintegy 198.000 egységet számláló, - felbe
csülhetetlen értékeket tartalmazó gyűjtemény kifejlő
dött. E mag minőségi összetétele azonban ma is hoz
zájárul a gyűjteményünk nemzetközi elismertségéhez.

Kiállításunk december 31-ig várja a térképek iránt 
érdeklődőket!

Patay Pálné
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SZÍN-KÉP-TÁRLAT a drámaíró Nádas Péterről

Egy kiállítás története

Február elejére kiürültek a vitrinek a Színháztörténeti 
Tár katalógus folyosóján. Meg kell tölteni! A feladat az 
enyém lett. De mivel?

Felvetődött az ötlet: mutassuk be az ötvenedik évé
be lépő Nádas Pétert! S mert az osztály színháztörté
neti, természetesen a színművein keresztül!

Bevallom, nagyon (rajongva és teljes azonosulási 
készséggel) szeretem Nádas írásait. Színművei külö
nösen közel állanak hozzám. Innen az ötlet érzelmi in
díttatása. S hogy egyazon esztendőben születtünk, az 
már csak ürügy. A kerek ötvenes!

Ki gondolta volna akkor, hogy másfél hónap múlva, 
- mire nyitni készültünk a "tárlatot", - országos elis
merés, a Kossuth-díj ennyire időszerűvé emeli a vá
lasztást?

Elfogódottan és lelkesen fogtam hozzá a munká
hoz. Két gondolat sarkallt. Az egyik: hogy az adott, 
kicsiny térben sikerüljön visszaadni Nádas szellemi 
auráját, - remélve, hogy ezzel felkelthetem a látoga
tókban a kíváncsiságot a színművek alaposabb meg
ismerésére. A másik: hogy Nádas Pétertől néhány 
fényképen és szövegkönyvön túl más nincs a gyűjte
ményben, jó lesz hát így-úgy gyarapítani a róla szóló 
dokumentumokat.

Az utóbbi gondolat valóra váltásakor kezdett izgal
massá válni a munka. A nyomozás feszültsége mellé 
társult a kapcsolatteremtés élménye, hiszen fel kellett

keresnem csaknem mindenkit, aki részt vett a színmű
vek bemutatásában: rendezőket, díszlettervezőket, dra
maturgokat és a színházakat, - ki mivel tud segíteni?

Legelőször meg kellett találnom magát az írót, akiről 
tudtam: nehezen megközelíthető, hátha tiltakozik is az 
ötlet ellen? De nem. Alig hittem: rábólintott az elkép
zelésre. Úgy látszik, - később maga is bevallotta egy 
rádióbeli interjúban, - az ötvenedik év kissé kibillent 
mindenkit a szokott életviteléből.

Vajon hogyan fogadják ostromló kéréseimet a szín- 
házcsinálók, akik együtt dolgoztak vele? És csoda 
vonzott csodákat: bárki, akit megtaláltam, szíwel-lélek- 
kel segített. Tudtam, nem másnak szól a készség és 
jóindulat, mint magának Nádas Péternek.

Telefonok és találkozások adtak egyre többet: szel
lemi töltést a beszélgetések során, amellyel még kö
zelebb férkőzhettem Nádas gondolataihoz a színház
ról; megerősítést formai elképzeléseimben; újabb kap
csolatokat, ahonnan újabb anyag kerülhetett elő; és 
rengeteg hasznos ötletet. Megnyíltak az utak egymás 
felé, és megnyíltak a "ládafiák": előkerültek az évek 
óta eltemetődött rendezőpóldányok, díszletvázlatok, 
feljegyzések, műsorfüzetek, fényképek.

Ideges, zavaros, bosszúságoktól sokszor rosszked
vű, vagy éppen közönyösségbe hajló életünk közepén 
egy sziget lett számomra ez a munka. A szeretetet 
éreztem, amely az író személye felé irányulva nekem 
segít, az együttgondolkodás melegét, amely előrevisz. 
Mert a rendezők, a tervezők, a színházi titkárok, a fo
tóművészek, és még sokfelól mindenki más, - köztük 
intézményünk Kiállítási és Grafikai Stúdiójának lelkes 
és megértő gárdája - egyöntetűen úgy érezték, hogy 
ennek a kis kiállításnak meg kell lennie!

Ezeknek az embereknek és élményeknek köszönhe
tem, hogy három héten át, amíg az anyag gyűjtésé
vel, összeállításával és megtervezésével foglalkoztam, 
boldog és izgalmas napokat éltem. A kiállítással járó 
elmélyülés, a számomra fontosat létrehozó munka jól
eső boldogságát kaptam - közvetve - Nádas Pétertől 
ráadásnak arra, amit olvasva, vagy a nézőtéren ülve 
írásai és színművei adtak.

Azt szeretném, hogy mindenki, aki látja a kiállítást, 
kapjon ebből az érzés-élményből valamennyit! Éppen 
ezért külön öröm, hogy sikerült öt bemutatójának tel
jes videofelvételét megszerezni. így együtt, egymást 
kiegészítve: a holt anyag a tárlókban, és a színházat 
visszaidéző, a gondolatokat óletrekeltő előadások mű
sor szerinti vetítése a videokószülóken, - talán azok
nak is ízelítőt nyújtanak Nádas színpadra képzelt vilá
gából, akik eddig kevéssé, vagy egyáltalán nem is
merték. És remélem, azoknak is nyújt valamiféle él
ményt: az újraidézós élményét, egy újbóli elmerülést a 
tiszta szavak és a tiszta gondolatok közé, akik jól is
merik.

Bódis Mária
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Húsvéti kiállítás a Kézirattárban

Az ünnep közeledtével rendeztük meg ezt a kiállí
tást, mely a Kézirattár 6. szinti tárlóiban látható. Szá
mos, erról szóló eredeti kézirat, kódex, fakszimile van 
birtokunkban, ezekből állítottunk ki most - a teljesség 
igénye nélkül - néhányat. Arra törekedtünk, hogy a ki
állított kéziratok lehetőleg minél szélesebb időt ívelje
nek át, - így mutatva be a Nagyhét és a Húsvét örök 
aktualitását, mely minden kor minden emberéhez szól. 
A három tárlóban - egymástól jól elkülönftve, - külön
böző korok alkotásait szemlélhetjük, amint más-más 
módon, de ugyanazzal az alázattal közelítenek a té
mához.

Lássuk most az egyes tárlókat, számozásukat a fő
lépcsőháztól kezdve!

I. tárló - középkori anyag, kivétel nélkül fakszimilék.
Ómagyar Mária-Siralom. A mindnyájunk számára is

mert remekmű a Leuveni-kódexben található, ma a 
Kézirattár tulajdona. A felfeszftett fia sorsán kesergő 
Mária fájdalmát megrendftően önti szavakba az első 
fennmaradt magyar - és egyben finnugor - nyelvű 
vers.

Krisztus sírbatétele és az asszonyok a sírnál. Pray- 
kódex, XII—XIII. sz. Színezett tollrajz.

Golgota; Missale Romanum, corvina, XV. sz. (Vati
káni Könyvtár). A keresztre feszítést ábrázoló jelenet a 
mise főimádságát, a kánont díszítette. A kötetet Bu
dán illusztrálták 1488-1490 között. A kereszt lábánál 
három glóriás nőalak támogatja az ájultan lehanyatló 
Máriát Hátrébb a glóriás férfialak, Szt. János apostol.

"Krisztus feltámada” kezdetű himnusz nógynyelvú tö
redéke, 1430 körül. Magyar, cseh, lengyel, német 
nyelveken írták; a hetvenes években kötéstáblából áz
tatták ki.

A feltámadt Krisztus. Mátyás-graduále, corvina, XV 
sz. A graduále a mise énekelt részeit magában fogla
ló, egyházi énekeskönyv. A kiválasztott kép a kötet 
címlapja. Háttérben a főeseményhez, Krisztus feltáma
dásához kapcsolódó történések: Krisztus megjelenése 
Mária Magdolnának, Szt. Péternek, az emmauszi tanít
ványoknak. Közóptájon a kenetet vívó asszonyok. 
A keretdísz sarkaiban a feltámadás előképei: Jónás 
szabadulása a cethal gyomrából, Sámson Gaza váro
sának kapuszárnyaival, a száreptai özvegy fiának és a 
naimi ifjúnak feltámasztása.

A feltámadt Krisztus - Halotti beszéd. Pray-kódex, 
XII—XIII. sz. A színezett tollrajz alatt a húsvét örömé
nek, az Exsultet, melyet a húsvéti gyertyának mint a 
feltámadás szimbólumának felszentelésekor énekelnek 
el.

A fájdalmas anya. Egri Hóráskönyv, XV-XVI. sz. 
A hóráskönyvek a középkorban a világi hívek számá

ra készült imakönyvek, többnyire gyönyörűen díszítve. 
Az itt kiállított mű eredetijét az Egri Fóegyházmegyei 
Könyvtárban őrzik. A bal oldali lapon levő kép a ha
lott fiát ölében tartő Máriát ábrázolja.

Krisztus feltámadása (Krakkó, Jagelló-könyvtár). II. 
Ulászló imakönyve, XV. sz.

Imádság a megfeszített Krisztushoz. Kriza-kódex, 
1532. Nyelvemlék. Garay Pál, domonkos szerzetes írá
sa, Kriza János révén került az Akadémiai Könyvtárba. 
Az egész kötet imádságokat tartalmaz.

II. tárló - XVII—XVIII. századi, eredeti kéziratok.
Virágvasárnapi antifóna. Eperjesi Graduál, 1635. Az

eperjesi evangélikus magyar egyház használatában ál
lott. Zenei anyaga jelentős, különösen többszólamú 
kórusai. A kinyitott oldalak a virágvasárnapi bevonu
lásról szólnak.

Krisztus az olajfák hegyén. Stammbuch (emlék
könyv), XVII—XVIII. sz. eleje, Adrián Collaert, antwerpe
ni mester színezett rézmetszeteivel.

Passió. Beszédek és elmélkedések Jézus szenvedé
séről, XVII/XVIII. század.

A fájdalmas anya. “Panis quotidianus" - a "lélek 
mindennapi kenyere, vagyis naponkénti könyörgés" - 
1821-ben szerkesztett imakönyv, kinyitva a "Mater Do- 
lorosa"-nál.

Passió. XVIII. sz. Evangélikus templomokban éne
kelték. Magyarországi szlovák kézirat, a János- és a 
Máté-passiót tartalmazza.

"Húsvétra való énekek". Magyar protestáns énekes- 
könyv töredéke, XVII. század.

Főnix. Mártonfalvi Sámuel: Lilium Sáron c. elmélke
déseket és imádságokat tartalmazó könyve 1710-ből 
való. A hamvaiból újjáéledő főnixmadár Krisztus feltá
madásának jelképe.

A feltámadt Krisztus Gebetbuch (imakönyv). XVIII. 
sz. Német nyelvű. A föltámadt Krisztust ábrázoló rajz 
ceruzával készült.

III. tárló - XX. századi alkotások.
Babits Mihály: "Eucharisztia" és "Ájtatos beszéd hús- 

vétra" c. verseinek eredeti kéziratai, valamint a Szt. 
Bonaventura által írt "Ének Krisztus irgalmáról" műfor
dítása.

Kiválóan illusztrálja mindezt a közelmúltban elhunyt 
Buday György Mauriac: Jézus élete c. regényéhez ké- 
szftett fametszet-sorozata, melyek közül néhányat a 
tárlóban kiállítottunk.

A kiállítás plakátján: Levétel a keresztről - Pray-kó
dex. XII—XIII. sz., színezett tollrajz.

A kiállítást a Kézirattár munkatársai rendezték.
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Le livre de la pierre. A kő könyve

Pierre Székely kiállítása Ars Llbrorumban 
1992. március 20. - április 20.

Pierre Brochand úr, Franciaország magyarországi 
nagykövete nyitotta meg Pierre Székely kiállítását a 
könyvtárban a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából, 
majd Somlyó György szólt a szobrászművészről.

A Kézirattár anyagából Major Rita válogatott levele
ket, személyes dokumentumokat, szobrok történetét 
dokumentáló anyagokat.

A kiállítás magja egy könyv, - az Ars Librorum ha
gyománya szerint.

Ez a könyv a "kő könyve", és erről a különleges 
könyvről, a vele való találkozásról, történetéről számol
nék most be.

Vájná Márta (a művész volt felesége) kölcsönzött a 
kiállítás számára 2 csodaszép szobrot, több érmét, és 
ő adta a kezembe a kő könyvét is az anyaggyűjtés 
idején. Már a papír, a forma megragadott, és boldog 
voltam, mert hiszen kiállítássorozatunk mindig a 
"Könyvet" mutatja be.

A lírai, biblikus szöveget Jacques Blam, P. Székely 
költő barátja írta. A jeleket a szobrász kővé változtatta 
először, aztán álltak sorba, és alkottak folyamatot. Ez 
a folyamat, ami aztán a plakáton, katalóguson, meghí
vón is látható volt, sok mindent elmond a művészről, 
a művészetről, a világról.

Hogy: - állandóan alakul, 
hogy: - kapcsolódik múlthoz, jövőhöz, 
hogy: - egy jel magában is szólhat, 
hogy: - innen oda, és onnan ide is "olvasható", 
hogy: - születnek dolgok, és átalakulnak, 
hogy: - mindig minden lehetséges, 
hogy: - a lehetőség a művészeté és a művészet a 

lehetőségé.
Székely Péter 2 napot egyfolytában vezetett Párizs

ból, és hozta magával a kiállításra a "kávórajzok albu
mát", a szellemes, pikáns, kávéval rajzolt képeket, és 
a japán jelek könyvét, hogy bemutassa a könyvtárban 
a legújabb grafikáit is.

A hatalmas szobrok itt fotókon voltak láthatóak, ol
vashattuk Fr. Mittórand, A. Malraux, M. Marceau hozzá 
írt leveleit is.

A kamaratárlat sok érdeklődőt vonzott, hiszen a mű
vésznek ezt az arcát még nem láthattuk, sokáig emlé
kezetünkben maradnak a költő barát sorai is a kő 
könyvéből:

"Ha először is a követ szerettem, ennek oka csend
je volt, az emberek által beleírt csend..."

Pajor Ildikó
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MUNKATÁRSAINKRÓL

Beszélgetés Beöthyné Kozocsa Ildikóval, 
a Széchényi Ferenc emlékérem 

1992. évi kitüntetettjével
Ebben az évben április 29-ón negyedik alkalommal 

került sor ünnepélyes keretek között a Széchényi Fe
renc emlékérem átadására. Az idei kitüntetett Beöthy- 
né Kozocsa Ildikó, a Restauráló Laboratórium vezető
je-

- Kedves Ildikó! Először is gratulálok kitüntetéséhez 
a Híradó szerkesztősége nevében! Mindenekelőtt 
megkérdezem, hogyan került a könyvrestaurátori pá
lyára?

- Mindig vonzódtam az irodalomhoz, történelemhez 
és művészettörténethez. Művészettörténésznek készül
tem, de amikor érettségiztem, nem indult ilyen szak 
az egyetemen. Ezért a történelem-könyvtár szakot vá
lasztottam. Amint az várható volt, - bár a felvételi jól 
sikerült, - nem vettek fel. Apám tanácsára szakmát ta
nultam: a véletlen vezetett a könyvkötő szakmához. 
Egy kisiparoshoz kerültem, Mürschberger Ferenchez, 
aki szinte apai szeretettel foglalkozott a tanulóival. 
Megszerettem ezt a szakmát, és szakmunkásvizsga 
után, 1957-ben az OSZK-hoz kerültem restaurátor gya
kornoknak. Az egyetemmel már nem próbálkoztam.

Nyelvet tanultam, elvégeztem a középfokú könyvtá- 
rosképzőt, majd a fiam születése után a Pedagógiai 
Főiskola könyvtáros szakán letettem az államvizsgát. 
Akkor már a Restauráló Laboratórium vezetője voltam.

- Beszélne néhány nevezetes kódex restaurálásá
ról?

- Nehéz választani, de talán a corvinák restaurálása 
volt a legnagyobb élményem. Leginkább a lövöldi 
corvinát szerettem, bár ez ősnyomtatvány, különlege
sen szép reneszánsz kötésben. Az esztergomi Főszó- 
kesegyházmegyei Könyvtár tulajdonában van. A per
gamenhez mint anyaghoz, mindig vonzódtam, való
sággal tisztelem.

A Kézirattár "dozmati" kódexe volt 20 évvel ezelőtt 
az első nagy erőpróba. Most a kiállításon látható. 
A legutolsó pedig az Egyetemi Könyvtár Dante-kóde- 
xe, amelynek a restaurálásában részt vettem. Egyéb
ként az Egyetemi Könyvtár kódexeinek konzerválásá
nál kötetről kötetre "bábáskodtam", azaz irányítottam a 
munkát. Sajnos, a manuális munkára egyre kevesebb 
időm marad, mert a vezetői, szervezői, oktatói teen
dők nagyon lefoglalnak.

- Szakmájában milyen oktatói tevékenységet fejt ki?
- 20 éve tanítok. A tanítást akkor kezdtem, amikor 

még nem volt iskolarendszerűén megoldott a restaurá
torok oktatása. Könyvkötőket is tanítottam. 1981-ben 
részem volt a középfokú könyvrestaurátor tanfolyam 
elindításában, részt veszek a képzésben, oktatási

jegyzeteket írok. Ebben az évben már külföldi restau
rátorok továbbképzésével is foglalkozunk, pergamen
restaurálást tanítunk.

Ez anyagi haszonnal is jár a könyvtár és a restau
rátorok számára.

- Milyen publikációi jelentek meg a restaurálás té
maköréből?

- Leginkább a Könyvszemlében, a Könyvtárosban, 
az OSZK Évkönyvben és a Műtárgyvédelem című 
szakmai folyóiratban publikáltam cikkeket, tanulmá
nyokat. Társszerzője vagyok a Kastaly Beatrix szer
kesztette "A könyvtári állomány védelme és megóvá
sa" című könyvnek.

A pergamenöntós módszerünkről Szlabey Györgyi
vel és dr. Sípos Teréz vegyésszel együtt készítettem 
tanulmányt, amely az 1987-es nemzetközi ICOM kon
ferencia kötetében és a Restaurátor című nemzetközi 
szakfolyóiratban jelent meg.

- Milyen nemzetközi szakmai szervezet tagja?
- Tagja vagyok az ICOM (International Committee 

of Museums) "írott dokumentumok konzerválása" mun
kacsoportjának. Ez a nemzetközi szervezet három
évenként mindig más országban tartja konferenciáit. 
A munkacsoportok évente is tartanak összejöveteleket, 
ahol tervek, tanulmányok készülnek a "nagy" konferen
ciára. Ezekre a szakmai fórumokra igen ritkán jutok el, 
mivel önköltségesek, - még akkor is, ha előadást tart 
az ember, - és a részvétel igen sokba kerül, most ép
pen Jeruzsálemben, az Egyetemi Könyvtárban lesz a 
munkacsoport ez évi megbeszélése a pergamen
restaurálás témakörében. Valószínű, hogy az előadá
som nélkülem fog odautazni.

- Melyik kódexkiállítással kapcsolatos tevékenységé
re emlékszik vissza a legszívesebben?

- A legnagyobb örömmel a "Corvina program. Kó
dexrestaurálás 1982-1991" kiállítást rendeztem, mert 
ennek minden kötetét jól ismertem, hiszen évekig fog
lalkoztunk velük. Szinte mindegyik "személyiséggé" 
vált a szememben sajátos bajaival, a restaurálás prob
lémáival.

Nagy megtiszteletetós volt számomra a nemzetközi 
Corvina kiállítás rendezésében való részvétel, amikor 
feladatom volt minden kódex alapos megvizsgálása.

- Mik a további tervei?
- Szeretnék még néhány évig dolgozni. A kutató

munkáról szólva, szeretném összefoglalni a Corvina 
programmal kapcsolatos kutató-fejlesztő munka kísér
leti módszereit, eredményeit.

Riporter: Batári Gyula
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Apponyi Sándor Hungarica-katalógusa tükrében*

Az Országos Széchényi Könyvtár alapításának 190. 
évfordulóján nem véletlenül emlékezünk meg Apponyi 
Sándorról. Az ő életműve ugyanis a nemzeti könyvtárt 
alapító Széchényi Ferenc tervének szerves folytatása. 
Széchényi gyűjtői jelszava a Hungáriám et Hungaros 
volt. E szerint egyrészt a Magyarországra vonatkozó, 
másrészt a magyarországi szerzőktől és nyomdákból 
származó bármilyen nyelvű és kiadású műveket kíván
ta összegyűjteni. Kettős célkitűzéséből az utóbbit, a 
magyarországi szerzők és nyomdák alkotásait sikerült 
addig sehol fel nem található teljességben egy intéz
ményben egyesítenie. A másik feladat terén, a magyar 
vonatkozású külföldi nyomtatványok szélesebb körű 
felkutatásában és összegyűjtésében tervének folytatója 
Apponyi Sándor volt.

Nem érdektelen utalni arra, hogy Széchényi és Ap
ponyi életútja is számos rokon vonást mutat. Mindket
ten ősi nemesi családból származtak. A szellemi és 
tudományos élet legfejlettebb nyugati központjaiban 
győződhettek meg arról, hogy milyen elmaradottság 
tapasztalható e téren Magyarországon. Mindketten a 
Habsburg-házhoz lojális, fiatal mágnásokként politikai
közéleti, illetve diplomáciai tevékenységgel kezdték pá
lyájukat. Majd néhány óv múlva a közéleti szereplésről 
lemondva, magyarországi vidéki birtokukra vonultak 
vissza, hogy teljes mértékben a hungarica-gyűjtósnek 
szentelhessék magukat. S amikor később magas or
szágos méltóságokként - többek között királyi főka- 
marásmesterekkónt - ismét közéleti szerepet vállaltak, 
ilyen irányú feladataik lelkiismeretes ellátása mellett, 
továbbra is az önként vállalt elkötelezettséget, az or
szág szellemi értékeinek gyarapítását tartották fő fel
adatuknak.

Közös vonásként munkált mindkettőjükben a kultu
rális küldetóstudat, a tudományos közérdek szolgálatá
ban a mecónási szerep vállalása. Széchényi irodalmi 
alkotások közreadását tette lehetővé: így jelent meg 
XIV. Kelemen pápa állítólagos leveleinek magyar fordí
tása, valamint a parasztság művelődési lehetőségét 
szorgalmazó Tessedik Sámuel Dér Landmann in Un- 
garn című munkája.

Apponyi 1882 és 1889 között saját költségén végez
tetett ásatásokat lengyeli birtokán, és az így nyert 
12.000 lelettel vetette meg a szekszárdi múzeum alap
ját. Hogy a hungarica-gyűjtós terén mennyire hasonló 
módon jártak el, arra a későbbiek során konkrét ese
tekkel kapcsolatban fogunk utalni. Itt még csak annyit,

hogy mindketten tudományos értékű katalógusban tár
ták a hazai és külföldi közönség elé gyűjteményük ál
lományát.

Apponyi ma elsősorban Hungarica-katalógusa alap
ján ismert, pedig más munkákat is publikált. 1886-ban 
Ábel Jenő közreműködésével 2 kötetben jelent meg a 
veronai Nogarola család XV. századi tagjainak: Isotá- 
nak, Angélának és Zeneverának Apponyi által össze
gyűjtött irodalmi munkássága. E kötetet a szerző apai 
nagyanyja, Apponyi Antalnó Nogarola Teréz emléké
nek ajánlotta. Húsz óv múlva került ki a nyomdából 
az Apponyi család okleveleinek első kötete, amely az 
1241-1526 közötti okleveleket adta közre.

A legnagyobb tudományos visszhangot azonban a 
Hungarica-katalógus váltotta ki. Köteteit rendszeresen 
neves tudósok ismertették, értékelték. Apponyi életmű
vének legalaposabb móltatója Dézsi Lajos volt, aki az 
utolsó két kötet gondozását végezte. A recenzensek 
következetesen hangsúlyozták, hogy Apponyi nem
csak kiváló bibliofil, hanem sokaldalúan képzett tudós, 
aki könyveinek szerzőiről, a művek fordítóiról, illusztrá
toráról, valamint megjelenésének körülményeiről fontos 
megállapításokat és korrekciókat közöl. Számos pél
dával illusztrálták, milyen széles körű irodalmi tájéko
zottsággal elemezte és kommentálta az egyes szöve
geket. Csakis ezért tudott olyan felfedezésekre jutni, 
mint amikor Hans Sachs Ursprung des Behemischen 
Landes (Nr. 334.) című munkájával kapcsolatban fel
hívta a figyelmet arra, hogy a kötetben Buda 1541. 
évi bevételéről is megjelent egy vers. Több tucat 
ugyanilyen példát idézhetnénk, ha Apponyi tudo
mányos munkásságának a méltatása volna a célunk. 
Hasonlóképpen arra is, hogy gyakran egész kis érte
kezésekben fejtette ki kritikai észrevételeit a kérdéses 
művekben tárgyalt történelmi eseményekkel, vagy sze
mélyiségekkel kapcsolatban. S mivel a katalógusban 
említettekre személy- és helynévmutatóval is felhívta a 
figyelmet, katalógusa értékes történeti-művelődés
történeti kézikönyv nemcsak a magyar, hanem a kül
földi kutatók számára is.

E számtalan tanulmány ellenére is helytálló Gál Ist
vánnak az az 1968-ban publikált állítása, hogy a Hun- 
garica-gyűjtemóny keletkezéséről vajmi keveset tu
dunk. Még Apponyi Sándor családi levelezése, amely 
könytárunk Kézirattárába került, sem tartalmaz adato
kat e témáról. És mégis van egy hiteles forrás, maga 
a katalógus, amelynek személyes jellegű megállapítá
sai alapján megközelíthető Apponyi gyűjtőtevókenysó-

A Széchényi Ferenc emléknapon elhangzott előadás
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gének rekonstruálása. Ennek a mintegy 65 évig tartó 
munkának a tökéletes áttekintéséhez ez a forrás sem 
nyújt lehetőséget, bár több esetben a beszerzés szin
te valamennyi adatáról tájékoztat. A szerző személyes 
jellegű megnyilatkozásai azonban bepillantást nyújta
nak Apponyi egyéniségébe. Ez alkalommal csak né
hány jellegzetesebb példát idézhetünk ilyen jellegű 
megjegyzéseiből. De ezek a szemelvények is meg
győzően tárják elénk sokoldalú és kitartó munkáját, 
biztos ítéletét, kifinomult ízlését és fő életcélját. Hosz- 
szú élet adatott neki: 1844-ben született, és 81 éves 
korában, 1925-ben halt meg.

Apponyi diplomata családból származott. Nagyapja, 
Antal, és apja, Rudolf egyaránt nagykövetként képvi
selte az Osztrák-Magyar Monarchiát, elsősorban Pá
rizsban és Londonban. Apponyi tehát fiatalságát kül
földön töltötte. A neves klasszika-filológus, Elefánty 
Ferenc irányításával magánúton végezte középiskolai 
tanulmányait, és Budapesten magyar nyelven tette le 
vizsgáit. Majd a müncheni egyetemen - többek között 
- Ignaz von Döllinger professzor irányításával fejlesz
tette jogi és történelmi ismereteit. Rövid ideig attasé
ként szolgált. Majd apja halála után, 32 évesen visz- 
szavonult Tolna megyei lengyeli kastélyába, hogy bir
tokai gondozásának és tudományos munkájának 
szentelhesse minden idejét.

Korán jelentkező könyvszeretetót dédapjától, Antal 
Györgytől örökölte (1751-1817), aki Bócsben a híres 
családi könyvtárt kialakította. Méltó utódnak bizonyult 
a nagyapa, Apponyi Antal is. Ó atyja halála után e 
gyűjteményt testvéreitől igen magas összegért, 70.000 
forintért megváltotta, Pozsonyba szállíttatta, és az ott e 
célra emelt épületben felállfttatta. Nem rajta múlt, hogy 
nem sikerült a nagyszerű állományt közkönyvtárként 
üzemeltetni, s kénytelen volt azt nagy-apponyi családi 
kastélyában elhelyezni.

Apponyi Sándor családi kapcsolatai révén fiatalon a 
párizsi és londoni szellemi élet kiválóságait ismerhette 
meg. Köztük olyan neves könyvgyűjtőket, mint az 
idős Firmin Didót, aki Aldus Manutiusról írt könyvében 
a fiatal Apponyitól kapott tájékoztatásra is utalt. Mint a 
British Museum könyvtárának gyakori látogatója, Ap
ponyi nyilván kapcsolatba került az itt dolgozó, kiváló 
magyar referenssel, Thomas Wattsszal, aki a magyar 
anyagot külön gyűjteménybe egyesítette. Apponyi lon
doni gyűjtőtevókenysógéről szemtanúként Rónay Já
cint tájékoztat, aki 1850 és 1866 között emigránsként 
Londonban ólt. Egy alkalommal a neves antikvárius 
Quaritch üzletében érdekes hungaricákra bukkant, de 
nem vásárolhatta meg őket. "Az osztrák nagykövet fia, 
Apponyi gróf alkuszik azokra, vele nem versenyezhe
tek." - írta naplójába 1864. november 23-án.

Apponyi párizsi és londoni tartózkodása alatt nem
csak gyűjtött és kapcsolatot teremtett antikváriusokkal, 
hanem francia nyelven megkezdte könyvei tudo
mányos feldolgozását. Később e munkát németül foly
tatta, és az első két kötet anyagát magyarra is lefor- 
dfttatta. A katalógus első két kötete tehát magyar és 
német nyelven 1900-ban, illetve 1902-ben 125-125 pél
dányban jelent meg. A példányok nem kerültek 
könyvárusi forgalomba. Mint Széchényi, Apponyi is 
ajándékként küldte meg őket hazai és külföldi intéz
ményeknek, tudósoknak, barátoknak. Az újabb szerze

ményeit ismertető 3. és 4. kötet már csak német ki
adásban, 300-300 példányban jelent meg. Ezért olyan 
nagy ritkaság régóta ez a máig legteljesebb Hungari- 
ca-katalógus.

Apponyi csak teljes és szép példányokat vásárolt. 
Kötés nélküli könyvei számára Párizs és London leg
híresebb könyvkötőinél készíttetett arany díszítésű, ma- 
roquin-kötéseket. Nagy összegeket fizetett egy-egy 
ilyen kötésért, amint erre Werbőczy Tripartitum-kötetó- 
vel (Nr. 120.) kapcsolatban maga is utal: "Még 1862- 
ben Londonban vettem egy auctiónál, egy "shillingért", 
később árának százszorosáért köttettem be ... kék 
maroquinbe."

Az ízléstelenséget és hanyagságot Apponyi a koráb
bi tulajdonosokkal kapcsolatban sem tudta szó nélkül 
hagyni. Egyik köteténél (Nr. 1742.) megjegyezte: ..."ha 
az egykori tulajdonos bibliofil lett volna, akkor na
gyobb gondosságot ajánlott volna a könyvkötőnek, s 
nem teszi förtelmes lilaszínű monogrammját a címlap
ra."

Hasonló személyes vélemények olvashatók egyes 
könyvek szövegéről is. Az 1615. évi bécsi békéről 
megjelent, olasz nyelvű kiadványban (Nr. 1989.) pél
dául feltűnt Apponyinak, hogy egyik őse nem szerepel 
a meghatalmazottak között, és megjegyezte: "Csak a 
szegény Apponyi Pál járt rosszul, amennyiben For
gács kardinális és Pethe László mellett csak mint "Un 
altro Ungaro", (vagyis egy másik magyarként) említik."

Kritikáját rendszerint rövid tárgyilagossággal nyilvání
totta ki. Olykor azonban a humor, vagy irónia árnyala
tai vegyülnek megállapításaiba. Giulio Strozzi "La Ve- 
netia edificata" (Nr. 805.) című munkáját pl. a követke
zőképpen kommentálta: "mint a szerző egyéb költői 
produktumai, ez a munkája is jól megérdemelt fele
désbe merült." Volt, amikor már nem tudta leplezni 
negatív véleményét a szerző teljesítményéről, mint pél
dául Ottó Gryphius Pannónia supplex (Nr. 1940.) című 
művéről.

Gyakran a beszerzés körülményeiről tájékoztatnak e 
megjegyzések, s különösen precízen az olyan köny
veknél, amelyeket Apponyi fiatal korában kutatott fel. 
Még nem egészen 14 éves, amikor egy angol nyelvű 
munkát vásárol meg a költő és hadvezér, Zrínyi Mik
lósról (Nr. 2082.). Erről a következőket közli: "A kis 
könyvet 1857, vagy 1858-ban vásároltam". Majd meg
jegyzi a műről, hogy sok frázist is tartalmaz ugyan, de 
mégsem érdektelen tudni, hogy mit írtak és olvastak 
Angliában Zrínyi Miklósról halála évében.

Korai felfedezéseire Apponyi 40 óv múlva is büszke 
volt. Erről tanúskodik - többek között - katalógusa 
35. tételénél a következő megjegyzés: "A könyvet 
még 1858-ban, 14 éves koromban találtam London
ban, Westell antiquariusnak a Tottenham Court-on le
vő, sötét üzlethelyiségében, és 2 shillingért vettem 
meg." De mi is az a mű, ami a 14 éves ifjú érdeklő
dését felkeltette? A válasz eléggé meglepő: Laskai 
Osvát 15. századi ferences szerzetes latin nyelvű pré
dikációinak vaskos kötete. A Thuróczy-krónika brünni 
első kiadásának (Nr. 14.) megvételéről így szól a pre
cíz tájékoztatás: "Igen szép példány, melyet 1862-ben 
Londonban Molininál 6,10 fontért vettem, és később 
Capónál köttettem be."
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Több szempontból Is jellemző Apponyira az a meg
lehetősen hosszú elbeszélés (Nr. 2428.), mely szerint 
17 éves korában két napot töltött Lord Spencer kasté
lyában, Althorpe-ban, s míg a társaság rókavadásza
ton volt, ő a könyvtárban De Lassay márki egyik ma
gyar vonatkozású művét fedezte fel, s feljegyezte ada
tait. Több, mint 30 év telt el, amíg a könyvet fel tudta 
kutatni, és meg tudta szerezni.

Apponyi utazásai során mindenütt kutatott, s óriási 
öröme volt, ha fáradozását siker koronázta. Dézsi La
jos említi, hogy sehol annyi antikvár- és aukciós kata
lógust nem látott, mint a lengyeli kastélyban. Valóban 
felsorolhatatlanul sok híres angol, francia és olasz 
gyűjtemény aukcióján gyarapította Apponyi saját 
könyvtárát. Ha vételi szándéka nem járt eredménnyel, 
mindig újra próbálkozott, amint ezt a 2031. számú 
könyvének megjegyzése is bizonyítja: "Miután a köny
vet a Herrera-aukción elszalasztottam, nagyon boldog 
voltam, hogy évek múlva Bócsben újra felbukkanni 
láttam."

Az unikumokért többnyire igen jelentős összegeket 
kellett fizetnie. A neves germanista, Theodor von Ka
raján aukcióján vásárolt meg egy 8 leveles röplapot 
Bócs 1529. évi ostromáról (Nr. 216.), amely a meg
jegyzés szerint "az aukción a 60 forint 50 krajcár szo
katlanul nagy árat érte el." Ennek ellenére további, 
több, mint 20 hasonló ritkaságot szerzett meg Appo
nyi ugyanezen az aukción.

A leghumorosabb beszerzési történet Pócsváradi 
Gábor Compendiosa... descriptio urbis Hierusalem 
(Nr. 1638.) című művének leírásában olvasható. Appo
nyi egy aukción 200 frankos ajánlata ellenére sem 
tudta a művet megvenni. Pár nap múlva találkozott a 
könyv új birtokosával, Charles de Scheferrel, akitől is
mételten és minden módon meg akarta szerezni a 
művet. Nevezett azonban könyv helyett a következő 
baráti tanáccsal látta el: 'Tudja mit, Ön sokkal fiata
labb nálam; a halálom után a könyveim kalapács alá 
kerülnek, akkor megveheti a könyvet." Apponyi ne
gyedszázadig emlékezetében tartotta a tanácsot, s 
1900-ban, a Schefer-aukción nemcsak a Pócsváradi 
kötetet, hanem számos más hungaricát is megszerzett 
gyűjteménye számára.

Hogy milyen mélyen érintette Apponyit, ha egy fon
tos hungaricát soha nem tudott megszerezni, a maga 
sajátos módján arról is árulkodik a katalógus. Két 
esetben, más művek leírásánál lábjegyzet utal arra, 
hogy egy Janus Pannonius-kiadást és Hess András 
Budai krónikáját igen magas vételi ajánlata ellenére 
sem sikerült megszerezni (Nr. 127. és 1990.). Az utób
bi mű ismét Széchényi Ferencre emlékeztet. Ó ugyan
is 1792 és 1812 között megbízottai révén itthon és 
külföldön fáradhatatlanul kerestette ezt az első ma
gyarországi nyomtatványt. Újsághirdetést adott fel, 
majd a müncheni udvari könyvtárhoz, József nádor 
közvetítésével pedig a prágai Egyetemi Könyvtárhoz 
fordult a könyv bármi módon való megszerzése érde
kében. Mennyire hasonló a kutatószenvedóly és az ál
dozatkészség is Széchényinél és Apponyinál. S hogy 
miért? Mert a végső cél is azonos volt mindkettőjük
nél.

Sok méltató megállapította, hogy a nemzetközileg 
nagyra becsült és itthon igen magas tudományos és

állami kitüntetésekben részesített Apponyi a magán
életben szerény, barátságos, szellemes ember volt. Ez 
is kitűnik személyes jellegű megjegyzéseiből, amelyek 
talán meghökkentik azokat, akik tudományos műben 
naivnak ítélik az ilyen jellegű megnyilatkozásokat. Szá
munkra azonban éppen ezek a megjegyzések tárják 
fel a tetteket motiváló indítékokat. Ezért érdekes szá
munkra az ifjúkori barátról, Kálnoky Gusztávról írt igen 
meleg hangú visszaemlékezése, akivel Londonban 
képtárakat, antikváriumokat látogattak, egész könyvüz
leteket búvároltak át. Mindez egy olyan könyvnél ol
vasható (Nr. 971.), amelyik a Kálnoky-könyvtár aukció
ján került eladásra. "Hogyan tudott a szép könyveitől 
megválni?" - kérdezi Apponyi.

Számára ez elképzelhetetlen volt, mert neki a 
könyvgyűjtós nemcsak arisztokrata passziót, hanem 
kulturális küldetéstudata teljesítését is jelentette. Va
gyona - ma már összegszerűen szinte ki sem fejez
hető, - jelentős részét fordította arra a tervére, ame
lyet a katalógusban egyetlen megjegyzés (Nr. 1867.) 
sejtet: Tranquillus Andronicus "Ad optimates Polonos 
admonitio" (Krakkó, 1584) című művének mójtatása 
után olvasható a következő megállapítás: "Örülök, 
hogy Magyarországon fog maradni." Ez a jelentékte
lennek látszó mondat Apponyi burkolt, de legfonto
sabb vallomása. Végtelenül szerény közlése annak az 
elhatározásának, amellyel meg fogja akadályozni, 
hogy könyvei szétszóródjanak. Döntő bizonyítéka an
nak, hogy nem élete végén, halála előtt határozta el, 
hogy gyűjteményét a nemzeti könyvtárnak adomá
nyozza.

Céltudatos és kitartó munkájával Apponyi a követ
kezőket kívánta megvalósítani: Hungarica-köteteivel az 
ország szellemi kincseit gyarapítani, és ezzel a hazai 
tudományos munka feltételeit javítani. Egy tudo
mányos katalógusban a magyar történelem külföldi 
visszhangját feltárni és a műveket a világ minden ku
tatója számára hozzáférhetővé tenni. Apponyi e célo
kat nagy körültekintéssel és következetességgel való
sította meg. A jövőt is biztosító átgondoltságról tanús
kodik az az ajándékozási okirata is, amellyel 1924. 
szeptember 15-ón a "Bibliotheca Apponylana"-t a nem
zeti könyvtárra hagyományozta. Ez az együttes nem
csak a Hungarica-könyvtárt, hanem négy további 
gyűjteményt foglalt magában, mintegy 15.000 doku
mentum nagyságrendben. Pukánszkynó Kádár Jolán, 
a hagyaték egykori gondozója állapította meg, hogy 
Széchényi és Apponyi gyűjteménye között nincs 
számszerűleg lényeges különbség.

A Hungarica-katalógus ma világszerte ismert, rend
szeresen idézett mű. Számos kutató kézikönyvként 
használja. Hazai és külföldi könyvtárakban pedig az 
ott őrzött hungarica-anyag feltárásával folytatják Appo
nyi Sándor munkáját, mint pl. a jénai hungarica-kataló
gus szerzője, Karl-Heinz Jügelt.

Magát a gyűjteményt a nemzeti könyvtár ma is a 
lengyeli kastély egykori könyvtártermének a berende
zésében őrzi. Ebben a nem hivalkodó, de célszerűen 
kialakított, szép enteriőrben áll a gyűjtemény a kutatás 
rendelkezésére, s emlékeztet arra a patrióta Apponyi 
Sándorra, aki - nagy elődjéhez, Széchényi Ferenchez 
hasonlóan - vagyona jelentős részével és egy élet 
munkájával segítette elő az ország szellemi értékeinek 
és lehetőségeinek a gyarapodását.

Soltész Zoltánná

22



SAJTÓFIGYELŐ

Kiállítás a Várban 190 év értékeiről

Szellemi Kincsestárunk.
Az írott Kultúra továbbörökítése. 

Kiállítás a Széchényi Könyvtárban.

Tegnap délután a Budavári Palota F épületében 
Szabad György, a magyar Országgyűlés elnöke nyitot
ta meg azt a kiállítást, amely az Országos Széchényi 
Könyvtár 190 éves tevékenységét és kincseit próbálja 
meg átfogóan bemutatni. Bár az évforduló nem kerek, 
a szervezők úgy vélték, itt az ideje annak, hogy fel
mérjék, honnan is indultak. Egy könyvtár ugyanis tipi
kusan az az intézmény, ahol minden az elődök mun
kájára épül.

Széchényi Ferencet annak idején az a cél vezette, 
hogy a magyar szellem, a magyar toll termékeit őrző 
gyűjteményt alapítson. Életműve maradandónak bizo
nyult, országos intézménnyé lett, majd 1808-ban nem
zeti múzeummá bővült. Ezzel, ahogy ez nemzeti köz
gyűjtemények esetében történni szokott, mágneses 
erőteret hozott létre, magához vonva az országban 
rejtőző értékeket. Ezt a hagyományt ápolják és viszik 
tovább a könyvtár mai dolgozói is. Szerepük ma is 
ugyanaz: napi munkájukkal a nemzet írott kultúrájának 
továbbörökítósóhez járuljanak hozzá.

Somkuti Gabriella, a kiállítás egyik rendezője rámu
tatott: a nemzeti könyvtár nem egy a sok könyvtár kö
zül. Ez a könyvtár a nemzet írott emlékezetének hor
dozója, a nemzet legfőbb szellemi kincseinek gyűjtő- 
és őrzőhelye. Ezért van szoros összefüggés a társa
dalom állapota, a nemzettudat fejlettsége és a nemzeti 
könyvtár rangja és megbecsülése között. Hullám
hegyek és hullámvölgyek váltják itt egymást, s mindig 
az a korszak volt az előrevivő, amely a korábbi idő
szakok eredményeire építve tudott tovább lépni. Egy 
múltját nem ismerő, hagyományok nélküli könyvtár 
nem egyéb puszta hivatalnál, - de a csak a múlt 
örökségéből élni kívánó könyvtár sem más, mint élet
telen könyvhalmaz.

A Széchényi Ferenc gróf születésnapján megnyíló 
kiállítás célja bemutatni a könyvtár alapításának körül
ményeit, a könyvtár történetének meghatározó csomó
pontjait; válogatást adni az intézmény gyűjteményei
nek jellegzetes darabjaiból, legfőbb értékeiből; végül 
bemutatni a könyvtár mai arculatát, feladatrendszerét 
és szolgáltatásait, helyét az ország könyvtári rend
szerében, valamint a jövő fejlődési útját.

Az első terem, - mely az 1802-től 1984-ig, a Várba 
költözésig tartó korszakot öleli fel, - hivatott képet ad
ni az alapítás körülményeiről, majd a könyvtár további 
fejlődésének főbb állomásairól, az intézmény kapcso
latáról a nemzetközi és a hazai tudományos élettel, és 
szerepéről az ország közművelődésében.

A középső teremben a könyvtár gyűjteményei talál
hatók, melynek alapját a törzsgyűjtemóny, az úgyneve
zett modern könyvgyűjtemény, valamint a folyóiratok 
és hírlapok képezik. Ezt egészítik ki a kéziratok, a tér
képek, a plakátok és kisnyomtatványok, a zenei és 
színházi dokumentumok, valamint a mikrofilmek és a 
videók. A harmadik terem pedig a mai Széchényi 
Könyvtárat, annak nemzeti könyvtári funkciórendszerót 
és szolgáltatásait mutatja be.

A kiállítás tehát jól érzékelteti, hogy ez a gyűjtemény 
a nemzeti szellem kincsesháza, közel kétszáz eszten
deje ól, lélegzik és gazdagodik - mindenki hasznára 
és gyönyörűségére. Óvjuk és gyarapítsuk hát az elkö
vetkező századok számára is, hogy akkor is az le
gyen, aminek Széchényi Ferenc gróf szánta: a nemzet 
könyvtára.

Új Magyarország, 1992. ápr. 30.
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1848 ES A SAJTÓ

Az 1848-as magyar forradalom márciusi ifjúságának 
egyik legfontosabb követelése a sajtó szabadsága 
volt. Maga Petőfi Sándor 1848. március 14-ón a kö
vetkezőket írta naplójába: "Logicailag a forradalom 
legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége sza
baddá tenni a sajtót. Holnap ki kell vívnunk a sajtó
szabadságot." Irinyi József fogalmazta meg az Ellen
zéki Kör megbízásából a híres Tizenkét Pontot, mely
nek első cikkelye is sajtószabadságot követett az itt 
közölt formában: "Mit kíván a magyar nemzet? Legyen 
béke, szabadság, egyetértés. - 1. Kívánjuk a sajtó 
szabadságát, a cenzúra eltörlését."

Ezen kívánság megelőzi többek között a felelős mi
nisztérium és az "évenkénti országgyűlés Pesten" tör
ténő összehívásának a követelését. A Tizenkét Pontot 
és a Nemzeti dalt március 15-ón reggel Irinyi József, 
Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vasvári Pál a Hatvani utcá
ban lévő Landerer és Heckenast nyomdába vitte ki
nyomatni. Ezt azonban a nyomdász formálisan megta
gadta, hivatkozva az engedély hiányára. Ekkor hang
zott el Irinyi emlékezetes mondása: "Ezt a sajtót a nép 
nevében ezennel lefoglaljuk, s követeljük kézirataink 
kinyomatását." Landerer csak e felszólítás után tett 
eleget a kérésnek. Ezután az immár szabad sajtó első 
elkészült termékeivel meneteltek az összegyűlt tömeg
gel együtt a Nemzeti Múzeum elé, ahol a mindnyá
junk által ismert események történtek. Ugyanaznap 
délután még Táncsics Mihályt is kiszabadították budai 
börtönéből, ahová sajtóvótsóg címén került. Egyéb
ként nemsokára Petőfi javaslatára a Hatvani utcát Sza
bad Sajtó utcának keresztelték át.

A magyar történelem szempontjából igen nevezetes 
nap késő estéjén Petőfi Sándor már azt írhatta napló
jába: "Ma született a magyar szabadság, mert ma 
esett le a sajtórul a bilincs. Vagy van olyan együgyű, 
ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bár
mely nemzetnek szabadsága? Üdvez légy születésed 
napján, magyar szabadság!"

Az események után a magyarországi sajtótermékek 
már a cenzúra engedélye nélkül jelenhettek meg. 
A kivívott szabad sajtó egyik első terméke a "Mar- 
czius Tizenötödike", a forradalmi ifjúság március 19-ón 
megindított, radikális lapja, amelynek szerkesztője a 
Petőfi baráti köréhez tartozó Pálffy Albert író lett. A lap 
programjában egyebek között ezt olvashatjuk: "Egye
lőre is szívesen nyitjuk meg hasábjainkat, és házi or
gánumul ajánljuk azon lelkes ifjúságnak, mellynek első 
felléptére a siker a kivívott sajtószabadság." A lapnak 
olyan, napjainkban is ismert nevű munkatársai voltak, 
mint Egressy Gábor, Garay János, Görgey Artúr, Lisz- 
nyai Kálmán, Petőfi Sándor, Vajda János, Vas Gere
ben, Táncsics Mihály, és vidéki tudósítója, Tompa Mi
hály. A lap hasábjain többször republikánus eszméket 
valló írások is napvilágot láttak.

A forradalom ideje alatt megjelenő újságok közül 
okvetlen meg kell említeni a "Pesti Hírlap"-ot, melynek 
korábban egy ideig maga Kossuth Lajos volt a szer
kesztője. A szabadságharc ideje alatt a lapban megje
lent írások általában mérsékelten liberális szelleműek 
voltak, munkatársai a nemzeti átalakulás következetes 
hívei. A kiadvány egy ideig a kormány félhivatalos or
gánumaként szerepelt. Szerkesztésében 1849-ben Jó
kai is részt vett.

A forradalmi kormány hivatalos lapja az 1848. júniu
sában alapított "Közlöny" lett, Gyurmán Adolf szerkesz
tésében. A kiadvány fő célja a hivatalos rendeletek 
közlése volt. Kül- és belföldi tudósítások, az ország
gyűlésen elhangzott felszólalások is helyet kaptak, a 
harctéri hírekkel együtt. Ugyancsak a kormány lapja 
volt a "Nép Barátja", melynek szerepe a nép széle
sebb rétegeinek a tájékoztatását szolgálta. Szerkesztő
je Vas Gereben, de Arany János nevét is feltüntették 
közreműködőként. Petőfi több versét és Arany nyolc 
cikkét közölték többek között.

Meg kell emlékezni a Bajza József szerkesztésében 
kiadott "Kossuth Hírlapiról, melynek azonban valódi 
irányítója maga Kossuth volt, elég, ha csak annyit 
közlünk, hogy közel ötven vezércikke látott itt napvilá
got. Az alapításkor kifejtette: "Politicám iránya semmi 
helyzetben nem fog változni soha. Mert ez irány az 
igazság, nópjog, nemzeti önállás, s nemzeti szabad
ság iránya. Hírlapom ezen iránynak leszen orgánuma." 
A lap munkatársai közé tartozott Ábrányi Emil, Garay 
János, Hunfalvi Pál és Wesselényi Miklós.

Hosszan sorolhatnánk az 1848/49-es szabadságharc 
korszakának jelentősebb hírlapjait, de úgy gondoljuk, 
hogy az itt megemlített néhány korabeli újság példája 
érzékelteti azt a fontos szerepet, melyet a sajtó ját
szott azokban a történelmi időkben.

Batári Gyula 
Heti Hírhozó, 1992. márc. 12.
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Hogyan olvasnak a magyar gyerekek?

A Monitor- és az lEA-felmérések eredménye drámai 
Beszélgetés Kádárné Fülöp Judit tudományos kutatóval

A Gutenberg galaxis kialakulása óta az ismeretszer
zés legfontosabb útja a nyomtatott betű; ebben rejlik 
az olvasás óriási jelentősége, természetesen az olva- 
sástanftásé is. Mostanában sokasodnak az SOS-jelek 
a fiatal nemzedékek olvasási technikájának és kultúrá
jának aggasztó színvonattalanságáról. A baj már az is
koláskorban elkezdődik, ez derül ki összeállításunkból, 
illetve az Országos Közoktatási Intézet értékelési köz
pontjának 1991. márciusi felméréséből is, amely az ol
vasás és szövegmegértésre, a matematikára, valamint 
a számítástechnikára terjedt ki. A vizsgálat eredmé
nyének első összegzését nemrégiben ismertette az 
OKI értékelési központja. A három kiválasztott művelt
ségi terület közül az olvasás és szövegmegértés kér
déseiről beszélgettünk Kádárné Fülöp Judit tudo
mányos kutatóval, a felmérés egyik irányítójával.

Olvasáson három dolgot értünk. A hétköznapi írás
beli információforrások (például menetrend, használati 
utasítás, grafikon, jegyzőkönyv, stb.) használatának ké
pességét, az írott szövegből való ismeretszerzés (ta
nulás) képességét és az irodalmi szövegek értő-bele
érző olvasásának képességét.

- Milyen előzetes ismeretek birtokában láttak neki a 
vizsgálatnak?

- 1970 óta folytatunk reprezentatív tudásszintmóró- 
seket az olvasás körében. Akkor az IEA (International 
Association fór the Evaluation of Educational Ar- 
chievement) nemzetközi oktatáskutató társaság felmé
rése alapján megállapítottuk, hogy a magyar 10, 14 
és 18 éves tanulók gyengébben olvasnak, mint a fej
lett országok iskoláiban tanuló diákok. 1979-ben, 
1980-ban, 1986-ban egymással összevethető magyar 
olvasásfelméréseket végeztünk általános iskolai tanu
lók között. Ezek azt mutatták, hogy az értő olvasás 
képessége ezen a viszonylag alacsony szinten stag
nál, de nem romlik. 1970-ben a fővárosi gyerekek 
más városok és falvak tanulóinál magasabb átlagszín
vonalon olvastak. A városi iskolák eredménye jobb 
volt, mint a falusiaké. Az osztatlan iskolák teljesítmé
nye pedig felülmúlta a várakozást: úgy látszott, hogy 
ez az iskolatípus olvasáspedagógiai szempontból na
gyon is megállja a helyét.

- Mikor, mely évfolyamokra és hány tanulóra terjedt 
ki a felmérés?

- 1991 tavaszán az Országos Közoktatási Intézet 
értékelési központjának átfogó eredmónyvizsgálata ré
szeként két párhuzamos olvasásfelmóróst végeztünk. 
Egyikük az IEA második nemzetközi olvasásvizsgálata 
keretében folyt, erről rövidesen összehasonlító ered
ményeket kapunk. A másik az 1986-os Monitor olva

sásvizsgálat folytatása, és az utóbbi öt év eredmé
nyeinek alakulásáról ad képet. Évfolyamonként mint
egy háromezer tanuló tudását mértük fel az ország 
144 általános iskolájának harmadik, negyedik és nyol
cadik osztályaiban.

- A kapott adatok mennyire tekinthetők megbízha
tóknak?

- Az oktatás eredményességének nyomon követé
sére az utóbbi évtizedekben világszerte hiteles és 
megbízható tudásszintmérő eszközöket fejlesztettek ki. 
Az lEA-vizsgálatban egységes nemzetközi feladatlapo
kat használtunk, a Monitor vizsgálatban ezekhez ha
sonló, Magyarországon készült teszteket. Nemzetközi 
mintavételi sztenderdek szerint választottuk ki a vizs
gálatban részt vevő iskolákat. A mintavételi eljárás 
korrektsége szigorú feltétele volt annak, hogy az IEA- 
felmérés magyar adatai a nemzetközi elemzésbe be
kerülhessenek. Egyébként a közhiedelemmel ellentét
ben egyáltalán nem könnyű feladat a közoktatási 
rendszer eredményességének vizsgálata. Az értékelés 
és mérés a pedagógiában önálló tudományterület és 
szakma lett, ami ugyanannyira különbözik a tanításme
todikától, amennyire az orvoslásban a sebészet a bel
gyógyászattól. A pszichometria sok helyütt önálló 
egyetemi szak. A legfejlettebb országokban a ciklikus 
tudásszintmóréseket az utóbbi tizenöt-húsz évben in
tézményesítették, és elsősorban ezekkel mérik az álla
mi oktatási befektetések és oktatáspolitikai reformok 
hatékonyságát és hatását. Nálunk ezt az intézményesí
tést a legsürgősebben el kell végezni, különösen 
azért, mert a közoktatási rendszer lényegesen differen
ciáltabb és heterogénebb lesz, mint a központi állami 
irányítás idején volt.

- Milyen szövegekkel kellett a felmérésbe bevont 
tanulóknak megbirkózniuk? Általában milyen módszer
rel dolgoztak a kutatók?

- A Monitor felmérésben, - amelynek az eredmé
nyei már rendelkezésre állnak, - azonos szövegeket 
és feladatokat kaptak a harmadik, a negyedik és a 
nyolcadik osztályosok. Hat rövid (fél, másfél gépelt ol
dal terjedelmű) szöveget kellett elolvasniuk, s a hozzá
juk kapcsolódó - jórészt feleletválasztásos - kérdé
sekre kellett válaszolniuk. A hat szöveg elolvasására 
és a feladatlapok megoldására negyven percet kap
tak. Két szöveg hétköznapi írásbeli dokumentum volt, 
kettő az általános iskolai tankönyvek magyarázataihoz 
hasonlított, kettő pedig irodalmi jellegű volt. A felada
tok egy része egyszerű információkeresést írt elő, egy 
része a szöveg gondolatmenetének követését, egy ré
sze pedig az írói szándék megértését kívánta meg.
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A feladatok nem haladták meg a nemzeti alaptanterv
ben elemi foknak megjelölt - tehát 12 éves korig elér
hető - szintet.

- Milyeneknek látja az eredményeket?
- Drámainak. Ugyanis egy alacsony szinten való 

hosszú stagnálás után az eredmények az utóbbi öt 
évben romlottak. (Hozzáteszem: matematikában is.) 
A nyolcadik osztályosoknak mindössze 43 százaléka 
éri el a felhasznált teszteken kívánatosnak tekinthető 
80 százalékos küszöböt, amely a középiskolai tanulás
hoz szükséges lenne.

- Van-e az egyes településtípusok iskolái között kü
lönbség?

- Négy településtípus (Budapest, megyei város, 
egyéb város, község) és négy régió (Észak-Dunántúl, 
Dól-Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld) eredmé
nyeit külön is összesítették. Figyelemre méltó, hogy a 
budapesti iskolák átlaga a községi átlaghoz tart, és 
alacsonyabb, mint a többi városi rótegátlag. A régiók 
átlagai között egy kivétellel jelentéktelen különbségek 
vannak. Ez a kivétel Észak-Magyarország (Heves és 
Borsod-Abaúj-Zemplón megye), ahol a teljesítmény- 
átlag mintegy tíz százalékkal alacsonyabb, mint a töb
bi régióban. Persze tudni kell, hogy a települósrótege- 
ken belül nagy különbségek vannak az egyes iskolák 
között. Nemzetközi felmérésekből tudjuk, hogy ezek a 
különbségek jóval nagyobbak, mint az egy fejlett okta
tási rendszerben megengedhető lenne.

- Van-e a nemek között különbség?
- Van. A lányok minden szövegtípusban és minden 

korosztályban egy kicsit jobbak, mint a fiúk. Leg
kisebb az előnyük a hétköznapi dokumentumok olva
sásában (ezek szabály értelmező szövegek voltak), 
legnagyobb az elbeszélő szövegekben. Általános je
lenséggel állunk szemben, más országokban is így 
van ez. A különbség a magasabb iskolatípusokban - 
a gimnáziumban, a felsőoktatásban - tűnik el, illetve 
szakok szerint specializálódik: van, amiben a fiúk, 
van, amiben a lányok jobbak.

- Összegzésképpen mi az önök fő következtetése? 
Vajon a magyar közoktatást mennyire minősíti a tanu
lók gyenge teljesítménye?

- Az olvasás színvonala a közoktatást általánosan 
minősíti. Vagyis nem mondhatjuk, hogy csak az elemi 
olvasástanítással van baj, hiszen a testnevelést kivéve 
minden órán folyik olvasástanulás - írott jelek és szö
vegek megfejtése, értelmezése és előállítása. És hát 
persze a magyar közoktatás minősítéséhez meg kell 
várni az lEA-elemzéseket, mert ezek fogják megmutat
ni, hogy a nemzetközi összehasonlításban hogy ál
lunk. Mindenesetre érdemes eltűnődni az okokon, és 
megvizsgálni, vajon mi történik az iskolában és az is
kolán kívül, ami az olvasási kultúra - egyébként általá
nosan tapasztalt - alacsony színvonalát okozhatja. Itt 
most nem szólok a társadalmi tényezőkről, a tömeg
kommunikáció hatásáról, az olvasási szokásokról, bár 
ezekről is lesznek később elemzések. A tanítási mód
szerekre vonatkozó pedagógiai háttéradatok elemzése

is hátravan még. De az első benyomások azt mutat
ják, hogy a tanítási módszerek is ludasak az eredmé
nyekben. Feltűnő ugyanis, hogy nem minden szöveg
típusban egyforma a változás tendenciája.

A dokumentum típusú szövegek olvasási eredmé
nyei negyedik osztályban kismértékben még jobbak 
is, mint 1986-ban, bár a nyolcadikosoknál ebben a 
vonatkozásban is valamelyest csökkent a színvonal. 
Jelentősebb romlás az írásbeli magyarázatok megérté
sében mutatkozik, valamint - különösképpen - az iro
dalmi szövegek értő-beleérző olvasásában.

- Aki kicsit is ismeri az utóbbi évtized pedagógiai, 
módszertani és tankönyvírási divatjait, alig csodálkozik 
ezen.

- A munkafüzetek, munkatankönyvek előnyei és 
hátrányai mutatkoznak meg az eredményekben. Kevés 
olyan általános iskolai tankönyv van, amely a 10-14 
évesek ismeretfelvevő képességét és érdeklődését tu
domásul véve, a szakszerű leírás, a tónyközlós, a ma
gyarázat, a definíció, az összefoglalás, a tudományos 
érvelés olyannyira fontos szövegtípusait helyesen, tu
datosan és rendszeresen alkalmazva vezetné be a ta
nulókat az ismeretközlő szövegműfajok olvasásába - 
végső soron az önálló tanulás gyakorlatába. Ehhez 
hozzá kell tenni, hogy maguk a pedagógusok sem 
jártasak a "szakszöveg" olvasásának megtanításában, 
nemigen tudják, hogyan kell a tanulókat az önálló ta
nulásra rávezetni. Ebben közrejátszik a pedagógiai 
kultúra hanyatlása, a rossz felsőoktatási tankönyveken 
felnőtt pedagógusok tankönyvízlésónek elbizonytalano
dása, és az is, hogy a legtöbb általános iskolai tan
könyv segítség nélkül valóban nehezen tanulható. Mi
óta nincs szakmai felügyelet az iskolákban, egyre 
gyakoribb, hogy a tanórai munkát összefoglaló tan
anyagvázlat, ábra, táblakép, - ami korábban meg
könnyítette az otthoni tanulást és az órán elhangzottak 
felidézését, - nem jelenik meg a tanulók füzeteiben.

- Sorvad a szóbeliség, és rossz divatok terjednek.
- Egyre gyakoribb, hogy a tanórákon nem tanítás, 

hanem a munkafüzet kitöltése folyik, összefüggő ma
gyarázat és összefüggő szóbeli feleletek helyett az 
órán csak mondatok és mondattöredékek, rövid kér
dések és feleletek hangzanak el: az úgynevezett kidol
gozott nyelvi kód, vagyis az önmagában - a szituá
ciótól függetlenül - értelmes, összefüggő szöveg meg 
sem jelenik a tanórán. Divat lett például, hogy a gye
rekeknek a tanár, illetve a tanító nem olvassa fel az 
irodalmi művet, hanem azt csak otthonra adja fel. 
A közös olvasás és közös értelmezés élményét, - ami 
az olvasás megszerettetése szempontjából döntő je
lentőségű, - sok gyerek sem otthon, sem az iskolá
ban nem éli át. Elfelejtettük, hogy az irodalomolvasás 
nemcsak az író és az olvasó magánbeszélgetése (az 
is!), hanem az olvasók egymás közötti beszélgetésé
nek is kiindulópontja, hiszen a versben, a mesében, a 
novellában az író, s ezekről szólva, ezek ürügyén ta
nárként mi magunk is a gyermekhez, a másik ember
hez szólunk, megosztjuk vele gondolatainkat, ólet-
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tapasztalatainkat, tudásunkat, s arra biztatjuk, hogy ő 
is megossza velünk saját világórtelmezósót, érzelmeit, 
mondanivalóját. Vagyis Te, a fiatal és ón, az idősebb 
próbáljuk átívelni a lélektől lélekig feszülő távolságot a 
közös művészi élmény varázsában. Miközben ezt 
tesszük, anyanyelvűnket használjuk, s az használat 
közben csiszolódik, finomodik, s a kifejezés finomsá
ga maguknak a gondolatoknak és érzelmeknek a dif
ferenciálódását, fejlődését támogatja.

- Ha a közös olvasás és az olvasottakról való be
szélgetés élménye elmarad a tanítási órákról, az iskola 
legfontosabb funkciója vész el.

- így van. Mert mire is tanít az iskola? Babits így 
fogalmazta meg röviden s kimerítően: gondolkodni és 
beszélgetni. Az iskolában használt írott szövegeken 
mutatjuk be az ismeretek és az ólmónyek-órzelmek 
gondolatai összefogásának és nyelvi megformálásá
nak legjobb, követendő mintáit, ezek értő olvasására 
vezetjük rá tanítványainkat tanári segítséggel, és a 
minták követésére buzdítunk, azt gyakoroltatjuk, ami
kor a tanulók saját ismereteinek, tudásának, vélemé
nyének, élményeinek közlésére szólítunk fel: összefüg
gő szóbeli és írásbeli feleletet, vagy fogalmazást kérve 
tőlük.

- Mi a teendő?
- Receptet természetesen nem lehet adni. Nincs 

egyedül üdvözítő módszer, egyedül üdvözítő tan
anyag, királyi út. Jobb iskolákat kell csinálni, s ez 
most már az állam és az önkormányzatok, valamint a 
szülők és a pedagógusok közös gondja és felelős
sége. A szabadság megvan hozzá, hiszen sem a tan
tervi, sem a módszertani kötöttségek nem gátolják a 
pedagógust, hogy jobban alkalmazkodjék a gyerekek 
igényeihez és lehetőségeihez. De ez a szabadság na
gyobb felelősséget is ró a pedagógusra a tananyag,

a tankönyvek, a tanítási módszerek megválasztásá
ban. Jobban kell figyelni a gyerekek érdeklődésére, 
motiválásukra, ízlésük nevelésére. Jobb kapcsolatot 
kell tartani a szülőkkel, akik a pedagógus legfonto
sabb szövetségesei a nevelésben és a gyermek tanu
lásra fogásában.

- A jó iskolához több pénz is kell.
- Társadalmi összefogással kell megoldani, hogy 

minden iskolának legyen használható, jó könyvtára, 
gondos könyvtárosa. Társadalmi és tantestületi össze
fogás kell, hogy a művelt, gyermekszerető, jól tanító 
pedagógusok megmaradjanak a pályán, és műveltsé
gük órtékrendformáló legyen az iskolában. És hát per
sze az állam és a felsőoktatás feladata, hogy az olva
sásra, olvasáspedagógiára vonatkozó, immár hatalmas 
könyvtárakat kitevő tudományos és módszertani 
anyag valamelyes része magyar nyelven is hozzáfér
hetővé váljék, az olvasáspedagógiai kutatások intéz
ményi háttere megteremtődjék, illetve megerősödjék. 
Ennek az igénynek a megjelenítését és kielégítését is 
célozza a Magyar Olvasástársaság, amely a leg
nagyobb (öt földrészen sok százezer tagot számláló) 
nemzetközi tanító és anyanyelv-pedagógiai egyesület, 
az International Reading Association tagszervezeteként 
alakult meg, azzal a céllal, hogy egyesítse az olvasás
tanítással, olvasásra neveléssel, diszlexiával, gyermek
könyvkiadással és -terjesztéssel foglalkozó magyar 
szakembereket, és elősegítse az olvasáspedagógiai 
kultúra és az olvasáskultúra terjesztését. Az ügy jelen
tőségéhez méltón a társaságnak nemzeti könyvtárunk, 
az Országos Széchényi Könyvtár adott helyet.

P. Kovács Imre 
Köznevelés, 1992. 3. sz.
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