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KRÓNIKA

Együttműködési megállapodás 
az Országos Széchényi Könyvtár 

és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között
1992 tavaszán kereste meg Jakó Zsigmond pro

fesszor úr, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) 
elnöke az Országos Széchényi Könyvtárat azzal a ja
vaslattal, hogy hozzunk tető alá együttműködési meg
állapodást a Romániában megjelent hungarikumok bib
liográfiai regisztrálási munkálatainak összehangolására. 
Legfőbb törekvése, hogy olyan bibliográfiai műhely jöj
jön létre Erdélyben, amely a magyar nemzeti bibliográ
fiai rendszerhez csatlakozva, megfelelő színvonalú re
gisztrációt végez. Nyomatékosan kérte, hogy ehhez az 
OSZK szakmai tanácsadással, iránymutatással, az 
együttműködés betartásával és betartatásával járuljon 
hozzá. Első megbeszélésünket követően többször kon
zultáltunk vele és kijelölt munkatársaival, annak érdeké
ben, hogy pontosan tisztázzuk: eddig ki milyen munkát 
végzett, és a továbbiakban milyen feladatok elvégzését 
tervezi?

A Hungarika Dokumentációs Osztály vezetője, dr. 
Kovács Ilona a kurrens anyagok számbavételének 
módszereiről és a folyamatos kapcsolattartás lehetsé
ges formájáról készített összeállítást. Kertész Gyula, a 
Retrospektív Bibliográfiai Osztály vezetője pedig egy
részt összefoglalta a tervezett "Romániai magyar köny- 
vészet 1920-1944" munkálatainak lépéseit, másrészt ér
tékelő elemzést készített a gópiratos "Romániai magyar 
könyvkiadás" különböző óvköreiről.

A kölcsönös és részletes tájékozódás után megpró
báltuk körvonalazni az együttműködés lehetséges tar
talmát, a feladatok megosztását és a kölcsönös fele
lősségvállalást. Együttműködési tervezetek megvitatását 
és pontosítását követően, 1993. február 19-én került 
sor az alábbiakban közölt végleges szöveg elfogadá
sára és aláírására.

(Berke Barnabásné)

A megállapodás tárgya: 
hungarika bibliográfiai munkálatok

Annak érdekében, hogy a magyar nemzeti bibliográ
fiai rendszerben a Romániában megjelent hungariku
mok (könyvek és időszaki kiadványok) feldolgozása a 
lehetőség szerinti teljes körre kiterjedjen és megfelelő 
színvonalú legyen, az Országos Széchényi Könyvtár és 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület együttműködik az alább 
részletezett munkálatokban:

1. A kurrens hungarika bibliográfia munkálataihoz a 
Romániában megjelent magyar nyelvű, magyarról ro
mánra fordított, vagy Magyarországot érintő könyvek 
bibliográfiai adatait a felelős erdélyi munkatárs az 
OSZK által rendelkezésre bocsátott adatlapra írja. Az 
adatlaphoz mellékeli a könyv forrásoldalainak (cím
oldal, címlap vérző, borítófedél, kolofon, stb.) fotó

másolatát. Az összegyűjtött adatokat havi rend
szerességgel postán juttatja el az OSZK Hungarika Do
kumentációs Osztályához. A feladat ellátásáért felelős 
munkatársat az Erdélyi Múzeum-Egyesület jelöli ki.

Az adatlapokat és a kitöltésükhöz szükséges segéd
leteket az OSZK rendelkezésre bocsátja. A végzett 
munkáért az OSZK a szokásos adatlaponként tisztelet
díjat elszámolja.

2. Az OSZK az adatlapok és a forrásoldalak alapján, 
a szükséges revíziót követően rögzíti a tételeket a 
Hungarika adatbázisba, amelyből évenként állítja elő a 
bibliográfia kéziratát. Ezt követően az OSZK Nyomda
üzeme a megfelelő póldányszámban sokszorosítja a ki
adványt.

3. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megkeresi és felkéri 
a romániai magyar sajtó bibliográfiájával foglalkozó 
munkatársat az együttműködésben való részvételre. Az 
Egyesület által kijelölt munkatárs feladata a romániai 
magyar sajtó változásainak követése (új indulások, 
címváltozások, megszűnések), és ezekről a megfelelő 
bibliográfiai adatok szolgáltatása az OSZK számára a 
könyvek feldolgozásához hasonló módon. (Adatlap ki
töltése, a forrásoldalakról másolat megküldése.) A díja
zás a könyvekéhez hasonló módon történik.

4. Az OSZK adatbázisában feldolgozza a sajtótermé
keket, és azok az éves nemzeti bibliográfiai kiadvá
nyokban megjelennek.

5. Az adatgyűjtésnek és -szolgáltatásnak - ha erre 
mód van, - az 1990-től kezdődő időszakra is ki kelle
ne terjednie. Az OSZK örömmel venné, ha az 1990- 
1992. évkörök teljes anyagát megkaphatná. A meg
felelő honoráriumot biztosítani tudja. 1993-tól a munka 
folyamatosan haladjon!

6. A retrospektív feldolgozásnak az OSZK retrospek
tív bibliográfiai programjához kéne igazodnia. Erre kü
lön megállapodás megkötését javasoljuk akkor, amikor 
az OSZK alapozó munkáit követően a tényleges 
együttműködés aktuálissá válik.

7. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megfelelő munka
társat talált az 1954-től megjelent Román Nemzeti Bib
liográfia magyar címanyagának ellenőrzésére és kiegé
szítésére. Az Egyesület a személyi feltételeken kívül 
gondoskodik a munka elvégzésének anyagi fedezetéről 
is, ugyanakkor ragaszkodik az OSZK szakmai vezeté
séhez (személyes konzultáció biztosítása, a megfelelő 
szabályzatok rendelkezésre bocsátása).

8. A folyamatos munkavégzést mindkét fél ellenőrzi, 
s fennakadás esetén egymást értesíti.

Juhász Gyula Jakó Zsigmond
akadémikus, főigazgató elnök
az Országos Széchényi Könyvtár az Erdélyi Múzeum-Egyesület
részéről részéről
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AZ OSZK HÍREI

MEGALAKULT A KÖNYVTÁROSOK 
SALLAI ISTVÁN TÁRSASÁGA

Az Országos Széchényi Könyvtárban tartotta alakuló 
közgyűlését 1993. február 26-án a Könyvtárosok Sallai 
István Társasága. A Könyvtári Levelező/lap 1992. 
decemberi számában közzétett felhívásra közel 50 
- többségében idősebb, köztiszteletnek örvendő - 
könyvtáros jelent meg az első összejövetelen. Az üd
vözlő bevezetőt Juhász Gyula akadémikus, az OSZK 
főigazgatója tartotta, majd Fodor András Kossuth-díjas 
író, költő, az OSZK KMK munkatársa méltató és tartal
mas előadása következett a továbbélő Sallai Istvánról. 
(A Könyvtári Levelező/lap 93/2. száma közli a beszéd 
teljes szövegét.) Az alapszabály-tervezet és a munka- 
program vitáját a tervezeteket előkészítő Szente Ferenc 
főigazgató-helyettes vezette le.

Az elfogadott alapszabály szerint a Sallai István Tár
saság célja - többek között - a könyvtári hagyomá
nyok és a névadó emlékének ápolása. A Társaság 
tagja lehet minden olyan személy, aki a könyvtárak 
ügyei iránt érdeklődik, törekszik az új kezdeményezé
sekre, és őszinte véleménynyilvánítás szellemében 
ápolja a könyvtárosok közötti szakmai kapcsolatokat. 
Tagdíj évi 200- Ft-tól. A munkaprogramban - amelyről 
a Könyvtári Levelező/lap mint a Társaság fóruma, a 
közeljövőben részletesen is beszámol, - szerepel egy 
Sallai emlékkönyv kiadása, erdélyi könyvtárak megláto
gatása, a hazai könyvtárügy történetének megírása, 
stb.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a Sallai Ist
ván Társaság első elnökének Fodor Andrást, és első 
titkárának Gerő Gyulát.

A régi jó ismerősökkel találkozni mindig öröm, de 
még inkább az, ha ilyen nemes cél érdekében, egy új 
társaság megalakulása céljából jönnek össze alkotó 
szellemű könyvtárosok. - Ez az érzés hatotta át az el
ső közgyűlés résztvevőit, amikor búcsú kézfogásra 
nyújtottak egymásnak kezet. /pn

VÁRINÉ KUDELKA GENOVÉVA
(1946-1992)

Az 1960-as óvek egyik reggelén fiatal, megkülönböztetetten csinos, 
18 éves munkatársnőt köszöntöttek a könyvtárosi pulpituson az idős 
és kevésbé idős olvasók. És ettől kezdve megszokták, hogy mindig 
mosolyogva, legtöbb olvasót név szerint köszöntve várja őket Zsöni, 
akire rábízták olvasójegyeiket, kórócéduláikat, és gyakran aznapi 
gondjaikat is...

Éveken át így volt ez, az idő haladtával sem kopott meg Zsöni 
kedvessége, figyelme; mindig az első napokat idézte. S csak az idő 
hozta meg éjfekete, kontyba csavart hajába az első fehér szálakat...

Dr. Németh Mária vezetése alatt a Hírlaptárban Genovóva-Zsöni a 
legbiztonságosabb "bútordarabok41 közé tartozott. Később, kinőve az 
olvasótermi pult őrhelyét, a raktári katalógus gondos kezelője-gazdája 
lett.

A könyvtár új helyén, a Várban nem találta meg az ő termé
szetéhez való könyvtári hangulatot, számára a könyvtári "család" 
széthullt, szétdarabolódott szintekre, szobákra, végeláthatatlan hosz- 
szú, egyszínű folyosókra, csukott ajtókra. Kedvetlenül bolyongott az 
új helyen, és az 1980-as évek második felében fájó szívvel távozott 
közülünk, és most, 1992. november 26-án immár a földi létből is...

(Lakatos Éva)

Személyi hírek 
és változások 

1993. január 1. - február 28.
Új dolgozóink

Borsányi Teodor ügyvit. I. Raktári oszt., Fekete Attila 
szakaik. IV. Szakozó oszt., Gáspárné Soós Ibolya 
szakaik. III. Hungarika dók. oszt., György László ügy
vit. II. Raktári oszt. Kozáry Zsolt ügyvit. II. Raktári oszt., 
Nagypál László szakaik. IV. Raktári oszt., Nyíri 
Gyöngyvér szakaik. IV. MNB Sajtóbibl. szerk., Sándor 
Róka ügyvit. I. Hungarika dók. oszt., Schwarcz Jenő 
fm. Fölöspóld. közp., Somogyi András ügyvit. II. Nem
zetközi Csereszolg., Szopkónó Lázás Ibolya szakaik. 
IV. Könyvfeld. oszt., Zsiga László ügyvit. I. Raktári o.

Eltávoztak a könyvtárból
ÁTHELYEZÉSSEL:

Ármay Katalin szakaik. IV. Nemzeti Szakképzési Inté
zet, Gellén Miklósnó ügyint. III. mb. ov. Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, Müller Rodica szakaik. IV. 
Országos Közoktatási Intézet

A MUNKAVISZONY
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL SZŰNT MEG:

Lukáts Ivánné ov., Mezey László Miklós szakaik. IV., 
Pelczéder Zoltánná bm. II., Takács György szm. II., 
Tüske Emil szm. II.

ELBOCSÁTÁSSAL SZŰNT MEG:
Morvái Gyula szm I., Süveges Péter bm. I. 

NYUGÁLLOMÁNYBA VONULT:
Hlavanda József bm. II.

Kinevezés
- osztályvezető-helyettessé: Juhász András, 

Nemzetközi Csereszolg.
- csoportvezetővé: Palotás Endrónó,

Fölöspóld. közp.

Kitüntetések
A miniszterelnök javaslatára a Magyar Köztársaság 

elnöke... Kékl Béla írás- és könyvtörténésznek, az Or
szágos Széchényi Könyvtár volt főigazgató-helyettesé
nek... tudományos munkássága elismeréseként a Ma
gyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést 
adományozta. (MTI)

*

Arató Antal, könyvtárunk munkatársa - életművéért, 
a Kölcsey Ferenc Alapítványban végzett társadalmi 
munkájáért - Fehér Rózsa díjat kapott.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Az Olvasószolgálati és tájékoztató Főosztály 
1992. évi beszámolója

Olvasószolgálat, tájékoztatás
Az olvasószolgálati és tájékoztató szakterület nehéz, 

de eredményes évet tudhat maga mögött. A könyvtár 
beiratkozott olvasóinak száma - a középiskolások szá
mának másfélezres csökkenése ellenére is - messze 
meghaladta a tavalyi számot, ugyanilyen arányban nőtt 
a látogatók száma és a forgalom, főként a kézikönyv- 
tárak használata. A zsúfoltság az egyetemi vizsgaidő- 
szakok idején az elviselhetőség határán van, az OSZK 
folyosóin sokszor három-négy órán át várakoznak a 
bebocsátást kérő olvasók, olyanok is nagy számban, 
akik saját könyveiket használják, és éppen másutt is 
tudnának tanulni, - ha kellő számban lenne a főváros
ban este 9 óráig (szombaton is!) nyitva tartó, kényel
mes, kulturált könyvtár 80 ezres közkönyvtárral és a 
tömeges igénybevételt megfelelően kezelő könyvtári 
munkatársakkal. Az a közkeletű hit, hogy "itt minden 
megvan", olyan olvasókat is idevonz, akik másutt is, 
akár kölcsönzés révén is megkaphatnák a szükséges 
irodalmat. Nem túlzás azt mondani, hogy divat lett az 
OSZK-ba járni, az egyetemista társadalom egyfajta ta
lálkozóhelyévé vált, ennek minden előnyével és hátrá
nyával együtt. A könyvtárnak fel kell készülnie arra, 
hogy az egyetemisták növekvő számával párhuzamo
san az olvasók száma is tovább fog nőni, a középis
kolásokon kívül további korlátozásra más mód nincs 
és nem is lenne kívánatos, újabb szervezési, technikai 
és személyzeti eszközöket kell igénybe venni a zsúfolt
ság, a várakozási idő csökkentésére. Az 1993. év nyári 
vizsgaidőszakában már érvényesülniük kell javító el
képzeléseinknek.

A mérleg másik serpenyőjébe a szolgáltatási kör ki
bővülése, a számítógépes lehetőségek napi munkaesz
közzé válása kerül. A főosztályon évek óta egyre nö
vekvő mértékben használtunk különböző számítógépes 
eszközöket, floppy-szolgáltatásokat, CD-ROM bibliog
ráfiákat, az OSZK egyes kisgépes adatbázisait, de 
1992. szeptember 3-án a NEKTÁR online olvasói kata
lógusának üzembehelyezósével döntő fordulat történt: 
a számítógép már nem többletszolgáltatást nyújt az 
eddigi tájékoztatási eszközök mellett, hanem fő és 
egyetlen eszköze az OSZK meghatározó információs 
forrásaihoz, az új hazai dokumentumok betűrendes és 
szakkatalógusához való hozzáférésnek. A tájékoztatás 
és az olvasószolgálat érdekelt munkatársai részben a 
FECS által szervezett tanfolyamokon vettek részt szá
mítógépes előképzettségük figyelembevételével, és 
hasznosították napi munkájukban az ott tanultakat, de 
a főosztályon is folyik oktatás egyes adatbázisok, CD- 
ROM termékek hasznosításának begyakorlása céljából. 
Az 1991. évi kezdet után 1992-ben kibővült a rend
szeres információszolgáltatásba bevont számítógépes 
eszközök köre, de a számítógépes szolgáltatások ré

vén nyújtott információkért továbbra is csak kivételesen 
számítottunk fel munkadíjat. Ez a kísérleti időszak lezá
rult, a szolgáltatásokra a tapasztalatok szerint van fize
tőképes kereslet, munkatársaink, a géppark és az in
formációs eszközök alkalmasak széles körű, sokrétű 
szolgáltatási rendszer kialakítására és megvalósítására, 
az 1993. évben már számottevő és pénzügyileg is 
eredményes információszolgáltatási forgalomra számí
tunk. Minderre a személyi és a gépi feltételeken túl 
kedvező lehetőségeket nyújt az, hogy az óv végén a 
Műszaki Osztály VII. szintről való elköltözésével jelen
tős előrelépés történt az olvasószolgálati és a tájékoz
tató munkatársak elhelyezésében: egy nagy (kótabla- 
kos) és egy kis (egyablakos) szobát kaptunk, melynek 
révén - válaszfal építésével - három helyiséghez jutot
tunk. Javult az olvasószolgálati munkatársak eddig túl
zsúfolt elhelyezése, az olvasószolgálat vezetője külön - 
egy munkatárssal - szobát kapott, a Tájékoztató osz
tály vezetői feladatát is ellátó főosztályvezető a VII. 
szint északi szárnyába költözött a nagyrészt azon a 
szárnyon lévő tájékoztatói munkaszobák mellé, és 
ezen a szárnyon tudtuk kialakítani a főként a tájékoz
tatói munkát segítő számítógépes szolgáltatások külön 
munkaállomását is.

Valamennyi helyiségbe egyúttal bevezették az online 
olvasói katalógus és a CD-ROM eszközök elérését 
szolgáló helyi hálózatot.

A telefonhálózat is bővült három mellékvonallal.

Szervezet, szabályzat
A könyvtárhasználati szabályzat szövegét a Főigaz

gatói Kollégium július 17-i ülésén terjesztettük elő. 
A kollégiumon részletekbe menő vita után olyan állás
pont született, hogy a főosztály - a Különgyűjtemónyi 
Főosztály további adatainak felhasználásával - előbb 
az olvasók részére szolgáló könyvtárhasználati útmuta
tót készítse el, és csak ez után foglalja szabályzatba a 
követendő eljárást. A Főigazgatói Kollégium következő, 
december 14-i ülésén jóváhagyta a társfőosztályok 
szolgáltatásait is figyelembe vevő könyvtárhasználati 
útmutató szövegét a szükséges alaprajzok, kiegészítő 
részek, táblázatok elkészítésének munkaigénye miatt a 
kész kiadvány azonban csak az új óv első negyedévé
ben jelenik meg. Az útmutató folyamatosan egészül ki 
további mellékletekkel, információs bevezetőkkel.

A tájékoztató munka szabályzata és szolgáltatási 
jegyzéke 1993 első félévében készül el, ugyanis az in
formációs szolgáltatások gerincét képező számítógé
pes berendezések, a szükséges hálózat és a külső 
kapcsolatok csak ekkor állnak a kellő szinten - a meg
felelő tapasztalatokkal együtt - rendelkezésünkre.

A Főigazgatói Kollégium július 17-i ülésén egyes fel
adatok átcsoportosítására az olvasószolgálat és a tájé
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koztatás között javaslatot terjesztettünk elő. A javaslat 
megvalósítását személyi feltételeivel együtt a kollégium 
nem tartotta időszerűnek.

Általános feladatok
Az olvasószolgálat feladatait az ugrásszerűen növek

vő forgalom mellett is folyamatosan, rendben ellátta. 
A beiratkozott olvasók száma tovább emelkedett: 
24.059 (1991: 22.920), ebből kutatói olvasójegyet ka
pott 2.640 (1991: 2.415), a korábbi csökkenés tehát 
növekedésbe váltott át; az egyetemi-főiskolai hallgatók 
száma tovább növekedett: 12.521 (1991: 11.737), ez a 
beiratkozottak 52%-a, ezek között is növekedett a böl
csészhallgatók, tanárképzősök aránya. A középiskolás 
diákok beiratkozásának 1991. szeptemberében beveze
tett feltételekhez kötése miatt a beiratkozott 16 éven 
felüli középiskolások száma 377 volt (1991: 1.690). Bi
zonyosra vehető, hogy a kutatók számának növekedé
se összefüggésben van a középiskolások arányának 
radikális csökkenésével.

Tovább nőtt az olvasótermek igénybevétele. 
A 174.700 (1991: 158.560) olvasó mintegy kétharmad 
része vett igénybe raktári dokumentumot, 69.612 olva
só 193.939 könyvtári egységet (119.706 könyv, 56.251 
periodikum, 17.982 mikrofilm). (1991-ben: 69.255 ol
vasó 177.422 dokumentumot kért ki a raktárból.) 
A könyvkiadó állomás forgalmát növeli még a szinte 
állandóan kétszáz fólretóteli helyről kórt dokumentumok 
mennyisége. Ismét tovább nőtt az olyan olvasók ará
nya, akik csak saját behozott könyveiket, vagy a kézi- 
könyvtári könyveket, kurrens folyóiratolvasó lapjait 
használják (az arány 1991-ben 56%, 1992-ben már 
60% volt). Ennek megfelelően jelentősen megnőtt a kö
zkönyvtárakban és a kurrens folyóiratolvasóban igény
be vett dokumentumok száma. A raktári forgalmazáson 
kívül használt könyvek, időszaki kiadványok együttes 
száma becsült értékben meghaladja az 1,8 milliót.

A belsó kölcsönzés forgalma hosszú évek óta elő
ször jelentős csökkenést mutat: 22.832 igénylő kapott 
38.793 dokumentumot (1991: 28.978 igénylő, 48.112 
dokumentum). A csökkenés fő oka minden bizonnyal 
az, hogy a Magyarságkutató Intézet munkatársai távoz
tak a könyvtárból. Továbbra is gondot okoz ugyanak
kor a kikölcsönzött könyvek, folyóiratok megengedett
nél hosszabb ideig tartó kölcsönben tartása.

A belső kölcsönzés nyitvatartási idejét hétfőn és 
pénteken 1-1 órával növeltük.

Az olvasószolgálat keretében működő gyorsmásoló 
183.009 A/4 méretű másolatot készített (1991: 176.561), 
a bevétel 815.435,- Ft volt (1991: 687.774,- Ft). Az 
árak nem változtak, így a másolatok számánál jóval 
nagyobb mértékű bevótelnövekedós oka az volt, hogy 
a belső célú másolatok készítése a korábbiaktól eltérő
en jórészt a főosztályi titkárságon működő, másik má
sológépen történt.

A központi olvasó- és tájékoztató szolgálat kurrens 
feladatainak ellátása során:

- a könyvtár gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, a ka
talógusok használatával, forrásinformációkkal, továbbá 
tény- és bibliográfiai adatokkal kapcsolatban a tájékoz
tató könyvtárosok folyamatosan növekvő számú, sze
mélyesen és telefonon feltett kérdésre adnak választ. 
A központi tájékoztatásban így a délutáni, 13-16.30 óra 
közötti műszakban az eddigi hárommal szemben már 
négy kolléga munkájára van szükség. Ebben közreját

szott az is, hogy mindennapi munkaeszközzé vált a tá
jékoztató pulton elhelyezett számítógép, és szeptem
bertől az online olvasói katalógus, ami újabb feladatot 
jelent a munkatársaknak.

- Az írásbeli tájékoztatás során 548 ügyet gondoztak 
és intéztek el munkatársaink, ebből 192 külföldről érke
zett. A kérések részben érdemi bibliográfiai, faktográ- 
fiai, lelőhely-információra irányultak, részben pedig má
solási, fotózási, előkészítési és hasonló kérések voltak. 
Közlési díjat 30 alkalommal határoztunk meg, 249.880,- 
Ft értékben (1991: 45 alkalom, 280.080,- Ft), a régebbi 
művek újrakiadási hulláma lefutóban van. Az érdemi 
akták között mind több az olyan, amelynek elintézése 
során egy adott kérdéskör teljes hazai irodalmát össze 
kell állítani. A nemzeti könyvtári feladatokon túlmenő, il
letve munkaköri lehetőségeinket meghaladó informáci
ós munkákért (bibliográfiakószítés, témafigyelés, számí
tógépes keresések, stb.) az érvényben lévő könyvtári 
rendelkezések figyelembevételével megkezdtük a mun
kadíjak felszámítását, ennek jegyzékbe foglalása és a 
szolgáltatási lehetőségek megismertetése lehetséges 
megrendelőinkkel az 1993. év első felének feladata 
lesz.

- Az olvasótermekben szolgálatot teljesítő tájékoz
tató könyvtárosok egyre kevésbé tájékoztatnak, mind 
több idejüket veszi igénybe a technikai szintű útbaiga
zítás, az egyre növekvő számú igénybe vett kézikönyv 
visszaosztása, a nagy forgalomban óhatatlanul fellazu
ló olvasótermi rend fenntartása.

Az érdemi szaktájékoztatás színhelye mindinkább a 
központi tájékoztató pult lesz, ahol a katalógusok és a 
tájékoztató segédkönyvtár mellett immár a különböző 
számítógépes eszközök is rendelkezésre állnak.

- Az olvasótermi kózikönyvtárak 1.060 mű 1.218 kö
tete volt (1991: 1.509 mű 1.689 kötete). A nyári zárva- 
tartás alatt újabb jelentős állománykivonást hajtottunk 
végre az általános olvasóterem legtöbb területén, ki
sebb mértékben pedig a többi olvasóteremben is, 
mintegy 4.000 kötet került ki ezáltal a kózikönyvtár állo
mányából. Egyes szakterületeket átcsoportosítottunk, 
így elegendő hely van a kózikönyvtárak folyamatos fel
újítása során beszerzendő, vagy a raktárból áthelye
zendő művek számára.

A kézikönyvtári állomány rendezésére, felfrissítésére, 
a fölösleges művek kivonására azért is szükség van, 
mert megkezdődött és 1993-tól fokozott ütemben foly
tatódik a kézikönyvek példányadatainak nyilvántartása 
a NEKTÁR-ban, ezáltal az online olvasói katalógusban 
is. A főosztály munkatársai az 1991. novembere óta 
megjelent, a NEKTÁR adatbázisban már nyilvántartott 
hazai könyvek példányadatainak bevitelével kezdték 
meg a munkát, és közreműködtek a követendő mun
kafolyamat kidolgozásában is. - Az olvasótermi kézi- 
könyvtárak anyagából 1.426 kötetet vállalt az OSZK kö
tészete (I—IV. együtt: 1.106 kötet, hírlapolvasó: 320 kö
tet; 1991: 1.243 kötet).

- Folyamatosan fejlesztettük az olvasószolgálati és a 
tájékoztató munkát segítő katalógusokat, nyilvántartá
sokat (különböző kézikönyvtári katalógusok, folyóirat
cikk-katalógus, recenziókatalógus, tónykatalógus, port- 
rókatalógus, sajtótörtóneti kartoték, tómaszám-nyilván- 
tartás, hírlaplelőhely-jegyzék, analitikus katalógus, stb.). 
Átdolgoztuk az általános olvasóteremben elhelyezett 
egyetemi-főiskolai jegyzetek katalógusát, az anyag be
tűrendes nyilvántartását elhelyeztük a könyvkiadó állo
máson is.
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A központi tájékoztató szolgálat rendelkezésére álló 
számítógépek felhasználásával az alábbi szolgáltatáso
kat végeztük (az óv első felében a korábbi napi ötórás 
időtartamban, szeptembertől az online olvasói kataló
gus üzembehelyezésétől gyakorlatilag a teljes nyitvatar
tási idő alatt):

- az online olvasói katalógus felhasználásával kere
sés az utolsó év hazai anyagában, az olvasók útbaiga
zítása a katalógus használatánál;

- CD-ROM bibliográfiák, lexikonok, kézikönyvek 
használata (Books In Print Plus, Ulrich’s Plus, Informa
tion Finder, MLA International Bibliography, Biography 
Index, Reader's Guide, Deutsche Bibliographie, stb., 
legújabb gyarapodásként a PRESSDOK sajtófigyelő 
CD-ROM változata);
- a PRESSDOK sajtófigyelő szolgáltatás már adat

bázisként is használható;
- a Kartoték nyilvántartó rendszer, továbbá a Mutató 

jogi adatbázis;
- az IIF keretében hozzáférhető OSZK adatbázisok 

(NPA, HUN), továbbá külső adatbázisok használata;
- az IIF rendszeren belül az elektronikus levelezés 

használata információközvetítés céljaira;
- az OSZK kisgépes rendszerei közül az MNB IKB, 

valamint a KATAL használata, amelyben a használat ta
pasztalatai nyomán keresői előtétprogram készítését 
kezdeményeztük.

A főosztály számítógépes tevékenységéről szóló be
számolóból nem maradhat ki Gyeszly Zsuzsanna, a 
Texas ALM University könyvtárosának neve, akit főosz
tályunk az Egyesült Államok Információs Hivatala által 
meghirdetett pályázat elnyerése révén fogadhatott 
1992. szeptember - 1993. május között. Az amerikai 
könyvtárak számítógépesítésében szerzett tapasz
talatával nagy segítségünkre van a módszerek megis
merésében, a megfelelő eszközök kiválasztásában és 
beszerzésében, és főként a tengerentúli információs 
munkakultúra hozzánk közvetítésében.

A központi (VII. szint) 
olvasó- és tájékoztató szolgálat 

speciális feladatai

Az egyetemi, főiskolai hallgatók könyvtári ellátásában 
érdekelt fővárosi nagy könyvtárak gazdasági helyzetük 
és a könyvtárosok növekvő szabadságideje miatt alig
ha bővíthetik nyitvatartási idejüket, így az együttműkö
dés kiterjesztésének nem volt esélye.

A beiratkozási ügyintézés számítógépes megvalósítá
sa a DOBIS/LIBIS program menetrendje szerint 1993. 
végére válik esedékessé. Ugyancsak későbbi feladat a 
könyvkiadói forgalmazás számítógépes megoldásának 
előkészítése a D/L program keretében.

A gyorsmásolás ügyvitelének javítására új nyomtat
ványt, egyértelműbb szabályokat alkalmazunk. A Volks
wagen Alapítvány révén az óv végén végre sikerült egy 
elsődlegesen könyvtári célú, nagy teljesítményű máso
lógéphez jutni, ami könyvkímólő eljárást alkalmazva, le
hetővé teszi a biztonságosan másolható könyvek köré
nek bővítését.

A használati példányokból álló jegyzetgyűjteményt új 
osztályozási rend szerint, folyamatosan fejlesztjük. (Már 
mintegy 2.600 egység.)

A kurrens folyóirat-olvasó anyagát a fontos új lapok
kal folyamatosan bővítjük. A gyűjtemény jobb elhelye
zéséhez új folyóirat-támaszokat helyeztünk el.

A magyar történettudományi információs feladatok 
ellátása során együttműködést kezdeményeztünk a 
Történettudományi Intézettel egyes bibliográfiai gyűjté
sek OSZK-beli hasznosítása érdekében, - egyelőre 
eredmény nélkül.

A magyar nyelvtudományi cikk-katalógus gyűjtése 
folyamatban van, a tájékoztató apparátus fejlesztése 
megkezdődött.

A bibliográfiai (referensz) adattár a folyamatos építé
sen túl kibővült az információs célú OSZK-aktákról ké
szült cédulák mintegy 500 darabjával. Egyik munkatár
sunk elkészítette az adattár mikrogópes visszakeresé
sére szolgáló eljárást, az adatbevitel megkezdéséhez 
még hiányoznak a gépi eszközök.

A forrástájókoztatási koordináció, az eszközfejlesztés 
feladatát mind fontosabbá teszi az a tény, hogy a 
könyvtárak - köztük is elsősorban az OSZK - fontos 
szerepet kell hogy vállaljanak az 1996. évi világkiállítás
ra való felkészülésben, a majdani látogatók fogadásá
ban, információellátásában, amint erre a Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumtól érkezett megkeresés is utal.

A magyar szépirodalmi sajtóanyag repertorizálásával 
kapcsolatos országos körű munkánkban a figyelembe 
veendő lapok jegyzékének összeállítását vállaltuk. Az 
MNB IKB számítógépes adatbázisát felhasználva vé
gezzük a munkát, a megszűnt lapok kiszűrése után 
1993 első negyedévében készül el a teljes jegyzék.

Az OSZK-ba érkező külföldi folyóiratok cikkeinek fel
vételét az irodalomtudományi és a történettudományi 
cikk-katalógusba felfüggesztettük mindaddig, míg a 
meglévő és a megrendelt CD-ROM bibliográfiák hasz
nosításának eredményeképpen egyértelműen be nem 
bizonyosodik a vállalkozás továbbépítésének szüksé
gessége. A személyi feltételek hiánya miatt 1993-ra to
lódik át két munka érdemi megkezdése, az előkészítő 
tevékenységen túlmenően: a kurrens nemzeti életrajzi 
adattár megtervezése, valamint a dokumentumokban 
lévő információs célú tartalmi elemek visszakereshető 
tárolására szolgáló program kidolgozása.

A főosztály az óv második felében a következő új 
számítógépes eszközökhöz jutott, illetve rendelhetett 
meg a kialakított online olvasói katalógus, továbbá a 
CD-ROM hálózat küszöbönálló létrehozása érdekében:

- 6 db XT számítógép olvasói terminál céljára,
- 4 db AT 386-os gép színes monitorral CD-ROM 

hálózat részére,
- 1 db lézernyomtató a főosztály szolgáltatásainak 

segítésére és kiadványainak előállítására,
- CD-ROM torony 21 meghajtóval, hálózatba kap

csolva.
A katalógustér e célra kialakított részén hat olvasó 

számára áll rendelkezésre az online olvasói katalógus, 
további egy számítógép a tájékoztató pulton szolgál 
erre a célra. A tájékoztató segódkönyvtárban kap he
lyet a CD-ROM hálózat olvasók számára biztosított, 
egyelőre három terminálja. A CD-ROM hálózat köz
pontja az óv végén kialakított számítógépes munkaállo
máson lesz (714-es szoba), ahol lehetőség nyílik a kü
lönböző adatbázisokból nyomtatás elvégzésére, floppy
ra való letöltésére is.

Ottovay László
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Melyik katalógusban 
kell keresni 

az 1991. októberétől 
Magyarországon 

megjelent könyveket?
Az utóbbi Időben egyre többen érdeklődnek a Könyvfeldol

gozó osztály munkatársainál, hogy egy 1991-ben, vagy 1992- 
ben Magyarországon megjelent könyv céduláját miért nem le
het megtalálni az "új" (1987-től Indított) olvasói és szolgálati 
betűrendes katalógusban? Vagy legalább azokban a szürke 
dobozokban szeretnék kikeresni az adatokat, amelyek a IV. 
szinten a narancs katalógus egyik kisasztalán díszelegtek, és 
gyorstájékoztató néven tartalmazták a feldoldozás alatt lévő 
kötelespéldányok Ideiglenes leírásait. Az egykori dobozok tar
talma végleges cédulák formájában régen be van osztva a ka
talógusokba. Újabb cédulák pedig nincsenek, ezért szüntettük 
meg a közkedvelt szürke dobozokat.

Sokak előtt, tehát még mindig nem elég közismert, hogy a 
kötelespéldányok feldolgozásában a NEKTÁR rendszer DO- 
BIS/LIBIS katalogizáló moduljának 1992. április 6-án történt 
bevezetése milyen Jelentős változásokat hozott. Az egyik vál
tozás a hagyomáyos cédulakatalógusokat érinti. A rendszer 
még nem szolgáltat automatikusan cédulákat, mert az ehhez 
szükséges programfejlesztés - bár dolgoznak rajta, - még 
nincs készen. Tehát az 1991. októbere óta beérkezett köte
lespéldányok céduláit a katalógusok nem tartalmazhatják, 
mert nincs miről cédulát sokszorosítani. Az azóta feldolgozott 
könyvek adatait azonban a VII. szinten a teljes nyitvatartási 
idő alatt bárki keresheti az online olvasói katalógusban.

A feldolgozó részlegek (az MNB Könyvek szerkesztősége, a 
Szakozó osztály és a Könyvfeldolgozó osztály) megfeszített 
munkával dolgoznak azon, hogy a "rendszerváltás" nehézsé
gei, a betanulásból és a számítógépes online feldolgozásra 
való átállásból adódó mintegy 5 hónapos lemaradást minél 
előbb felszámolják. A magyar könyvkiadás ugyanis nem vette 
figyelembe a kötelespéldányok feldolgozásában mlnálunk be
következett változásokat, és folyamatosan ontotta a könyve
ket. Amint sikerül elérni a "naprakész" állapotot, maradéktala
nul érvényesülni fog az online katalogizálás egyik iegfóbb elő
nye: a rendszerbe bevitt könyvek adatai már a feldolgozási fo
lyamat kezdetétől kereshetők, sokkal hamarabb tehát, mint 
régen, a hagyományos cédulakatalógusokból.

Baczoni Tamásnó

Kiegészítés 
Baczoni Tamásné 
mondanivalójához

A fentiekben leírt problémáról, különösen arról, hogy a DO- 
BIS/LIBIS katalogizálási modulja nem alkalmas nemzeti könyv
tári színvonalú katalóguscédulák és nemzeti bibliográfiai füze
tek kéziratának automatikus előállítására, több cikk és rövid 
közlemény jelent meg a könyvtári szaksajtóban, többek kö
zött az OSZK Híradóban és a Könyvtári Levelező/lap-ban is. 
Az OSZK katalógusainak helyzetéről, főként jövőjükről azon
ban valóban nem nyújtottunk még részletes tájékoztatást. En
nek oka az, hogy a feldolgozó részlegek elsősorban "alkalma
zói" a számítógépes rendszernek. A fejlesztésben Javaslat

tevői, konzultációs szerepük van. A fejlesztések (a teljes MNB 
adatbázis konvertálása a DOBIS/LIBIS-be, további alrendsze
reinek bevezetése, output programok véglegesítése, stb.) sor
rendjéről a NEKTÁR bizottság dönt. Sokkal több fejlesztői ka
pacitással, sokkal több eszközzel bizonyosan gyorsabban le
hetne eredményeket elérni, de azzal tudunk csak gazdálkodni, 
amink van. A költségvetés viszont nem kényezteti könyv
tárunkat.

Szeretnék idézni a főosztály 1992. évi beszámolójából an
nak érzékeltetésére, milyen fontosnak ítéljük a katalógus- 
cédula és bibliográfia output program mielőbbi elkészültét.

"Legjelentősebb eseményként az online katalogizálás meg
kezdését könyvelhetjük el (1992. április 6-án), amelyben a 
résztvevő munkatársakat a legmagasabb szakmai elismerés 
Illeti meg. Az indulás óta a feldolgozás folyamatos, s ennek 
köszönhetően lehetővé vált az olvasói online katalógus üzem
be állítása. Természetesen a szokásos éves könyvmenny isé
get nem sikerült naprakészen feldolgozni (közel 5 hónapos 
volt a kényszerű leállás), de keressük a belső munkaszerve
zési megoldásokat a lemaradás mielőbbi felszámolására. Si
került elindítani és rendszeressé tenni a DOBIS/LIBIS-ben fel
dolgozott könyvek tételeinek megjelentetését a nemzeti bib
liográfiai füzetekben, ha nem is olyan színvonalon, amilyen az 
az SZKI-ben épített adatbázis kiadványelőállító rendszerével 
lehetséges volt."

"... az OSZK katalógusaiba beosztható cédulaklíratásra még 
nem kerülhetett sor, mert az ehhez szükséges programfej
lesztés nem történt meg. Ezért a korábbi gyakorlat munkafo
lyamatai (tételszerkesztés, cédulakijelölés és előkészítés 
sokszorosításra) helyett csak a cédulanyomtatási igényt vi
hettük be a rendszerbe, amelyet addig tárol, amíg alkalmassá 
nem válik kinyomtatásukra. (1992-ben 2.584 műhöz 2.810 
nyomtatási Igényt rendeltünk.)"

"... sajnálatos tény, hogy az 1991. októbere óta beérkezett 
és az online olvasói katalógusban már kereshető könyvekről - 
cédulakiírató program hiányában - nem került be katalógus
cédula a katalógusokba. A több, mint egyéves késés bizony
talanná teszi az 1987-től Indított nagy katalógusok sorsát és a 
cédulasokszorosításra épülő szolgáltatások Jövőjét."

"Folyamatosan épült a könyvek szakkatalógusa is, de itt is 
jelentkezett a cédulakiírató program hiányából adódó kiesés."

"1993-ban feltétlenül rendezni kell az online rendszerben 
feldolgozott kiadványok katalóduscédula-előállításának kér
dését."

Az 1993. évi terv bevezetőjében így fogalmaztam:
"El kell gondolkodnunk azon, hogy szükséges és lehetsé

ges-e az 1992-es évtől megjelenő könyvek cédulakatalógu
sainak továbbépítése. Ha ugyanis a kisszámítógépeken épí
tett külföldi könyvek adatbázisát rövid Időn belül a NEKTÁR- 
ba lehetne tölteni, s a további online feldolgozás ott történne, 
az 1987-től megjelent valamennyi könyv adatai együttesen 
kereshetők az online olvasói katalógusban. A cédulakatalógu
sok gondozásához szükséges időt a feldolgozói lemaradások 
felszámolására lehetne fordítani."

Természetesen úgy gondolom, s ezt mind a Főigazgatói 
Kollégiumok alkalmával, mind az ez évi főosztályi értekezle
ten (valamint a KülöngyűJteményl Főosztály munkaértekezle
tén) elmondtam, hogy a cédulakatalógusok sorsa és az egyéb 
belső cédulaszolgáltatások megnyugtató rendezése nem a 
Gyarapító és Feldolgozó Főosztály belső kérdése, hanem 
összintézményi probléma, és felsőbb vezetői döntést Igényel. 
Éppen ezért az 1993. évi tervben javasoltam a témának Fő
igazgatói Kollégium elé terjesztését. Közeledünk az első ne
gyedév végéhez, és sajnos eddig nem volt elég Időnk a kollé
giumi előterjesztés kidolgozására. Igyekszünk azt minél előbb 
elkészíteni.

Berke Barnabásné
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Áttekintés az OSZK gépesítéséről
Szeretném röviden összefoglalni az OSZK dolgozói 

számára, hogy mi minden történt gépesítés területén a 
Fejlesztési osztály és a Számítástechnika-alkalmazási 
osztály közreműködésével az elmúlt két évben. Nem 
fogok kitérni semmilyen technikai jellegű kérdésre (pél
dául arra, hogy milyen változtatásokat hajtottunk végre 
a DOBIS/LIBIS programon), hanem csak azokat a fej
lesztéseket említem, melyeket jó, ha valamennyien is
merünk és használunk.

Személyi számítógépek 
helyi hálózata

Kiépült a személyi számítógépek helyi Ethernet háló
zata. Jelenleg két független hálózat működik. Az egyik 
a Nemzeti Periodika Adatbázis Osztályon. Ez a hálózat 
az osztály saját személyi számítógépeit köti össze. 
A másik egy osztályok feletti hálózat, mely kapcsolódik 
egyrészt az IBM 9370-es nagygéphez, másrészt a nyil
vános csomagkapcsolt hálózathoz. így ugyanazon a 
személyi számítógépen egyszerre használható a DO- 
BIS/LIBIS, az ELLA levelező rendszer, vagy azok a ha
zai, ill. külföldi adatbázisok, amelyekhez van hozzáféré
si lehetőségünk. Ez utóbbi hálózatba kapcsolt részle
gek: Katalógusterem, Könyvfeldolgozó osztály, Gyara
pítási osztály, Tájékoztatási osztály, Mikrofilmtár, MNB 
Időszaki Kiadványok Szerkesztősége, Számítás
technika-alkalmazási osztály, Fejlesztési osztály, KMK. 
A könyvtáron belül létezik egy harmadik hálózat is. Ez 
típusában is különbözik az előző kettőtől: a hozzákap
csolt terminálokat, ill. személyi számítógépeket közvet
lenül a nagygéphez, és csak a nagygéphez kapcsolja 
hozzá. Ez a hálózat épült ki legelőször. Ilyen hálózat 
van pl. az MNB Könyvek Szerkesztőségén, a Szakozó 
osztályon, a Hungarika dokumentációs osztályon.

A felsorolásból kitűnik, hogy a Katalógustérben van
nak olyan személyi számítógépek, melyek az Ethernet 
hálózathoz kapcsolódnak. Ezeken a gépeken lehető
ség van az olvasótermi kollégák segítségével mind a 
hazai, mind a külföldi adatbázisok lekérdezésére.

DOBIS/LIBIS Online Olvasói Katalógus
Elindítottuk a DOBIS/LIBIS Online Olvasói Katalógus 

(OOK) funkcióját. Az Online Olvasói Katalógusban az 
OSZK Törzsgyűjtemóny adatbázisa kérdezhető le. Az 
adatbázis pillanatnyilag az 1991. novembere óta a 
könyvtárhoz kötelespéldánykónt beérkezett - és idő
közben feldolgozott -, a magyar nemzeti bibliográfia 
gyűjtőkörébe tartozó könyvek leírásait foglalja magá
ban. Ez kb. 4.000 leírást jelent jelenleg. Az olvasók és 
a könyvtár dolgozói egyszerre hat, a katalógustérben 
felállított terminálon használhatják az Online Olvasói 
Katalógust.

Az Online Olvasói Katalógus csak korlátozott meg
jelenítést biztosít a DOBIS/LIBIS-ben tárolt adatokról. 
(Ennek az az oka, hogy az OOK igyekszik egy-egy le
írás terjedelmét egy képernyőnyire korlátozni, ami az 
olvasók számára meggyorsítja a raktári jelzethez való 
eljutást.) A könyvtár dolgozói számára ez a megoldás 
nem mindig kielégítő. Amikor valóban ez a helyzet és 
szeretnék látni a leírás összes adatelemét, az olvasó- 
szolgálat munkatársaihoz kell fordulniok, akik a refe-

rensz pultnál lévő terminálokról be tudnak lépni a DO- 
BIS/LIBIS adatbázis-építő moduljába. Ebben a modul
ban az összes adat megtekinthető.

Az Online Olvasói Katalógus használata nagyon egy
szerű: a felhasználónak a program által felkínált és el
magyarázott számok és kódok begépelésével kell irá
nyítani a rendszert. Ezenkívül minden terminál mellett 
található egy rövid használati utasítás is.

Mit nyújt az Online Olvasói Katalógus?
Elsősorban gyorsaságot: egy mű leírása a leírás pil

lanatában rendelkezésére áll az olvasónak. Ki ne tud
ná, hogy mennyi idő telt el könyvtárunkban, de más 
nagy könyvtárakban is a leírástól a cédula katalógusba 
kerüléséig? Ez az idő most a másodpercek töredékére 
zsugorodott. Sőt már a teljes leírás elkészülte előtt be
lepillanthatunk annak részleteibe: a szerző neve példá
ul a teljes leírás befejeződése előtt megjelenik a név
indexben. (Ezen túlmenően az Országos Széchényi 
Könyvtár Online Olvasói Katalógusának használói még 
arról is tájékoztatást fognak kapni, hogy mely könyvek 
állnak megrendelés alatt!)

Milyen szempontok szerint 
kereshetünk

az Online Olvasói Katalógusban?

A feldolgozott művek kereshetők: 
nevek 
címek 
kiadók
osztályozási jelzetek (ETO) 
tárgyszavak (földrajzi név, Intermarc kód)
ISBN/ISSN számok 
egyéb azonosítók (pl. nyelvkód) 
raktári jelzetek 
példányazonosítók alapján.
A felsoroltak egy-egy indexet jelentenek az Online 

Olvasói Katalógusban. Az indexek nagyrésze permutált 
index, tehát például a címek esetében nemcsak a cím
re mint egészre, hanem annak minden szavára is ke
reshetünk. (Kivételt képeznek a tiltott szavak, és index- 
típusonként eltérően bizonyos almezőkben előforduló 
adatok.) A legtöbb esetben az indexek utalókat is tar
talmaznak, melyeket az Online Olvasói Katalógus keze
lő szoftvere automatikusan felold.

Az egyes indexek 
néhány jellemzője

Névindex

A névindexben kereshetünk a szerzői fő tételekre, a 
különféle mellóktótelekre és a tárgyi melléktótelekre is, 
ahogy azt a cédulakatalógusban megszoktuk. Az index 
permutált az összetett nevek, testületi nevek és rendez
vénynevek esetében. Nem kereshetünk az egyéb és a 
kiegészítő adatelemekre. (Természetesen a kereszt
nevekre sem.)

Címindex

Mindenféle címtípus (főcím, egységesített cím, pár
huzamos cím, köteteim, tanulmánycím, stb.) minden
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egyes szavára kereshetünk. Kivétel az egyéb címadat 
és a kiegészítő adatok, mert ezek az adatok olyan al- 
mezőkben foglalnak helyet, melyeknek a permutálását 
letiltottuk.

A felsorolásból kiderül, hogy analitikusan is feltárjuk 
a gyűjteményes köteteket, és így az Országos Széché
nyi Könyvtár Online Olvasói Katalógusában az egyes 
tanulmányok adataira is lehet keresni!

Kiadói index

Ez az indexünk nem permutált. A kiadók neve alap
ján lehet benne keresni. A tükröztetós elvének megfele
lően, a kiadók úgy és annyiféleképpen fordulnak elő, 
ahányfóle néven, ahányfóle megjelenési hellyel és más 
kiadókkal való kombinációban jelennek meg a kiadvá
nyokban.

Osztályozási jelzet index

Az Országos Széchényi Könyvtárban ETO jelzeteket 
használnak. Ez az index is permutált. Kereshetünk a 
főtáblázati számokra, a viszonyítások minden elemére, 
valamint a közös és korlátozottan közös alosztásokra 
egyaránt. Az ETO jelzetek úgy kerülnek bevitelre, hogy 
a kiterjesztések minden egyes eleme kereshető legyen. 
Az indexnek a DOBIS/LIBIS világban egyedülálló to
vábbi sajátossága, hogy tartalmaz egy indexen belüli, 
rejtett indexet is: az ETO-jelzetek természetes nyelvű 
megfogalmazására is keresni lehet benne. Ez a tulaj
donsága különösen azok számára hasznos, akik nem 
ismerik az ETO-jelzeteket, mert e révén eljuthatnak a 
megfelelő jelzethez, a jelzet alapján pedig az adott 
tárgykörbe tartozó dokumentumokhoz.

Tárgyszó index

A tárgyszó index permutált. Az Országos Széchényi 
Könyvtár - egyelőre - nem alkalmaz tárgyszavakat a 
tartalmi feltáráshoz. Ebben az indexben találhatók a le
író katalógus tárgyi mellóktóteleikónt felvett földrajzi ne
vek. A tárgyszó indexbe kerültek elhelyezésre továbbá 
a MARC rekordokban szereplő Intermarc kódok, me
lyek durva tárgyköri csoportosításban teszik vissza
kereshetővé az anyagot.

ISBN/ISSN számok indexe

Ez az index nem permutált. ISBN és ISSN számok 
alapján kereshetünk benne. A számok egyes csoport
jait kötőjel választja el egymástól, melyeket a kereső
kérdésben is meg kell adni! A számokat nem kereshe
tő terjesztési adatok egészíthetik ki.

Egyéb azonosítók indexe

Ebben az indexben tároljuk a leírt dokumentum nyel
vére vonatkozó adatokat, amennyiben a dokumentum 
nyelve részben, vagy egészben nem magyar. Az index 
permutált: többnyelvű művek bármely nyelv alapján 
visszakereshetőek. A nyelvkódokat a "Nyelv:" prefix 
előzi meg. A prefixre azért van szükség, mert a feldol
gozott dokumentumok körének bővülésével más jel
lemzőket is be akarunk vinni ebbe az indexbe, és az 
egyes jellemzők jó elkülönítésére ez volt a legcélra
vezetőbb mód.

Raktári jelzet index
Nem permutált. Erre az indexre csak akkor van 

szükség, amikor az olvasó a könyv birtokában kíváncsi

annak részletes példányadataira, ill. leírására. Ekkor a 
raktári jelzet alapján gyorsabban jut el a megfelelő in
formációkhoz, mint a többi index alapján.

Példányazonosítók indexe

Nem permutált. A könyvtár minden egyes fizikai pél
dánya egyedi azonosítóval rendelkezik a DOBIS/LIBIS- 
ben. A példányazonosító alapján való keresésnek 
ugyanaz a funkciója, mint a raktári jelzet alapján való 
keresésnek. Jóllehet ez az index természetesen sokkal 
inkább a könyvtárosok, mint az olvasók érdekeit szol
gálja.

A DOBIS/LIBIS-ben egyetlen leírás alapján automati
kusan és azonnal, mindenki által hozzáférhetően előáll 
a visszakeresési pontok fent vázolt sokfélesége.

CD-ROM torony
Hamarosan munkába áll egy CD-ROM torony, me

lyen egyszerre 28 CD-ROM kérdezhető le. A CD- 
ROM-ok lekérdezésére szintén az Ethernet hálózaton 
keresztül nyílik lehetőség az egyes munkahelyekről, ill. 
a katalógustérben felállítandó, bárki által használható 
személyi számítógépekről.

Külső felhasználók
Kísérleti jelleggel lekérdezhetővé tettük a DOBIS/ 

LIBIS Online Olvasói Katalógust a nyilvános, csomag
kapcsolt hálózaton keresztül. Felhasználóink között va
lamennyi könyvtártípus megtalálható: az iskolai könyv
táraktól az egyetemi könyvtárakig bezárólag. Szolgálta
tásunk kísérleti jellegű: számos problémát a megfelelő 
technika hiányában még nem tudunk megoldani. (Ilyen 
probléma például, hogy a véletlen vonali szakadásokat 
az eszközeink nem érzékelik. Ennek az a következmé
nye, hogy a leszakadt felhasználók nem tudnak újra 
belépni a rendszerbe.)

Nyomtatott outputok
Elkészült a Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek 

bibliográfiája füzeteit helyettesító kiadvány, valamint az 
Új Könyvek Szerkesztősége számára egy hetente ké
szülő katalóguscédula lista. Mindkettő a gyári DO- 
BIS/LIBIS programok módosításával, elő- és utófeldol
gozó programok közbeiktatásával jött létre. Jelenleg az 
előállítás biztonságos, minél kevesebb beavatkozást 
igénylő üzemrendjének kialakításán dolgoznak progra
mozóink.

Hon/áth Ádám 
adatbázis adminisztrátor 

708/A, tel.: 655, 660
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ETO a DOBIS-ban

Beszélgetés Zöldi Péterrel, az OSZK Szakozó osztályának vezetőjével
Alig több, mint két óve Babiczky Béla tanár úr meg

kongatta a vészharangot az ETO további sorsával kap
csolatban az MKE Gépesítési és osztályozási csoport
jának összejövetelén. Mint ismeretes, az Unesco támo
gatás megszűnését követően a FID egy önálló, ön
fenntartó szervezetre, az UDC Consortiumra bízta az 
ETO gondozásának, fejlesztésének ügyét. A Consor- 
tium 1992-től megkezdte működését, és programjáról, 
a kapcsolódás feltételeiről már megküldte első tájékoz
tatóit. Nyitott kérdés, hogy mi hogyan tudjuk az együtt
működéshez szükséges feltételeket előteremteni?

Hazánkban az elmúlt években az ETO-kiadásainak 
munkálatai lelassultak, megrendelés hiányában egyes 
szakok elavulttá váltak, a fejlesztés, a gondozás bi
zonytalanná vált.

Az OSZK-ban közben folytak a DOBIS/LIBIS szá
mítógépes rendszer bevezetésének munkálatai, és 
1992. április 6-án - a CD-ROM lemezeken lévő külföldi 
adatbázisok mellett - végre megjelentek az MNB Köny
vek rekordjai, indexei is az olvasóterem termináljain.

Az integrált katalogizálás feltételeit megteremtő rend
szer információkereső nyelve az ETO lett, s bizonyos, 
hogy az OSZK a jövőben is ezzel az eszközzel rend
szerezi adatbázisait, vagyis gondozása és továbbfej
lesztése nélkülözhetetlenné vált a nemzeti könyvtáron 
belül.

Az HólesM feldolgozással együtt jár, hogy a tételek 
megszületésük pillanatától nyilvánosak: a bibliográfiai 
lei: ások készítőinek és a szakozóknak is megnőtt a fe
lelőssége.

Az OSZK Szakozó osztálya és velük párhuzamosan 
az MNB Könyvek Szerkesztősége óriási munkatempó
ban hajtja az átmeneti időszakban felgyűlt könyvanyag 
feldolgozását, - és közben persze nem lehet időt sza
kítani még arra sem, hogy a munkáról, annak fázisairól 
az érdeklődő kollégákat tájékoztassák. Pedig a várako
zás elég nagy, például a szakozók megoldásait látva, 
az osztályozással foglalkozó könyvtárosokban felmerül 
a kérdés: hogyan lehetne ebből a tevékenységből kö
vethető példát, szakmai hasznot húzni?

A szakozó osztály vezetőjét, Zöldi Pétert kértem, 
ossza meg velünk gondolatait, tájékoztasson eredmé
nyeikről, nyissa meg kissé a szakozó műhely kapuját 
az érdeklődők előtt.
- Péter, a DOBIS/LIBIS indulásánál hogyan született 

döntés arról, hogy az ETO lesz az információkereső 
nyelv?

- Nem tudom, hogy volt-e döntés. Amikor ón be
kapcsolódtam a munkába, már nem volt kérdéses a 
megoldás.

Az eredeti DOBIS/LIBIS szoftverben benne van az 
ETO és a tárgyszóindex lehetősége. Tárgyszavazással 
nehéz lett volna elindulni, mert ahhoz mindenképpen 
szükség lett volna valamilyen előzetes tárgyszójegyzék
re, méghozzá általános tárgyszójegyzékre, tekintve, 
hogy a köteles példányok tartalmát csak az tudná le
fedni.

- Az általános tárgyszójegyzék munkálatai pedig 
nem régen indultak, és igen messze van még a meg
valósulás. Információim szerint elképzelhető, hogy a

szógyűjtéshez fel fogják használni az ETO-indexeket és 
a kapcsolódó struktúrákat, illetve vannak olyan könyv
tárak, amelyek ezt teszik.

Ez mindenesetre ésszerű lenne. Számunkra az ETO 
mint lehetőség, a rendszerben adott volt, másrészt az 
OSZK-ban ennek a megoldásnak van hagyománya. Er
re az eszközre épülnek az OSZK olyan jelentős szol
gáltatásai is, mint pl. a Magyar Nemzeti Bibliográfia, az 
Uj Könyvek kiadvány és códulaszolgáltatás, stb., tehát 
a szolgáltatást igénybe vevők erre alapozták eddig is 
feldolgozásaikat és egyéb tevékenységeiket is.

- Annak ellenére, hogy központi szolgáltatások épül
nek erre az eszközre, mégis vannak könyvtárak, ahol 
áttértek a tárgyszavas feldolgozásra. Úgy tudom, hogy 
az OSZK-ban nem merült fel az áttérés.

- Nem tudom, hogy felmerült-e, de hozzátartozik az 
igazsághoz, hogy a fejlesztési munkálatokban a tárgyi 
visszakeresés mindig egy kicsit háttérbe szorult. Bizo
nyos szempontból érthető, mert az eddigi fejlesztési 
munkálatok a nemzeti bibliográfiához kapcsolódtak, és 
értelemszerűen a bibliográfiai leírásra koncentráltak, 
nem az ETO-jelzetre.

- Es ebben van most változás?

- Most is így van kicsit. Adott volt az ETO, de az, 
hogy milyen legyen, nem merült föl. A vele való foglal
kozás inkább akkor kezdődött már, amikor a többi elő
készület meglehetősen előrehaladott állapotban volt.

Eldöntött tény volt, hogy lesz ETO-index is a többi 
index mellett (név-, cím-, kiadó-, ISBN-, stb.)

Mivel a címindex minden szóra permutál, ez adta az 
ötletet, hogy az ETO-index lehetőségeit is ki lehetne 
szélesíteni a permutáció kiterjesztésével az ETO jelze
tekre.

- Vagyis az ETO jelzetek ugyanúgy működnek, mint 
a természetes nyelvi formában megjelenő egyéb inde
xek? Pl. a név-, vagy a címindex?

- Igen, mert egyszerűen felbontjuk a jelzetsort, ame
lyet egy több szóból álló, formalizált mondatnak tekin
tünk. A jelzetelemek jelentik a szavakat, amelyekre le
het önállóan is keresni.

Amíg egy hagyományos ETO katalógusban csak a 
főtáblázati szám szerint lehetett keresni és az alosztá- 
sok elbújtak, csak rendezték az anyagot a főtáblázati 
szám mögött, addig a permutáció mindig hozzáenged 
a részletekhez is, méghozzá meghatározott szempont 
(pl. földrajzi, időbeli, stb.) szerint.
- Ez tulajdonképpen megfelel a FID azon célkitűzé

sének, hogy az ETO flexibilitását a fazettás jelleg erő
sítésével fejlesszék.

- A fazettás jelleg eddig is adott volt az ETO felépí
tésében, a közös alosztások tulajdonképpen fazettákat 
képviseltek, pl. a földrajzi, a "0"-ás, vagy a "-05"-ös 
személyi alosztások, vagy bizonyos formai alosztások, 
amelyek nem is igazán a formát, hanem a feldolgozás 
módját jelölik, pl. a történeti feldolgozást jelölő (091)-es 
alosztás.

De ezzel a megoldással vált élővé az ETO fazettás 
jellegzetessége.
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- Azt gondolom, hogy ezzel az ETO bírálatok egyik 
alappillére megdőlt, vagyis nem kezelhetjük az ETO-t 
lineáris rendszerként többé.

- Ez tulajdonképpen annak az egyszerű megoldás
nak köszönhető, hogy felbontottuk az ETO jelzetet 
"szavakra", ill. elemekre.
- Az ETO-nál hol a szó vége a permutálásnál, va

gyis honnan "tudja" a gép, hogy hol kell a jelzetet 
szétszednie, hogy hol a jelzetelem vége?

- A szóköznél, ugyanúgy, mint a címnél.
- így Önöknek kell előre átgondolni, hogy mikor kell 

részleteire bontani egy jelzetet, vagyis előre kell át
tekinteni az egész struktúrát: mely elemét kívánják 
ezentúl önállóan is kezelni?

- Ez elég egyszerű, mert ahol közös alosztás kez
dődik, ott szóközt viszünk be. Ha felmerül, hogy cél
szerű az alosztással és a főtáblázati számmal egy fo
galmat jelölni, akkor egyszerűen nem alkalmazunk szó
közt.

Előny és hátrány is, hogy nem egy előre megadott 
program, vagy algoritmus ismeri fel a szóhatárokat, ha
nem mi visszük be. A gép is felismerhetné, ha ezt elő
re specifikálnánk, de sokkal bonyolultabb lenne.
- így viszont a jelzetek egyértelműsége, azonos je

lentése miatt előre kell logikailag elemezniük a jelzet
elemeket.

- Igen, és ennek persze különböző követelményei 
vannak. Eredményeként kapunk egy permutált indexet, 
amely hasonlít egy KWIC-indexre.
- Mikor a számokat megadják, készítenek maguknak 

valamilyen elvi-döntési háttéranyagot, segédletet?

- Tulajdonképpen nem, bár rengeteget vitatkozunk. 
Ennek eredményeképpen a döntés benne van a rend
szerben.

Az egységesítésnek az az eszköze, hogy bizonyos 
revízión minden jelzet átmegy, ha nincs még előzmé
nye.
- Vagyis a jelzetek hasonlóan "ellenőrzöttek", mint 

az authority-fájlokhoz hasonlóan működő név-, kiadói-, 
stb. index a bibliográfiai fájlban?

- Igen, ha nincs még képviselve a jelzet az index
ben, a szakozó dönt, és a revizor jóváhagyja, vagy vi
ta van.

De ha már elhangzott az authority-fájl kifejezés, ami 
valóban fontos fogalom a DOBIS/LIBIS index-rend
szerében, meg szeretném említeni az ETO-indexónek 
még egy sajátosságát, amit - legalábbis részben - a 
normatív funkcióval hozhatunk összefüggésbe.

Arról van szó, hogy az ETO-indexbe becsempésztük 
az ETO-jelzetek természetes nyelvi megfelelőit, tárgy
szó-ekvivalenseit.

Az index így tulajdonképpen szótárként is szolgál, 
amely megmondja, hogy egy "ETO-szóhoz" milyen 
tárgyszó tartozik, és viszont.

Ezekhez a szótárelemekhez nem tartozik dokumen
tum, de azt megmondják, hogy milyen jelentésű "ETO- 
szavakból" épül fel egy-egy összetett jelzet, amely mel
lett már dokumentum is van.

- Sok mindent hallottunk arról, amit a cím ígért: az 
ETO-ról a DOBIS-ban. Magáról a Szakozó osztályról, 
munkájuk részleteiről azonban még semmit, igaz, köz
tudottan szerények.

- Ez a téma akár egy külön beszélgetés tárgya le
hetne, állok elébe. Amit azonban ezen alkalommal is 
föltétlenül el kell mondanom: az osztályon dolgozó kol
légák már jóelőre felelősségtudattal készültek a nem 
kis kihívást jelentő feladatra. Jónéhányan közülük év
tizedek óta dolgoznak itt, és a felhalmozott tapasz
talatokat nagy odaadással állítják az új technika (szem
lélet?) és az olvasók szolgálatába.
- Köszönöm az olvasók nevében és a kollégák ne

vében is, hiszen munkájuk eredményét mindannyian 
hasznosíthatjuk. Remélem, egy következő beszélgetés
ben még többet megtudhatunk a Szakozó osztályról, 
és szót válthatunk az ETO jövőjének, fejlesztésének 
kérdéseiről is, amely belátható időhatárokon belül 
összefonódik a DOBIS/LIBIS rendszer működésével.

Köszönöm a beszélgetést!

Az interjút készítette: Horváth Zoltánné

MEGJELENT
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A könyvtárközi kölcsönzés 
jövője: a gépesítés

Az 1991. novemberében tartott konzultatív tanácsko
zás, amelynek tárgya a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés, majd a tavaly novemberi megbeszélés, mely
nek témája a belföldi könyvtárközi kölcsönzés volt, 
számomra kettős tanulsággal szolgált.

Egyrészt a könyvtárosokkal való találkozás az embe
ri kapcsolatok alapvető jelentőségét erősítette meg 
bennem, másrészt annak az érzését, hogy szükséges 
a könyvtárközi kölcsönzés új alapokra helyezése osz
tályunkon is.

Mind a szakkönyvtárak és a felsőoktatási, mind a 
közművelődési könyvtárak beszámolóiból kitűnt, hogy 
egy részük komoly gépesítési sikerekkel büszkólkedhe- 
tik. Ezek a könyvtárközi kölcsönzésre is komoly hatást 
fognak gyakorolni. Közvetett hatásként máris érzékel
hető: a Könyvek Központi Katalógusában gondot je
lent, hogy a jelentő könyvtárak egyre növekvő része 
anyagát már nem tartja nyilván cédulakatalógus formá
jában, így a manuális központi katalógus, - ha a jövő 
ben is ilyen módon épül tovább, - rendkívül hiányos 
lesz. Ennek következményeként olyan anyagokat is 
külföldről kell bekérnünk - megfelelő lelőhely-nyilván
tartás hiányában -, amelyek esetleg magyar könyv
tárakban is megtalálhatók.

Az IFLA jelenleg is érvényes könyvtárközi kölcsönzé
si alapelvei és végrehajtási irányelvei szerint:

"A könyvtárközi kölcsönzés országos központja lás
sa el a központi katalógusok fenntartását, ... csak ily 
módon biztosítható az a felelősségvállalás, hogy ha az 
országon belül a kórt műből kölcsönözhető példány 
van, a kórós ne kerülhessen külföldre."

Ennek a feladatnak a folyamatos ellátása csak úgy 
lehetséges, ha az OSZK Könyvtárközi kölcsönzés osz
tálya is szerves részévé válik a gépesített országos 
könyvtári rendszernek. Feltétlenül szükséges tehát a 
munkánk gépesítése egyrészt a belföldi adatbázisok
hoz való hozzáférés végett (a belföldi kölcsönzés álta
lában gyorsabb és mindig olcsóbb!), hogy az idézett 
IFLA irányelveknek meg tudjunk felelni, másrészt mint
hogy a beérkező évi több, mint 20.000 kórós kb. 43%- 
a külföldi lelőhelyről érkezve teljesül, a külföldi adat
bázisok lekérdezése is alapvető fontosságú.

Mivel 1992-ben is legfontosabb külföldi szolgáltatóink 
közé tartozott Nagy-Britannia (a külföldről érkezett 
anyagok 29%-át szolgáltatta), Hollandia (11%) és Fran
ciaország (5%), az említett országok által létrehozott, 
az EK által finanszírozott, ún. lON-programhoz való 
csatlakozás számunkra ideális megoldás lenne. Mind 
Nagy-Britannia, mind Hollandia igen készséges az 
Egyesült Államokban megjelent szakirodalom szolgálta
tásában, ami az általunk gondozott kérések igen nagy 
hányadát jelenti.

A gépesítés lehetővé tenné munkánk korszerű nyil
vántartását és az automatizált számlázást is.

A számítógép a velünk kapcsolatban álló, kb. 600 
hazai könyvtár korszerűbb kiszolgálását eredményezné.

Kürti Lászlómé

KIÁLLÍTÁS

A Magyar Kultúra Napja 
1993. I. 22.

A Himnusz 170. születésnapja -

Az Országos Széchényi Könyvtár a Himnusz szüle
tésének 170. évfordulója alkalmából kamarakiállítást 
rendezett a Himnusz születésének körülményeiről és 
az eredeti kéziratokból.

Köszönjük a különgyűjtemónyek segítségét a kama
rakiállítás rendezéséhez!

A László Gyula kiállításról

A Magyar Kultúra Napján nyitottuk László Gyula élet
mű-kiállítását az Ars Librorum kiállítási sorozat kereté
ben.

Amikor otthonában képeit, szobrait, rajzait válogattuk 
és közben életéről mesélt, kezembe adta gyönyörű 
aktrajzait. "Ezüstrajzok" - mondta. Tudja, kicsi lel
kem, itt nem lehet radírozni."

A rajzok bámulatosan szépek, hangulatosak, az 
ezüstszál milliméternél is vékonyabb vonalat szánt a 
papíron, bátran, lendületesen, tökéletesen, maradan
dóan.

Most, hogy többször végignézem a kiállítást, olva
som a sok lelkes tanítvány gondolatát a vendégkönyv
ben, tudom, hogy számunkra az ezüstrajz-óletrajz böl
csessége maradandó: itt nem lehet radírozni. De azt, 
hogy nem kell radírozni, sőt bátran leírni, lerajzolni 
mindent, azt a kortársakról készült rajzaiból tanulhatja a 
látogató.

Szabó Lőrinc, Kós Károly, Illyés Gyula, Kodály Zol
tán portréja mellett olvasható az a megjegyzés, amitől 
rögződik a levegő, a kor, az idő, a pillanat is.

A rajzolás után megjegyeznivaló, odaírható a rajz 
mellé, sőt a lerajzolt Aprily Lajos még verset is ír a 
rajzpapírra.

Mi, a kiállítás rendezői külön köszönjük a támogató 
törődést a rendezés folyamán, a gyönyörű, kézzel írt 
kópcódulákat. Egyébként könyvtárunknak adományozta 
"Önarckép fehér fával" című kópét.

Amikor elkészültünk, utolsó nap leültünk, és azt 
mondta: - Most pedig mesélek két történetet, nem 
szeretem, ha fáradtnak látom, kicsi lelkem!

Két székely vicc volt. Nevettünk. Aztán dallamos 
hangján azt mondta: KÖCSÖLÖGYÖ. Már ezt is meg
tanította, tudtam, hogy mit jelent: "Kózcsókkal, László 
Gyula".

Vallomását a munkáiról az alábbiakban közöljük

Pajor Ildikó
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László Gyula: Munkáimról
Nagyon "nemszeretem" munkáimról beszélnem. Vagy 

megvan bennük az indító élmény, vagy nincsen. A szó 
egyik esetben sem segít hozzá a "megértéshez".

Voltaképpen nem is "megértésről" van szó, hanem 
inkább megérzésről, de ehhez nem a magyarázat, ha
nem a látvány átélése segít.

Mégis, talán egy-kót gondolat, - mintha nem a ma
gaméról lenne szó, hanem valamelyik barátom munkái
ról, - talán nem árt. Például a lefestés és a megfestés 
különbsége. Lefesthetek egy előttem kitáruló látványt, 
vagy tájat, embert, tükröző vizet, letapogathatom rész
leteit, egészen a "hajszálakig". Erre képes minden jó 
rajzi- és színadottságú festő.

Nem kétséges, hogy a lefestósben is születhetnek 
művészi alkotások.

A másik festői, művészi felfo
gás a megfestés. Amikor az 
ember képzeletvilágában alakul 
például olyan kép, mintha látta 
volna, de nem látta, hanem 
annyira beleélte magát a "témá
ba", hogy kénytelen megfesteni.

Ez a fajta magatartás képes 
pl. eszmék, gondolatok megkö
zelítésére is. Mindkét magatartás 
eszköztára azonos: festék, vagy 
agyag, vagy plasztelin, vagy li
nó, vagy rézkarc, vagy ezüst
szál, stb.

Ha most kérdenék tőlem, 
hogy vajon melyik magatartás 
uralkodik munkáimban, határo
zottan a "megfestés" mellett 
döntenék, ami nem jelenti azt, 
hogy például egy virágcsendólet 
színkáprázata, vagy egy táj han
gulata, vagy egy arc humánuma 
meg ne ragadna.

- Dehát a termószetelvű mű
vészetnek nem vetett-e véget a 
sokkal pontosabb, szinte a 
szenvtelensógig hű fényképezés? - kérdezhetnék, s 
kérdezzék!

Erre életemből egy jó példát idézhetek. Atyai példa
képem volt gróf Bánffy Miklós. Sokszor találkoztam ve
le Kolozsvárott, majd Budapesten is. ő kiváló rajzoló 
is volt, az emberi jellem nagy megelevenftője.

Nos, úgy adódott, hogy egyszer megkértem, hadd 
rajzoljam le. Szívesen ült. Rajzom pontos mása lett a 
látványnak, csak egy hiányzott belőle: az élet. Éreztem 
ezt munka közben, s bizony, hogy küszködtem a kife
jezéssel. Ezt észrevette Bánffy Miklós, és finoman, de 
biztatóan elmosolyodott. Ezt a pillanatot gyorsan ráraj
zoltam a nyugodt fejre, anélkül, hogy a fej formavilágá
nak többi része részt vett volna az érzékletesen elhú
zódó száj mozgásában. Tehát mozgás költözött a 
mozdulatlanságba. De tovább is figyelemmel kísérlem 
arcának színeváltozását, például, amikor odaszólt ne
kem, és homloka ráncba borult. A ráncok is rákerültek 
a mozdulatlan arcra, jóllehet semmi keresnivalójuk nem 
lett volna ott. Azután még kót-három ilyen mozzanat 
került rá a rajzra, és - élni kezdett!

Mindez csupa szabálytalanságból, egyszerre nem is 
látható mozzanat sűrítéséből került a rajzra. Nos, ez

az, amire a fénykép képtelen, a fényképen mindig csak 
az a pillanat uralkodik, amelyben a felvétel készült, a 
rajzban pedig sűríteni lehet többfajta érzelmi-formai je
lenséget! Ez persze részben kegyelem dolga, nem 
megy akarással, hanem csak az irányfthatatlan ószre- 
vevéssel. Utólag emlékszem, hogy Rodin mondott ha
sonlókat titkárának, Rilkének, amikor arról beszólt, 
hogy szobrai azért élnek és mozognak, mert a fő moz
dulat előtti, sőt utáni helyzetekből is belelop valamit a 
szoborba. Tehát részben idővé váltja át az állapotot, 
részben mozgás közben sugallhatja a mozdulatot, fel
oldva az állóképszerű mozdulatlanságot

Nos, ennyit ahhoz a kérdéshez, hogy például egy 
portré a lefestósek dobozába sorolható-e?!

Egy időben például nem 
éreztem a képet befejezettnek, 
csak ha rákerült a pillangó. 
Hogy ez mit jelentett? Kérdez
hettek, nem tudtam rá választ 
adni, azon kívül, hogy "annak 
oda kellett kerülni!"

A képre való készülődés köz
ben számtalan lehetőség suhan 
át az emberen, amíg kiköt az 
egyiknél, és elejt vagy 10-15 
másikat. Gondolom azonban, 
hogy a meg nem valósult kép- 
képzetekből is átsugárzik a 
megvalósulóba sok minden.

Vagy egy másik tapasztalat: 
Festettem egyszer egy családi 
képet. (Ez most nem szerepel a 
kiállításon.) A felfeszített Krisz
tus görcsbe szorult keze a 
semmibe markol, s előtte a 
családom, szüleim állnak, s ón 
rajzolok, feleségem, anyósom 
és két kisgyermekem térdel. 
Háttérben az otthonok, ame
lyekben laktam. Megnézte a ké
pet Szabédi László barátom, a 

lángelmójű, nagy erdélyi költő, s bámulatos jellemrajzo
kat olvasott az egyes személyekről (kiket csak részben 
ismert), kezdve attól, hogy szüleim és én protestánsok 
vagyunk, feleségem családja és gyermekeim katoliku
sok.

- Honnan tudod? - kérdeztem, merthogy valóban 
így van.

- Honnan? Hát, ti álltok, felesógedók meg térdelnek, 
és a jellemrajzok, hát azok rá vannak írva az arcokra, 
mozdulatokra.

Én csak arra emlékszem, hogy az egyébként lendü
letes megfestett kép ecsetjárásában - amikor szüléimét 
festettem, - valósággal simogattam őket az ecsettel.

Remélem, órzókíteni tudtam, hogy miért nem beszé
lek szívesen képeimről? Azért, mert nem tudok! Szám
talan hajszáléren keresztül szívja magába a kép életét, 
vagy marad közömbös, holt festmény.

Még valamit! Ha végre kialakult egy kép képzete 
bennem, akkor mindenféle ürügyet keresek arra, hogy 
ne fessem meg. "Majd egyszer", hiszen úgysem tudom 
megcsinálni! Aztán egyszer csak előveszem a vásznat, 
vagy a rostlemezt, azzal, hogy jó, majd most felvázo
lom. Aztán elkap a munka heve, s rendszerint rövid

u,w»
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idő alatt (mondjuk, egy délelőtt) készen is van a kép, 
csak utólag javítok rajta ezt-azt. Amikor pedig elkészült 
a kép, mindig az az érzésem, hogy én már többet 
nem festek, hiszen már megcsináltam, amit tudtam.

A lefest és, rajzolás világából a legszebb látvány a 
fiatal női test. Lehetőleg egyetlen vonallal írom le, s a 
vonal enyhe vastagodása, vékonyodása viszi bele a 
testbe a teret, a forduló formákat.

A festésen, rajzon kívül szeretem a linóleum-, vagy 
fametszetet, ennek fekete-fehér világa summázásra 
készteti az embert; vagy szeretem az ezüstszállal raj
zolt munkákat, ez pedig tündéd részletezéssel gazda
gíthatja a megjelenített testet. Sok-sok rézkarcot csinál
tam, ezeket nagyrészt valóban csak csináltam, a köz
vetlenséget erősen csökkentette a technikai eljárás 
sokrétűsége: tisztítás, viaszolás, kormozás, savazás, 
nyomtatás, stb. (Ezeknek nagy mestere Varga N. Lajos 
volt, akinek a Főiskolán tanársegédje voltam.)

ítÉ \ 'X

Lyka Károly

Ugyanígy szeretem a faragást: faragtam gránitból, 
vörösmárványból, tiszafából, azután mintáztam plaszte- 
linből és gipszből - bronzöntós számára. Készítettem 
érmeket családomról és barátaimról.

Végül az “Életrajziból valamit: 1910-ben születtem 
Kőhalomban (Nagyküküllő vármegye), ahol édesapám 
tanító volt. Mindkét részről székely vagyok: édesapám 
abásfalvi, édesanyám bibarcfalvi származék, s minden 
ősünk a Székelyföld szülötte. Magamnál is - pedig éle
tem javarészét kint, Pesten töltöttem, - mind a mai na
pig az “odahaza* mindig gyermekkorom tájait idézi, az 
“idehaza" pedig fővárosunkat.

Életemet mint régész, mint régészprofesszor éltem 
le, sok új gondolattal, felvetéssel kavartam meg régé
szeti életűnk nyugvó vizét.

Az egyetem előtt a Képzőművészeti Főiskolán tanul
tam emberséget és a festés mesterségét nagy magyar 
festőktől.

Kodály Zoltán

Még középiskolás koromban Szőnyi István magán
iskolájába íratott be a gimnáziumom (Kölcsey Ferenc 
reálgimnázium), a Főiskolán pedig Rudnay Gyula mély 
embersége, magyarsága, és erősen a múltba tapadó, 
szenvedélyes festósmódja után Csók István világos vi
lága következett, majd Réti István és Glatz Oszkár 
impresszionista színkáprázata ragadott meg. A múlt 
művészetét emberközelbe hozták Lyka Károly művé
szettörténeti előadásai. Megkaptam a Balló utazási 
ösztöndíjat az V. év végén, s ezzel bejártam Párizs, 
London, Róma, Firenze múzeumait, s a nagy elő
dök (pl. Leonardo rajzai) nyomán feltettem magamnak 
a kérdést: mit keresek én utánuk a festészetben? őket 
soha el nem érhetem! Vagy másfél mázsa rajzomat 
elégettem, és szerencsére úgy fordult a helyzet, hogy 
éppen ebben az időben bukkant fel múzeumi pályám 
lehetősége.

A Magyar Nemzeti Múzeumban Fettich Nándor és 
gróf Zichy István indított régész utamra, majd Kolozs
várott lettem egyetemi tanár, és Pesten 7 évi "szám
űzetés’ után visszakaptam katedrámat, és itt szolgál
tam a jövendőt egészen 1980-ig, amikor is nyugdíjba 
küldtek, - lóvén 70 éves. Ma már a 83-at taposom, ha
lálom éve még ismeretlen...
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Kölcsey-kiállítás 
az OSZK-ban

170 ówel a Himnusz keletkezése (1823. jan. 22.) 
után méltán emlékezünk január 22-én a kultúra napjá
ra. A Széchényi Könyvtárban ezt az ünnepet a László 
Gyula régészprofesszor és festőművész kiállításának 
megnyitója tette emlékezetessé.

A Kulturális és Marketing Iroda a VI. szinti tárlókban 
elhelyezett anyaggal fejezte ki háláját a nagy költő, 
Kölcsey Ferenc iránt, aki a magyar nép zivataros szá
zadaiban oly szfvbemarkolóan tudta megfogalmazni a 
nemzet óhaját: "Isten, áldd meg a magyart!" Nem tud
juk ma sem megilletódós nélkül énekelni nemzeti him
nuszunkat. Ugyanez az érzés tölti el szivünket, amikor 
a mű kéziratát nézzük.

Néhány adat a Himnusz életéből:
Az 1823-ban megfogalmazott költemény 1828-ban je

lent meg először az Auróra almanachban. 1832-ben 
pedig Katona József első kötetében.

1844. február 29-ón Báthory Endre, a Nemzeti Szín
ház igazgatója pályázatot hirdetett a Himnusz megze
nésítésére, melyet Erkel Ferenc nyert meg.

A kiállítás másik része Erkel Ferenc életútját vázolja 
fel, melyben nagy jelentőségű a Himnusz megzenésíté
se. A bemutató 1844. július 2-án volt a Nemzeti Szín
házban. 1844. augusztus 10-én először szólalt meg 
nyilvános népünnepélyen, az óbudai hajógyárban a 
Széchenyi nevű gőzös vízrebocsátásán.

Erkel eredeti Himnusz-kottájának hasonmás kiadása 
ugyancsak értékes része a kis, háromtárlós kiállításnak.

Vidovszky Ferencné

Előzetes 
az OSZK 

centenáriumi 
Erkel-kiállításáról

Az OSZK Zeneműtára Erkel Ferenc halálának cente
náriumára nagyszabású kiállítást rendez az OSZK VI. 
szinti kiállítótermeiben. A megnyitó várható Időpontja: 
1993. június 3.

A mintegy 300-350 dokumentumot bemutató kiállítás 
társintézmények bevonásával (Operaház ereklyetára, 
Képcsarnok) az OSZK Zeneműtárában és Kézirattárá
ban található Erkel-hagyaték köré rendezi a fő temati
kai csoportokat. Vezérfonal: Erkel operái (és a 
Hymnusz), mint a 19. századi magyar romantikus mű
zene - magyar és európai hagyományokat szintézisbe 
foglaló - legnagyobb teljesítménye.

A hót történeti tárgyú Erkel-opera (Bátori Mária, 
1840; Hunyadi László, 1844; Erzsébet, 1857; Bánk 
bán, 1861; Dózsa György, 1867; Brankovics György, 
1874; István Király, 1885), valamint a 2 népies tárgyú 
(Sarolta, 1862; Névtelen hősök, 1880) természet
szerűen kínálták a művelődéstörténeti megközelítésű 
koncepció kialakítását, a kottákhoz, színházi plakátok
hoz, metszetekhez társulva a témák egykorú irodalmi 
és képzőművészeti analógiáinak párhuzamos bemuta
tását.

Három jellemző példával illusztrálva: A Hunyadi 
Lászlónál kiállítjuk majd Tóth Lőrinc és Vörösmarty 
drámáját, Madarász Viktor "Hunyadi László siratása* c. 
képének képcsarnokbeli metszetét. Az "Erzsébet" c. 
opera bemutatásánál, melyet a Doppler fivérekkel 
együtt Erkel 1857-ben komponált Erzsébet királyné és 
Ferenc József magyarországi látogatása alkalmából, a 
zenei dokumentumok köré felvonultatjuk a Szent Er- 
zsébet-legenda 19. századi európai és magyar irodalmi 
emlékeit, jellegzetes képzőművészeti alkotásait. Szem
léletesen kirajzolódik majd: a kortársak képzeletében 
hogyan kapcsolódott össze a magyar történelem két jó 
királynéjának, Árpádházi Szent Erzsébetnek és Erzsé
bet királynénak az alakja.

A szabadságharc napjaiban játszódó "Névtelen hő
sök’ c. opera zenei és színházi anyagához az 1848/49 
emlékét őrző kortárs versek, metszetek kerülnek,... és 
így tovább.

A nagyközönséget megcélzó kiállítás egyúttal fontos 
közművelődési funkciót is ellát majd: a 19. századi 
magyar zenei romantika legjelentősebb alakjának mű
vei középiskolások, egyetemisták számára egészíti ki 
új információkkal az irodalom- és művészettörténeti 
órán tanultakat. A gyakorló muzsikusok számára 
ugyanakkor a korszak olyan hatásos, új szempontú 
megközelítését jelenti, amely az Erkel-életrajz nyom
vonalán azt kívánja bizonyítani: a komponista fő művei 
mennyire szervesen kapcsolódtak a 19. századi ma
gyar művelődéstörténet párhuzamos törekvéseihez.

Szerző Katalin
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Tanulmányúton Japánban
1992. október 25-től november 15-lg az ICCROM - 

The International Center tor the Study of the Preserva- 
tion and the Restoration of Cultural Property (Kulturális 
Javak Védelmének és Restaurálásának Nemzetközi 
Központja), a TNRICP - The Tokyo National Research 
Instítute of Cultural Properlies (Kulturális Javak Orszá
gos Kutató Központja, Tokió) és a BUNKACHO - 
Agency fór Cultural Affairs, Government of Japan (Ja
pán Kormány Kulturális Szervező Irodája) szervezésé
ben részt vettem Japánban (Tokió, Kyoto) egy japán 
papírrestaurálási tanfolyamon. Tanulmány utamat egy 
japán ösztöndíj, a Magyar Hitel Bank HMűvószeti Alapít
ványa", valamint a Papír- és 
Nyomdaipari Egyesület anyagi 
támogatása tette lehetővé.

Ez volt az első alkalom, 
hogy Japánban nemzetközi 
papírrestaurálási tanfolyamot 
rendeztek. A japán kasírozási 
és restaurálási módszerek 
iránt egyre nagyobb a nem
zetközi érdeklődés, az ezekkel 
kapcsolatos eljárásokat szerte 
a világon alkalmazzák a resta
uráló műhelyekben. A régi ha
gyományokon alapuló japán 
restaurálás hírnevét öregbítik 
a különböző típusú, kézi merí- 
tésű japán papírok, a termé
szetes ragasztóanyagok, a ki
tűnő minőségű szerszámok 
is. A restauráló stúdiókban 
szakképzett restaurátorok (el
sősorban férfiak) hallatlan tü
relemmel és odaadással végzik munkájukat.

A tanfolyamon 15 országból (Anglia, Ausztrália, Bra
zília, Chile, Egyesült Államok, India, Irán, Kanada, Ma
gyarország, Malaysia, Németország, Pakisztán, Portu
gália, Svédország, Thaiföld) 15 restaurátor vett részt 
múzeumokból, könyvtárakból, egy levéltárból, restau
ráló intézetekből. A társaság hamar összeszokott, és 
szakmailag is érdekes dolgokat tudtunk meg egymás 
munkájáról.

A három hétből 5 napot Tokióban, 15 napot Kyotó- 
ban, 1-1 napot Narában és Yoshinóban töltöttünk. To
kióban a TNRICP épületében az ünnepélyes megnyitó 
ceremónia után meglátogattuk a restauráló műhelyeket 
(fa, papír és textil, fém és kő) és laboratóriumokat (ké
miai, fizikai, biológiai). A kővetkező nap meghallgattunk 
három igen érdekes előadást a japán kultúráról és mű
vészetről, a restaurálásról Japánban, valamint a hagyo

mányos japán festmények és más papír alapú műtár
gyak festékanyagairól. A tanfolyam hivatalos nyelve az 
angol volt. Délután megtekintettük a Tokió Nerr.zeti 
Múzeumot, ahol, sajnos, a szűkre szabott idő miatt 
csak ízelítőt kaptunk a japán művészetekről.

A közismert sebesvonattal (SHINKANSEN), amely 
gyors, tiszta, kényelmes, szép tájakon keresztül érkez
tünk Kyotóba. Útközben még a Fudzsi hófödte, felhők
ből kibukkanó csúcsát is sikerült lencsevégre kapnunk.

A szállás elfoglalása után meglátogattuk a Kyoto 
Nemzeti Múzeum területén lévő Restauráló Központ 
négy stúdióját, ahol elsősorban papírt és fát restaurál

nak. Majd megnéztük leen
dő munkahelyünket, amely 
egy önálló, egyemeletes 
épület földszintjén helyezke
dett el. A különböző eszkö
zökkel, szerszámokkal jól 
felszerelt, tágas, világos mű
hely és az első emeleten lé
vő társalgó, mini könyvtár, 
teázó helyiség volt ottho
nunk a gyakorlati oktatás 
idején.

Két elméleti előadás meg
hallgatása után, mely a pa
pír károsodásáról szólt, va
lamint szerszámokat és 
anyagokat mutatott be, 
megkezdődött az igazi mun
ka. Naponta 1/2 9-től 18h- 
ig dolgoztunk, másfél órás 
ebédszünettel.

Két nagyszerű tanár: KAT- 
SUHIKO MASUDA és KAZUNORI ORYU oktatott min
ket, akik szíwel-léJekkel, türelemmel próbálták átadni 
tudásukat és a japánok különleges, munkához való vi
szonyát. A hivatalos időn túl szabad idejük nagy részét 
is velünk töltötték, és mindenben segítségünkre voltak.

A tanfolyam gyakorlati ideje alatt nagy hangsúlyt fek
tettek a japán kasírozási és restaurálási módszerek 
(HYOGU) során alkalmazott szerszámok és anyagok 
használatának bemutatására. A japán tekercskópek ka
sírozási műveleteinek különböző lépéseivel ismertettek 
meg papíron, selymen és nagy formátumú papíron. 
A japán szárító tábla (KARIBARI) elkészítése és hasz
nálata volt a következő fontos program, melynek fel
építése igen hosszú folyamat, mivel egy falécekből 
összeállított rácsozatra mindkét oldalról 8-10 réteg kü
lönböző fajta japán papírt kell különböző módon fel
ragasztani.
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A tépett, vagy vágott papírok összeillesztése, a feles
leges szélek levágása, papírok simítási módszerei, pa- 
pírtöredékek tárolása, papír márványozása, aranyozása, 
tekercskép-modell elkészítése mind szerepelt a gyakor
lati képzésben. Megpróbáltunk minden mozzanatot 
megfigyelni, majd gyakorolni.

YOSHINO UEKUBO

A japán papír alapú műtárgyak más felépítésűek, 
mint amilyenek az európai országokban megszokottak, 
de elsősorban a kasírozásban és sok más apró mun
kafolyamatban hasznos technikai fogásokat sikerült el
sajátítani, amit a könyvtárban folyó restauráló munká
ban is fel tudunk használni.

A tanfolyam ideje alatt minden résztvevőnek be kel
lett mutatnia saját intézetét, saját műhelyét és munká
ját, diavetítéssel egybekötve. A tanfolyam végén bizo
nyítványt is kapott mindenki.

Fényképes igazolványunkkal bármikor bemehettünk 
a Kyoto Nemzeti Múzeumba, így többször is megte
kinthettük a japán műkincseket és egy időszaki kiállí
tást "A Kana-betűk művészetéiről. A Kana-betűk fon
tos szerepet töltenek be a japán kalligrafika törté
netében. Ezek születését, fejlődését mutatták be a tár
lókban lévő tekercsképek, függőkópek, könyvek.

Felejthetetlen kirándulást tettünk az egyik hétvégén 
Narába, ahol először egy régészeti kiállítást néztünk 
meg Nara múltjáról, a régi palota és település feltáró 
munkálatairól, majd a híres TODAI-SI templomban a 
világ legnagyobb, bronzból készült buddha-szobra 
nyűgözött le minket hatalmas méreteivel. A szerencse 
itt is mellénk szegődött, mivel a Nara Nemzeti Mú
zeumban egy, a japánok számára is különleges kiállí

tásban gyönyörködhettünk: SHOSO-IN kincsek a Vili. 
századból. A hatalmas parkban rengeteg szelíd őzike 
sétálgatott, arra várva, hogy a turisták kézből etessék 
őket.

A hétvége másik napján busszal egy kis faluba, Yo- 
shinóba utaztunk, nagyon szép úton, hegyek között, a 
Yoshlno folyó partján, ahol a hagyományos kézi merí- 
tésű japán papír (WASHI) készítését tekinthettük meg 
két különböző műhelyben. Az egyik helyen mindenki 
kipróbálhatta ezt a fizikailag nagyon nehéz munkát. 
A csodálatos, napfényes (kb. 20°C) időben egy rövid 
időre a kristálytiszta vizű folyó partján sétálva gyönyör
ködhettünk a táj szépségeiben. Bambuszerdő mellett 
vezetett utunk, és hatalmas fenyőerdőket láttunk a 
folyó túloldalán. A fák kezdtek színesedni, de közben 
bizonyos fajta bokrok virágoztak, a mandarin- és 
datolyaszilvafák roskadoztak a gyümölcsöktől. Egysze
rűen fantasztikus volt!

Kyotóról kellene még néhány szót ejtenem, de ez 
nagyon nehéz feladat. A szép fekvésű, régi főváros őr
zött meg legtöbbet a múlt értékes hagyományaiból. 
Számos kultúrtörténeti kincs, műemlék (pl. 253 szen
tély, 1.600 buddhista templom) közül szinte lehetetlen 
kiválasztani a legszebbeket, legérdekesebbeket. Kevés 
szabadidőnkben shinto szentélyek, buddhista templo
mok európai ember számára idegen, de mégis lenyű
göző épületeit, szobrait csodáltuk.

Róttuk a kis utcákat, ahol a régi házak, a művészien 
megtervezett kertek szomszédságában emeletes mo
dern házak, áruházak tornyosultak. Japán az ellentétek 
országa.

Nagyon nagy élményben volt részem ez alatt a há
rom hót alatt szakmailag is, magánemberként is. Ven
déglátóink mindent megtettek azért, hogy örök emlék 
maradjon a Felkelő Nap Országa.

Csillag Ildikó
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MÚLTUNK, ÖRÖKSÉGÜNK

Múlttá vált jövendők a Zeneműtár történetében

A Zeneműtár az OSZK harmadikként megalakult kü- 
löngyűjtemónye. Az Országos Széchényi Könyvtárban 
a nemzeti gyűjtemény egészéből először a Kézirattár 
(1866), majd Országos Hírlapkönyvtárként a Hírlaptár 
(1884), negyven óv múlva a Zenei osztály önállósult. 
Ebben a században a Zeneműtár nyitotta meg az osz
tállyá rendeződő gyűjteményrészek sorát. Követte a 
Régi és ritka nyomtatványok tára (1934), a Plakát- és 
aprónyomtatványtár (1936), a Térképtár (1939), a Szín
háztörténeti tár (1949). A hírlapáilomány azóta újra a 
törzsgyűjtemóny része, így a mai különgyújtemények 
közül a Kézirattár után a Zeneműtár eszméje hordoz, 
őriz az időben legmélyebb szakosztályi hagyományo
kat.

Zenei gyűjteményre a történeti rákérdezés mindig 
másodlagos. Hiszen történeti hivatását akkor tölti be 
igazán, ha nincs története az állományén kívül. A zene
történet első kérdései feléje: "megvan-e már benne...?" 
(gyarapodás), “hozzáférhető-e?" (feldolgozás), "meg
van-e még...?” (állományvédelem), "megszólaltatásra 
készen áll-e?" (pl. közreadás). A könyvtártörténettel ér
telmezzük a gyűjtemény sorsát. Ebben az emlékezés
ben most az álmok felől: a meg nem valósult, a más
képp megvalósult szándékok, a készenlétek, a nyitva 
maradt tervek felől közelítünk. Mit mondanak egymás
nak: a tervek és a jelen?

Az Országos Zeneműtár eszméjéhez

A múlt században az OSZK zenei gyűjteménye a 
törzsgyűjtemónyben is otthon volt. Maga a könyvtáros, 
- A könyvtár "őre" - muzsikus is volt Mátray Gábor 
személyében 1846-tól a hetvenes évekig. A nyomtatott 
kották elkülönítésére keze alatt került sor. A gyűjte
mény szakmai körökben számontartott voltáról kézirat- 
ajándék, dedikáció tanúskodik (Egressy Béni, Csermák 
Antal).

A század első évtizedében a zenei életben fokozott 
figyelem fordult zenei intézményeink, intézményrend
szerünk felé. A XIX. század második felében létrejött 
nagy intézményeink - Zeneakadémia, Opera, Filharmó
niai Társaság - egy emberöltő elmúltával mintha a 
számvetés idejéhez érkeznének jubileummal, vagy ép
pen válságból való útkereséssel. A zenei folyóiratok
ban átfogóan teszik mérlegre zenei műveltségünket, in
tézményrendszerünk hiányait. Ebben a szellemben jele
nik meg kezdeményezés 1905-ben a Zenelap-ban egy 
Országos Zeneműtár felállítására vonatkozóan. A kér
dés 1929-ig él. Első felvetője Meiszner Imre (tanftó-

képezdei tanár, karnagy), követi Jaschik Álmos egy 
hangulati cikkel, majd névtelenül - hiszen a MNM dol
gozójaként áll az önálló intézmény létesítése mellett - 
Kereszty István. A Zeneközlönyben Isoz Kálmán szólal 
meg, majd 1916-ban dr. Haraszti Emil nemzeti zenedei 
tanár a létesítendő Országos Magyar Zenei Könyvtárt 
és Gyűjteményt a Nemzeti Múzeum keretében, annak 
egyik osztályaként javasolja. 1929-ben Isoz Kálmán 
úgy tér vissza az önálló Országos Zenei Múzeum és 
Könyvtár felállításának gondolatára, mint ami "... úgy 
erkölcsi, mint anyagi szempontból lehetetlen."

Az Országos Zeneműtár gondolata egy alapjában 
zenei gondolkodású intézményt képzel el nemzeti 
könyvtári programmal: a magyar zeneművek és vonat
kozó irodalom begyűjtését, folyamatos gyűjtését, or
szágos zenei katalógust, a régi irodalom felderítését, 
megőrzését, közreadását. Az intézményt a Zeneszerzők 
Társasága gondozta volna. Önálló épületre kezdetben 
sem gondoltak, a régi Országház, központi Városház, 
városligeti Iparcsarnok, Képzőművészeti Múzeum, s a 
Nemzeti Zenede kerül említésre egyéni javaslatokban. 
Egy hozzászóló a létesítendő Országos Zeneműtárnak 
missziós feladatot szán: "... a zenét közkinccsó, az ál
talános műveltség föltételévé tenni". Isoz Kálmán ezzel 
szemben a "központi zenei gyűjteményt" más funkció
jú, "népszerűsítő zenei gyűjtemények" és "iskolai zenei 
gyűjtemények" létét feltételezve szeretné felállítani. Ha
raszti Emil dr. beadványában a Nemzeti Múzeum "ze
nei sectioja" négy osztályból állana: Könyvtár, Kézirat
tár, Hangszergyűjtemóny, Ereklyeosztály. Már az első, 
a témát kifejtő cikk tervez "bibliographiai, vagy hang
szerkiállítást, vagy egyes zenei kitűnőségünk ereklóiből 
kiállítást".

Az önálló Országos Zeneműtár álmát, az elképzelé
sek kiórlelődósét D’lsoz Kálmán idézi fel a Magyar 
Könyvszemlében (1928). A nemzeti zenei gyűjtemény 
sorsát a döntéstől fogva az is meghatározta, hogy mi
kor, hogyan, mennyiben vállalta más anyagú művé
szeti gyűjteményét a Múzeum, a Könyvtár vezetése. 
Tudták eleink, hogy az immár történelmi intézményhez 
tartozás lehetőség és korlát egyszerre. Az Országos 
Zeneműtár az először felvetett, önálló formában tehát 
nem valósult meg. Azonban már a Zeneműtár első ve
zetőjét fűtötte a szándék: tartalomban és kisugárzás
ban azzá lenni. Később a Könyvtár-vállalta országos 
feladatokba való bekapcsolódás teremtett keretet or
szágos szakkönyvtárrá, nemzeti zeneműtárrá váláshoz. 
Ennek egyik fő eleme, a központi katalógus és a nem
zeti bibliográfia zenei része a Zeneműtár történetében 
ismételten előtérbe kerülő törekvés.
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A Zeneműtár mint önálló osztály

A Zenei osztály 1924. május 1 -jót tartotta, tartja meg
alakulása időpontjának. Ekkorra kerültek a Zeneműtár
ba a folyamatosan kiválogatott zenei dokumentumok 
és a hozzájuk tartozó, kiválogatott katalóguscéduláik. 
Ekkor indult meg a tári szerzemónyi napló vezetése az 
új gyűjtőkör szerint. Ettől kezdve nevezik hivatalosan 
Zenei osztálynak; önálló iktatószámmal vezeti levelezé
sét.

A Zeneműtár gyűjtőköre kezdettől: nyomtatott kották, 
kéziratos kották, azaz zenei kéziratok, zenei könyvek, 
szövegkönyvek, folyóiratok, zenei tárgyú, kéziratos mű
vek, zenei tárgyú kis kéziratok, azaz analekták, ikonog
ráfiái anyag. A Tár gyűjtőköre szélesen indult, létezése 
ígéret volt. 1927-ben bemutatkozhatott a Frankfurti kiál
lításon, 2 óv múlva érett volt állandó folyóirat-rovat 
megjelentetésére.

A "visszarendeződés" 1934-től fogva ment végbe in- 
tózetvezetési koncepció és új tárak alakulása szerint, 
míg az együtt-tartást csak a hagyatéki anyagok képvi
selték. A Budavárba költözéskor a Zeneműtár helyzeti- 
lég, részben szervezetileg elvesztette önállóságát. Az 
önálló Zeneműtár ólt 60 óvet...

Az állomány együttmaradására az önálló Zenei osz
tály eszméje szerint - a tájékoztatás szintjén van, ma
radt lehetőség.

Bővüljön múzeummal a Zeneműtár

1929-ben a Zenei osztály a Magyar Nemzeti Mú
zeum Zenetörténeti osztálya lett. A Zenetörténeti osz
tály megkapta állományául a múzeum tárgyi gyűjtemé
nyét: hangszereket, fonográfhengereket. Feldolgozá
sukhoz Lajtha László munkáját. Fonográfhenger-átvétel, 
cimbalombeszerzós - része az osztályvezetői munká
nak. Az ekként felállított és működni tervezett szakosz
tály fennállása 5 évig tartott. Ezután - igazgatóválto
zással - nemcsak a múzeumi tárgyak kerültek ki keze
lési köréből, hanem - mint említettük, - a különgyűjte- 
mények könyvtári határai is élesedtek, a gyűjtőkör a 
kottás anyagra koncentrálódott. (Az 1929-es, nyomós 
aktákban rögzített átszervezés máig félrevezeti a kuta
tót, fel-felbukkanó téves adata az OSZK Zeneműtár ke
letkezésének.)

A tárgyi bővülésnek van egy korábbi ten/nyoma, dr. 
Haraszthy Gyula könyvtártörténeti kutatási lelete (OSZ- 
Kl 382/1926). A levél körülményei, kimenetele egyelőre 
ismeretlen: "Liedl Gyula Úrnak Bp. T. kérem, hogy a 
vezetésem alatt álló MNM Széchényi Könyvtárában fel
állítandó gramofonlemez és ereklyetár felvételei és 
gyártása ügyében hozzám részletes árajánlatot mielőbb 
beküldeni szíveskedjék. Tisztelettel Bp. 1926. máj. 29. 
D. L. egyet. ny. r. tanár, könyvtárigazgató."

A Zenetörténeti osztály eszmei megmaradására a 
társintézményekről való naprakész tájékoztatással a 
szakreferencia szintjén van lehetőség.

Osztályvezető keresése 
a Zeneműtárba

A Zeneműtár a Hóman - Fitz főigazgató-változáskor 
beállt gyűjteményi beszűkftóssel valószínűleg kapcso
latba hozhatóan elveszítette első, lelkes vezetőjét. A 10 
éve megbízott D'lsoz Kálmán 1934-ben munkakörében 
igazgatói kinevezésre, pár hónap múlva nyugdíjba ke
rült. 58 évesen a Zeneakadémia titkáraként, majd főtit
káraként dolgozott tovább megbecsülés közepette
1943- ig.

A Zeneműtár vezetésével Lavotta Rezső karmestert, 
az addigi helyettest bízták meg, Isoz Kálmán 2 évvel 
idősebb, hűséges munkatársát. Érzékelhetően vezetői 
ambíció nélkül, 5 óv múlva újabb főigazgatói felkérés
re, díjazás nélkül végezte az osztályvezetői munkákat
1944- ig.

Közben az intézmény alkalmas vezetőt keresett a 
Zeneműtár élére. Mivel akkor Zenetudományi tanszak 
még nem volt, a jelöltek igényes hangszer szakon 
végzett zeneakadémiai diplomások közül kerültek ki.

Az első jelölt dr. Gárdonyi Zoltán, orgonaművósz-ze- 
neszerző. Már 1933-ban "az intézet érdekéből számon 
tartott" gyakornokként szerette volna alkalmazni Isoz 
Kálmán osztályigazgató. 1939-ben Fitz József főigazga
tó az ő személyével szeretné betölteni a Zeneműtár 
vezetői helyét. Ez a javaslata "nem valósulhatott meg", 
amint arról a VKM a Tanácsot értesítette. Gárdonyi Zol
tán a soproni Evangélikus Tanítóképző tanári állásából 
1941-ben a Zeneművészeti Főiskolára került tanítani, 
neve később ajándékozóként szerepel a Zeneműtár 
történetében.

A második jelölt idején - aki 5 évet töltött a Zenemű
tárban, - már a vezetői válság tünetegyüttese észlelhe
tő a Tár életében. írásbeli olvasói reklamáció nem talált 
kotta miatt, feszültség a diplomások között tisztázatlan 
munkaelosztás, egyenetlen teherviselés miatt. Az ok a 
diszkréten elfedezett bajok mögött: az intézmény veze
tőségének célja a vezetői ígéretként alkalmazott fiatal 
megnyerése volt inkább, mint felkészítése, betanítása. 
P. S. előadóművész előtt nincs igazi vezetői minta. 
A kapott külső kedvezmények és gyors előléptetése 
nem segíti szakmai képzeletre, a zeneműtárt munka 
természetének érzékelésére. A szolgálatot "altiszti" fel
adatnak ítélve, másra hagyja. Altiszt nincs. Az ered
mény: a régi munkatárs, Lavotta Rezső "szorgalmas, 
lelkiismeretes" orgonaművósz helyettesének (1937-es 
minősítés), Dedinszky Izabellának a neve 43-ra eltűnik 
a Tár névsorából. P. S. teljesítménye ezután rövid idő
re ugrásszerűen megnő a munkajelentésekben, majd 
elmegy a Könyvtárból. Életrajzában a Zeneműtárban 
töltött fél évtized epizódként sem szerepel. Kampisné 
Dedinszky Izabellát, a háború előtti egyetlen zenei 
nyomtatványbibliográfia készítőjét - talán egy másik 
osztályról - 1945-ben nyugdíjazza az új rendszer, fiata
lon. A Zeneműtár mindkét diplomását elveszítette.
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A Zeneműtár
a II. világháború utáni rendszer 

tervei között

1942-ben Fitz József főigazgató úgy látja, hogy 
újabb, "a Zeneműtár esetleges vezetésére alkalmas (te
hát nem kezdő) tisztviselő" kinevezésére nincs keret, 
ezt a problémát tanári státusból való berendeléssel lát
ja csak megoldhatónak. Harmadik jelöltje: Vócsey Je
nő, áll. gimn. tanár, zeneszerző, "...zeneműtári munka
kör ellátására alkalmas személynek tartom” - írja a fő
igazgató, majd örömmel értesíti a családot felterjeszté
se eredményéről. Vécsey Jenőt szolgálattételre az 
OSZK-ba osztják be. 1943-ban Fitz József németorszá
gi könyvtárakba küldi, felkészítendő a Zeneműtár veze
tésére. (Az ajánlást Goriupp Alisz írja alá.)

A háború idején a már érett, itt frissen kezdő munka
társ helytállt a Zeneműtár állománymentósénói, a köl
tözködéseknél. Ügyvéd édesapja korán elhunyt. A 4 óv 
zeneakadémiai tanulmánya 2 szakból tevődött össze: 1 
óv klarinét, 3 óv a 4 éves zeneszerzés szakból Kodály 
Zoltán növendékeként. Egyetemi tanulmányai végén 
sem említ diplomát. A volt gimnáziumi tanárt a háború 
után, 1945-ben kinevezték a Zeneműtár vezetőjévé.

így történhetett, hogy akkor, amikor Fitz József fő
igazgatót - könyvtáros tanítványai szerint papi tanul
mányai miatt - "alkalmatlannak" minősítve az új rend 
leváltotta, a Fitz József által kiválasztott, felkészített, ál
tala alkalmasnak tartott munkatársat kinevezték. Az 
életrajz mondata: "A Felszabadulás után kineveztek 
osztályvezetővé" egy egész korszakon keresztül védel
met jelenthetett vezetőnek és osztályának.

Annak, hogy a Zeneműtár vezetője egy művelt, nyel
vet tudó, középosztálybeli munkatárs lett, annak a mű
vészi tehetséggel és felelősségei felismert zeneműtári 
szempontok intézményünk előtti kópviselósóben, elfo
gadtatásában van jelentősége, hiszen ez a neveltetés, 
örökölt értékképzeteivel, magatartásformáival csaknem 
fedi egy állami intómóny általános követelményrend
szerét, egy állami hivatal ízlósrendjót. E kinevezés tör
ténelmi szerencse a Zeneműtár szakmai folyamatossá
ga szempontjából. Vócsey Jenő - miközben jól ismer
te az érkezésekor fennállt könyvtárat, - a Zeneműtárat 
a Zenetörténeti osztály örökébe lépettnek tekintette.

Vócsey Jenőt 57. évében érte a halál. A vezetésben 
a 10 éve mellette dolgozó, rangidős zenetörténész férfi 
munkatársa követte, hagyománytisztelő, személyét tisz
telő módon. (Ld. OSZK Híradó 1990. 5-12. sz. 56- 
58. I.) Ezzel a folyamatossággal kincset kapott a Zene
műtár. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy a tár 
megküzdött értékeivel romlásmentes, különleges lég
körű sziget volt az 1970-es évek legvégéig.

A szakmai vetületből csak egyet említünk: az ötve
nes években évekig nem volt lehetőség az OSZK-ban 
egyéni kutatásra, csak brigádszerű, csoportos tudo
mányos munkára. Vócsey Jenő - hiszen akkor csak 
ketten voltak Szilágyi Erzsébettel a Zeneműtárban, - 
nem élhetett e lehetőséggel. Amikor az Esterházy gyűj
temény államosított anyaga köré vonhatott zenetörté

nész munkatársakat, e közös munkával zenetörténeti 
gyakorlatunkban szinte egyedülálló, úttörő munkát vé
geztek.

Fitz József terve tehát másképp alakult és valósult 
meg, a történelem engedett szigorából a számára peri
férikus Zeneműtárral szemben. Kincset kaptunk. Hogy 
a kincs 1981 után kettótöretett, múltunk, örökségünk a 
Tárban szétszóratott, elásatott, keserű ébredés.

Legyen szoros együttműködés 
a Színháztörténeti tárral

A gondolat 1953-ból való. Oka lehetett ennek a társ- 
művészet akkor négy éve önállósult osztálya iránti 
szimpátia, az anyagszerűsóg követelményének tisztele
te. Hozzájárulhatott a Színháztörténeti tár részére át
adott zeneműtári állomány közelmaradásának igénye.

A Zeneműtár állományi és szolgálati szempontból ra
gaszkodhatott volna a könyvosztály közelségéhez éne
keskönyvei, tankönyvei, szakkönyvei miatt. Ennek az 
igénynek egy részét a segódkönyvtár megoldotta. Szo
rosan tartozott volna a Zeneműtár a Hírlaptárhoz is a 
zenei folyóiratok miatt, a nem zenei folyóiratokban 
megjelent zenei cikkek, hírtömeg miatt. Tartozást érez
hetett volna a tár a Kézirattárhoz zenei analekták, leve
lek közelsége érdekében, a Régi nyomtatványok tárá
hoz az állományban rejlő kottás vonatkozások értéke 
miatt. Míg a Színháztörténeti tár magához vette kis
nyomtatvány-állományát, a Zeneműtárat műsorlapjai, 
plakátjai a Plakát- és kisnyomtatványtárhoz köthetnék.

A Zeneműtár egykor az idősebb testvér befogadásá
val vonta a maga közelébe a Színháztörténeti tárat. Ke- 
resztury Dezső és Vócsey Jenő 1959. dec. 2-án a két 
osztály "rokon" voltát a korábbinál is jobban, ismételten 
hangsúlyozva, közös feljegyzést ír A Zeneműtár és 
Színháztörténeti tár elhelyezéséről a várbeli új épület
ben címmel. Ebben a vári épület galériás, jó hely- 
kihasználását, a 2 osztály között "az érintkezés közvet
lenségét", a "szakszerű raktározás", a "gyorsan, köny- 
nyen hozzáférhető" állomány szempontjainak figyelem
bevételét tűzetik célul, és hogy "a helyiségek ... külső 
megjelenésükben is szépek, reprezentatív jellegűek le
gyenek".

A Zeneműtár terve 1953-ból

Szinte érintetlenül feküdt az irattárban "Az Orsz. Szé
chényi Könyvtár Zeneműtárának épületterve" c. műsza
ki rajz mellékleteivel. Az Intézetvezetés kérésére készül
hetett, a vári terveket megelőzően, akkor még egy 
újonnan építendő OSZK könyvtárépület terveihez. 
A rajz már a Színháztörténeti osztállyal való együtt
működés szellemében készült.

Ezt a rajzot maga a tervezője, Vécsey Jenő osztály- 
vezető a vári tervezések megindulása idejére már "ad 
acta" tekinthette. 1959-ben új tervek indultak. A régi 
tervrajz bezárult az 1954. évvel megtelt, negyedévi és 
éves tervekkel és jelentésekkel tömött tárj dossziéba.
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Az elgondolás komoly és egyedülálló marad vissza
fogottságában is. Tükrözi a műhelyfelfogást. A munka
társ a kutatónak szakmai partnere elsősorban, miköz
ben evidencia az állomány védelme, feldolgozása. Ezt 
hirdeti az egész tervrajz felépítése. A Zeneműtár itt füg
getlen és saját felelősségű egész. Az elképzelésben az 
is egyedülálló, hogy tervezője az egyetlen, az intéz
mény által tervszerűen külföldre küldött vezető a Zene
műtárban. Értéke az anyagszerűsége is: az állomány- 
védelem a nyugodt könyvtárosi és kutatói munka, az 
osztályvezetői funkciók helyzeti biztosítása mellett az 
élő zene jelenléte is biztosítva van, természetes szige
teléssel megoldva a befogadó intézmény anyagszerű- 
sége iránti tapintatot. Miközben vigyáz a Zeneműtár 
szabadságára, vigyáz a Könyvtár csendjére.

A tervezett Zeneműtár rajza L-alakú. Kívül utca, belül 
udvar határolja. Az épület falaival párhuzamosan belső, 
L-alakú folyosó vonul végig. A tervezett helyiségek 
száma: 13. Ebből csupán az általános zeneműtári ol
vasóterem közös a Színháztörténeti osztályéval. 2 to
vábbi kutatóhely iség: a hanglemez- és a tudományos 
kutatószoba, és a többi 10 terem, szoba, raktár, stb. 
zeneműtári rendelkezésű, zárható. A beosztottak lét
száma 12 fő. A terven "Megjegyzés: Az eredetileg elő
irányzott alapterület mérete és a személyzeti létszám 
feltétlen emelést igényel a külső raktárak, vidéki mú
zeumok és az Operaház könyvtárától átvételre kerülő 
anyag hatalmas mérete folytán."

A nyugodt munkavégzés a kis létszámú munkaszo
bákkal, az információ áramlása, az ahhoz való hozzá
férés az egybenyíló szobákkal biztosítva van. A nyom
tatványfeldolgozók szobájában van a segódkönyvtár. 
A hanglemez-feldolgozás az érzékeny hanglemezek 
raktárhelyiségében van, melybői nincs közvetlen ajtó a 
folyosóra. A kéziratok feldolgozója feltehetőleg önmaga 
is kutató, a tudományos olvasóteremben végzi a fel
dolgozást, ahol a kózikönyvtár másik részének elhelye
zését tervezik.

Az osztályvezetőnek közvetlen átjárás nyílik a feldol
gozók felé, másik irányban kis előszobán át a kézirat- 
feldolgozó szobájába. Előszobája ajtajából kitekintése 
van az összes raktári ajtóra. A rajz számol a vezető 
szakmai jelenlétének fontosságával: a tud. kutatóterem
től az osztályvezetői szobát csak az említett kis előszo
ba választja el. Ez megbeszélések tartására is alkal
mas, a vendégek várakozási lehetőségén felül a tájé
koztató szoba kiegészítő szerepét is betölti berendezé
sével (egy nagyobb asztal, székek).

Három kutatói helyiség van tehát. Kettőben a speciá
lis szakember közellóte biztosítva van (hanglemez, kóz- 
iratkutató), s a kutatás jellegéhez illő berendezés. 
A raktárak a tudományos olvasóterem és a közös, két- 
tári "általános" olvasóterem között vannak, nyitva a ku
tatótermek és egymás felé, a folyosóra való kijárás le
hetőségével. Ez a fizikai közelség javára válik az ol
vasószolgálatnak. Az olvasóterem 2 főt foglalkoztat a 
Zeneműtár részéről. A közös olvasóteremben a Zene
műtár a maga részéről teljes felügyeletet vállal.

Az állomány védelmét a 3 raktár, 3 felelős kezelő 
biztosítja. Nem merül fel szervezetileg idegen osztállyal 
közös raktárhelyiség gondolata. A hanglemezraktárat a

feldolgozó jelenléte és a helyiség külön zárhatósága 
biztosítja. Az állományért van a raktári helyiségek állo
mány szerinti elkülönítése, bizonyos rangsorolása. Kü
lön munkaerő gondozza a "gyűjtőanyag-, szólam-, lim
bus- és duplumraktárat". E helyiségnek 2 ajtaja nyílik a 
feldolgozó szobák felé, 1 a másik folyosószárnyra, kö
zel a kézirat-feldolgozó helyiségéhez. A kézirat- és 
nyomtatványraktárban a bútorzat az állományé. Csak a 
duplumraktárban van rendezőasztal, ebből azonban 
négyet terveztek, s itt áll a 2 kocsi. Ez azt jelenti, hogy 
a raktárak és munkaszobák mentesülnek minden átme
neti állapotban lévő, rendezésre váró anyagtól. Szokat
lan a vízszintes tárolás emeletes fémszekrényekben, 
fiókokban. Ezzel esetenként csak a 15 centimóternyi 
állomány kerül megmozdításra, az egymásra fektetett, 
azonos méretű kották szélei nem szenvednek kárt, e 
tárolás "egyenkénti" tűzvédelmet is jelent. A vízszintes 
kottatárolás azért is érdekes, mert az akkor még csírá
jában meglévő hanglemezgyűjtemény tárolása már kor
szerűen, állítva készül, 5 cm távolságú támfalakkal.

Az élő zene természetes tartozéka a Zeneműtárnak. 
A rajz hangszertárolást tervez, a nehezebben szállítha
tó hangszereket (gordonka, bőgő) már e tervezés 
szintjén megnevezi. Előadás céljára is használható pró
batermet tervez, amit egyik oldalon folyosó, majd rak
tár, a másik oldalon udvar szegélyez. Benne hosszú 
zongora, 150 szók, egy zenegép.

Az 1953-as tervből kibontakozó Zeneműtár-szempon
tok maradandóan támogatják egy ilyen intézmény mi
nőségi, rendeltetésszerű működését.

Egy zeneműtáros mindig bízik abban, hogy a nem
zeti zenei gyűjtemény, a zenei tájékoztatás fontos és 
elhelyezhető része a nemzet értékeinek, intézmény
rendszerének, s ha itt vagyunk: a nemzet könyvtárá
nak. Elődeink áimai, tervei, erőfeszítései is talán ezt bi
zonyítják.

Veöreös Enikő



Mit olvastak 1943-ban a budapesti könyvtárakban?
A régi lapok, folyóiratok böngészése közben Is Igen 

érdekes, az Országos Széchényi Könyvtár múltjával 
kapcsolatos dokumentumokra akadhatunk. Például egy 
ötven évvel ezelőtt megjelenő folyóiratban, a Film, 
Színház, Irodalomban arról nyilatkozott az OSZK fő
igazgatója, Dr. Fitz József (1888-1964), hogy mit ol
vastak 1943-ban a budapesti könyvtárakban, de még a 
köteles példány szolgáltatás korabeli problémáiról is 
szót ejtett. Ezért nem látszik érdektelennek a figyelemre 
méltó nyilatkozatnak a lapunkban történő közzététele.

íme az eredeti szöveg:

Mit olvasnak ma az emberek?
Erről beszél a Széchényi Könyvtár Igazgatója

Mit olvasnak az emberek, mi az, ami érdekli őket? 
A válasz kirajzolja a kor kópét az olvasó és az író lel
kén keresztül, helyesebben azon keresztül, hogy bizo
nyos szellemi irányzatokat ki képvisel, és azt miként 
fogadja és mekkora publikum. Az első világháború utá
ni időben a divatos szellemi áramlatoknak megfelelően 
a faji kérdéseket tárgyaló könyveket olvasták, majd 
sorra kerültek azok a könyvek, melyek az olvasót tá
voli, csendes világba vitték, hol semmilyen irányból 
nem fújdogáltak szellemi áramlatok, és nem tomboltak 
viharok. Az utazási könyvek, az útleírások divatja kö
vetkezett, Richard Katz és társai voltak a legnépszerűb
bek nemcsak az olvasótermekben, hanem a kölcsön
zők tekintélyes rétegében is.

1943. Ugyan mit olvasnak ma és mit kölcsönöznek, 
mert a kettő között óriási a különbség. Amit nagy 
könyvtáraink olvasótermeiben olvasnak, az elsősorban 
a férfi érdeklődését jelenti, amit kikölcsönöznek és ha
zavisznek, az a családét. De főleg az asszonyét. És ki
derül, hogy a regényírók, akár irányzatot képviselnek, 
akár a szórakoztatás szelíd lankáin maradnak, legin
kább az asszonyokra számíthatnak, amikor a kiadójuk 
a várható póldányszám szempontjából mérlegeli őket.

Dr. Fitz József, a Nemzeti Múzeum Széchényi könyv
tárának főigazgatója érdekes felvilágosítást ad.

- Tagja vagyok - mondja - egy kiadóvállalat irodal
mi tanácsának, és a múltkoriban szóba kerütt egy ki
mutatás, amelyik arról szólt, hogy melyik író műve kelt 
el a legnagyobb példányszámban? Meg kell monda
nom, hogy ez a kiadóvállalat a világirodalom tekinté
lyes számú jelesét prezentálta a magyar olvasóközön
ségnek. A kimutatás megdönthetetlen bizonyítással 
szolgált amellett, hogy legnagyobb érdeklődés kiadvá
nyaik között Bohuniczky Szefi iránt mutatkozik.

- A könyvtárakban ki a legkeresettebb író?
- Harsányi Zsolt. A külföldiek közül Huxley. Ennek 

az a magyarázata, hogy az olvasóközönség ma szíve
sen időzik a mese világában, az elvonatkoztatott törté
netekben. Ma nincs olyan vezető szellem, vagy világ
nézet, ami az embereket lebilincselné, és amelynek kö
vetői, vagy hirdetői iránt elhatározóan nagy érdeklődést 
tanúsítana.

- Az új német írók iránt mutatkozik érdeklődés?
- Még ott sem alakult ki olyan átfogó nagy egyéni

ség, aki nagy tömegeket vonz. Hans Carossa, akinek 
majdnem minden művét meghozattuk, a legkereset
tebb közöttük, de még nem érte el az érdeklődésnek 
azt a mértékét, melyet az első világháború előtt jelent
kezett irodalmi nagyságok. Igaz, hogy a liberális kor is 
a végefelé produkált olyan irodalmi kiválóságokat, aki
ket kellőképpen lehet rangsorolni. Ma, úgy látszik, 
megint Szumátra és Jáva világa kezdi érdekelni az em
bereket, egyre több azoknak az olvasóknak a száma, 
akik ezeket a könyveket veszik ki.

- Határozott szellemi irányzat tehát nincs?
- Nincs. Ha azt veszem alapul, hogy itt mit olvasnak 

az emberek, az semmiképpen sem mérvadó, mert a 
könyvtárban olvasók törzsközönsége főleg tudo
mányos munkákat olvas, hisz legnagyobbrészt diákok. 
Akik hazaviszik a könyveket, azok főleg a középosz
tályt képviselik, és a család, az asszonyok számára 
visznek el olvasnivalót.

- A külföldiek közül kik a legkeresettebbek?
- Huxley, Wells, a franciák közül majdnem senki, az 

olaszok között Pirandello. Az oroszok iránt elég mérsé
kelt az érdeklődés, tán a legjobban keresik Tolsztojt, 
és művei között is a Háború és békét Az északi írók 
között Undset a legkeresettebb, és ebben mintha vala
mi közeledés volna egy erkölcsi szempontból elvonat
koztatott világ felé.

- A magyar írók között Harsányi után ki következik?
- Az erdélyiek: Tamási, Nyirő. Érdekes, hogy a 900- 

as évek írói zárkóznak fel Harsányi mögé, és közülük 
is első helyen Tolnay Lajos.

- Mikszáth?
- Nem nagyon.
- Krúdy?
- Nagyon kevéssé.
- Jókai?
- Alig.
- Az olvasókedv nőtt, vagy csökkent?
- Hullámzó vonalat mutat, amelynek azonban nincs 

határozott tendenciája. Az utóbbi időben kevesebb volt 
azoknak a száma, akik itt olvasnak, de viszont jelentő
sen megnövekedett az elvitt könyvek mennyisége.

- Mit olvastak a 30-as években az emberek?
- Érdekes, hogy a harmincas évek vége felé az 

adatkutatások rendkívüli mértékben megszaporították 
az itt olvasók számát, és főleg a régebben megjelent 
újságokban kutattak - mosolyog - a nagymamák és 
nagypapák keresztnevét és egyéb adatait böngészték 
a gyászjelentésekből.

- Minden könyv megkapható a Széchényi könyv
tárban?

- Elméletben. Ugyanis csak 1936 óta van módunk
ban szigorúan behajtani a köteles példányokat a 
nyomdáktól és a kiadóvállalatoktól. 1941-ben például 
nógyszázharminchót esetben indítottunk eljárást nyom
dák, és száztizenkilenc esetben kiadóvállalatok ellen, 
mert elmulasztották beszolgáltatni a Nemzeti Múzeum
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nak járó köteles példányokat. 1942-ben az eljárások 
száma már háromszáznegyvenhót volt. Az 1929 előtti 
irodalomban, sajnos, tekintélyes hiányok mutatkoznak, 
és az jóformán pótolhatatlan.

- Mit gondol méltóságod, mikor fog kialakulni olyan 
szellemi irányzat, amely úgy az olvasótermekre, mint a 
kölcsönvett könyvekre határozott bélyeget nyom?

- Csak akkor, ha kialakul egy határozott világnézet. 
Ma még nem érkeztünk el ehhez, és az irodalmi jele
sek az 1914 előtti márkák. Azóta kiválót alig találunk, 
mely a kort jellemezni tudná.

Most a főigazgató úr invitálására kimegyünk az ol
vasótermekbe és a nyilvántartóhoz, ahol a kölcsönzött 
könyvek ügyét intézik. A könyvtár egyik tisztviselőnője 
mondja a következőt:

- Aktualitás-hullámok vannak, amiket sokmindenféle 
indíthat el. Például: film. Mikor az "Emberek a kövek 
között" című film ment, Tormay Cecil írásai iránt nagy 
volt az érdeklődés. Vagy például Móricz Zsigmond ha
lálakor és az azt követő időszakban nagyon keresték 
műveit. Az élen Harsányi, Bromfield, Cronin haladnak, 
és az utóbbi időben nagy lendülettel tört előre Molli- 
náry Gizella.

Újra Dr. F/íz Józsefet kérdezzük:
- Miben foglalhatjuk össze az olvasókon keresztül 

leszűrhető következtetést?
- Abban, hogy egyrészt nincsenek olyan szellemi 

nagyságok, akik a kort jellemeznék, másrészt, hogy 
nincs olyan kialakult szellemi irányvonal, mely határo
zott kézzel vezetné az emberek érdeklődését.

Bella Andor

Egyébként a "Film, Színház, Irodalom" című képes 
művészeti hetilap első száma 1938. december 22-ón 
jelent meg dr. Moharos Lajos szerkesztésében, majd 
őt Egyed Zoltán, a neves író, újságíró váltotta fel, aki 
korábban Az Est színház- és filmrovatát vezette. A ma
ga idejében igen népszerű hetilap utoljára 1944. júniu
sában látott napvilágot.

A lapnak olyan neves írók voltak a munkatársai, mint 
Szabó Lőrinc, Takáts Gyula, Ignácz Rózsa, Zilahy La
jos, Szemlér Ferenc és Tamási Áron.

Az itt közölt írás az 1943. évfolyam 11. számában je
lent meg.

Batári Gyula

MEGJELENT

Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 
2. száma:

Pavercsik Ilona: A kassai könyvek útja 
a nyomdától az olvasóig. Bp. 1992. 287 I.

Többszáz, a kutatás számára eddig még ismeretlen 18. szá
zadi kassal nyomtatványra hívja fel a figyelmet az Országos 
Széchényi Könyvtár új kiadványa. Forrásuk mindenekelőtt 
azok a kis füzetek, amelyeket a kassai jezsuita akadémia 
nyomdája - hazánkban ekkor egyedülálló rendszerességgel - 
saját kiadványairól megjelentetett. A már ismert nyomtatvá
nyok esetében a tanulmány a nagyszombati egyetem, III. a 
többi jezsuita akadémia (Kolozsvár, Győr, Buda) kiadványaival 
való összefüggéseket Is kimutatja. így a témának Iskolatörté
neti, könyvkiadás-, könyvkereskedelem- és könyvtártörténeti 
vonatkozásai Is vannak, különösen az 1773-as Jezsuita 
könyvtárak tekintetében.
A tanulmányt minden, régi könyv Iránt érdeklődő kutatónak, 
Irodalmárnak, könyvtárosnak, könyvgyűjtőnek ajánlhatjuk. Ta
nulmányozása segítséget jelenthet a 18. századi Hungarica- 
anyagot feldolgozó könyvtáraink számára is.

A kötetet két térkép és számos Illusztráció díszíti.
Ára: 462,- Ft.

Megrendelhető:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadvány tára 
1827 Budapest, Budavári Palota F épület 
Ügyintéző: Ne menyi Zsuzsa 
Telefon: 175-7533/433-as mellék

MEGJELENT

Könyv- és papírrestaurálási konferencia 
előadásainak kötete

(Budapest 1990. szeptember 4-7.) a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztálya és az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadásában. Kapható az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadványárusító helyén (Budavári Palota F 
épület, a főbejáratnál) és az OSZK Hírlap-állományvédelmi 
osztályán (Bp. V., Hold u. 6.) készpénzért. Megrendelhető: Or
szágos Széchényi Könyvtár Kulturális és Marketing Iroda, Bu
dapest 1827 címen. Ára 530,- Ft.
A kötet tartalmazza a konferencián elhangzott összes, 60 elő
adás teljes szövegét, képekkel együtt, valamint hét poszter
előadás képanyagát és szövegét. Az előadások tematikája az 
alábbiakra terjedt ki: könyvtári és levéltári állományvédelem 
helyi, országos és nemzetközi szinten; kötéstörténeti kutatá
sok és a kötésrestaurálás etikai kérdései; felkészülés a teen
dőkre elemi csapások esetén; tömeges papírkezelési - első
sorban savtalanítási - eljárások; bőr-, bársony-, teknőcpán- 
cél- és papír könyvkötések, a kötéseken található fémek, 
részben papírból készült tárgyak, grafikák, dagerotipek, per
gamen és papír kéziratok, valamint viaszpecsétek restaurálá
sa és konzerválása; az állományvédelmi és restaurálási gya
korlatot közvetlenül segítő kutatások; könyv- és papírrestau
rátorok képzése és továbbképzése; kutatási témák: időálló 
papírok gyártásának és kutatásának aktuális helyzete; a lég
szennyezésnek a savtalanított papírokra gyakorolt hatása; pa- 
pírerósítéssel és -fehérítéssel kapcsolatos kutatások.
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A Horthy család és a kormányzóság 
légoltalmi óvóhelye az F épületben

A Budavári Palota-csoport a XIII. századtól királyi re
zidencia, uralkodói udvartartás céljait szolgálta. Törté
netéről gazdag irodalom áll rendelkezésünkre. E törté
neti épületek mellett a nyugati, YbF-Hauszmann szárny, 
az ún. F épület - ma a Nemzeti Könyvtár otthona - a 
századforduló létesítménye. Királyi rezidenciának épült; 
benne lakott I. Ferencz József, IV. Károly király, majd a 
húszas évek elejétől Horthy Miklós kormányzó és csa
ládja, de benne kapott helyet számos kormányzósági 
és kapcsolt szervezeti egység és intézmény is.

Ez az épület, korábbi rendeltetésénél fogva szigo
rúan őrzött, zárt palota volt. Rendkívül nehéz volt az 
oda bejutás. Helyiségeinek rendjéről, felhasználásáról, 
a palotában folyó életről közlemény alig jelent meg, s 
ami az elmúlt években meg is jelent, csak általános 
jellegű. Tudjuk, hogy az F épületben nemcsak a kor
mányzó és családja lakott, de benne működött a kabi
netiroda, a katonai iroda, a testőrsóg parancsnoksága, 
a várkapitányság, a vitézi szók főkapitánysága, a kor- 
mányzónó segélyakciója, s a mostani Vili. szint észak
nyugati két kis helyiségében őrizték a Szent Koronát.

Ebben az épületben lassan elmúló évszázadunknak 
valóban sok, fontos történelmi eseménye zajlott le, 
ezért javasolom, hogy az OSZK fiatal munkatársainak 
egy alkalmas csoportja fogjon össze a kapcsolatos ku-

MEGJELENT

tatások elvégzésére, annak azonosítására, hogy a 
mostani könyvtári célokat szolgáló helyiségekben mi
kor, mi történt?

Ehhez a remélem megvalósuló, szép munkához kiin
dulási pontként nyújtom át ezt az írásomat a kormány
zósági légoltalmi óvóhelyek hiteles ismertetésével.

A kormányzó és családja, valamint a kormányzóság 
céljaira két légoltalmi óvóhely állott rendelkezésre: az 
egyik magában az F épületben, a másik pedig a Vár
hegy belsejében, mélyen a barlangrendszer egyikében, 
írásom az épületben létesített óvóhelyet ismerteti, eh
hez két alaprajz nyújt világos tájékoztatást.

Az 1. ábra az annak idején 1. pincének nevezett te
rületet, a jelenlegi III. épületszintet mutatja be, a 2. ábra 
az alatta lévő 2. pincét ábrázolja, vagyis a mostani II. 
épületszintet.

Az eredeti alaprajzokon piros tintával beírt szövegek 
és nyilak mindenről világos tájékoztatást nyújtanak.

E palotán belüli óvóhelyrendszerből lejtős, lépcsős 
alagút vezetett a Várhegy belsejében lévő, teljesen 
bombabiztos barlanghoz, mely a Várhegy alatt húzódó 
barlangrendszer egyik legnagyobb egysége volt.

A budai Várhegy mélyében ugyanis geológiailag 
összefüggő, kisebb-nagyobb barlangokból álló üreg
rendszer van a Bécsi kapu tértől a Szent György térig, 
illetve az Oroszlános udvarig. Ezeket a barlangokat, 
üregeket az egykori hóvízforrások mosták ki a mószü- 
tufából. Pincebarlangok a gyűjtőnevük, s ezeket törté
nelmi időktől kezdve használták a Várhegy lakói. A he
lyenként 8-10, 15-25 mélységű üregek közül számos
ban van csapadékvíz és forráskút.

Nagyságukra jellemző, hogy a Dísz tér és a Tóth Ár
pád bástyasétány közötti terület alatt a negyvenes 
években légoltalmi kórházat létesítettek. Úri utcai bejá
rattal ma is megtekinthető a kb. 4 km hosszúságú fo
lyosókkal rendelkező barlang. A Szent György tér és 
az Oroszlános udvar közötti terület alatt, az Alagúttól 
délre lévő barlangot építették át ún. "államvédelmi" bar
langgá, amelyben a Magyar Nemzeti Bank aranykész
letét tárolták. Ez a nagy barlang nemcsak az F épület
tel, de a Miniszterelnökséggel, a Honvédelmi Miniszté
riummal is folyosókkal volt összekötve. Ebben létesítet
ték a kormányzóság bombabiztos légoltalmi óvóhelyét 
is, melynek szomszédságában volt az a helyiség, 
amelyben a Szent Koronát őrizték.

E szerény írásommal szeretném elindítani az általam 
javasolt kutatást. Akik ebben részt vesznek, ne feled
kezzenek el arról, hogy a könyvtár épülete alatt húzó
dott egykor a Nyúlkert, ahol a török hódoltság alatt a 
rabul ejtett magyar iparosok működtek, de nemcsak a 
műhelyük volt ott, hanem családjuk is ott és velük ólt.

Van egy tóglatöredókem, amelyet ott "guberáltam" a 
romok között. Gyártási jel is van a téglán: egy alfa jel, 
melyet két ujjal vittek az agyagra. A régi metszeteken 
ez a telep szépen kirajzolódik. Ezekre a rab kézműve
sekre is gondoljanak majd a kutatások során!

Dr. Tombor Tibor
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A látó ember
Kiállítás a Budavári Palotában

Ma délután 5 órakor nyűik meg a Budavári Palota 
F épületének aulájában a László Gyula Széchenyi-dljas 
régészprofesszor, festőművész életművét reprezentáló 
kiállítás. A Budavári Zeneművészeti Alapítvány ezzel a 
kiállítással óhajtja a Magyar Kultúra Napját a maga ré
széről ünneppé tenni, amelyhez nemes gesztussal já
rult hozzá az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató
ja, amidőn erre a célra fölajánlotta az intézmény aulá
ját.

A rendezvény szorosan kapcsolódik szellemiségében 
az 1992 szeptemberében megvalósult Egyházzenei 
Fesztiválhoz, melyet az 1100 éves Magyarország egy
házi zeneművészetének tiszteletére rendeztek meg. Kö
zeledvén a honalapftás kerek évfordulója felé, ez a ki
állítás tiszteletadás, főhajtás a 83 éves professzor előtt, 
aki egész életében mint régész, mint művész egyaránt, 
nemzeti kultúránkat szolgálta felsőfokon. László Gyula 
annak a nagy szellemi vonulatnak az utolsó éló sze
mélyisége, amelyet Szabó Dezső, Bartók Béla, Kodály 
Zoltán és Németh László neve fémjelez.

A kiállításon képek, rajzok, szobrok, érmek gazda
gon válogatott anyaga tekinthető meg. A művészeti al
kotások mellett a tudományos életút dokumentumai is 
láthatók. Nevezetes könyvei - A honfoglaló magyar 
nép élete, Őstörténetünk legkorábbi szakaszai, Az 
ősember művészete, A népvándorláskor művészete, 
Vőrtesszőlőstől Pusztaszerig, A "kettős honfoglalás" 
stb. - ennél azonban jóval többek, mivel a művészeti 
életút fejlődésének, szellemiségének is nélkülözhetetlen 
értelmező adalékai. Képzőművészeti munkásságának 
bemutatása négy fiatalkori önarcképével kezdődik, 
majd a Rudnay-iskolát idéző, sötét tónusú képek kö
vetkeznek. Ezután a folyamatosság tizenöt évre meg
szakad, a régészeti tanulmányok időszaka ez. A hosz- 
szas szünet után sokágú kibontakozás következik. Mű
vészeti hitvallásának szövegéből idézzük: "A festésen, 
rajzon kívül szeretem a linóleum-, vagy fametszetet, 
ennek fekete-fehér világa summázásra készteti az em
bert; vagy szeretem az ezüstszállal rajzolt munkákat, 
ez pedig tündéri részletezéssel gazdagíthatja a megje
lenített testet. Sok-sok rézkarcot csináltam, ezeket 
nagyrészt valóban csak csináltam, a közvetlenséget 
erősen csökkentette a technikai eljárás sokrétűsége! 
Ugyanígy szeretem a fafaragást: faragtam gránitból, 
vörösmárványból, tiszafából, azután mintáztam plaszti
kból és gipszből - bronzöntés számára. Készítettem 
érmeket családomról és barátaimról."

Kibővítve László Gyula felsorolását, meg kell említe
nünk az életmű különleges jelentőségű, egyedülálló ré
szét is, azt a hatszáz darabból álló rajzgyűjteményt, 
amely szinte valamennyi kiváló kortárs költő, író, festő, 
szobrász, muzsikus és tudós kézjegyével és szemé
lyes megjegyzésével ellátott arcképét gyűjti egybe.

E komplexitás, enciklopédikus jellegű érdeklődés és 
kiteljesedés láttán, a valóban lenyűgöző élmény hatá
sára természetszerűleg fölvetődik a kérdés: milyen 
erők munkálkodhattak ennek létrejöttén? Életrajzában 
Rudnay Gyula mély magyarságáról, erősen múltba ta
padó festésmódjáról, Réti István és Glatz Oszkár imp
resszionista színkáprázatának magával ragadó hatásá
ról s a múlt művészetét “emberközelbe hozó" Lyka Ká
roly művészettörténeti előadásairól. Egy beszélgetés al
kalmával ilyen szempontból említette meg az idős 
mester, Szabó Dezső és a kiváló törtónettudós, Zichy 
István nevét is, ám mindenekelőtt a régészeti munka 
módszertanában rejlő késztető erőre utalt. A messze 
múltat kutató tudós szakember az egész életet igyek
szik föltárni, s erre törekedik a művész is a maga esz
közeivel. A látó ember - Juhász Ferenc költő nevezi 
így - lát és látni tanít ma is. Hála néki!

(A kiállítás fővédnökei: Andrásfalvy Bertalan műve
lődési miniszter és Csoórl Sándor költő, a Magyarok 
Világszövetségének elnöke.)

Zászlós Levente 
Új Magyarország, 1993. január 22.

A BELSŐ RENDTEREMTÉS 
REMÉNYÉBEN

BeszélgetésBenkőSamuprofesszorral
(interjúrészlet)

Az összmagyarság előtt álló feladatok megoldásában 
a döntő felelősség Magyarországé. Ön szerint milyen 
módon segíthet az anyaország a leghatékonyabban?

- Elsősorban nem anyagi segítséggel. Számunkra 
mindenekelőtt az lenne a fontos, hogy olyan Magyaror
szágra nézhessünk föl, amelyben szépen megművelt 
földek vannak, ahol kulturált vitáktól hangos a közélet, 
ahol figyelnek egymás véleményére, mert a polemizá- 
lók nem mindenáron a maguk igazát, hanen az igazat 
akarják megfogalmazni. Ha lesz olyan Magyarország, 
amelyre a világ minden szegletéből tisztelettel lehet te
kinteni, - ennél nagyobb segítséget nem kaphatunk. 
Hogy ez megvalósul-e, s ha igen, mikor ős milyen for
mában? Nem tudom. Ám gyakran eszembe jut egy 
nemrégi élményem: egy szombati munkaszüneti napon 
az Országos Széchényi Könyvtár olvasótermében sok 
jobbnál jobb arcú leányt és ifjút láttam, aki könyvek, 
folyóiratok fölé hajolva, nyitástól zárásig keményen dol
gozott. Ha rájuk gondolok, úgy érzem: igen, mégis
csak van remény!

Bundula István 
Világszövetség, 1993. jan. 5.
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KIS ORSZÁGOK - HASONLÓ CIPŐBEN ÉS FAPAPUCSBAN
Kétnapos konferenciára került sor az Amszterdam! Poli

technikum Könyvtár és Információtudományi Kara és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete rendezésében az Országos Széché
nyi Könyvtárban. A közművelődési könyvtárak szerepéről, fej
lődési lehetőségeiről egyeztették tapasztalataikat holland és 
magyar könyvtárosok, diákok, kutatók. Papp Istvánt, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének főtitkárát e találkozó létrejöttéről 
és a magyar könyvtárügy helyzetéről kérdeztem.

- Miképp került sor e konferencia megrendezésére?
- A nyolcvanas évek eleje óta Jó kapcsolatban állunk a hol

land könyvtárügy szakembereivel, akiktől már komoly anyagi 
támogatást is kaptunk. Negyvenöt holland könyvtáros és diák 
tanulmányútra érkezett Magyarországra, s ennek keretében, 
az ő kezdeményezésükre szerveztük meg az eszmecserét, 
összehasonlítva a két ország könyvtárainak helyzetét. Végül 
Is ugyanazon a földrészen élünk, és problémáink Is hasonlóak. 
A szakmánkban - nemzetközi lévén - egymástól tanulunk. 
Korábban Is csupán írásban követtük a szovjet példát, valójá
ban az angolszász és skandináv könyvtárügyet próbáltuk má
solni.

De érdekes az, hogy a magyar könyvtárügy iránt főként a 
skandináv országokból, mellettük Finnországból és Hollandiá
ból tapasztalható Jelentős érdeklődés, akikkel közös vonásunk 
is van. Persze, más szinten vetődnek fel a problémáink, de 
azok gyökereinek zöme megegyezik.

- Miben jelentkeznek ezek a hasonló gondok?
- A szocialista rendszerben nem kérdőjeleződött meg a 

közművelődési könyvtárak létjogosultsága, sőt léte, hiszen bi
zonyítani kellett a szocializmus fölényét, s a kultúra, - ezen 
belül a könyvtárügy - volt erre a viszonylag legolcsóbb terü
let. Ezért jutott erre pénz. Nincs is mit szégyenkeznünk, ha a 
könyvtári fejlettségünket összehasonlítjuk például a gazdasá
gi fejlettségünkkel.

A rendszerváltástól a könyvtárosok tulajdonképpen azt vár
ták, hogy garanciákat kapnak az anyagi támogatásra. Ez nem 
következett be, így elbizonytalanodtak, ahogy az egész or
szág. Az eddigi paternalizmusnak pedig az volt a bája, hogy 
nem, vagy alig kellett gondolkodni. Viszont a piacgazdaság vi
szonyai között meg kell harcolni a létért. Ezt a sokkot a 
könyvtárügy is nehezen emészti meg. Ezt a helyzetet talán az 
egyetemi könyvtárak kevésbé érzik, mert ott működnek a 
Phare-, a Tempus-programok, s a kiemelt kormányprogram, a 
felsőoktatás fejlesztése. A könyvtárügy puhább része a köz- 
művelődési könyvtárak köre. Ezen könyvtárak fenntartása az 
önkormányzatokra lett bízva, de azt nem mondja meg sem a 
törvény, sem az Országgyűlés, hogy ezt a feladatot milyen 
mennyiségi és minőségi szinten kell ellátni? Annyit kapjon-e a 
könyvtár, amennyi jut, vagy amennyit a könyvtáros kiharcol, 
avagy amennyit bebizonyít a könyvtár, hogy érdemes ráfordí
tani?

A másik sokkoló tényező, hogy eddig természetes dolog 
volt az, miszerint a közművelődési könyvtár és szolgáltatásai 
Ingyenesek. Eddig ez volt a szent tehenünk. Ma a kérdés úgy 
Jelentkezik, hogy vagy pénzért nyújtunk szolgáltatást, vagy 
nincs szolgáltatás. Az utóbbi években ezt Is fel kellett dolgoz
nia a szakmának.

- Az idejött hollandok miiyen hasonló problémákat tártak fel?
- ók korábban nagyon kényelmes helyzetben voltak, a Jó

léti társadalom biztosította számukra az anyagi bázist. Csak ki 
kellett találniuk egy szolgáltatást, és máris megvolt hozzá az 
elegendő anyagi háttér. De beköszöntött a recesszió, és már 
ott is harcolni kell a pénzért.

Például sokáig nálunk is úgy gondolták, hogy Hollandia gaz
dag ország, tehát a könyvtárhasználat ingyenes. Kiderült, hogy 
ez nem igaz. Ott hatályon kívül helyezték a könyvtári törvényt,

mert az önkormányzatok kikérték maguknak, hogy a parla
ment beleszóljon abba, hogy ők mennyi pénzt fordítanak 
könyvtárra, ha nem ad hozzá egy fillért sem. Ennek a törté
netnek is van tanulsága.

- Ön a Fővárosi Szabó En/in Könyvtár igazgatóhelyettese is. 
Milyen utakat kell 1993-ban megtennie a könyvtárnak?

- A problémánk abban áll, hogy mindig újabb pénz kellene 
ahhoz, hogy továbblépjünk. Pénz ahhoz, hogy túlterhelt mun
katársainkat megfizessük, és számítógépekkel könnyítsük 
meg a munkájukat; hogy új embereket vehessünk fel. Ez idő 
szerint gyöngülnek a kondícióink: emelkednek az árak, a köz
szolgálati törvény előírásai Is új helyzetet teremtettek. A fe
szültség abban áll, - s ez főként a könyvtárvezetőket nyo
masztja, - hogy miképp feleljünk meg az olvasói elvárások
nak, hogy eközben kielégítsük a munkatársak Igényelt, szá
mukra is emberi feltételeket biztosítva.

Minden évben ki kellett találnunk valamit, hogy a víz felszí
nén maradhassunk. Egyszer megemeltük a beiratkozási díja
kat, majd térítést szedtünk az audiovizuális dokumentumokért, 
majd tavaly kitaláltuk, hogy decentralizáljuk a gazdasági erő
forrásokat, tehát a kerületi főkönyvtár-igazgató kezébe került 
az a döntés, hogy alkalmaz-e munkaerőt, vagy sem, hogyan 
hasznosítja a rábízott pénzt, vagyont? Ezáltal a hálózatunk ru
galmasságát növeltük meg.

- Erre az évre mi várható?
- Nemrég fejeződött be az önkormányzat által elrendelt 

"átvilágítás" a könyvtárunkban, amelyben svéd és magyar 
szakemberek vizsgálták meg a könyvtár szerkezetét és mű
ködését. Megállapították, hogy kimerültek azok az előnyök, 
amelyek a 22 kerületi főkönyvtár létrehozásában Jelentkeztek. 
Nagy különbségek vannak a kerületek között: van olyan, ahol 
csak egy-két könyvtár van, de van olyan is, ahol hét, tehát 
egyenlőtlenül oszlanak meg az anyagi és személyi erőforrá
sok. Minden kerületnek ezért mások az igényei és az elvárá
sai, így különbözőek, eltérőek a játékszabályok.

Ezért próbálunk nagyobb egységeket kialakítani, de meg
tartva a közigazgatási rendhez kapcsolódás és az egységes 
költségvetési gazdálkodás előnyeit.

- A most lezajlott konferencián több téma is felbukkant, így a 
könyvtárpolitika és közművelődési könyvtárak finanszírozása, a 
könyvtárak számítógépesítése, az olvasási kultúra és a közös
ségi információs szolgáltatás. De végül is mit várt ettől a találko
zótól?

- Az ilyen konferenciák nem váltják meg a világot. Ezek 
gesztusok, demonstrációk, hasznosítható gondolatok cseréjé
nek helyei. De kellenek kapcsolatok, mert ha elszigetelt, kis 
könyvtárainkban dolgozunk, megfelelő Információáramlás nél
kül, akkor munkánk értelmét megette a fene!

Dombi Gábor 
Népszabadság, 1993. jan. 13.
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