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KRÓNIKA
AZ OSZK HÍREI
Ferenczy Endrónó: A nemzeti könyvtár hungarikum
gyűjtési tevékenysége.
Karsay Orsolya: Jelenkori hagyatékok gyűjtése kül
földön.
Nagy László: A külföldi könyvtárak hungarikumai hazai publikációs lehetőségek.
Kovács Ilona: Hungarika-tájókoztatás.

A Nemzetközi Hungarológiai Központ augusztus 2425-én rendezte meg a külföldön működö magyar ven
dégoktatók szokásos évi konferenciáját. Ezúttal a
konferencia első napját a hungarikum-kutatás és -gyűj
tés kérdéseinek ismertetésére szánták, azzal a céllal,
hogy a vendégoktatók ez irányú tevékenységét is
megalapozzák, illetve tovább mélyítsék. Az előre kidol
gozott tematika alapján az OSZK munkatársait kérték
fel az egyes témakörök felvázolására. Ennek keretében
az alábbi előadások hangzottak el:
Borsa Gedeon: Mi a hungarikum?
V. Windisch Éva: Külföldi hungarikum - kéziratok és
nyilvántartások.

Az előadások szövege részben a Nemzetközi Hun
garológiai Központ által kiadott "Hungarológia" c. folyó
iratban, részben könyvtári szakfolyóiratokban jelenik
meg.

*

Az új vagyonvédelmi rendszer építése
végzendő munkálatokat az érintett főosztályokkal, osz
tályokkal időben egyezteti a Műszaki Osztály.
Az építési munka legkésőbb 1994. május 1 -jón befe
jeződik, és ez ideig kérjük munkatársaink segítőkész
együttműködését!

Tájékoztatjuk T. munkatársainkat, hogy az OSZK
központi épületében - hosszan tartó előkészítés után 1993. április 15-től megkezdődött az új vagyonvédelmi
rendszer (tűzvédelmi és behatolásvédelmi berendezés)
építése, amely napjaink legkorszerűbb műszaki eszkö
zeinek és technikájának felhasználásával kerül megva
lósításra. A kivitelezési munka az "F" épület minden
frekventált területére kiterjed. Az egyes részterületeken

Budapest, 1993. 08. 30.
Füry Károly
műszaki osztályvezető

*

KÖRLEVÉL
valamennyi főosztályvezető és osztályvezető részére
SZENTE FERENC főigazgató-helyettes, a KMK igazgatója 1994. március 31-i hatállyal nyugalomba vonul.
1993. augusztus 1-jétől felmentési idejét tölti. Az új igazgató kinevezéséig GYŐRI ERZSÉBET kapott megbízást a
KMK igazgatói teendőinek ellátására.
Budapest, 1993. augusztus 3-án
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dr. Illyés Katalin
az Igazgatási osztály vezetője

TÓTH LAJOS
(1929-1993)
Küzdelmes, de tartalmas és tiszteletet érdemlő élet
pályát futott be néhai Tóth Lajos kartársunk. Mint refor
mátus esperes fia, a szülői házban a népi-nemzeti
elkötelezettség és a szociális szemlélet légkörében nőtt
fel, és ugyanezt a világnézeti beállítottságot erősítette
benne a cserkészmozgalom. Egyetemi hallgatóként az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az ötvenes évek
elejének egyoldalú oktatásával szemben a nyugati tu
dományos eredményekről is tájékozódni igyekvő baráti
csoport tagja volt. 1952-1956 között tőle idegen admi
nisztratív és egyéb munkakörökben hányódott. A forra
dalom alatt szülővárosa, Szekszárd városi és megyei
nemzeti bizottságának elnökévé választották, aminek
következtében 1961-ig börtönben ült. 1962-ben Jóború
Magda, az OSZK nagyvonalú és politikai előítéletektől
mentes főigazgatója felvette a könyvtár kötelespéldányszolgálati osztályára, amelynek eleinte - a sokat bete
geskedő osztályvezető helyett - beosztott dolgozóként
irányítója, majd 1971-től nyugállományba vonulásáig,
1990 végéig vezetője volt. Időközben 1988-tól a Törté
nelmi Igazságtétel Bizottság tagja lett, amelynek kereté
ben haláláig ingyenes jogsegélyszolgálatot teljesített a

politikai meghurcoltaknak. Nyugállományba vonulása
után az OSZK jogtanácsosaként kapcsolatot tartott a
könyvtárral.
Jogászi képzettsége és szervezési tehetsége nagy
segítséget jelentett abban, hogy a lehetőségek határain
belül szervezze és irányítsa az országos kötelespéldány-szolgáltatást. A hazai kötelespéldány-rendeletek
megfogalmazása elsősorban az ő érdeme. Az utóbbi
évek politikai és gazdasági változásainak során bekö
vetkezett könyvkiadási és kötelespéldány-szolgáltatási
anarchia leküzdésére igyekezett kiutat keresni. Nem
rajta múlott, hogy napjainkban a magyar kötelespóldány-szolgáltatás a legrosszabb értelemben vett "euró
pai" szintre süllyedt.
Életéről, munkásságáról és elképzeléseiről részletes
beszámoló olvasható Harminc óv a kötelespéldányok
szolgálatában címen a Könyvtáros 1991. évfolyamában
(401-407, 462-471. o.), amelyet a Széchényi Ferenc
emlékérem adományozása alkalmával Bereczky László
val és Vajda Kornéllal folytatott beszélgetésen mondott
el Tóth Lajos.
Vekerdi József

BAUER JÓZSEF
(1925-1993)
Ismét eltávozott egy hivatásos könyvtáros az 50-es
évek elején munkába állt könyvtárosnemzedékből.
Bauer József kollégánkra vonatkoztatva a "hivatásos"
szónak a szokásosnál mélyebb értelme van. Közelebbi
ismerősei, barátai tudják, mire gondolok? Az őt nem,
vagy kevésbé ismerők számára életútja és munkássá
ga felvázolásával próbálom bizonyítani.
A munkáscsaládból származó fiatalember a buda
pesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban érettségizett.
Egyetemi tanulmányait az 1947/48-as tanévben kezdte

a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Karán magyar-történelem-művószettörténet sza
kon. Alapvizsgája letétele után történelem-könyvtáros
szakon folytatta 1949/50-ben ("mivel közben létrejött a
könyvtáros szak" - írta önéletrajzában), és fejezte be
1952-ben - már az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hallgatóként intézi a Könyvtártudományi
Intézet, majd Tanszék adminisztrációs ügyeit, rendezi
könyvtárát. Az adminisztratív ügyintézésben Havasi Zol
tánt, az OSZK akkori segédkönyvtárosát (jóval későbbi
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mb. főigazgatóját) váltotta fel. Már egyetemi hallgató
ként több könyvtárban dolgozott, köztük az MTA
Könyvtárában és a Széchényi Könyvtárban. Az OSZKban Varjas Béla főigazgató (egyben az első könyvtári
tanszékvezető) által kezdeményezett RMK-munkálatokra kapcsolódott be. Utolsó évesként már a tanszék
gyakornoka volt, majd végzés után tanársegéd lett. Ez
nyilván szorgalmának, felkészültségének, pedagógiai
vénájának elismerését jelentette. Tanársegódtársai: Durzsa Sándor, Léces Károly, majd később - már Haraszthy Gyula tanszékvezetése idején - Lisztes László,
Babiczky Béla, Szathmárynó Nagy Katalin és Szakács
nő Ady Mária voltak. Ekkor kezdett gyakornokként Kiss
István, a későbbi tanszékvezető.
Az első években ez volt a főállású "tanszemólyzet".
Az "előadók" viszont mind aktív könyvtárosok, a szak
ma legjobbjai: a már említett két tanszékvezető mellett
Dezsényi Béla, Goriupp Alisz, Kéki Béla, Kőhalmi Béla,
Mezey László, Lázár Péter, Sebestyén Géza, Waldapfel
Eszter - csak a legismertebb neveket említve a tudós
autodidakta könyvtárosok 1945 utáni első nemzedéké
ből. Bauer József visszaemlékezése szerint a legtöbbet
Varjastól és Kőhalmitól tanult. Első nagyobb önálló ta
nulmányának (diplomadolgozatának?*) talán épp Var
jas Béla volt az inspirátora, ha a Magyar Könyvszemle
1955. 1-2. számában megjelent programadó tanul
mányára (A könyvtártudomány elvi alapjai és rend
szere) gondolunk.
Az 1954-55-ös tanévet már nem a tanszéken, ha
nem a Magyar Irodalomtörténeti Tanszékek könyv
tárának vezetőjeként kezdte meg. A könyvtáros
képzéssel azonban továbbra is tartja a kapcsolatot. Az
egyetem mellett és után a budapesti Pedagógiai Főis
kola könyvtáros szakán, az Újpesti Könyvtáros Iskolán
és különféle könyvtároskópző tanfolyamokon is tanított.
Ezért számos, ma még aktív könyvárosnak volt hoszszabb-rövidebb ideig tanára, előadója.
1956. októberének forradalmi lelkesedése őt is ma
gával ragadja. Ezért súlyos árat kell fizetnie: 1957.
júliusában "azonnali hatállyal" elbocsátották állásából.
Pár hónapig a Magyar Enciklopédia szerkesztőségének
könyvtárát rendezte, majd 1957. október végétől a Te
lefongyárban dolgozott fizikai munkásként, később brigádvezetőként.
Hosszú
kilincselós
után
1961.
novemberében térhetett vissza - immár kétszeres munkáskáderként - a könyvtáros pályára: a Csepel Vasés Fémművek Műszaki Könyvtárába, ahol könyvtáros
diplomáját elismerve, már vezetőhelyettes is lehetett.
A Csepelen töltött szűk öt és fél év alatt hét önálló ki
adványa jelent meg (bibliográfiák, folyóiratkatalógusok).
Közülük legsikeresebb a két kiadást megért Automati
zálás (1962-1963) volt. Munkabírására és "termelékeny
ségére" jellemző, hogy 1966-ban az "Üzemszervezés
és vezetés" c. bibliográfián kívül elkészítette még az
ETO első teljes magyar kiadása számára a 62-es osz
tály 8 alosztályának fordítását négy kötetben, a könyv

tár kurrens periodika beszerzéseinek és 1964-ben be
szerzett fordításainak jegyzékét (összesen több, mint
800 oldal terjedelemben).
1967. április 1-jótői 1986 végén történt nyugdíjazásá
ig, sőt, nyugdíjasként egészen 1991. március végéig
egyhuzamban a KGM Műszaki Tudományos Tájékoz
tató Intézetében (KG-Informatik), illetve jogutódában, a
PRODINFORM-ban dolgozott referensz-könyvtároskónt,
hálózati csoport- és fejlesztési osztályvezetőként, doku
mentumtárt osztályvezetőként, végül (mint nyugdíjas)
"mindenes könyvtárosaként - ahogy önéletrajzában ír
ta. Az alapvetően humán alapozású és orientációjú,
ám a szükségből műszaki területre specializálódott kol
légának ezek voltak a legtermékenyebb és legtöbb
szakmai elismerést hozó évei. Több, mint 20 önálló
publikációjának többsége a szakterület külföldi folyóira
tainak lelőhelyjegyzéke ugyan (kivéve a Tájékoztatási
és könyvtári folyóiratok állományjegyzékét, 1975-ben,
amely négy országos könyvtár - köztük az OSZK KMK
- központi katalógusa!), de ekkor már elméleti-mód
szertani érdeklődése is megmutatkozik. Ennek első jele
a "Vállalati komplex információs rendszerek" c. társszerzős tanulmánykötete (1968). Ekkor indult újra szak
folyóiratbeli publikációs tevékenysége, ami 1956-ban
megszakadt A Könyvtáros első öt évének alapos is
mertetésével (Magyar Könyvszemle, 1956. 1. sz.).
A Könyvtárosban és a TMT-ben 1978-tól megjelent írá
sainak Központi témái: a könyvtárak együttműködése amit ő a könyvtári rendszer "életformájának" tekintett -;
a hálózati-módszertani munka; innováció és könyvtár;
a könyvtáros és információs szakemberek személyisé
ge (feladat, követelmény, képzés). Ez utóbbi témája
(már-már hobbija) visszatérés is volt könyvtáros-tanári
pályakezdéséhez, kiegészítve több évtized gyakorlati
tapasztalataival. Nem véletlen tehát, hogy az MKE Mű
szaki Könyvtáros Szekciója tagjaként (aktív korában e
szervezetnek titkára, majd alelnöke is volt), a múlt év
ben kezdeményezte a könyvtáros/informatikus etikai
kódex kidolgozását. Ehhez a vitaindító tervezetet maga
állította össze. (Jó lenne, ha ez a nagyon időszerű
kezdeményezése nem akadna el!) Már a PRODINFORM nyugdíjas munkatársaként szerzői kiadásban,
kéziratként, de házi sokszorosításban közzétette leg
fontosabbnak tartott tanulmányainak, előadásainak
gyűjteményét Könyv, könyvtár, könyvtáros címmel
(1988). A három, eddig nem publikált előadás közül
különösen érdekes és a hazai szakirodalomban újsze
rű "A könyv értékelmélete" című. Ebben a könyvre vo
natkozó órtékfogalom általános elemzésén túl szól a
könyv használati, csere-, esztétikai, történeti, irodalmi,
tudományos és nemzeti értékéről. Összefoglalásának
utolsó mondatait idézzük felhívásul és szerénysége je
léül: "A könyv sokoldalúsága miatt egyetlen könyvnek
is sokféle értéke lehet. Ezt a sokféle értéket igyekeztem
jelen kísérletben felvázolni. Érdemes lenne azonban
avatottabbnak elmólyülten foglalkoznia a könyv értékel-

* A könyvtártudomány alapjai. /Kísérlet./ Bp. 1952. 105 lev. Gépirat. /Lelőhelye egyelőre ismeretlen./
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móletóvel." (60. p.) Utolsó szakmai írásai ismereteim
szerint: egy recenzió az OSZK Híradó 1991. 9-10. szá
mában (A magyar irodalom ós irodalomtud. bibliogr.
1971-1975-ös ciklusáról) és egy vallomás, óletérzésés helyzetjelentés a Könyvtári Levelező/lap 1992. 3.
számában (a Halló, még itt vagyunk! rovatban). Ebben
ezt írja az 1991. évi újabb nyugdíjas munkahelyi váltá
sáról ós munkájáról: "Az év első negyedében egy fo
kozatosan
sorvadó
vállalati
műszaki
könyvtár
sanyarúságai között igyekeztem az összes könyvtári
feladatokat megoldani mind a hagyományos, mind a
nem hagyományos dokumentumok területén. A máso
dik negyedévtől az Országos Széchényi Könyvtár ret
rospektív bibliográfiai tevékenységében, valamint az
olvasótermi műszaki kézikönyvtári anyag felfrissítésé
ben működtem közre. Ezenkívül más bibliográfiákhoz
is "besegítettem". S mint régi tag, a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének munkáját is igyekeztem figye
lemmel kísérni, segíteni. És így tovább..."
Az utolsó mondattöredék - most már tudjuk, - szűk
másfél évet, sok szorgos hivatali munkát ós mások
munkájába "besegítő", baráti gesztust takar. A Retros
pektív bibliográfiai osztályon a korrektúrázástól kezdve
a különböző katalógusokba történő behasonlításig ós
a mutatócódulák betűrendezósóig minden soros mun
kát szívesen, gyorsan ós kritikus szemmel végzett.
A legkedvesebb szakterülete azonban a külföldi ma
gyar nyelvű könyvekkel és folyóiratokkal való bibliográ
fia foglalatosság volt. Az olvasószolgálat részére
jegyzéket állított össze a kurrens hírlapolvasóba kitenni

javasolt, külföldi magyar nyelvű folyóiratokról, hírlapok
ról. Tanulmányozta ezek hazai bibliográfiai feltártságát,
az újabban indult ismeretleneket kikérte, és kézbevétel
útján is megismerkedett velük. Az osztály távlati hungarika-bibliográfiai tervének előkészítéséhez kapcsolód
va összevetette a Monoki-fóle kéziratos romániai
magyar korszakbibliográfiát a korabeli kurrens vállalko
zásokkal ós a Romániai magyar irodalmi lexikon meg
felelő cikkeivel, stb.
Önéletrajzából és feleségétől tudjuk, hogy szépírói
ambíciója is volt, amiről szerényen hallgatott. írásai Badányi József írói néven jelentek meg a negyvenes
évek végétől különböző lapokban, sőt időnként a Ma
gyar Rádióban is elhangzottak. Első verseit tudomá
som szerint a Tiszatáj (1947) ós a Magyarok (1948)
közölte. A családtól került hozzánk a "Csillag" c. irodal
mi folyóirat (1947-1956) teljes anyagának kicódulázott
anyaggyűjtése. Mivel e folyóiratnak nem jelent meg
publikált repertóriuma, érdemes lenne ezt megfelelő
kontroll ós megszerkesztés, mutatózás után a Hírlapol
vasó kézikönyvtári gyűjteményébe elhelyezni.
Talán e vázlatos életrajz és munkásság ismertetésé
ből is kitűnik, hogy Bauer József egyik kiváló repre
zentánsa nemzedékének könyvtárosként, szakíróként
egyaránt. Alakját nemcsak az idő múlásával egyre fo
gyó emlékezet őrzi, hanem számos maradandó mun
kája is az ország könyvtáraiban, a nemzet kollektív
emlékezetében, ahol bizonyára helyet kap a "kiemelt
szerzők" sorában.
Kertész Gyula

Horváth Jenő adományai az OSZK-nak
Horváth Jenő ós felesége, Krisztinkovich Mária a ka
nadai Vancouverben élnek. Évek során jelentős hungarika gyűjteményre tettek szert, melyből már több
alkalommal ajándékoztak értékes anyagokat könyv
tárunknak.
1993. március 26-án délben Juhász Gyula főigazgató
úr fogadta irodájában a házaspárt, akik ajándékozás
céljából keresték fel. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a
Professzor Úr tragikus hirtelenséggel bekövetkezett ha
lála előtt ajándékot vett át a nemzeti könyvtár részére.
Az adomány Kossuth Lajos ós Giuseppe Garibaldi
leveleit, dokumentumait ós ereklyéik fényképeit tartal
mazó album volt, amely a 48-as emigrációra vonatko
zó forrásainkat gyarapítja. A díszes kötet által könyvtá
runk Kossuth-anyaga jelentősen emelkedett forrás

értékben, ami a közelgő 1994-es Kossuth évforduló
miatt különösen örvendetes. (Növedóknaplószám:
26/93)
Horváth úr - szívén viselve a hungarika-anyagok
sorsát - nemcsak saját gyűjteményéből hozott ajándé
kot, de ismerőse, dr. Bene Éva küldeményét: E.L.
Godkin magyar történeti munkájának (The History of
Hungary) Kossuth Lajos bejegyzésével ellátott példá
nyát is átadta az OSZK-nak. Kossuth Amy Millsnek
ajánlotta a kötetet. (Növedóknaplószám: 27/93)
Horváth Jenő látogatása végén jelezte, hogy Dohnányi Ernő hagyatékához kapcsolódó anyagok is vannak
a birtokában, melyeket Zeneműtárunk részére szeretne
elküldeni. Az értékes küldemény időközben megérke
zett, s ma már a Dohnányi-gyűjtemónyt gazdagítja.
Harcos Katalin
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Személyi hírek és változások
1993. július 1. - augusztus 31.
Új dolgozóink
Csepregi Klára könyvtári szakinformatikus, Olvasószolg. oszt., Képessy Imre szm. Kötészet, Pálmainé Él
iás Eszter szm. Nyomdaüzem, Piti László könyvtáros
Kötelespéld. szóig.

Áthelyezés a könyvtáron belül
Szepes Gézáné a KFKK NPA-ról az MNB Sajtóbibl.
szerk.-be

Eltávoztak a könyvtárból
ÁTHELYEZÉSSEL:
Hajdú Csabánó könyvtáros Vasvári Pál Gimn., Székesfehérvár
ELHUNYT:
Vona István vp.

KILÉPETT:
Ármós Bertalan ügyvit. II.
MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT:
Balázsnó Sárvári Éva könyvtáros, Bálint György szm.,
Bórinó Biró Berta könyvtáros, Gönczi Péter szm., Kozáry Zsolt ügyvit. I., Mercz Tibornó könyvtáros, Pávelka
Rita könyvtáros, Varga Ilona ügyvit. II.
NYUGDÍJAZÁSSAL:
Füleki Sándor pf., Gönczinó Lengyel Éva könyvtáros

KITÜNTETÉSEK
(1993. augusztus 20.)
Szinnyei József-díj:
Berlász Jenő
Schneller Károly

Az OSZK Közalkalmazotti Tanácsának munkájáról
1. A Közalkalmazotti Tanács (továbbiakban KT) ala
kuló ülése 1993. 07.01.
- Dr. Elekes Péter ismertette a közalkalmazotti tör
vénynek a KT-ra vonatkozó rendelkezéseit.
- A KT titkos szavazással elnöknek választotta Wolf
Magdát.
- Az ülések jegyzőkönyveinek vezetésével Szelesi
Rózsát bízta meg. Az információs felelős Weeber Tibor
lett.
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2. KT ülés 1993. 08. 06.
- A KT a munkaköri besorolások körüli problémákat
vitatta meg: a szakmunkások egységes “B” kategóriába
sorolását, a szakirányú végzettségű, de könyvtár sza
kot nem végzett kollégák besorolását, stb.
- A KT szorgalmazta az intézmény kollektív szerző
désének és közalkalmazotti szabályzatának mielőbbi ki
dolgozását és elfogadását.
Wolf Magda

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL
★

A régi nyomtatott dokumentumok magyar vonatkozásai
1.0. A múlt emlékeinek gyűjtését, megőrzését és
hozzáférhetővé tételét három intézménycsoport végzi:
a tárgyakkal a múzeum, az iratokkal a levéltár, és a
nyomtatványokkal a könyvtár foglalkozik. A fenti felosz
tás természetesen szükségszerűen leegyszerűsített, hi
szen sok helyütt bizonyos átfedés tapasztalható: a régi
irat, vagy nyomtatvány is tárgy, amely a múzeumot is
foglalkoztathatja, stb. A kéziratoknak a levéltár és a
könyvtár közötti határvonalának megvonása sem min
dig problémamentes. Alapvetően úgy határozható meg
a különbség, hogy a levéltár valamely intézmény mű
ködése során létrehozott iratokat őrzi, míg a könyvtár a
magánszemélyek feljegyzéseit.
A módén technikai fejlődés - különösen az utolsó
évtizedekben - a hagyományos dokumentumok mellé
további, méghozzá igen befolyásos új kategóriákat ho
zott létre, mint amilyen a hang- és a képrögzítés, leg
újabban pedig az elektromos adattárolás különböző
formái. Ezek immár elszakadnak a levéltárak és a
könyvtárak korábban szinte kizárólagos alapanyagától,
a papírtól, ami által részben újabb gyűjtemények létre
hozását teszik szükségessé (fonotéka, kinotéka, stb.),
ill. ezek önálló megalakulásáig korábbi gyűjtőkörük bő
vítésére késztetik a hagyományos gyűjteményeket.
A három gyűjtemény (múzeum, levéltár és könyvtár)
létrehozója, fenntartója és irányítója lehet magánsze
mély, vagy közület. Ez utóbbi megoszlik állami, egyhá
zi és társasági tulajdon között. Sok esetben nem
különültek el egymástól, erre a legjobb példa a Magyar
Nemzeti Múzeum, amelyből a Levéltári osztály csak a
két világháború között került át az Országos Levéltár
ba, és még fél évszázada sincs annak, hogy a könyv
tár - Országos Széchényi Könyvtár néven szervezetileg újra önálló lett. (1802-ben Széchényi Fe
renc először a könyvtárat ajándékozta a nemzetnek,
majd éremgyűjteményével a Magyar Nemzeti Múzeum
alapjait vetette meg, amely később - közel másfél év
századig - szervezetileg a könyvtárat is magában fog
lalta.) A múzeumok, levéltárak és könyvtárak mindig
csak bizonyos részterület gondozására vállalkoznak.
A közgyűjtemények többségükben arra, amelyre felet
tes hatóságuk jogosultsága kiterjed, pl. a megyei levél
tár a megye területén keletkezett, illetve oda érkezett
hatósági iratokkal foglalkozik, míg az országos gyűjte
mények az egész országra vonatkozó gyűjtőkörrel ren
delkeznek.
1.1. Felmerül a kérdés, hogy melyek is azok a do
kumentumok, amelyek egy-egy országra vonatkoznak?
Ezt a kategóriát "patrioticum" szóval jelölik. Konkrét or
szág esetében azután az új szót a latin analógiájára az

ország ugyancsak latin nevéből képezik: Helvetia "helvetica", Bohemia - "bohemica", Hungária - "hungarica", stb. Tehát a magyar vonatkozású tárgyak (pl. ré
gészeti lelet, irat) a "hungarika" (immár magyaros
helyesírással) szóval történik. (Itt kell megjegyezni,
hogy e szó többes száma vagy a latin "hungarika",
vagy a magyar képzésű "hungarikumok", de semmi
esetre sem "hungarikák".)
A könyvtárak hagyományos, tehát papírhoz kötött
gyűjtőkörében a már említett és a levéltári anyagoktól
elkülönülő kéziratok mellett a nyomtatott könyvtári do
kumentumok meglehetősen széles választéka alakult
ki, különösen az utóbbi két évszázadban. A Gutenberg
idején megjelent könyvek és plakátok mellé hamarosan
felsorakoztak a térképek, kották, később pedig a periodikumok (napilap, hetilap, folyóirat, stb.), valamint a
legkülönbözőbb kisnyomtatványok a gyászjelentéstől a
képes levelezőlapig.
A "régi" jelzővel azokat a nyomtatványokat jelölik,
amelyek a kézzel történt könyvnyomtatás idején ké
szültek. Miután e korszak beköszönte, illetve érvényre
jutása nem egyetlen napon és ráadásul a technikai fej
lődésben egymástól eltérő területek között nagy időbeli
eltéréssel történt, leegyszerűsítve a problémát, korszakhatárul a 18. század utolsó, vagy 1800. december 31.
napját szokták elfogadni. (Magyarázatul ehhez hozzá
fűzhető, hogy ekkortájt tűntek fel a további fejlődés
szempontjából meghatározó jelentőségű találmányok: a
papírgyártó gép /1799/, a betűöntő gép /1805/ és a
gépi sajtó /1810/.) A mechanikus korszakoláshoz legin
kább alkalmas századfordulók közül tehát vitathatatla
nul ez a legmegfelelőbb.
2.0. Az alapvető fogalmak áttekintése után a továb
biakban a magyar vonatkozás (hungarikum) tisztázásá
ra kizárólag csak a régi nyomtatott dokumentumok
alapján történik kísérlet. E területet négy fő szempont
jelöli ki:
I. Nyelvi hungarikum az, amelynek nyelve - részben,
vagy egészben - magyar.
II. Területi hungarikum az, amely Magyarország terü
letén készült.
III. Személyi (intézményi) hungarikum az, amelynek
szellemi létrehozásában "hungarus", vagyis Magyaror
szág szülötte működött közre.
IV. Tartalmi hungarikum az, amely a magyar nyelvre,
Magyarországra, annak lakóira vonatkozólag érdemi
adatot közöl.
Természetesen e fenti négy, tudatos sommás meg
határozás részletesebb magyarázatot igényel.

* A külföldi vendégoktatók 1993. évi konferenciáján, aug. 24-én Mi a hungaricum? címmel elhangzott előadás. Megjelent a Hungarológia. 1993.
1. füzetében.
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2.1.1. A teljes egészében magyar nyelvű kiadvány
problémamentes, így csak a részben ilyen nyomtat
vány fogalma tisztázandó. Ez utóbbin mindenekelőtt
azokat kell érteni, ahol a magyar nyelvű szöveg a kidvány egész terjedelmén végigvonul (pl. két-, vagy
többnyelvű szótárak, szójegyzékek). De idetartoznak a
jelentős önálló magyar szövegrészt is tartalmazó kiad
ványok. Mint a továbbiakban általában, így a "jelentős"
szó értelmezéséhez olyan tárgyilagos ismérvek megál
lapítására van szükség, amely annak alkalmazását füg
getleníti minden, akaratlanul is szubjektív megítéléstől.
Ez esetben tehát jelentősnek és így hungarikumnak az
a nyomtatvány minősül, amely legalább egy önálló be
kezdésnyi magyar szöveget tartalmaz. Ilyen lehet akár
egy száznyelvű Miatyánk-gyűjtemény is, ha abban az
egyik magyar. De elegendő egyetlen disztichon is
anyanyelvűnkön. Miután ez a kategória számunkra kü
lönösen fontos, és a korábbi századokból - az időben
visszafelé haladva - mind kevesebb ilyen emlék ma
radt fenn, a nyomtatás kezdetétől az 1550. évvel bezá
ródó korszakból a szórványos magyar szavak is
jelentősnek minősülnek: pl. az 1540. évi velencei pálos
breviárium, ahol is a kalendárium hónapnevei magyarul
olvashatók. Figyelmen kívül maradnak azonban a ma
gyar személyi- és helynevek, hiszen ezek gyakorlatilag
minden olyan munkában megtalálhatók, amely az ak
kor ismert világ történelmével, földrajzával, stb. foglal
kozik. Az 1551-1700 közötti korszakból elegendő
egyetlen teljes magyar mondat, hogy a kiadvány hun
garikumnak legyen tekinthető.
Míg a nagy európai nyelvek (szláv, germán és új
latin) között térben és korban sok esetben bizonytalan
átmenetek tapasztalhatók, addig anyanyelvűnk teljes el
szigeteltsége e téren nem vet fel gondot. Kuriózumként
megemlíthető, hogy akadt azért egyetlen olyan eset,
amikor döntést igényelt, hogy magyarnak tekinthető-e
a szöveg, vagy sem? Lackner Kristóf, a neves soproni
polgármester egy latin nyelvű iskoladrámájának szöve
gét 1617-ben Frankfurtban nyomtatott formában is köz
readták. Ebben az egyik lapon két olyan mondat is áll,
amelynek szövege szavanként visszafelé olvasva go
rombaságot tartalmaz - magyar nyelven. Ez is nyelvi
hungarikumnak minősül.
2.2. Területi hungarikumon a részben, vagy egész
ben Magyarországon létrejött nyomtatványok értendők.
Ehhez mindenekelőtt hazánk területének pontos kicövekelése szükséges: hazánknak Magyarországot és
Erdélyt kell tekintenünk Pozsonytól Brassóig, de Hor
vátország és Szlavónia nélkül. Az 1868. évi magyarhorvát kiegyezésig Pozsega, Verőce és Szerém megye
még Magyarországhoz tartozott, továbbá 1779-től
1918-ig Fiume mint "corpus separatum". Figyelmen kí
vül marad a terület meghatározása során, hogy az or
szág a törökök csapásai alatt átmenetileg három
részre szakadt, továbbá a nyugati határ hullámzása, a
határőrvidék közjogi helyzete, valamint a szepessógi
városok elzálogosítása.
E fenti körvonalak által megrajzolt területen készült
nyomtatványok tehát az ún. területi hungarikumok. így
áll elő az a helyzet, hogy a közvetlenül a Lajta keleti
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partján fekvő Vimpác (Wimpassing) ferences kolostorá
ban készült kiadványok (1593-1599) e kategóriába tar
toznak, míg a Nádasdy Ferenc pottendorfi birtokán
működött műhelyben (1666-1669) nyomtatott könyvek
nem, mert ez a falu néhány kilométerrel nyugatra fek
szik a Lajtától, immár Alsó-Ausztria területén.
Az impresszum nélkül közreadott, vagy csupán töre
dékes formában fennmaradt kiadványok közül egyedül
azok minősülnek magyarországinak, amelyekről a be
ható nyomdatörtóneti vizsgálat bizonyosan megálla
pította, hogy valamelyik hazai műhelyben készült.
Óvatosnak kell lenni a régi, latin helyneveknél, amelyek
néha emlékeztetnek magyarországi városok névformá
jára (pl. Budissae = Bautzen, és nem Buda, Wratislavae = Boroszló /Breslau, Wroclaw/, és nem Pozsony
/ma Bratislava/).
2.3. Személyi (intézményi) hungarikum az a régi
nyomtatvány, amelynek szellemi létrehozásában - tel
jes egészében, vagy legalább egy önálló részében Magyarországon született (hungarus), illetve az alkotás
idején itt megtelepedetten tevékenykedő személy mű
ködött közre. Ez a kategória jóval bonyolultabb, mint
az előző kettő. Több ismérv is pontosítást igényel. Az
alapállás az, hogy a hazai személyek szellemi produk
tumai kerüljenek ide.
A születési hely a korábbi századokban fontos
szempont volt, hiszen a családnevek kijegecedóse
előtt többnyire ennek alapján különböztették meg a
sok azonos keresztnevű (pl. János) embert. így a
származás helyét (ország, országrész, megye, város,
stb.) - különösen a latin névformában - a művelt, ill.
szülőföldjéről elszármazott személyek nevükben, jelzős
alakban (Hungarus, Transylvanus, Scepusiensis, Budensis, stb.) sűrűn fel is tüntették. A származási jelző
azután többnyire mindenkit elkísért a haláláig. Ez a kö
rülmény nyújtja sokszor ma is az egyetlen lehetőséget
külföldön publikált egykori hazánkfiai felismerésére.
A megjelölés változhatott is, ha pl. valaki messze kül
földre került, ahol már érdektelen, hiszen az új környe
zet számára teljesen ismeretlen volt a Magyarországon
belüli származási hely. Ilyen esetben tehát a "de Hun
gária" megjelölés volt a megfelelő: pl. Michael de Hun
gária. Ezzel szemben azok a szerzők, akik állandóan
itthon tartózkodtak, megőrizték nevükben a pontos
hely megjelölést, pl. Pelbartus de Temesvár.
2.3.1. A Magyarországon születettek megjelölése te
hát "Hungarus" volt, tekintet nélkül az akkor amúgy is
csak sokadrendű szempontra, az anyanyelvre. A külföl
dön született, de Magyarországon letelepedett szemé
lyek életművüknek kizárólag csak ebben a szakaszá
ban minősülnek hungarusnak. Hazánkban végzett tevé
kenységük körülményeit alkotásaikon többnyire ugyan
csak feltüntették (pl. pastor Leutschoviensis). Ezért
tehát a hazánkban létrejött alkotásaik későbbi, összes
külföldi kiadása is hungarikum. Jó példa erre a neves
pedagógus, Joannes Amos Comenius, aki ugyan szü
lei révén magyar származású volt (eredeti neve Szeges
volt), de hazánkon kívül született, és ő magát "Moravus"-nak írta. Kiterjedt munkássága során írt könyvei
közül egyedül csak azok minősülnek hungarikumnak,

amelyek sárospataki tartózkodása során (1650-1654)
keletkeztek. Magyarországon csupán átmenetileg tar
tózkodó, tehát nem megtelepedett külföldi személyek
(pl. utazók, katonák) azonban nem tekinthetők hungarusnak, még ha bizonyosan hazánkban készített írásról
van is szó.
Közelebbi adatok hiányában hungarusnak minősül
nek azok is, akik magyarul írtak, vagy családi nevük
egyértelműen magyar (pl. Szabó), ill. aki anyanyelvé
nek a magyart tekintette. Ugyanez a helyzet azoknál is,
akiknek magyarországi származásuk jelölése (Hungarus, Pannonius, stb.) mellett a közelebbi szülőhelyük
valamelyik más (társ)országban (pl. Horvátországban)
volt. Ugyanakkor gondosan kizárandóak az egykori ró
mai tartomány, Pannónia Superior alapján magukat a
humanista időkben ugyancsak Pannoniusnak író bé
csiek és alsó-ausztriaiak. Hazai személynek tekinten
dők azoknak a családoknak tagjai is, amelyeket
történeti és irodalomtörténeti szakirodalmunk magyar
ként tart számon (pl. Zrínyi).
Természetesen nem minősülnek hungarusnak azok a
személyek, akik a honfoglalás előtt születtek e terüle
ten: pl. a Savariában (a mai Szombathely) született
Szent Márton (313 k. - 397), Gallia apostola. Sem pe
dig azok, akik ebben az időben éltek itt megtelepedet
ten; pl. Marcus Aurelius császár utolsó éveiben
(176-180).
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2.3.2. A fentiekben mindig természetes hungarus
személyekről volt szó. Azonban idetartoznak azok a
nyomtatványok is, amelyek létrehozatalában Magyarországon tevékenykedett, vagy magyar vonatkozásban
illetékes testület (vagy állami, egyházi, stb. hatalommal
felruházott személy) működött közre. E kategória leg
jellegzetesebb formái a jogi rendelkezések (ország
gyűlési törvények,
városi
rendeletek,
stb.)
és
szerkönyvek (pécsi misekönyv, esztergomi breviárium,
soproni evangélikusok német nyelvű énekeskönyve,
stb.). Itt kell megjegyezni, hogy az a körülmény, hogy
a Habsburg uralkodók - sok más mellett - címeik kö
zött feltüntették a "rex Hungáriáéit, önmagában még
nem teszi a nyomtatványt, amelyben ez ilyen formában
előfordul, hungarikummá. Csakis abban az esetben
tartozik ebbe a kategóriába, ha a király magyar ügyek
ben (rendszerint a magyar kancellária közbejöttével) in
tézkedett. Nem tekinthetők magyarországi szerzőknek
azok, akiknek ugyan magyarországi nemességük, vagy
"magyar lovag" címük volt, de külföldön születtek, és
tartósan sohasem éltek hazánkban (pl. Johannes Jessenius Prágában).
Idetartoznak azonban azok az anonim munkák is,
amelyek külföldi, magyar jellegű intézmények (pl. krak
kói magyar burza, a bécsi Pázmány-kollógium) kiadvá
nyai. Azonos elbírálás alá esnek azok a szerző
nevének feltüntetése nélkül közreadott művek is, ame
lyek csaknem bizonyosan magyarországi szerzőktől
származnak (pl. esküvői köszöntő Pozsonyban, lllósházy nádor felett tartott halotti beszéd).
A fentiekkel szemben tudatosan figyelmen kívül ma
radnak azok a szövegrészek, amelyeket hazai történel
mi személyek szájába adtak, és akár idézet formájában
jelentettek is meg (pl. Géza fejedelem beszéde, Zrínyi
Miklós buzdító szavai katonáihoz a kirohanás előtt).
2.3.3. A természetes és jogi hungarus-szemólyek ka
tegóriáinak áttekintése után még azt is tisztázni kell,
hogy ki tekintendő "szellemi közreműködőnek", hiszen
csak azok minősítik az illető nyomtatványt hungarikumnak, akik ilyen szerepet töltöttek be azok megjelenteté
se során. A szellemi közreműködés meglehetősen
szerteágazó szempontjai három csoportban foglalhatók
össze: szerző, részlet írója és közreműködő.
Szerzőnek tekintendő a mű alkotója (több személy
esetén társszerző), a vizsgáztató (praeses), aki a 18.
század végéig a felsőfokú oktatási intézményekben a
vizsgatételek szerzőjének minősül, valamint a folyóirat
szerkesztője. Ha a nyomtatvány társas alkotás, akkor
elegendő, ha a szerzők egyike hungarus, s a doku
mentum hungarikumnak minősül.
Részlet írója a gyűjteményes munka és folyóirat egy
rószművónek, ill. cikkének szerzője, továbbá az, akitől
irodalmi adalék (előszó, üdvözlés, alkalmi köszöntés,
stb.) származik, valamint a kommentátor.
Közreműködő pedig a vizsgázó (respondens, disserens, stb.), a szöveg közreadója, akinek nem célja a
változtatás (pl. sajtó alá rendez, válogat), az átdolgozó,
aki valamely szöveget átalakít (rövidít, bővít, ill. több
szöveget összeötvöz), a fordító és az illusztrátor.
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2.3.4. Meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy mi
kor tekinthető a nyomtatvány hungarikumnak, ha an
nak csak egy része származik hazai személytől.
Alapszempont ebben az esetben, hogy bármely önálló
rósz - legyen az akármilyen rövid is (pl. egyetlen disz
tichon), - a kiadvány hungarus szerzője miatt ebbe a
kategóriába tartozik. Ez arra az esetre is áll, ha a hungarustól származó rósz elkülöníthető módon bár, de
beépül egy másik szerző művébe (pl. a törökökről
szóló értekezés függelékét képező török szójegyzóket
más, külföldi szerző saját könyvébe emeli át). Ugyanez
érvényes olyan közjogi megállapodásokra (pl. béke
szerződés), ahol az egyik fél Magyarország, ill. a ma
gyar király. Ha a külföldi, nem magyar vonatkozású
tanintézetben történt vizsgánál a kollektív szerzők cso
portjában (pl. nomina offerentium) az összlótszám har
madánál több hungarus található, úgy ez a kiadvány is
hungarikumnak minősül.
A hungarus szellemi közreműködő részvételével az
eredetileg idegen nyelven keletkezett művek más nyel
vű fordításai ugyancsak hungarikumnak tekintendők.
Szintén szerzői hungarikumnak minősül a nyomtat
vány, ha abban a hungarus szellemi közreműködésére
név szerint ugyan nincs hivatkozás, de az más forrás
ból (pl. szövegösszevetós, szakirodalom) alapján meg
állapítható.
2.4. Utoljára maradt a hungarikum fogalmának ne
gyedik kategóriája, ahol is a tartalom magyar. Ez azon
ban csupán a legjellemzőbb, de távolról sem egyetlen
ismérve ennek a csoportnak. Úgy lehetne talán fogal
mazni, hogy ide sorolható minden magyar vonatkozá
sú régi nyomtatvány, amely a fenti három (nyelvi,
területi és személyi) csoport egyikébe sem tartozik.
Azért itt is kialakíthatók bizonyos csoportok. A fen
tiek alapján logikailag az elsőbe azok a régi nyomtat
ványok tartoznak, amelyeknek a tárgya a magyar nyelv
(összehasonlító szövegösszefüggésben is). A követke
zőt azok alkotják, amelyek egészükben, vagy legalább
egy önálló részükben Magyarországnak, vagy annak
bármely területi egységének lakóit, testületéit, vagy
ezek bármely tevékenységét ismertetik. Ez történhet
akár szöveggel, akár képes ábrázolással (pl. térkép),
vagy különböző megoldások kombinációjával. Az
ismertetés szempontjai is sokrétűek lehetnek (pl. törté
nelmi, földrajzi). Általános szabályként le kell azonban
szögezni, mint igen fontos korlátozást, hogy szükség
szerűen figyelmen kívül kell hagyni az emlftósszerű, új
információkat nem közlő ismétléseket, kompilációkat
(pl. enciklopédiák, katalógusok). A magyar vonatkozás
szélső határát úgy kell megvonni, hogy azok a nyom
tatványok, amelyekben a feldolgozott téma, illetve a
tárgyalás módja Magyarországgal, a magyarsággal,
hazánk földjével, kultúrájával, történelmével csupán
kapcsolatba hozható ugyan, de nem kifejezetten azzal
foglalkozik (pl. a lengyel, vagy cseh humanizmus), kí
vül maradjanak e kategórián.
Folytatva a fenti gondolatmenetet, a negyedik hunga
rikum kategória harmadik csoportjába azok a régi
nyomtatványok sorolhatók, amelyek legalább egy önál
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ló részben magyarországi személy(ek), illetve testü
letiek) ismertetésére, ábrázolására törekedtek. E sze
mélyek lehetnek névtelenek, sőt, a költői fantázia te
remtményei is (pl. színdarab hőse), ha azokat magyarországinak ábrázolják és magyar voltuknak a szerző
jelentőséget tulajdonított.
Ennek a hungarika-kategóriának további csoportját
azok a régi nyomtatványok alkotják, amelyek részben,
vagy egészben magyarországi jogi, vagy természetes
személyek részére készültek. A nyomtatott ajánlás
alapján lehet ezt legbiztosabban megítélni. Ugyancsak
idetartoznak azok a régi nyomtatványok, amelyek fizi
kai előállításában hazai személyek vettek részt. A leg
jellegzetesebbek itt a külföldön tevékenykedett, ma
gyarországi származású nyomdászok kiadványai. De
ide sorolhatók logikailag a hazai könyvkötők bizo
nyítottan hiteles termékei is. Elméletileg idetartoznak
azok a régi könyvek is, amelyek egy példánya - rend
szerint a kézírásos bejegyzés alapján bizonyíthatóan hungarus személy tulajdonában volt. Ez természetesen
a kiadványnak csak arra az egyetlen példányára vonat
kozik, amely egykor egyértelműen valamely hungarusó
volt.
2.4.1. A fenti csoportok szükségszerűen nem telje
sen pontos körvonalazásából is egyértelműen megálla
pítható, hogy - az elóző három csoporttól eltérően - a
magyar vonatkozások negyedik kategóriáját teljesen
pontosan, a megítélő személytől független, tárgyilagos
ismérvekkel nem lehet biztonságosan meghatározni.
Számos esetben csak a szaktudomány beható vizsgá
lódása alapján lehet bizonyos kérdéseket (pl. a forrás
érték meghatározása) eldönteni. Több olyan csoport is
akad e kategórián belül, amelyek az egyértelműen
hungarikumoktól kezdve, fokozatosan mutatnak mind
kevesebb összefüggést a bizonyosan nem magyar vo
natkozásokig. így azonban rendkívül nehéz egyértel
műen és következetesen meghúzni a határvonalat,
hogy mi az, ami a hungarikumnak ebbe a negyedik
csoportjába még beletartozik, és mi az, ami már nem.
Szolgáljon erre példaként a 16-17. században hatal
mas irodalommal rendelkező Turcica-kategória, ahol is
a mohácsi csata leírásától a szultánnak a perzsák ellen
vívott harcaiig - mint két szélső példa - magyar szem
pontból számtalan átmeneti kiadvány (pl. balkáni har
cok, stb.) található.
3.0. A fenti kategóriák nem valami elméleti agytor
nát, hanem nagyon is gyakorlati célokat szolgálnak. Ez
ugyanis az az iránytű, amelynek segítségével el lehet
igazodni, hogy bennünket, magyarokat mi is érdekel
közelebbről a világ óriási könyvprodukciójából.
A nyomdászatnak 1450 táján történt felfedezése óta a
termés évszázadonként újra meg újra megtöbbszörö
ződött. Pontos számok - eltekintve a bibliográfiailag
már jól áttekintett 15. századtól, az ún. ősnyomtatvá
nyok korától - nincsenek, ill. nem is lehetnek. Ma úgy
becsülhető, hogy a tipográfia első fél évszázadában
készült és ma ismert kiadványok kb. 3000-fólók, míg a
példányok száma megközelíti a félmilliót. A 16. század
ban e két szám fél-, ill. tízmillióra becsülhető, a 17.

században pedig már több millió, ill. több tízmillió.
A 18. századra vonatkozólag nem lehet még csak
megközelítően pontos számot sem közölni.
A fentiek után világos, hogy a magyar vonatkozású
kiadványok kiszűrése alapvetően fontos ahhoz, hogy
valamennyi tudományág hazai történetének kutatásá
hoz szolgáló adatbázis - természetesen a levéltárak és
múzeumok anyagával együtt - kialakítható legyen. Itt
nem kizárólag a köztörténetre kell gondolni, hanem az
irodalomtól az orvoslásig minden szakágazat számára
elengedhetetlenül szükséges az ismeretanyag bővítése.
Ennek a célnak a szolgálatában áll a régi magyar vo
natkozású nyomtatványok bibliografizálása. Csakis
pontosan körvonalazott kategóriákba tartozó kiadvá
nyokra vonatkozó adatok gyűjtését érdemes végezni,
hiszen egyedül így lehet törekedni ezeknek - a gyakor
latban soha el nem érhető - elméleti teljességére.
3.1. A leírtakban körvonalazott és a hazai tudomány
története műveléséhez elengedhetetlenül fontos kutatá
si bázis kialakításának első lépcsője tehát az adatgyűj
tés. Arra kell törekedni - legalábbis elméletben -, hogy
minden magyar vonatkozású régi nyomtatvány adatai
regisztrálásra kerüljenek. Ez alkotja a restrospektív ma
gyar nemzeti bibliográfiát.
A hungarikum négy kategóriája közül az első kettő
az ún. primőr, vagyis az, amelynek feltárása - majd
teljes egészében - kizárólag a magyar szakemberek
feladata. Manapság nemzetközileg már viszonylag je
lentős erőfeszítések történnek a korábbi század nyom
datermékeinek számbavételére, ahol is a német, olasz
és francia nyelvterület produktumai alkotják szám sze
rint a többséget. A hazai nyomdatermékek bibliográfiai
regisztrálása azonban senki másra át nem hárítható,
hiszen kizárólag a saját feladatunk: pl. egy, a 17. szá
zadban Debrecenben készült nyomtatványt sehol más
hol nem vesznek fel a nemzeti bibliográfiába.
3.2. A szekundér hungarikum csoport a harmadik és
negyedik kategóriákba tartozókat öleli fel. (A korábbi
szakirodalomban - szűkebb értelemben véve - ezt ne
vezték nHungarica"-nak.) Ezen belül a hungarus szemé
lyek szellemi produktumai azok, amelyek fontosságával
és pontosan körvonalazhatóságával egyaránt megelő
zik az utolsó, tartalmi hungarikát. A hungarikumgyűjtés
jelenlegi gyakorlata ezért - szükségszerű önkorlátozás
sal élve - egyelőre figyelmen kívül hagyja a negyedik
csoportba tartozókat. Természetesen számtalan eset
ben kiderül ennek során, hogy a dokumentum egy
szerre több hungarika-kategóriába is tartozhat: pl.
hazai szerző hazai témáról írt magyar nyelvű munkája,
amit hazánkban nyomtattak. Ilyenkor mindig a legki
sebb sorszámú csoportba sorolandó az illető kiad
vány: a fenti példa esetében az első, vagyis a nyelvi
ismérv alapján nyer besorolást az anyaggyűjtésbe.
3.3. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia fel
adata az Országos Széchényi Könyvtárra mint a ma
gyar nemzeti könyvtárra hárul. Itt már jó három
évtizede folyik az első három kategóriába tartozó
nyomtatványokra vonatkozó bibliográfiai adatok gyűjté
se. Ez a magyar nemzeti bibliográfia atyjának, Szabó
Károlynak pontosan ezt a három csoportot felölelő há

romrészes alapvetéséből, a "Régi Magyar Könyvtár4' c.
munkából ( = RMK) indult ki, amely a nyomdászat
kezdetétől az 1711. évvel bezárólag tárta fel a múlt
század utolsó negyedében az ismert kiadványokat. De
nem csupán a gyűjtemények áttekinthetősége javult az
azóta eltelt időben, de a bibliográfiai feldolgozás mód
szertana is sokat fejlődött. így vált szükségessé és le
hetővé,
hogy a mai ismeretanyagot korszerű
eszközökkel tárja fel a retrospektív magyar nemzeti
bibliográfia. Ennek célja tehát az, hogy a tudományos
kutatásoknak minél hatékonyabb támogatást nyújtson.
Az első és második (nyelvi és területi) hungarika a
legfontosabb, és mint ilyen, összevontan is kezelhető.
A magyar nyelvű nyomtatványok túlnyomó részét
(több, mint 90 százalékát) ugyanis hazánk területén ál
lították elő. A két első kategória egyesítésével jött létre
a "Régi Magyarországi Nyomtatványok" (RMNy) elne
vezésű vállalkozás immár három évtizeddel ezelőtt az
Országos Széchényi Könyvtárban, amely az összes
hazai nyomtatvány mellett felöleli a kis számú, külföl
dön megjelent, részben, vagy egészben magyar nyelvű
kiadványt is. A feltárás időrendben, éven belül a nyom
dahelyek, azon belül pedig a szerzők betűrendjében
történik. A Szabó Károly-féle vállalkozás záróóve 1711
volt. A hazai tudománytörténet szempontjából ez meg
lehetősen korainak bizonyult, így arra az elhatározásra
kellett jutni, hogy ezt az időhatárt a 18. század végéig
fel kell emelni. Az évszázados periodizálás egyben iga
zodik a nemzetközi gyakorlathoz is.
A tapasztalat azt mutatta, hogy a Szabó Károly által
feltárt és 1711. évvel záródó korszakban a korábbi bib
liográfiai feltártság úgy 75-80%-os volt. Ez azt jelenti,
hogy ha egy korábban még fel nem keresett gyűjte
ményben régi magyarországi nyomtatványokra bukka
nunk, ezeknek legalább háromnegyed része bibliográfiailag ismert, csak a példány nóvum. Az 1712-1800
közötti kiadványok bibliográfiai számbavételét (egészen
1860-nal bezárólag) Petrik Géza végezte el, ugyancsak
jó száz évvel ezelőtt. Az ő feltárása azonban még tá
volabb áll a teljességtől: a fenti mércével mérve kb.
65%-os. Ez az utóbbi körülmény arra utalt, hogy a fel
tárást jelentős és rendszeres kiegészítő anyaggyűjtés
nek kell megelőznie.
3.4. A korábbi századok hazai könyvtermelóse min
denekelőtt a meglehetősen szűk helyi igények kielégí
tését szolgálta. Külföldre viszonylag kevés példány
került belőlük. Úgy lehet számolni, hogy annak a kb.
200.000 példánynak, amely az 1801 előtti hazai nyom
tatványokból fennmaradhatott, ma is legalább 95%-át a
történelmi Magyarország területén őrzik. Ennek megfe
lelően a módszeres feltárómunkát a hazai gyűjtemé
nyek számbavételével kellett kezdeni, amelynek
eredménye meghaladta a 100.000 példányt. A mai
Szlovákia területén maradt fenn ezt követően a legtöbb
ilyen nyomtatvány, amelynek túlnyomó többségét (kb.
30.000 példányt) az elmúlt évtizedekben sikerült már
nyilvántartásba venni. Valamivel kevesebbre lehet
számítani Erdélyben, azonban itt rendszeres gyűjtést
eddig nem lehetett végezni. A mai Vajdaságban,
Észak-Horvátországban,
valamint
Burgenlandban
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folytatott feltárás gyakorlatilag elvégezettnek tekinthető,
de számszerűen ez együttesen alig haladja meg a
10.000-et. Nem lehet jelentős mennyiséggel számolni a
Kárpátalján sem, ahol a kutatás lehetősége csak mos
tanában nyílik meg.
Érdekes tapasztalat volt, hogy a nagyjából azonos
méretű és jellegű könyvtárakban (pl. a kb. 3-5.000 kö
tetes horvátországi, ferences gyűjteményekben) a régi
hazai nyomtatványok száma a mai határtól történő tá
volodással arányosan csökken. Szinte egyenlet formá
jában volt kiszámítható, hogy a viszonylag gazdag
Csáktornyái után annak csupán hányadrésze lesz
mondjuk Ljubljanában fellelhető. Jól mutatja ez is azt a
korlátozott kulturális kapcsolatot, amelyben hazánk az
elmúlt századok során szomszédaival állt. Míg kelet és
dél felé az ilyen kisugárzás gyakorlatilag fellelhetetlen,
észak, és főleg nyugat felé azért található ilyen, nem
túl mély övezet, ahová a hazai kiadványok megjelené
süket közvetlenül követően eljutottak. Krakkó, Brünn,
Bécs, Graz vonala zárja nagyjából ezt az övezetet.
Számszerűen a régi hazai nyomtatványok túlnyomó ré
sze tehát a fentiekben körvonalazott területen található
ma is.
3.4.1. A fentiekben felvázolt, tervszerű és következe
tes feltáró munka során sikerült a bibliográfiai teljes
ségnek viszonylag magas fokát elérni. A gyakorlat azt
mutatja, hogy száz új példány számbavétele során ma
alig akad legfeljebb egy-kettő, amelyik mint hazai
nyomtatvány, már korábbról ne lett volna bibliográfiailag ismeretes. Természetesen ez nem jelentheti azt,
hogy további adatgyűjtést nem lenne érdemes folytatni.
Éppen ellenkezőleg: a minél teljesebb példánynyilván
tartás mellett, amely a részletesebb bibliográfiai feldol
gozás során megállapításra kerülő változatok tisztázá
sához is rendkívül fontos segédlet, mindig kerülnek
elő, ha nem is nagyon nagy számban, de szükségsze
rűen egyre ritkább - többségükben unikum - kiadvá
nyok.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a régi magyar nyelvű
kiadványok egy része, különösen a napi használatban
állók esetében, a hazánk területén egyáltalán nem,
vagy csak agyonhasznált, csonka formában maradt
fenn. Áll ez mindenekelőtt az egyházi énekes- és perikopáskönyvekre, amelyeknek példányait a magyar
nyelvterületen a szó szoros értelmében szétolvasták,
majd ezt követően megsemmisültek. Ezzel szemben,
ha az ilyen jellegű kiadvány a megjelenése után hama
rosan külföldre került, ott azt senki nem forgatta (Hungarice sunt non leguntur). Ennek azután az a követ
kezménye, hogy külföldi könyvtárakból a legváratla
nabb helyeken kerülnek elő ilyen könyvek, ráadásul
többségében tökéletes, szinte használatlan állapotban.
A 16. századi protestáns énekeskönyvek közel húsz ki
adásából pl. egyetlen példány sem maradt fenn itthon
teljesen ép állapotban. Ezzel szemben a távoli külföl
dön (Boroszló, Wolfenbüttel, Stuttgart, stb.) található
unikumok - éppen a legrégebbiek - mind tökéletesen
épek. így mennyiségileg ugyan nem lehet korábbról is
meretlen, régi hazai kiadványokat ezrével remélni, de különösen a magyar nyelvűek között - rendkívüli ritka
ságok akadhatnak. Arra is van bőven példa, hogy a
történelmi Magyarország területén csak hiányosan
fennmaradt nyomtatványokból külföldön (pl. Olmütz,
Lindau) teljes példányt őriznek.
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MEGJELENT
Külföldön ritka az olyan gyűjtemény, amelyet - mint
a ma Halléban őrzött wittembergi magyar burza könyv
tára - már a korábbi évszázadokban gyűjtöttek hungarusok össze. Emellett természetesen a nagy világkönyvtárak - szintén szükségszerűen - régi magyaror
szági kiadványokat is őriznek: pl. a müncheni Staatsbibliothek, a párizsi Bibliothéque Nationale. De kevés
olyan akad, amely az ilyen nyomtatványokról külön ka
talógust állított volna össze. Most áll megjelenés előtt a
londoni British Library ilyen kiadványa az 1851 előtti
magyarországi nyomtatványairól. A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek (Németország) 1721 előtti hungarikáiról (mind a négy kategóriából) ezekben a hetek
ben látott napvilágot a címlapok reprodukcióját is tar
talmazó, háromkötetes katalógus.
4.0. A hazai nyomtatványok gyűjtése a teljesség igé
nyével történik, vagyis az a vaskos bibliakiadásoktól a
plakátokig mindenre kiterjed, amit mozgatható betűkből
összeállított szedésről állítottak elő. A 18. század má
sodik felében a hivatalos adminisztráció rendkívüli bur
jánzásnak indult. A felvilágosodás során ugyanis az
állam mind részletesebb szabályozásokkal igyekezett
modernizálni a hazai társadalmat. Ehhez számtalan in
tézkedést és utasítást hoztak, amelyeket belső haszná
latra küldtek szét az alacsonyabb szintű hatóságoknak.
Sok új szempont szerint fektettek fel különböző nyil
vántartásokat, ezekhez pedig anyaggyűjtést is kellett
végezni. Mindez számtalan űrlap és körlevél előállítását
igényelte. A címzettek száma ugyanis százakban volt
mérhető, így a nyomtatás már sokkal kifizetődőbb volt,

mint az egyedi iratok előállítása. Miután ezeket nem
terjesztésre szánták, mint különben a szorosabb érte
lemben vett nyomtatványokat, hanem nyomdát vettek
igénybe nagyszámú, de azonos jellegű irat előállításá
nak megkönnyítésére, az így létrejött akták - nyomta
tott formájuk ellenére - nem könyvtári, hanem levéltári
jellegűek. A hazai nyomtatványok számbavétele során
ezek azért 1750 után figyelmen kívül maradnak. Ponto
sabb körvonalazása ennek a kizárt kategóriának így
szól: a hivatalos ügyintézés során 1750 után keletke
zett nyomtatott iratok, amelyek nem viselnek címlapot
és impresszumot. A címlap ugyanis az általános jelle
gű terjesztés jellegzetes ismérve. Az impresszumos ira
tok viszont azért kerülnek mégiscsak regisztrálásra,
hogy a hazai nyomdák saját maguk által megjelent ter
mékeit lehetőleg a teljesség igényével lehessen szám
ba venni.
A műhely természetesen nem minden kiadványán
tüntette fel, hogy azt hol, mikor és ki állította elő, azaz
nem adtak mindig teljes impresszumot. A korábbi szá
zadokban a nyomtatványok viszonylag jelentős része
ezek nélkül, vagy egyik-másik hiányával készült. A leg
különbözőbb (vallási, politikai, adózási, stb.) szempon
tok miatt nem ritkán a feltüntetett impresszumadatok
egésze, vagy azok egy része tudatosan hamis, illetve
kitalált (koholt) is lehet. Mindez rendkívüli mértékben
megnehezíti a retrospektív nemzeti bibliográfiák meg
bízható összeállítását. Az olyan viszontagságos múltat
átélt ország, mint hazánk, a nyugat-európai államokhoz
viszonyítva csak sokkal fejletlenebb nyomdászattal ren
delkezett. Szegénységünknek azonban ez esetben van
bizonyos előnye: így nem annyira reménytelen a ret
rospektív nemzeti bibliográfia áttekintése, mint pl. Né
metországban, vagy Itáliában, ahol már a 16. század
ban a kiadványok százezreinek több milliós példány
ban fennmaradt, hatalmas tömegét kell ehhez számba
venni.
Kivételesen előnyös hazánk fejletlensége még abból
a szempontból is, hogy a kevés számú - az egyide
jűleg működött műhelyek száma még a 18. század vé
gén is csak néhány tucat - nyomda felszerelése az
általuk impresszummal ellátott termékeik alapján re
konstruálható. A betűöntvónyek mérete és alakja alap
ján - természetesen az egy-egy kiadványban szereplő
valamennyi típus figyelembevételével - a 18. század
közepéig teljes biztonsággal, utána kb. 1780 tájáig
nagy valószínűséggel megállapítható, hogy hol és kb. öt-tíz éves pontossággal - mikor készült hazánk
ban a kiadvány. Természetesen rengeteg előkészítő
apró munkára van szükség, hogy az ilyen nyomda
meghatározás elvégezhető legyen. Az ehhez szüksé
ges nyilvántartások jelentős része már elkészült, és
teljesebbé tételük tervszerűen folyik. Az 1801 előtti ha
zai nyomdahelyek és az ott tevékenykedett nyom
dászok jegyzéke nem jelent meg nyomtatott formában,
de a RMNy szerkesztőségében munkaeszközként öszszeállították azt.
Az előbbikekből világos, hogy az anyaggyűjtés csak
is a hazai impresszummal ellátott kiadványokra terjed
ki, hiszen a hely, vagy a nyomdász nevének feltünteté
se nélkül napvilágot látottak teljes körű gyűjtése - kü
lönösen a külföldi gyűjtemények esetében - értelmetlen
lenne, mert azoknak mindössze parányi töredéke lehet
csak hazai. A részben, vagy egészben magyar nyel

vűek természetesen minden esetben érdekesek és fon
tosak, hiszen ezek - a többivel ellentétben - nagy va
lószínűséggel
éppen
hazánkban
készültek.
Ha
azonban mégsem, úgy akkor is elsőrangúan magyar
vonatkozásúak. További lehetőség a hazai impresszum
feltüntetése nélkül megjelent nyomtatványok feltárásá
hoz a hungarus szellemű produktumainak számbavéte
le, hiszen ezek egy részénél fennáll a valószínűség,
hogy hazánkban készült.
4.1. A harmadik kategóriába tartozó, ún. szerzői
hungarika nagyon fontos. Hazánkfiai az elmúlt száza
dokban is viszonylag nagy számban keresték fel a fej
lettebb nyugati országokat. Ottani tevékenységük során
ezer és ezer kiadványban láttak napvilágot szellemi
produktumaik. Szabó Károly, majd halálát követően
Hellebrant Árpád állíttatta össze az akkori ismeretek
alapján a külföldön nem magyar nyelven, de részben,
vagy egészben hungarus által írt és 1712 előtt nyomta
tott formában közzétett kiadványok bibliográfiáját a Ré
gi Magyar Könyvtár III. részeként. Az 1896-ban két
kötetben megjelent mű 4831 tételt tartalmaz. A gyakor
lat azt mutatja, hogy ebben az esetben a bibliográfiai
teljesség még Petrikénél is alacsonyabb: szinte minden
második, korábbról ismert kiadvány hiányzik. Ez a kö
rülmény arra késztette az Országos Széchényi Könyv
tárt mint magyar nemzeti könyvtárat, hogy a retros
pektív nemzeti bibliográfia új és korszerű összeállításá
ra irányuló törekvéseit kiterjessze erre a kategóriára is.
5.0. A fentiekben vázolt adatgyűjtés és -nyilvántartás
mind csak eszköze a végső célnak, a magyar retros
pektív nemzeti bibliográfia korszerű módszerrel készülő
és legújabb ismereteket tükröző adatokkal kiegészített,
új kiadásának. Ennek munkálatai már korábban megin
dultak a két első (nyelvi és területi) hungarikum idő
rendben történő
együttes feldolgozásával
Régi
Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) címmel. Eddig
két kötet látott belőle napvilágot: I. 1473-1600. Bp.
1971. - 2. 1601-1635. Bp. 1983. Jelenleg a harmadik
kötet munkálatai folynak, amely az 1636-1655 közötti
időszakot öleli fel. A 17. század végéig még ezt köve
tően három további kötetre lesz szükség, amelyek
mindegyike előreláthatólag 15-15 óv hazai nyomdatermósót tárja majd fel. Az összesen hat kötetre tervezett
vállalkozás közel hatezer nyomtatvány pontos leírását,
tartalmi feltárását és a szakirodalomnak az illető régi
kiadványra vonatkozó megállapításainak összegzését
tartalmazza. Ezenfelül tájékoztatást nyújt a változatokról
és a példányokról. Remélhető, hogy a munkatársak
nemzedékváltását követően felgyorsulnak a munkála
tok, és a további kötetek a korábbiaknál hamarabb
fognak megjelenni.
A vállalkozás színvonalát a nemzetközi visszhang és
a könyvtárismertetósek kritikája igen jónak minősítette.
(Hasonló vállalkozásuk megindítása előtt pl. a finnek
külön tanulmányozták Budapesten e munkálatot.)
Egyes módszertani újításával (pl. valamennyi címlap
reprodukcióban történő közreadása) a RMNy mintául
szolgált mások számára is. Az említett wolfenbütteli
Herzog August Könyvtár nagy sorozatban adja közre
régi nyomtatványainak szakcsoportokba rendezett kata
lógusát a címlapreprodukciókkal, így a már említett há
romkötetes hungarika-katalógust is.
5.1. A 18. század feltárása során - a feldolgozandó
hazai nyomtatványok nagy számának igen nagy, mint
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egy öt-hatszoros növekedése miatt az igényességet
bizonyos keretek között (pl. a szakirodalom eredmé
nyeinek összesítése terén) szükségszerűen csökkente
ni kell majd. Az előkészítés legfontosabb feltétele az
anyaggyűjtés mind teljesebbé tétele. A fentiekben vá
zolt, tervszerű feltárómunka során a Petrik által az
1712-1800 időkörből regisztrált 11.630 tétel rendkívüli
mértékben gazdagodott. Három kiegészítő kötetben (V.
köt. 1971. = 7660 - VII. 1989. = 5364 - Vili. 1991. =
1326) immár nem kevesebb, mint 26.000 különböző
hazai nyomtatvány leírása jelent meg a nyomtatott
nemzeti bibliográfiában. Folyamatos a további adat
gyűjtés, amelynek közreadása azonban feltehetően
csak a 17. századi feltárást lezáró VI. kötetet követi
majd, de megelőzve a 18. század publikálását.
Miután a hazai nyomdászat termékeinek regisztrálása
a retrospektív magyar nemzeti bibliográfia fő feladata,
fontos az áttekintés az egyes városok, ill. azon belül
az egyes műhelyek szerint. Ezen kiadványoknak idő
rendi jegyzéke először 1972-ben (Petrik VI.) került köz
readásra, majd 1991-ben (Petrik Vili.) kiegészítésre.
A további anyaggyűjtés, a fentiekben vázolt és betűtí
pusok alapján történő nyomdameghatározás, a válto
zatok megállapítása, továbbá a későbbi részletes
bibliográfiai feldolgozás támogatására valamennyi 18.
századi hazai nyomtatvány címlapjáról készülő másolat
elkészítése és nyomdai rendben történő áttekintése,
valamint terjedelmének megállapítása rendszeres mun
ka keretében folyik.
5.1.1. A 18. század időrendben történő feltárása éppen az egyre növekvő mennyiség miatt - már nem
a legmegfelelőbb rendezési szempont, hiszen a század
végén egy-egy év alatt akár ezernél is több nyomtat
vány adatai szerepelnének. Indokoltabb tehát a szerzői
betűrendben történő áttérés. Ebben az esetben azon
ban a számításba vehető valamennyi kiadványt előze
tesen az utolsó darabig fel kellene bibliográfiailag tárni,
hogy a publikálás megindítható legyen, hiszen a szer
zői név, ill. annak formája, stb. megállapítása csakis a
feldolgozás során lesz végleges. Hogy ne kelljen a
sok tízezer 18. századi hazai nyomtatvány publikálásá
ra generációknak várnia, helyesnek látszik az évszáza
dot - feltehetőleg három (1701-1750, 1751-1780,
1780-1800) - korcsoportra bontani, és ezeket egyen
ként feldolgozni.
5.2. A harmadik, ún. szerzői hungarika kategória te
rületén - ha csak igen kis lépésekben is - de itt is
megindult a Szabó Károly-féle RMK III. új kiadásának
előkészítése. Ez a vállalkozás azonban még igencsak
az elején tart. 1990-től évente egyenként 320 lap terje
delemben kb. 700-700 tételt tartalmazó, kiegészítő kö
tet lát napvilágot "Pótlások, javítások, kiegészítések"
megjelöléssel. Az első időrendben 1604-ig, a második
1659-ig, a harmadik 1699-ig jutott. 1993-ban jelenik
meg a negyedik, amely egyrészt eljut a Szabó Károlyféle 1711. záróóvig, majd rögtön ezt követően a kezde
tektől 1700-ig ad újabb pótlásokat.
Ez a körülmény is jól mutatja, hogy milyen sok to
vábbi új adat előkerülésével kell még számolni. Na
gyon távol áll ebben a kategóriában a hazai nyom
tatványoknál említett és elért 98-99%-os teljesség az új
példányok előkerülése során. Csak ez a viszonylagos
teljesség nyújt reményt arra, hogy az RMNy kötetek új
átdolgozására legalább száz évig ne legyen szükség.
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A RMK III. esetében egyelőre tehát a rendszeres
anyaggyűjtést kell folytatni. Tekintettel arra, hogy a ka
tegóriának példányai túlnyomó többségükben éppen
nem a Kárpát-medencében, hanem pontosan azon kí
vül maradtak fenn, a még hiányzó tételek felkutatása
sokkal szélesebb körű és nagyobb volumenű munkát
jelent, mint volt ez a hazai kiadványok esetében.
Az 1711-es helyett ebben a kategóriában is helyes
nek látszik az időhatárt az 1800. évvel bezárólag kiter
jeszteni. Petrik bibliográfiájába - természetesen a hazai
nyomtatványokhoz hasonlóan korlátozott teljességben
- ezt a kategóriát is felvette. A tételek azonban szinte
el vannak rejtve a többi csoportba tartozó és főleg az
1801-1860 közötti korszakban kiadott, számszerű
en jóval több nyomtatvány leírása közé. A RMK lll-hoz
eddig összegyűjtött pótlások, valamint a tervezett öszszesített mutató elkészítése utánra kerül majd sor olyan
jegyzék összeállítására, amely kizárólag a harmadik
(szerzői) hungarikum kategóriába tartozó és 1712-1800
között megjelent kiadványokat fogja majd tartalmazni.
Ez jelenthet majd szilárdabb kiindulópontot a további nyilván itt is igen jelentős arányú - kiegészítő anyag
gyűjtéshez.
5.3. A Szabó Károly-féle RMK III. három különböző
szempont szerint összeállított mutatóval rendelkezik.
Ehhez járul még az a körülmény is, hogy most a pót
lások is két időrendben kerülnek közlésre. Ezek után
tehát indokolt, hogy a kiegészítések mutatójának elké
szítésekor abba bedolgozást nyerjen az eredeti RMK
III. minden adata. Az az elképzelés, hogy olyan adat
bank épüljön ki, amely biztosítja a hazai szerzőkre és
azok kiadványaira vonatkozó valamennyi szempont
szerinti keresési lehetőséget. Ennek egyik segéd
könyveként 1989-ben az Országos Széchényi Könyvtár
közreadta a Régi Magyarországi Szerzők (RMSz) ideig
lenes jegyzékét, amely több, mint tízezer személy ada
tát tartalmazza: név, annak változatai, a születés és
halál helye és éve, valamint az illető foglalkozásának
igen tömör megjelölése. Ez a sokszorosított jegyzék
távolról sem teljes, és ráadásul nem is hibátlan, mégis
bizonyos eligazodást jelent annak számára, aki pl. egy
külföldi könyvtárban igyekszik régi, magyarországi
szerzőtől származó nyomtatványra találni. (Az RMSz ki
egészítése és kiigazítása is folyik.)
A tapasztalat azt mutatja, hogy valamelyik nagy gyűj
teménybe tévedt kutatóra az első pillanatban elkeserítően nyomasztóan hatnak a katalóguscédulák száz
ezrei, sőt milliói, vagy a katalóguskötetek százai. Leg
több reményt az első sikerélményhez az "SZ" betű átfésülése jelentheti. Itt ugyanis - eltekintve a jelentős
számú lengyeltől, - viszonylag tömören lehet együtt
látni a magyarokat. Közülük természetesen a legtöbb a
20. században ólt (pl. Szentgyörgyi), de azért viszony
lag jó a kilátás, hogy korai kiadványokra is (pl. Szenei
Molnár) lehet bukkanni.
Minden ilyen jellegű nyomtatványra vonatkozó köz
lés, amely tartalmazza a szerző nevét, a mű címét, a
megjelenés helyét, óvót és nyomdászát, valamint a pél
dányt őrző gyűjtemény elnevezését és a kötet ottani
jelzetét, nagy segítséget jelent az Országos Széchényi
Könyvtárban működő RMNy Bibliográfia Szerkesztősé
ge számára (Postacím: H-1827 Budapest).
Borsa Gedeon

A Nemzeti Periodika Adatbázis CD-ROM-on*
Az Országos Széchényi Könyvtár egyik központi
szolgáltatása, a külföldi folyóiratok központi katalógusa
régóta tartozik a szakmának azokkal a lelőhely-jegy
zékekkel, amelyek korábban rendszeresen napvilágot
láttak. A számítógépes feldolgozásra való áttérés kez
dete, 1982 óta mindössze egyetlen, az 1985/86-os két
éves ciklust felölelő kötetkatalógust adott ki az
időközben Nemzeti Periodika Adatbázis névre átkeresz
telt KFKK kurrens csoport. A 80-as évek végén a Ma
gyar Tudományos Akadémia és az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság OTKA (Országos Tudományos
Kutatási Alap) pályázatának köszönhetően elindult
ugyan az NPA állományából egy korszerű online infor
mációkereső szolgáltatás, de a tapasztalatok szerint ez
a lehetőség megint csak a nagykönyvtárak számára je
lentett előnyt. A meglehetősen perifériára szorult kisebb
könyvtárak az online lekérdezés "áldásaiból" nemigen
részesültek, távadatátviteli vonal, X.25-ÖS végpont, sőt
gyakran számítógép híján nem tudtak (és nem tudnak
még ma sem) élni az adatbázisok távoli igénybevételé
nek lehetőségeivel. Sajnos, ugyanez a kérdés fennáll
akkor is, amikor a CD-ROM adatbázisok előfizetéséről
van szó - de messzire vezetne, ha most a könyvtárak
esélyegyenlőségét kezdenénk el taglalni...

Az előzményekről
Először néhány "terminológiai" kérdést kell tisztázni,
hogy a későbbiek érthetőek legyenek. A Nemzeti Pe
riodika Adatbázis egy kötegelt (bath) üzemmódban
épülő számítógépes adatbázis, amely a könyvtárak kül
földi folyóiratainak bejelentésére épül. Az adatokat az
NPA Szerkesztőség gyűjti össze és dolgozza fel PCken, majd a mágneses hordozóra rögzített anyagot el
küldi a KSH Számítóközpontjába, ahol évente 1-2
alkalommal megtörténik az egész adatbázis felújítása.
Ennek a teljes NPA adatbázisnak vannak különböző
termékei (outputjai), mint pl. lelőhely-jegyzék, adatbá
zislista, statisztikai kimutatások, stb., valamint a szol
gáltatások szempontjából az egyik legjelentősebb, az
ISO 2709-es szabványnak megfelelő mágnesszalag. Ez
utóbbi szolgál az IIF hálózaton keresztül online lekér
dezhető, illetve a most CD-ROM-on megjelenő adatbá
zisok alapjául. A mágnesszalag átalakítási folyamatá
nak részletezése nélkül erről annyit érdemes tudni,
hogy az említett szabvány éppen azt a célt szolgálja,
hogy segítségével az egyszer már mágneses hordozó
ra rögzített adatokat egyértelműen lehessen értelmezni,
és valamilyen adatbáziskezelő programmal kezelni. Ez
történik az Információs Infrastruktúra Program támoga
tásával fenntartott online lekórdezésű adatbázisokkal
(köztük az NPA-val) is, és hasonló munkafolyamatot
jelent az ISO 2709-es mágnesszalag adattartalmának
(rekordjainak) "áttétele" CD-ROM lemezre.
Miután megtörtént a mágnesszalag áttöltése a meg
felelő adatbáziskezelő program felügyelete alá, attól
kezdve párhuzamosan létezik az NPA adatbázis a
KSH-ban, az NPA online lekérdezhető adatbázis a
SZTAKI-ban, és most az NPA CD-ROM adatbázis a lé
zerlemezen. A különböző variációk könnyebb azonosí
tása érdekében a továbbiakban ezeket rendre NPA,
NPA/online, ill. NPA/CD névvel illetjük.

Az NPA/online szolgáltatás is változott a kezdetek,
1988 óta. Korábban az Információs Infrastruktúra Prog
ram központi szolgáltató (hőst) számítógépén a
CDS/ISIS adatbáziskezelő program futott, így - sok
másikkal együtt - az NPA/online adatbázist is a
CDS/ISIS parancsnyelvóvel lehetett lekérdezni. Az IIF
program 1992-ben egy korszerűbb adatbáziskezelő
szoftvert vásárolt, és sorra áttöltöttók a központilag
szolgáltatott adatbázisokat - köztük a miénket is - az
új program, a BRS/Search alá. A korszerűbb felépítésű
és több szolgáltatás nyújtására képes szoftverre való
áttérés mellett az is jelentős előrelépést jelent a fel
használók szempontjából, hogy az IIF hálózat kiépítése
tovább folyik: egyre több várost és intézményt kap
csolnak be ebbe a hazai és nemzetközi számítógépes
"vérkeringésbe".

"Közönségszavazat" alapján
megszületik
az NPA CD-ROM adatbázis
Az NPA Szerkesztőség az adatbázis feltöltóse és
karbantartása során nem feledkezett meg arról, hogy
kötelessége időről időre kiadni lelőhely-jegyzéket a kül
földi folyóiratokról. E fontos szolgáltatást tekintve nem
a szándék hiányzott, hanem a pénz. Anyagi fedezet hí
ján az OSZK nem tudta vállalni egy újabb kötetkataló
gus kiadásának terhét. Amikor összeállt egy tízéves
kumulált kötetkatalógus anyaga, több helyről kér
tünk árajánlatokat, vajon mennyiért nyomtatnák ki a
mintegy 5.000 oldalra rúgó lelőhely-jegyzék 7 kötetét.
Az 1992-es árajánlatok 3-4 millió forintról szóltak.
Ahogy elkezdtünk a könyvtáraknál érdeklődni, majd ez
után kalkulálni, vajon hány sorozatra lesz vevő, hamar
kiderült, hogy ezer, vagy akár csak több száz előfizető
re nem számíthatunk, a könyvtárak már nem mutatnak
nagy érdeklődést egy 7 kötetes, ábécérendben felso
rolt lelőhely-jegyzék iránt. Mindennek figyelembevételé
vel arra gondoltunk, hogy ha lesz 100 megrendelő,
akkor a nyomdaköltséget elosztjuk a megrendelők szá
mával, és akkor plusz bevétele sem lesz az OSZK-nak
az adatbázis fenntartásából, de legalább ráfizetni sem
fog. Hasonló gondolatmenetet vittünk végig két másik
lehetséges információhordozót: a mikrofilmet, illetve a
CD-ROM-ot illetően. A mikrofilmnél nem kellett magas
ra tenni a minimális előfizetői számot, hiszen köztudot
tan olcsó eszközről van szó: ezen a hordozón
közreadva a lelőhely-jegyzék ára alig haladja meg a
2.000 forintot, és a nyomdai előállítástól eltérően, az
ún. "mesterfilm"-ről egy-egy alkalommal akár egyetlen
példányt is lehet sokszorosítani; ennek a másolati pél
dánynak az előállítási ára gyakorlatilag nem változik.
Hasonló meggondolásra alapozva hirdettük meg a
háromféle hordozó közül a legkorszerűbbet, a CDROM-ot: ha a fejlesztési és az előállítási költséget fede
zi a megrendelések száma, akkor kiadjuk ebben a
formában az NPA adatbázist, - ha nem jön össze az
50-re kalkulált minimális előfizetői létszám, akkor nem.
(Amint a cikk címéből látható, összejött.)

* A cikk a "Könyv, könyvtár, könyvtáros" című folyóiratban is megjelenik
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Az NPA CD-ROM adatbázisról
Miért beszélünk a CD-ROM-nál megint adatbázisról,
és nem lelőhely-jegyzékről? Mint ismeretes, a CDROM bűvszó nem jelent mást, mint egy 12 cm átmérő
jű lemezt, amelyen olyan sűrűn helyezhetők el az
adatok, hogy egyetlen ilyen lemezen (amely külsőre
megegyezik a kompakt hanglemezekkel) kb. 250.000
A/4-es oldalnak megfelelő információt lehet tárolni. Ez
a tárolóeszköz - akárcsak a hanglemez - csak "leját
szásra" alkalmas, új adatokat fölvinni rá, vagy a rajta
lévőket utólag módosítani már nem lehet (ezt jelenti a
ROM: Read Only Memory). Ahhoz, hogy egy lézerle
mezen adatbázis legyen, és ne csak egymás után so
rakozzanak az adatok (amely egyébként nem kizárt, az
eszköz alkalmas arra is, hogy nagy mennyiségű szö
veget archiváljanak rajta, amelyben aztán lapozni lehet,
mint egy könyvben), egyrészt az kell, hogy az adatok
a megfelelő elrendezésben kerüljenek a lemezre, más
részt, hogy készüljön egy olyan program is, amely a
számítógép vezérletével szolgáltatja a megfelelő infor
mációt.
Amikor megterveztük az NPA/CD változatát: először
azt kellett kijelölni: melyek azok a mezők, amelyeket
kereshetővé (indexelhetővé) akarunk tenni, majd meg
kellett mondani, melyik indexelt mezőhöz milyen mó
don akarunk hozzáférni - szavanként, kifejezésenként,
vagy mind a kétféleképpen? E kérdés jelentőségét egy
példával szeretném illusztrálni: a bibliográfiai hivatkozá
sok túlnyomó többsége csak címrövidítést ad (megke
serítendő a könyvtárosok életét), mégpedig valami
ilyesmit: J. chem. phys. Ha ezt a rövidített címet
(amely az NPA-ban egy indexelésre kijelölt mező) sza
vanként akarnánk kereshetővé tenni, akkor a "phys."
nemcsak a "physiology", hanem a "physikalische",
"physical", a "chem." pedig a "Chemie", a "chemistry",
"Chemical", stb. szavakat is jelentené, és ez nagyon
megnehezítené a cím azonosítását. Ha viszont kifeje
zésként (tehát az egész mező tartalmát egybevéve) he
lyezzük el az indexben, akkor ez a címrövidítés
egyértelműen megfeleltethető annak a folyóiratnak,
amelyet jelöl. (Esetünkben: The journal of Chemical
physics.) Fordított eset áll fenn a "Címek szavai" index
nél, amelyben az összes címmező valamennyi szava
egyszer előfordul. Ebben az indexben lehet egyetlen
Illeg jeleni tés

Uyo«tatás

szóra, szórószletre, de ezek együttes előfordulására is
keresni.
Az NPA-ból a következő mezőket jelöltük ki indexe
lésre:
ISSN (vagy KSSN) szám
országkód
a címek szavai
a teljes főcím
kiadó
megjelenési hely
közreadó
hivatkozási cím
osztályozási jelzet.
Az NPA/CD felhasználói kézikönyvében részletesen
le vannak írva a kereséssel kapcsolatos tudnivalók,
most csak néhány sajátossággal ismerkedjünk meg.
Az NPA/CD kétféle keresést tesz lehetővé: az egyik
az ún. űrlapos, a másik a parancsmódú keresés. Az
űrlapos kereséshez gyakorlatilag semmilyen előzetes
ismeret nem szükséges, a képernyőn látható mezők és
utasítások elvezetik a felhasználót a keresés végered
ményéig. A keresés könnyítésére szolgál a felhasználói
kézikönyv melléklete, a "referenciakártya" is, amely az
egyes műveletcsoportok alatt felsorolja azokat a billen
tyűket, ill. billentyűkombinációkat, amelyek lenyomásá
nak hatására a program végrehajtja az adott utasítást.
Ilyen billentyű például az F2, amely az űrlapos keresés
során az idexet, a megjelenítés során pedig a formá
tum menüt nyitja ki. Vannak olyan billentyűkombiná
ciók, amelyek bárhonnan végrehajthatók, így például
az Alt-S a kereső űrlapra tér vissza, az Alt-N a nyomta
tás menübe visz, vagy a Ctrl-F1, amely a könyv
tárkódokat tartalmazó indexet mutatja meg, ahonnan
egy újabb billentyű (az Ins) lenyomásával a lelőhely
könyvtárak adatait kérhetjük ki a képernyőre.
Az űrlapos keresés során a felhasználónak nincs
más dolga, mint a kérdés megfogalmazása után kivá
lasztani azt a mutatót (indexet), amelyből keresni akar,
az F2 billentyűvel kinyitni az ablakot, és beírni azt a
szót, vagy kifejezést, amelyre rá akar találni. Ha a kép
ernyőn látható ablakban meglátja a keresett szót (sza
vakat), akkor a nyíl billentyűvel elég arra a sorra
"navigálni", és az Enter billentyű lenyomásával kiválasz
tani a kérdéses fogalmat, valahogy így:

ifcciók
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5. halmaz

74/1

Keresés

Műveletek
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TETSUGAKU KENKVU
TEX HOME
TEX-TEXTILIS
TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL
TEXAS LAW REVIEW
TEXAS REPORTS 0N BIOLOGV ANO HEDICINE
TEXAS STUOIES IN LITERATURE AND LANGURGE
TEXT
TEXT - KRITIK
TEXTAUTOMATION
TEXTE
TEXTE & KONTEXTE
TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE
TETS-
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PgUp/PgDn

Home/Fw !
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miU-Kiválasztás

— Készülő hal«az: Sorszáma: GW
Fájl neve: ÖOCSDJ

Kapcsolat:

SSB-Kilénéc

Természetesen a keresőkérdés több mező együttes
előfordulására is vonatkozhat; tipikus tájékoztatási fel
adat az NPA-ban például egy szakterület és egy or
szág összekapcsolása, mint például: Ausztráliában
megjelenő magyar vonatkozású periodikumok, vagy:
holland biotechnológiai tárgyú időszaki kiadványok. Az
NPA/CD program alapértelmezésként a megadott kere
sőkifejezések együttes előfordulását tekinti (vagyis logi
kai ÉS kapcsolatba állítja a kifejezéseket). Természete
sen ezen lehet változtatni, és vagy- lagos (logikai
VAGY), illetve nemleges (logikai NEM) szövegössze
függést is meg lehet adni. Ha például egyidejűleg több
országot keresünk, akkor a VAGY kapcsolat jelét teszszük ki az országkódok közé: az USA OR CAN kere
sőkérdésre találatként az összes egyesült államokbeli
és kanadai folyóirat a találati halmazba kerül.
A parancsmódú keresés annyiban különbözik a fenti
ektől, hogy nem kell a képernyőn az egyes indexsorok
között lépegetni (navigálni), majd az adott sorokba át
emelni (vagy billentyűzeten beírni) a keresőkifejezése
ket, hanem egy parancssor megnyitása után ebbe az
egy sorba lehet a megfogalmazott keresőkérdést begé
pelni. Ebben az esetben is van mód arra, hogy a kere
sett index azonosítójának (prefixumának) beírása után
"kinyissuk" a megfelelő indexet, és onnan emeljük át
az adott sort. Ha például egy olyan, matematikával
foglalkozó folyóiratot keresünk, amely Hollandiában, de
nem az Elsevier kiadónál jelent meg, akkor a parancs
módú keresőkérdés a következő lesz:

szer- üzenetek, a képernyőszövegek, a többszintű és
helyzetfüggő súgó (help) ablakok a Programnyelv al
menüpontban angolra válthatók. Elő lehet hívni az or
szágkódok feloldását, illetve meg lehet nézni egy adott
ország kódját (szintén magyarul és angolul). Akinek a
könyvtárak címadataira gyakran van szüksége, letölthe
ti egy szövegszerkesztőbe a LIB.OUT nevű fájlt.
Reményeink szerint azok a könyvtáros kollégák, akik
látatlanban, úgymond "lábon" megvették az NPA CDROM adatbázisát, nem fognak csalódni: olyan segéd
eszközhöz jutnak általa, amely a keresést támogató
megoldásokkal könnyebbé teszi a tájékoztató munkát,
de ezen túlmenően még a gyakorlott adatbázis-lekér
dezők számára is hoz valami újat, érdekeset. Igyekez
tünk
rászolgálni
valamennyiük
megelőlegezett
bizalmára.
A programot az ARCANUM Bt. fejlesztette, az
NPA/CD megjelentetését az OMFB anyagi támogatása
tette lehetővé.
Tószegi Zsuzsanna

cc=nld and sc=AA nőt pu=elsevier
A program a találatokat először egy egysoros, ún.
rövid találati formában jeleníti meg, ahonnan - több ta
lálat esetén - ki lehet választani azokat, amelyeknek a
részletes adataira is kíváncsiak vagyunk. A különböző
formátumok (LABEL, BIBL, STRU, INNER) mind a fel
használók munkájának a könnyítését szolgálják.
A BIBL nevű formátum a könyvtár katalóguscédulákon
látható címleírásokra hasonlít, a LABEL a mezőnevek
kiírásával teszi könnyebbé az eligazodást. A másik két
formátum közül a STRU az NPA eredeti, az INNER a
CD-n lévő adatbázis rekordfelépítósét mutatja meg.
A felhasználónak a formátum megváltoztatására is van
módja.
Az NPA adatbázis periodika osztályozási rendszere,
az Osztaurusz a CD-ROM-on több megközelítésben is
használható. Az indexben a deszkriptorok, ill. nemdeszkriptorok betűrendben sorakoznak egymás után.
Ha a kapcsolódó fogalmakat akarjuk megnézni, a teza
uruszcikket az Insert billentyű lenyomásával "nyithatjuk
ki". Amennyiben keresni akarunk a kiválasztott deszkriptorra, az Enter segítségével "átemelhetjük" a képer
nyőre a fogalmat helyettesítő osztályozási jelzetet, és
így végezhetjük el a keresést.
Az NPA/CD programja a keresésen kívül még szá
mos egyéb szolgáltatást is nyújt: lehetőség van a talá
latok kinyomtatására (HP nyomtatón), a kereső
kérdések, ill. a találati halmazok tárolására, ezek újbóli
felhasználására. A program angolul is "tud": a rend
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Az MTI "kőnyomatosok" sorsa az OSZK-ban
Az Országos Széchényi Könyvtár "Hírlapkönyvtárának" terjedelmét tekintve az egyik legnagyobb - ha nem a
legnagyobb - gyűjtemény testét képezi az ún. "kőnyomatos", azaz az MTI Belföldi és az MTI Külföldi hírek
anyaga.
Ez a gyors tájékoztatást szolgáló, az MTI-hez percről percre beérkező hírek gyűjteménye, amelyet naponként,
s ha kellett, félnaponként adtak és adnak ki a sajtó és a rádió, televízió, stb. számára.
A kónyomatosok előállítása nagyon igénytelen, a lehető legsilányabb minőségű papíron a 40-es, 50-es évek
ben ún. szeszes eljárással, halványlilás színű stencil nyomással, később fekete színű nyomással készült. Célja az
aznapi, vagy másnapi felhasználás volt, s utána a szerkesztőségekben általában kidobták.
Gyűjteni a kiadó MTI-n kívül csak a nemzeti könyvtárunknak volt kötelessége. Eleinte több példányban küld
ték be az OSZK-nak, ahol polcfolyóméterek tömegein lehetett csak elhelyezni. A helyszűke már a 60-as években
is azt diktálta, hogy beládázzák és külső raktárakban helyezzék el. Ezek többnyire, sajnos, vizes pincéket jelentet
tek.
A kezdetektől, 1944-től a "Belföldi hírek", a "Külföldi hírek" anyagában az 56-ig tartó rósz éppen a "kőnyoma
tos" előállítási jellege és a rossz tárolási lehetőségek miatt egyes részeken szinte teljesen olvashatatlanná vált. Ki
sárgult és elhalványult szövegoldalak százaival lehetett találkozni. Nem is beszélve a hozzáférhetetlenségről,
amelyet az egymásra helyezett, egyenként is mázsás ládák helyzete jelentett.
Ugyanakkor az érdeklődés ezen dokumentumgyűjtemény iránt egyre inkább nőtt, amelyet nemzeti könyv
tárunk az 1944 és 1970 közötti időszakra nézve csak nagy nehézségek árán lett volna képes kielégíteni a fentiek
ben leírt súlyos problémák miatt.
Az a szerencsés szándék jelentette a gyűjtemény megmentése megoldásának útját, hogy maga az MTI Sajtó
adatbankja keretében működő MTI Szakkönyvtár elhatározta, hogy a már kezelhetetlen nagyságú anyagot mikrofilmezteti. Miután ezt saját maga nem tudta megoldani, az OSZK Mikrofilmtárához fordult a Sajtóadatbank és az
MTI Könyvtár vezetője, hogy közös programot dolgozzunk ki. Az 1944-1956 közötti MTI "kőnyomatos" anyagokat,
amelyet az MTI is pincében tárolt, összerendezték, és áthozatták az OSZK Mikrofilmtárának Hold utcai részlegébe.
Az erősen szennyezett anyag penósztelenítósót, megtisztítását, a szükséges konzerválási és javítási munkákat a
Hírlaprestauráló osztályunk végezte. így anélkül, hogy az OSZK anyagához tömegesen hozzá kellett volna nyúl
nunk, 1978. évben a Mikrofilmtár Hírlapelőkószrtő Csoportja megkezdhette az 1944-1956 közötti gyűjtemónyrósz
könyvtárszakmai feldolgozását és mikrofilmezésre való előkészítését. Az e tárgyidőszakban kiadott 195.968 oldal
anyagot 145.243 mikrofilmfelvótelen örökítettük át a "Belföldi hírek"-et illetően. A "Külföldi hírek"-et 1948-1961. évek
között 234.863 szövegoldal képezte, amelyet 230.613 mikrofilmfelvótelre fényképeztünk. Majd folyamatosan a to
vábbi években a soron következő anyagrészeket, kipótolva a saját állományunkból. Az alábbiak szerint:

MAGYAR TÁVIRATI IRODA. BELFÖLDI HÍREK
F M/7398
F M/9169
F M/9955

1944-1956
1957-1970
1971-1973
1974-1976

-

176
195
42
41

tekercs
tekercs
tekercs
tekercs

= 145.243 □
= 122.833 □
= 26.885 □
= 25.594 □

195.968
245.666
53.770
51.188

old.
old.
old.
old.

MAGYAR TÁVIRATI IRODA. KÜLFÖLDI HÍREK
F M/8050
F M/9155
F M/9956

1948-1961
1962-1970
1971-1973
1974-1976

-

215
135
52
51

tekercs
tekercs
tekercs
tekercs

= 230.613 □
= 85.231 □
= 33.798 □
= 32.853 □

234.863
170.462
67.596
65.706

old.
old.
old.
old.

Azaz az MTI "Belföldi hírek"-ről 1944-1976 között 546.592 oldal anyagot fényképeztünk le, és a “Külföldi hírek"-böl 538.627 oldal filmfelvételeit adtuk át a saját és az MTI olvasószolgáltatása számára pozitív, ún. olvasófil
men.
Ezzel a közös akcióval, amelynek anyagi költségei jelentős részét az MTI Sajtóadatbank vállalta, igen nagy
jelentőségű, a korszak kutatását elősegítő ügyet sikerült megnyugtatóan megoldanunk - teljes munkatársi gárdánk
összefogásával. A feladatot a jelen tárgyévben is végezzük, és el kívánunk jutni addig az évig, amelytől kezdve
az MTI már számítógépes adatfeldolgozással és szövegszerkesztéssel végzi a két híranyag közreadását.
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Ezen időtől kezdve a mágneslemezeken tárolt szövegeket - amennyiben majd COM mikrofllmfelvevő beren
dezéssel is rendelkezünk, mikrofilmlapokra tudjuk átfónyképezni, és így lehet majd csatlakoztatni a korábbi gyűjteményrészekhez.
Több szempontból is kiemelkedő ez a vállalkozás, így az OSZK 855 tékát kitevő, több száz polcfolyóméter
anyagát tömörítve, külső tároló raktárba helyezheti el, illetve miután jelentős részében már nem olvasható a szö
veg, ki is iktathatja az állományból, felszabadítva ezáltal az értékes raktártereket. Az MTI-ben és az OSZK-ban
egyaránt ezen akciónk során pozitív mikrofilmen hozzáférhetővé vált a több, mint 1 millió oldalt kitevő anyag ol
vasása, kutatása anélkül, hogy tömegesen mozgatni kellene a lepusztult eredeti anyagot. Amennyiben később az
eredeti papírhordozón lévő szöveg teljesen elpusztulna, a negatív mikrofilmekről - canon eljárással - papírmásolat
készíthető az utókor számára.
Az MTI Sajtóadatbankja Könyvtárának ezen tevékenysége azért is dicsérendő és elismerésre méltó, mert e
munkálatok során további területeken is sikerült együttműködést kialakítanunk. A jelenleg megjelenő olyan orszá
gos napilapok közül, amelyeknek korábbi évfolyamai a század elejére s még régebbre is visszanyúlnak, a Ma
gyar Nemzetet, Magyar Hírlapot, Népszabadságot és a Magyar Közlönyt közösen készítjük elő, s 1993-tól már a
vidéki mutációk beszerzésével együtt, a mikrofilmezés az MTI-ben készült, amelyet mi csak átveszünk, a kurrens
évfolyamokat illetően. A külföldi nagy nemzetközi lapokat, mint pl. a Neue Zürcher Zeitung, International Héráid
Tribüné, Le Monde, amelyeket egyébként a hungarika program keretében természetesen nem is mikrofilmeztünk
volna, de amelyek iránt szintén nagy érdeklődés mutatkozik, az MTI filmezi, és 1991-től átadja az OSZK Mikrofilm
tárának.
Ez korszakos változást jelent az állományvédelmi mikrofilmezési programunkban, miután több, mint két évti
zede a régi hírlapcímeket felvételezzük, amelyeknek állapota közismerten igen veszélyeztetett, és nagyon időigé
nyes a konzerválásuk, ill. kijavításuk, még olyan szinten is, hogy legalább a fényképezésre alkalmassá tegyük
őket, és akkor még nem is beszéltünk a teljes körű restaurálásukról.
Mostantól pedig az említett hírlapcímek esetében friss, jó állapotú újságokról mikrofilmezik, ezért megőrzésük
tökéletes lesz, használtatásuk az OSZK-ban és az MTI-ben egyaránt csökkenti az eredeti dokumentumok károso
dását, s ezáltal pl. a muzeális sor jó állapotban őrizhető meg az utókor számára.
Reméljük, hogy jelen beszámolónkkal a folyamatos állományvédelmi mikrofilmezési program adta, egyre bő
vülő kutatási lehetőségek jobb megismeréséhez is hozzá tudunk járulni.
Nagy Zoltán

.... ...................mm........... .............. ....... WMMmMmmmBSSh
MEGJELENT
az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 2. szám:
PAVERCSIK ILONA: A kassai könyvek útja a nyomdától az olvasóig
Bp. 1992. 287 I.
Több száz, a kutatás számára eddig még ismeretlen 18. századi kassai nyomtatványra hívja fei a fi
gyelmet az Országos Széchényi Könyvtár új kiadványa. Forrásuk mindenekelőtt azok a kis füzetek, ame
lyeket a kassai jezsuita akadémia nyomdája - hazánkban ekkor egyedülálló rendszerességgel - saját
kiadványairól megjelentetett. A már ismert nyomtatványok esetében a tanulmány a nagyszombati egyetem,
ill. a többi jezsuita akadémia (Kolozsvár, Győr, Buda) kiadványaival való összefüggéseket is kimutatja. így
a témának iskolatörtóneti, könyvkiadás-, könyvkereskedelem- és könyvtörténeti vonatkozásai is vannak, kü
lönösen az 1773-as jezsuita könyvtárak tekintetében.
A tanulmányt minden, régi könyv iránt érdeklődő kutatónak, irodalmárnak, könyvtárosnak, könyvgyűjtő
nek ajánlhatjuk. Tanulmányozása segítséget jelenthet a 18. századi Hungarika-anyagot feldolgozó könyv
táraink számára is.
A kötetet két térkép és számos illusztráció díszíti.
Ára: 462,- Ft
MEGRENDELHETŐ:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KIADVÁNYTÁRA
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Ügyintéző: Neményi Zsuzsa Telefon: 155-6967
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A nemzeti könyvtárak igazgatóinak konferenciája
(CDNL - Conference of Directors of National Libraries)
Barcelona, 1993. augusztus 29.
Az IFLA konferenciákat megelőző, vagy utána követ
kező napon ülnek össze a világ nemzeti könyvtárainak
igazgatói, hogy néhány, és a nagy könyvtárakat egya
ránt érintő témát megvitassanak, ill. munkaprogramot
állítsanak össze. Ez alkalommal a Katalán Nemzeti
Könyvtár látta vendégül a résztvevőket az IFLA konfe
rencia zárónapja után.
A nemzeti könyvtár Barcelona régi, szűk utcákból ál
ló negyedében van, és egy középkori kórházi épületet
alakítottak át a könyvtár céljaira e század közepén.
A könyvtárat 1907-ben alapították, és kezdettől fogva a
katalán nyelv és kultúra nemzeti intézményeként műkö
dött. 1973-tól használhatta csak újra a nemzeti könyv
tár elnevezést, mivel a húszas évek végétől kezdve a
spanyol hatóságok csak közművelődési és kutatási fel
adatokat ellátó városi könyvtárként működtették. 1981 ben elfogadott törvény adta újra hivatalosan - és
remélhetően véglegesen - a jogot a "nemzeti könyvtár
név használatára, és az abból adódó funkciók betölté
sére. A könyvtár hatalmas terekből álló épületét, amely
gótikus stílus jegyeit őrzi, még jelenleg is átépítik és
bővítik az egyre növekvő állomány és szolgáltatások
elhelyezésére.
A konferencián kb. 100 könyvtár képviseltette magát,
a program elnöke Bendik Rugaas, a norvég nemzeti
könyvtár igazgatója és a CDNL elnöke volt. Az aláb
biakban az egyes témákat ismertetem, vagy lényeges
pontjait összefoglalom.
A CDNL működési szabályzatának megfelelően új
tagsági listát állítanak össze, mivel az újonnan alakult
államok felvételét és szavazati státusát is meg kell álla
pítani.
Már néhány éve felmerült az együttműködésnek az a
formája, amelyet mi a testvér (angolul: twinning) intéz
mény, vagy város elnevezéssel ismerünk. Marianne
Scott, a kanadai könyvtár igazgatója ennek a témának
a gazdája. Ezúttal nem került részletes megbeszélésre,
mivel az ALA (Amerikai Könyvtáros Egyesület) kidolgo
zott egy munkaanyagot, amelyet hozzászólások kéré
sével szétosztottak. A témát a jövő évi konferencián
fogják megvitatni, ill. a nemzeti könyvtárak szekciójá
ban is szerepelni fog.
(A szekció és a CDNL feladatainak, kapcsolatának
meghatározása és a szekció IFLA-n tartott programjára
még később visszatérek.)
A CDNL-en belül működnek munkacsoportok egyegy téma kidolgozására, vagy döntóselőkószítósre.
Warren Horton, az ausztrál nemzeti könyvtár igazga
tója számolt be a kérdőíves vizsgálatuk eredményeiről
a nemzeti bibliográfiai feldolgozás helyzetéről az egyes
országokban. A beérkezett kb. 40 válasz még nem
elegendő a helyzet átfogó elemzésére, de készítettek
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egy rövid összefoglalót, az alábbi alcímekkel: Ki felelős
a nemzeti bibliográfia készítéséért?; Mennyire reprezen
tálják a kiadott műveket?; A terjesztés és közreadás
problémái.
Jan Lyall (ausztrál nemzeti könyvtár) a vezetője an
nak a munkacsoportnak, amely az időszaki kiadványok
megőrzésének kérdéseivel foglalkozik. Ez alkalommal
nem készült újabb anyag, de tavaly Új-Delhiben a kér
dést részletesen megvitatták, három kérdéscsoportot
emelve ki: a nemzeti program célja (teljes, vagy részle
ges megőrzés); mi az elsőrendű feladat - a fizikai egy
ség, vagy az intellektuális tartalom megőrzése?; egy
eredeti példány megőrzésének a szükségessége az
után, hogy tartalmát más formában rögzítették. A fenti
kérdésekben javaslatot tettek a nemzeti intézmények
politikájára vonatkozóan.
Lényeges téma volt még a kötelespéldány kiterjesz
tése az elektronikus formában való kiadványokra, adat
bázisokra. Az előzetes tanulmányok nem tudtak egy
átfogó képet adni, mert ez a feladat jó néhány ország
ban még nem merült fel, valamint a jogi szabályozás
is hiányos. A további munkában azok az országok
vesznek részt, akik érintettek e probléma megoldásá
ban.
Graham Cornish (The British Library) a nemzetközi
könyvtárközi kölcsönzésnek egy elismervény (voucher)
rendszeren alapuló bevezetését dolgozta ki, ill. már
évek óta más könyvtárakkal együtt, ennek bevezetésén
dolgozott. A tanulmányt az Unesco is támogatta, és a
Budapesten márciusban tartott konferencián ajánláso
kat dolgoztak ki, amelyet a résztvevőknek szétosztot
tak. A voucher rendszer kidolgozásának gondolata
1989-ben Párizsban vetődött fel, és a pénzt zárná ki,
ami vagy hiányzik egyes könyvtáraknál, vagy nagyobb
bevétel esetén a költségvetés részének tekintik. Az el
képzelés egyik oka az volt, hogy milyen forrásokat, mi
lyen könyvtárközi kölcsönzési formát találjanak a
kevésbé fizetőképes könyvtáraknak? Több nagy könyv
tár, így a Kongresszusi Könyvtár, valamint a dán nem
zeti könyvtár kifejezte érdeklődését a gyakorlati
megvalósítás iránt. A CDNL határozata alapján a gya
korlati megvalósítás kidolgozására az elkészült anyagot
átadják az IFLA-nak, mivel a CDNL hatáskörénél széle
sebb intézmónykört érint. (Graham Cornish tanul
mányát az Unesco kiadta, a PGI/92/WS/5 szám
megjelölésével lehet kérni.)
Az Unesco képviselője ismertette az Orosz Állami
Könyvtár (volt Lenin Könyvtár) megmentésére alakult
bizottság jelentését. Ez a program egy általánosabb
Unesco program része, amely a három orosz nemzeti
intézmény megmentését tűzte ki célul (a könyvtár mel
lett az Ermitázs és a Bolsoj Színház). Pierre Parbel kó-

szftett egy előtanulmányt, amely négy nagy területet ja
vasolt további szakértői vizsgálat tárgyának, és sürgős
anyagi és szakmai segítségre szorul:
- az épület; a menedzsment; a szolgáltatások; a
gyűjtemény.
Nathalie Dussoulier vezetésével egy szakértői cso
port fog megalakulni a nagy nemzeti könyvtárak által
delegált szakemberekből, akik a konkrét feladatokra
tesznek javaslatot. Természetesen az Állami Könyv
tárral kötött kétoldalú megállapodások is részét képez
hetik ennek a segítségnyújtásnak.
Az angol nemzeti könyvtár egy anyagot adott közre
a nemzeti könyvtárak adatbázisainak elérhetővé tételére
más nemzeti könyvtárak által. 1994-ben egy ún. de
monstrációs programra készülnek, amelyben hat nem
zeti könyvtár venne részt, és az előgyakorlat lenne az
egymás adatbázisainak elérhetőségére, ill. a felmerülő
szakmai kérdések megoldására.
CDNL résztvevői még két hosszabb beszámolót hall
gattak meg, az egyiket Mariam Abdul Kadir, az ázsiai
és óceániai nemzeti könyvtárak helyzetéről tartotta. Suzanne Santiago, az ISSN igazgatója a nemzetközi köz
pont tevékenységét foglalta össze.
(Az anyag
megtalálható az ISSN irodán.)
A CDNL-től függetlenül működik a nemzeti könyv
tárak szekciója az IFLA felépítésének megfelelően. En
nek a szekciónak vezetőségi tagja Kovács Ilona, az
OSZK osztályvezetője. Évente adnak ki Newslettert,
amely tartalmaz híreket a könyvtárakról, beszámolókat,
cikkeket és kiadványok ismertetését. A szekció az ez
évi konferencián külön ülést tartott, amelynek első elő
adása a kelet-európai régió nemzeti könyvtárainak
helyzetét foglalta össze. Az előadó Klaus Dieter
Lehmann (Német Nemzeti Könyvtár, Frankfurt am
Main) kiemelte, hogy a gazdasági és szakmai nehéz

ségek mellett ezek a könyvtárak képezik az intellektuá
lis infrastruktúráját az országoknak, és a kulturális pár
beszéd
az
ő segítségükkel
valósítható
meg.
Szükségesnek látja, hogy a nemzeti intézmények segít
séget, támogatást kapjanak, és új együttműködési csa
tornákat kell kiépíteni.
Ruth Wüest, a svájci nemzeti könyvtár egyik igazga
tója az alábbi címmel tartott elég vegyes reakciókat ki
váltott előadást: "A nemzeti könyvtáraktól a globális
könyvtárakig: új lehetőségeket teremtő hálózat a tradi
cionális intézmények között."
Az előadó a nemzeti könyvtárak szerepét és identi
tásválságuk okait próbálta felvázolni. Véleménye szerint
az egyre növekvő gyűjtemények a XX. század végére
már nem tudják megőrizni és teljesíteni átfogó, teljes
körű szerzemónyező és megőrző szerepüket. A gyűjte
mények a nem kölcsönözhető nyomtatott dokumentu
mok tárházai, amelyekhez a gépesítés előrehaladtával
bibliográfiai keresés, hozzáférés lehetséges még. Az
előadó szerint egy új koncepció kidolgozása szüksé
ges a hozzáférhetőség globalitásának elérhetőségére,
amelyre a digitális technika adhat lehetőséget. Egy
multidimenzionális megközelítéssel nemcsak a bibliog
ráfiai adatokat lehet majd egymástól megkapni, de a
dokumentumot a maga valóságában is. Konkrét pél
dául említette, hogy Mozart egyik szimfóniájának kottá
ját a lengyel nemzeti könyvtárból képi formában
lekérve, egy holland kutató egyúttal hallgatja a kotta
szerint előadott zenedarabot, amely a British Library
gyűjteményében van. A megoldás kulcsa a multimédia
hálózatok kiépítése.
(A CDNL és az IFLA konferencia anyagai megtalál
hatók a KMK szakkönyvtárban.)
Bátonyi Viola

Látogatás bukaresti könyvtárakban
(Útijelentés)
1993. áprilisában meghívást kaptam Dán Mátéitól, a
bukaresti Centrul de Informatica si Memorie Culturale
igazgatójától, hogy látogassam meg intézményüket és
néhány fővárosi könyvtárat.
A meghívásnak két apropója volt: az első egy már
megkezdett munka formába öntése, a másik egy terve
zett együttműködés első egyeztető tárgyalása.
Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának,
Juhász Gyula professzornak a kérésére vettem részt
egy, a közóp-keleteurópai régió országainak számítógépes multimédia adatbázisainak helyzetét és fejleszté
si elképzeléseit taglaló konferencia előadás elő
készítésében. A Cambridge-ben szeptemberben tartott
konferencia előadója Ecaterina Geber, akivel az általam
itthon elkészített anyagot április 20-án lefordítottuk an
golra, majd az ábrákkal együtt végleges formába ön

töttük. Magyarországról kérdőíves felmérés készült, 47
közgyűjtemény (elsősorban múzeumi könyvtárak) vála
szait dolgoztam fel.
Szerdán, április 21-én a Román Akadémia Könyv
tárának vendége voltam, ahol fogadott az igazgató úr,
dr. Gábriel Strempel, Gabriela Dumitrescu, a Kézirattár
vezetője, Catalina Macovei, a Metszetgyűjtemóny veze
tője és Mariuca Stanciu, a számítógépes fejlesztés fel
előse.
A több, mint egy évszázados múltra visszatekintő
akadémiai könytár a legnagyobb és leggazdagabb ro
mán gyűjtemény, amely jelentőségénél fogva nemzeti
könyvtári szerepet is betölt, amellett, hogy a tudo
mányos kutatás központja. A szűkös elhelyezési körül
mények miatt csak egy meghatározott réteg veheti a
szolgáltatásait igénybe: természetesen az akadőmiku-
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sok, az egyetemi oktatók, egyes kutatóintézetek mun
katársai és a végzós egyetemi hallgatók. Most tervezik
a könyvtár új épületét, ennek kapcsán egy ópítószkönyvtáros delegáció az Országos Széchényi Könyv
tárba is ellátogatott május hónapban, hogy tanulmá
nyozza az olvasói terek elhelyezését, a dokumentumok
szállítására épített Telelift rendszert, stb.
Az akadémiai könyvtár különgyűjtemónyei felmórhetelen értéket képviselnek. A XIX. században a nagy
adományozók vetették meg a mai gyűjtemények alap
ját, így a Kézirattárét is, amely több ezer kódex mellett
mintegy 300.000 levelet és egyéb archív kéziratot tar
talmaz, köztük Eminescu valamennyi kéziratát. A hatal
mas gyűjteményt olyan cédulakatalógussal tárják föl,
amely tartalmi jellemzőket közöl. A gyűjteményben ma
az eligazodást elsősorban Gabriela Dumitrescu kiváló
hozzáértése biztosítja. A Kézirattár számítógépes feldol
gozása mint megoldandó feladat szóba került már, de
tekintettel arra, hogy egyelőre még sem hardver, sem
szoftver nem áll az Akadémiai Könyvtár rendelkezésé
re, a konkrét feldolgozás még nincs napirenden.
Ugyanez mondható el a többi különgyűjteményről is:
nagy szakmai hozzáértéssel kezelik az anyagot, de a
nagy tudású kollégák igen mostoha körülmények kö
zött kénytelenek dolgozni. A több, mint 70.000 metsze
tet és litográfiát, 20.000 rajzot és mintegy 250.000
fotográfiát és reprodukciót tartalmazó metszetgyűjtemény a tetőtérben télen a hideg, nyáron a meleg miatt
igen kedvezőtlen viszonyok között található. Catalina
Macovei, a gyűjtemény vezetője művészettörténész ló
vén, értő kezekkel gondozza az állományt. Megjegyez
te, hogy igen kevés a magyar anyag, nagy szükségük
lenne több magyar művészeti lexikonra (nem magyar
nyelvűre, hanem a magyar művészetről szólóra).
Örömmel vennék, ha hozzájutnának a magyar művé
szeti gyűjteményekről idegen nyelven kiadott művek
hez.
Hasonló kórós hangzott el a Nemzetközi Csere osz
tály munkatársától, Ciuciuia Németh Edittől, aki el
mondta, mennyire hiányolják a magyar nyelvű lexi
konokat, kézikönyveket, folyóiratokat. A magyar La
rousse 1. kötetéből két példányuk is van, de a 2. kö
tetből egy sincs. Nagy szükségük lenne az "Élet és
tudomány" c. folyóiratra, valamint az idegen ajkúak
magyar nyelvtanulását segítő tankönyvre - mindehhez
kérik az Országos Széchényi Könyvtár segítségét.
Csütörtökön (április 22-ón) reggel fogadott Dán Má
téi, az Information Centre fór Culture and Heritage, Ministry of Culture igazgatója, aki egy hosszú távú
együttműködést szeretne az OSZK-val kialakítani. Az
általa vezetett központ irányításával elkezdték a régi ro
mániai könyvek adatbázisának kialakítását. Eddig mint
egy 100.000 adatlapot töltöttek ki, közülük 48.500 tételt
le is rögzítettek számítógéppel (annak ellenére, hogy
még nincs megfelelő adatábziskezelő szoftverük). El
képzelésük szerint minden egyes műnek lenne egy ún.
törzspéldánya, amelyről a teljes adatsort fölvennék, a
további példányokról pedig bizonyos adatokat csak
kódolva kellene a rendszerbe bevinni, ill. azokat az
adatokat tüntetnék fel, amelyek a törzspéldánytól eltér
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nek. Az együttműködési ajánlat szerint az erdélyi régi
könyvek feldolgozása közös erővel folyna: az OSZK
közreműködését kérik az adatbázis struktúrájának ki
alakításában és az adatok felvitelében, majd később
esetleg közös publikációk kiadásában is. A további
részletekről nem beszéltünk, egyrészt az idő szűkös
volta, részben pedig amiatt, hogy ón konkrét megálla
podás megkötésére nem, csak az együttműködési
szándék kinyilvánítására voltam fölhatalmazva, más
részt pedig minimum 2-3 fős team kell majd ahhoz,
hogy a feldolgozás kereteit, ill. részletkérdéseit kidol
gozza. A román fél elképzelései alapján csakis a nem
zetközi szabványoknak és a számítógépes formátu
moknak megfelelő adatbázis struktúrában lehet gondol
kodni. Reális alternatívaként adódik a Micro/ISIS rend
szer mint minimális szint, de természetesen jó lenne,
ha ennél fejlettebb szoftvert lehetne alkalmazni, mégpe
dig olyat, amely a képi, ill. a multimédia adatbázis felé
is nyitott. Dán Mátéi érdeklődött a HUNMARC formá
tum iránt. Megígértem, hogy erről kérek majd tájékoz
tatót, és azt elküldöm.
A Kultuszminisztériumból a National Library of Ro
mánia épületébe mentünk, ahol Georgeta Clinca, a
könyvtár igazgatója fogadott. A rövid megbeszélésen a
mi központi katalógusunk került szóba, a román kollé
gákat főként az érdekelte, hogyan tudjuk elérni, hogy a
magyar könyvtárak rendszeresen közöljék velünk a
gyarapodásukra vonatkozó adatokat. Elmondásuk sze
rint Romániába mintegy 9.000 külföldi időszaki kiad
vány jár, ehhez képest a mi kb. 25.000 címünk soknak
mondható. A tárgyaláson jelen volt Zugravu úr is, aki a
nemzetközi ILL konferencián az egyik hivatalos román
résztvevő volt. A budapesti konferencia szlovén részt
vevői kérték az NPA online rendszeréhez a lekérdezési
lehetőséget, - ezt a Sonnevend Péter főosztályvezető
vel való elvi egyetértés alapján fölajánlottam a román
nemzeti könyvtárnak is. Pillanatnyilag nincs technikai
lehetőségük a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsoló
dásra, de tervezik a távadatátviteli vonal kiépítését, így
nagyon örültek a felkínált lehetőségnek. Clinca igazga
tónőnek megígértem, hogy az átmeneti időre küldök
egy példányt a régi NPA lelőhely-jegyzékből, amit ő
köszönettel vett.
Kora délután Járai Istvánnál, a Bukaresti Magyar Kul
turális Intézet igazgatójánál voltunk Dán Mateijel és
Ecaterina Geberrel. Mátéi úr ismertette az erdélyi adat
bázis építésére vonatkozó elképzeléseket, illetve az el
ső közös munkánkat, amely már el is készült a
cambridge-i konferenciára. Járai úr elismerését fejezte
ki a román fél nagyszabású terve iránt, és azonnal föl
ajánlotta segítségét, amely nagyban megkönnyítené a
munka elindítását. Budapestről Bukarestbe és vissza
kb. kéthavonta megy egy mikrobusz, ha a könyv
tárosok tudnak ennek indulásához alkalmazkodni, már
is megtakarítható az útiköltség. Adott esetben még a
Magyar Intézet vendégszobája is igénybe vehető - ter
mészetesen ezt is jó előre egyeztetni kell! "Cserébe"
annyit kórt, hogy az OSZK Nemzetközi Csereosztálya
támogassa az Intézet könyvtárát, amelynek polcai most
meglehetősen üresek: elsősorban magyar klassziku

- valamint a kolozsvári Magyar Színház fennállásá
nak 200 éves évfordulójára a Colectivul Centrului de
Informatica színháztörténeti számítógépes adatbázisá
ból készült, alábbi összeállításokat:

sokra, illetve folyóiratokra volna szükségük. Egy ízben
már kaptak egy 40 kötetes kézikönyvtári állományt,
amelynek nagyon örültek, de sokkal több dokumentum
kellene a könyvtárba.
Az OSZK az alábbi kiadványokat kapta a román kol
légáktól:
- az Akadémiai Könyvtár ajándékaként:
La Bibliothéque de r Academie de la Rópublique
Socialiste de Roumanie. - Bucurest, 1968.
Catalogul incunabulelor. - Bucuresti, 1970.
Bibliográfia Mihai Eminescu (1866-1970. - Vol. 1.
Opera. - Bucuresti, 1976.
Opera lui Constantin Brancusi in Románia / Barbu
Brezianu. - Bucuresti, 1974.
- a Centrul de Informatica si Memorie Culturala
ajándékaként:
RECOMDOC ’92 : Eastern and Central European
Régiónál Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation, 4-6 May, 1992.

Gerő László
Márton János
Orosz Lujza
Senkálszky Endre
valamennyi színpadi munkájáról.
Összefoglalva a rövid látogatást: rendkívüli kedves
séggel, jó szándékkal és nyitottsággal fogadtak; a ma
gam részéről nagyon remélem, hogy a biztató kezdet
legalább ilyen jó hangulatban lel folytatásra, és egy
sokoldalú, gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítai a román és a magyar szakemberek között.
Tószegi Zsuzsanna

*

Az olvasószolgálat öt évének áttekintése
(Kivonatos részlet az OSZK évkönyv számára készülő,
1986-1990. évi beszámolóból)

Az 1985-ös év - a könyvtár április eleji megnyitásá
val - az átköltözés miatti, kényszerű használati korláto
zás után megteremtette a könyvtár olvasói számára a
réginél lényegesen nagyobb területen eloszló 500, és a
különgyűjtemények olvasótermeiben biztosított, mintegy
90 fő fogadására alkalmas helyet, sőt kényelmet, amel
lett a 70.000 kötetes kézikönyvtár szabad használatá
nak lehetőségét.
Az 1986-os óv még mindig nehéz feladatot rótt az
ott dolgozó könyvtárosokra. Az olvasók eligazítása, a
különféle igények kielégítése, a sok kisebb-nagyobb
probléma megoldása, a belső szabályzatok hiánya,
vagy még kiforratlan mivolta, és ugyanakkor a munka
erők fluktuációja nem tette könnyűvé a napi kérdések
megoldását. Természetesen a helyzet évről évre javult,
kialakult egy olyan gyakorlat, amely a simább műkö
dést elősegítette, a tapasztalatok alapján összehango
lódott a használattal összefüggő tevékenység, és az
egyre szaporodó eligazító füzetek, táblák, feliratok, va
lamint az információs szolgálat is megkönnyítették az
olvasók tájékozódását. Rendeződtek a közkönyvtárral
összefüggő kérdések, megszülettek ezek katalógusai.
Erőfeszítések történtek a tájékoztató apparátus minél
szélesebb körű kiépítésére, kezdve az 1946 utáni teljes
magyar cikktermós a Repertórium anyagára épülő, cé
dulakatalógus formában való áttekintési lehetőségétől
egészen a legmodernebb számítógépes adattárakig (az

Országgyűlési Könyvtár hajlékony mágneslemezen
szolgáltatott cikkbibliográfiája, CD-ROM lemezen elér
hető nyugati adattárak).
Sor került az önálló hírlapolvasó terem kialakítására,
ahol a legfontosabb folyóiratok és egyes újságok évfo
lyamai helyben is megtalálhatók. A központi könyvki
adó állomás közelében, de attól elkülönítve a kurrens
napilapok és folyóiratok olvasására alakítottak ki meg
felelő területet.
Az Olvasószolgálat másolatok készítésével is segítet
te az OSZK-ban kutatók, tanulók munkáját a dokumen
tumhasználat megkönnyítésére, de az állományvéde
lem szempontjaira is figyelemmel. Az időszak elején
évente 100.000 másolati oldal készült, később ez a
szám elérte a 180.000, sőt a 190.000-et (a bevétel pe
dig az 500.000 forintot). Ezen igény kielégítésének or
szágos, sőt azon kívüli jelentősége is volt: lehetővé
tette a vidéki és a más államban élő kutatók tevékeny
ségét is.
így lassan kialakultak azok a körülmények, amelyek
a nyugodt munkamenetet lehetővé tették.
A megnyitás utáni első időszakban sokszor felmerült
az a kérdés, hogy a város központjából a Várba felke
rült nemzeti könyvtár új helyén vonzani tudja-e az
olvasóközönséget?
E tekintetben már 1985 eredményei is biztatóak vol
tak, és a fejlődés tendenciáját a most tárgyalt időszak
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éves statisztikái is megerősítették. Az olvasók egyre in
kább megtalálták a Széchényi Könyvtárhoz vezető utat.
Ezt elősegítette az a körülmény is, hogy 1986-tól a
gyorslift ingyen állt a beiratkozott látogatók rendelkezé
sére, megkönnyítve ezzel a feljutás lehetőségét.
A beiratkozott olvasók száma az ötéves időszak fo
lyamán összességében csaknem elérte a 100.000-et;
az időszak elején évi 17-19.000, a végén pedig 2122.000 volt. Körükben a kutatók száma - kisebb inga
dozással - 2.500-3.000 között mozgott. Igazán az
egyetemi, főiskolai hallgatók (és az ún. közművelődési
olvasók) száma nőtt: 13-14.000-ről 17.000 fölé). 1986ban az intézetvezetés engedélyezte a középiskolák 3.,
4. osztályosainak beiratkozását: az ő számuk kevés,
kb. 2.000 fő.
Átlagban számolva, a kutatók aránya 14%, az egye
temisták és közművelődési olvasóké 75-80%, a közép
iskolás diákoké pedig 10% körüli volt.
Emelkedett az olvasói létszám növekedésével a láto
gatások száma is: 1986 és 1990 között a törzsgyűjteményekben a kezdeti 250.000-ről 400.000 közelébe
került. Ez 70%-os felfutást jelentett. (Ugyanakkor a be
iratkozott olvasóké csak 27%-kal volt több.) A különgyűjteményeket - éves szinten - kb. 8-9.000
alkalommal keresték fel a kutatók, a kezdeti 6.000 láto
gatói szám az időszak végére 9.000 körülire emelke
dett.
Egy-egy olvasó átlagosan évi öt alkalommal látogat
ta meg a könyvtárat, természetesen a kutatók sokkal
rendszeresebben, a közművelődési és középiskolás ré
tegek csak ritkábban jelentkeztek.
A törzsgyűjtemónyi dokumentumok körében az
egészhez hasonló arányban emelkedett a könyvek
használata, az igényelt mikrofilm-dokumentumoké
11.000-ről 19.000-re növekedett, az időszaki kiadvá
nyok körében az olvasás szerényebb mértékben, 4050% között mozogva vált intenzívebbé.
A látogató közönség mintegy kétötöd része megelé
gedett a kózikönyvtár anyagának használatával. Egyes
adatok szerint a raktárból igényelt dokumentumokból
40%-ban a kutatók részesedtek (a beiratkozottak 2,53%-a), a többiek azt 60%-ban vették igénybe (a 8590%-os olvasói létszámból). Egyre növekedett azok
részaránya, akik magukkal hozott könyvön, vagy a kó
zikönyvtár állományán túl nem igényeltek raktári kötete
ket.
A különgyűjteményekben használt dokumentumok
száma
jószerével
megduplázódott
(450.000-ről
1.000.000 közelébe emelkedett), amiből különösen a
Kézirattár és a Plakát és kisnyomtatványtár mennyisé
ge számottevő (1989-ben a 800.000-ből 660.000, 1990ben az 1.020.000-ből 980.000). A Plakát- és kisnyom
tatványtárban 1990-ben egyes kutatók szociológiai
vizsgálatot végeztek a gyászjelentés-gyűjteményben.
Ennek tudható be, hogy a korábban 300.000 körüli
használat közel 650.000-re ugrott fel.
A teljesítmény nagyságrendjét ismertető alapszámok
közlése után nem lehet eltekinteni egy olyan jelenség
től, amely az adatok mögött húzódik meg, és egyértel
műen aggasztó:
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Abból kell kiindulnunk, hogy a magyar nemzeti
könyvtár elsősorban a tudományos kutatást szolgálja,
de természetesen - ha esetleg korlátok közé szorítva
is - minden állampolgár igényét igyekszik kielégíteni,
így örömmel fogadja az egyetemi hallgatókat, az ún.
közművelődési olvasókat is. Az, hogy a középiskolás
diákok előtt is megnyitotta kapuit már problematiku
sabb döntés volt, ennek tanulságait majd le kell vonni!
Komolyan kell foglalkozni viszont az egyetemi és fő
iskolai hallgatók egyre nagyobb mértékű ideáramlásával, amit egy sajnálatos körülmény - a budapesti
egyetemi könyvtári hálózat szűk befogadóképessége,
rossz helyzete idézett elő. Magától értetődő az, hogy
az adott körülmények között ez az ifjúsági réteg hamar
felismerte a vári Széchényi Könyvtár előnyeit: a kelle
mes elhelyezést, a hatalmas kózikönyvtár könnyű hasz
nálati lehetőségét, így folyamatosan nőtt a beiratko
zottak száma. Ez odáig emelkedett, hogy amíg 19891990-ben a napi olvasói átlaglétszám a lehetséges
1.000 helyett még az ötszázat sem érte el, a szakdol
gozatok írásának és a vizsgák letételének időszakában
nemegyszer 50-60 ember várt egy-egy megüresedett
helyre. így gyakran a kutató jutott nehezebben helyhez,
és nem találta meg a kutatáshoz szükséges csendet
sem. Ezért lassan eltávolodott a könyvtár használatától,
- kivéve a különgyűjtemónyi olvasótermektől.
A kutatók szempontjából vizsgálva a helyzetet, an
nak alakulását a következőképpen látjuk:
Már az 1986-os évi jelentés jelezte, hogy "az olvasói
férőhelyeknek megnövekedett az általános (közművelő
dési és tanulmányi) jellegű olvasói igénybevétele, a tel
jes forgalomnak csak 38%-át adja a kutatóforgalom."
1987-től 1989-ig sem mutattak kedvező tendenciát a
statisztikák, míg az 1990. évről szóló beszámolóban
már a következő mondatok olvashatók: "A beiratkozott
olvasók száma 21.737 volt, 1.439-cel több, mint 1988ban (külföldi ebból 1.264). Ezen belül jelentősen nőtt a
nem kutatók, és főként az egyetemi és főiskolai olva
sók száma: 14.988-ról 17.202-re, csökkent a középis
kolás diákoké (2.191 ről 1.874-re), és főként a kutatói
olvasójeggyel beiratkozókó (3.199-ről 2.656-ra), ami bi
zonyosan összefügg azzal, hogy a kutatáshoz, elmé
lyült olvasáshoz szükséges nyugalom - kutatói
olvasóterem hiányában - a hovatovább egyetemi tan
könyvtárrá váló OSZK-ban illuzórikus követelmény."
1990-ben - ez már csak a táblázatokból derül ki, újabb 180-nal fogyatkozott a kutatók száma.
Talán mondani sem kell, hogy az arányok ilyetén va
ló eltolódása elfogadhatatlan.
Visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára,
tehát olvasói szinten is kutatóműhely, nagyon alacsony
a kiemelt használók létszáma. Ezen megfelelő intéz
kedésekkel javítani kell, de ez már a következő évek
feladata.

KIÁLLÍTÁS
Erkel Ferenc-kiállítás a várban
Láttam egy kiállítást a Budavári Palotában: nemzeti
himnuszunk szerzője, nemzeti operánk megteremtője,
a magyar romantikus zenekultúra mindenese, Erkel Fe
renc halálának centenáriuma alkalmából rendezte nem
zeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár. Ha
valaki nem elégszik meg a ma oly divatos, puszta sza
vakban megnyilvánuló nemzetieskedéssel, hanem iga
zán szeretné megismerni zenénknek, zenekultúránknak
a 19. századba kapaszkodó gyökereit, nézze meg ezt
a két termet betöltő, nagyszerű válogatást valamelyik
hétköznap 10 és 18 óra között! (Szombaton is nyitva
van, csak vasárnap nem látogatható!)
Egyetlen személy - igaz, zseniális művész és nemes
jellem - életműve kapcsán egy egész kor szellemének
megértéséhez kerülhetünk közelebb. A kiállítást rende
ző zenetörténész, Szerző Katalin nyilvánvalóan szinte
együtt lélegzik ezzel a korral, s a munkáját segítő Szé
chényi könyvtári kollégái: Belitska-Scholtz Hedvig szín
ház- és képzőművészeti szaktanácsadó, Wix Györgyné
művelődéstörténeti szaktanácsadó, továbbá a zenei
lektor, Vavrinecz Veronika segítségével minket is ré
szeltet abban az örömben, amit ő érezhetett gyönyörű
munkája, e kiállítás összeállítása során. Hiszen nem
akármilyen korról van szó: a nemzeti önazonosság-tu
dat megszületésének, megvédésének, majd az európai
polgári kultúrába való integrálódási törekvéseknek kor
szakáról. Erkel élete 1810-től 1893-ig időben átfogta
ezt a kort, tevékenységének sokrétűsége révén pedig legalábbis zenei téren - mélységben is eljutott annak
csaknem valamennyi fontos rétegéig.
Az első terembe belépve, Györgyi-Griegl Alajos
1855-ben készített, csodálatos Erkel-festmónyóvel talál
juk magunkat szemben. Kétoldalt még két markáns
festmény uralja a látványt: Madarász Viktortól a "Hu
nyadi László siratásá"-nak vázlata, illetve Barabás Mik
lós portréja Erkel vetólytársáról, munkatársáról és
szövegírójáról: Egressy Béniről. A terem közepén ki
emelt helyet kap Kölcsey és Erkel Himnusza, illetve a
Szózat, Vörösmarty verse, Egressy díjnyertes pálya
munkája és a kevésbé ismert, de szintén nagyon szép
Erkel-megzenésítós. A harmadik szent nemzeti dallam,
a Rákóczi-induló is itt szerepel - Erkel, Liszt és Berlioz
eredeti kéziratait csak áhítattal lehet szemlélni. Ha sem
mi más nem volna is a kiállításon, pusztán e nemzeti
ereklyék kedvéért is érdemes volna megtekinteni. Ám
hallatlanul gazdag anyag jött össze a falak mentén el
helyezett vitrinekben, és fölöttük, körben a falra füg
gesztve is. Erkel pályájának indulása: Gyula, Pozsony,
Kolozsvár, Pest - a kulturális-zenei közeg - a fiatal
zongoraművész és zeneszerzőjelölt mesterei, ideáljai
és pályatársai korabeli metszetek, kották, műsorlapok

révén elevenednek meg. Ezt követi a Pesti Magyar
Színház (a későbbi Nemzeti Színház) karmesterének
bemutatása - Erkel 1838-tól egészen 1874-ig töltötte
be ezt a tisztet. Lényegében az egész kiállításon köve
tett irányelv, hogy az anyag egy-egy opera köré cso
portosul, s ezek időrendben követik egymást,
kiegészítve Erkel egyéb irányú munkásságának doku
mentációjával. Erkel első sikeres magyar operájának,
az 1840-ben bemutatott Báthori Máriának nyitány-kéz
iratán érdekes látni Erkel német nyelvű ajánlását ko
lozsvári barátja, Ruzitska György, az ottani Nemzeti
Színház karnagya részére. Mutatja ez, hogy mennyire
másodlagos volt még a század első felében a beszólt
nyelv a nemzeti öntudat szempontjából!
Az első igazi és maradandónak bizonyult, nagy si
keropera azonban a Hunyadi László 1844-ből. Egy
csodálatosan találó idézet a Honderű kritikájából a be
mutató után:
"Ha van a magyar zenének jövendője, ha zeneművé
szetben magyar iskoláról valaha szó lehet, ... úgy an
nak megalapítását nagyrészben Hunyady László
szerzőjének fogja köszönni nemzetünk."
Érdekes látni, mennyire "benne volt" a Hunyadi-téma
a kor légkörében (Vörösmarty "Czillei és a Hunyadiak"
c. drámája, Tóth Lőrincz drámái, Madarász Viktor fest
ményei - utóbbitól megdöbbentően modernül hat az
"V. László és Czillei Ulrik"-hoz készült kis vázlat) - és
miközben a rejtett hangszórókból hallgatjuk a híres La
Grange-áriát, nagyszerű érzés szemlélni a világhírű
énekesnő képét és az ária eredeti kéziratát.
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A másik remekmű, a Bánk bán híres "Keresű borda
la" valójában még a Hunyadival egyidőben keletkezett,
míg az egész opera hosszú, a szabadságharc bukása
és az önkényuralom miatt elhúzódó folyamat eredmé
nye. Az 1861-ben bemutatott opera dokumentációjából
engem leginkább Erkel saját kezű elemzése ragadott
meg. Idézek belőle, miként látta saját művét:
"Bevezetés: nagyobbszerű antique stílus.
1só szám (A dur). Kardal vagy inkább Bordal: nem
zeti stíl, könnyen felfogható..."
Tiborc és Bánk duettjéről így ír:
"Ezen duettben a' vitel mély dramaticus, egyik a’ leg
jobb numerusok közé tartozik e dalműben."
Bánk és Melinda kettőséről pedig:
"Ezen jelenet egészen lírai. Jellemző characteristicus
a’ tébolygás, mikor Melinda azt mondja fogd föl a nyi
lat, figyelemre méltó a hegedűk csípése. - Mikor Bánk
fiát megátkozza, figyelemre méltó az accord, és ké
sőbb azon desperát jelenet csupa exoticus hangsze
rekkel (Viola d’amour, Czimbalom, hárfa és angolkürt),
mikor Melinda azt mondja: Ölj meg engem, Bánk..."
A híres jelenet hangszerei egyébként a második kiál
lítási terem főhelyén láthatók, Bánk és Melinda jelmeze
között elhelyezve...
Sajnos, nincs időnk részletezni a további operák: az
Erzsébet, a Sarolta, a Dózsa György, a Brankovics
György, a Névtelen hősök és az István király igen vál
tozatos dokumentációját. Összefoglalóan csak annyit:
mindenütt kirajzolódik a kor-igény, az előzmények, pár
huzamos megzenésítések, közvetlen hatások - és min
denütt
nagyszerű
képzőművészeti
párhuzamokra
bukkanunk Madarász Viktor, Lotz Károly, Barabás Mik
lós, Munkácsy Mihály, Izsó Miklós alkotásaiban.
Ízelítőt kapunk Erkelnek a színházon kívüli egyéb te
vékenységeiből is: a Filharmonikusok megalapításáról,
a Zeneakadémiai igazgatói és tanári posztján végzett
munkáról, az Országos Magyar Daláregyesületbeli mű
ködéséről is. Mindennek kapcsán sorra megjelennek a

fontosabb muzsikus-kortársak: Liszt, Mosonyi, a Dopp
ler-fivérek, Thern, Huber, Ábrányi és mások dokumen
tumai is. Erkelről, a magánemberről azonban igen
kevés jel árulkodik: ritka kivétel egy fiaihoz írt, közvet
len hangú levél (a megszólítás: "Kedves Semmirevalók!" - de kiderül, hogy a muzsikus-fiúk nagyon is
"valamire valók", hiszen Sándort arra kéri, kezdje el a
Dózsa György "Introdukciójának" leírását...) - Tudjuk, s
az eredeti partitúrák e kiállításon ezt dokumentálják is,
hogy az idős Erkel operái már a családi műhely közös
termékeinek tekinthetők. Az utolsóhoz, az 1885-ben be
mutatott István királyhoz különösen érdekes a háttérdokumentáció, melyben 18. századi korona-akvarell, és
még egy Beethoven-autográf (az István király-nyitányé)
is látható.
Az utolsó éveket bemutató tárlók fölött már nincse
nek ott az addig elmaradhatatlan színlapok és szerep
lő-portrék - a látvány ritmusa lassul, akár magáé az
életműé. A gyászjelentés mellett áll a Gyászkar partitú
rája, - s végül Stróbl Alajosnak az öreg Erkelről készí
tett mellszobra zárja az Erkel-óletművet bemutató
kiállítást. Azaz van itt még egy műalkotás: Lotz Károly
freskóterve az Operaház mennyezetéhez: az "Olympos". Az olajjal színezett ceruzarajzon néhány alak kiszínezése
elmaradt.
Ugyanígy
hiányzik
az
Erkel-recepcióból e nagy magyar romantikus mester
külföldi elismertetése. Talán ő maga is hibás volt, hogy
semmit nem tett meg operái külföldi bemutatásáért,
pedig Weimarba, Párizsba, Bócsbe kérték tőle a Hu
nyadit - persze lefordíttatva. Ma Erkel nevét egy Glinkával, Smetanával, Moniuszkóval, Dvorzákkal együtt
emlegetnék, ha egykor e tervezett bemutatókra sor ke
rült volna.
Talán még nem késő pótolni az elmulasztottakat! Ez
a nagyszerű kiállítás újra felhívja figyelmünket arra,
hogy Erkel Ferenc helye az Olympos lakói között van.
Ne hagyjuk őt a befejezetlen, kiszínezetlen alakok kö
zött!
Eckhardt Mária

EMLÉKKIÁLLÍTÁSOK
A Kulturális és Marketing Iroda havonta emlékkiállításokat
rendez az V. szint tárlóiban. Ezek a kiállítások elsősorban
írók születésének, vagy halálának kerek évfordulója alkalmá
ból mutatják be az illető író legfontosabb művelt. Rend
szerint egy rövid életrajz vázolja fel az író életét,
munkásságát, főbb alkotásait. A kiállított könyvek, folyóira
tok mellett az esetleges színházi előadásokról készült fotók,
rendezői, vagy súgóipéldányok teszik színesebbé a három
tárlóból álló kiállítást.
Ebben az évben a következő emlékkiállítások voltak:
1. "125 éve halt meg Erdélyi János költő, kritikus, esztéta,
filozófus, népköltési gyűjtő" (1814-1868). A kiállítás 1993.
jan. 15-től febr. 23-ig mutatta be a költő munkásságát.
2. "A magyar kultúra napja" c. kiállítás a Himnusz erede
tével, szerzőjével, megzenésítésével foglalkozott. így Köl
csey Ferenc és Erkel Ferenc rövid bemutatása mellett a
Himnusz kéziratának másolata hangsúlyozta a magyar kultú
ra és nemzeti imádságunk szoros összefüggését. (1993. Jan.
22. - febr. 27.)
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3. "525 éve halt meg Johannes Gutenberg, német nyom
dász, a könyvnyomtatás feltalálója" (1397 körül - 1486. febr.
3.)
Az 1455-ben megjelent, ún. 42 soros Bibliából a Régi
Nyomtatványok Tára őriz egy eredeti lapot, ami termé
szetesen a kiállítás legfőbb értéke volt. (1993. febr. 15. márc. 26.)
4. "165 éve halt meg Fazekas Mihály költő, botanikus, tu
dományos író" (1766-1828). A kiállítás 1993. febr. 23. ápr. 8-ig mutatta be Fazekas főbb műveit.
5. "A márciusi ifjak" c. kiállítás az 1848. március 15-e
színhelyeit és a márciusi fiatalok arcképét ismertette képek
ben március 12. és 31. között az érdeklődőkkel. Termé
szetesen a Nemzeti dal kéziratának másolata is helyet
kapott a képek között.
6. "100 éve született Szabó Pál" (1893. ápr. 5. - 1970.
okt. 31.)
A kiállítás április 30. és Június 30. között volt megteklntVidovszky Ferencné

M U N KATÁRSAIN KRÓL
Születésnapi csokor
(Juhász Gyula közelről)
Napok óta motoszkál fejemben a gondolat: közele
dik Juhász Gyula professzor úr 63. születésnapja.
Emlékezem. Milyen szomorú, ha már csak az emlé
keink maradnak meg!
írni szeretnék Róla. Fejemben a zsongás: beszélge
téseink visszhangjai, a kavargó emlékáradat megnehe
zítik dolgomat.
Az elmúlt években kiváltságos helyet foglaltam el az
életében, hiszen nap mint nap mellette dolgozhattam.
A televízió "Gólyavári esték" c. műsorában láttam,
hallottam először. Később érdekes előadásai hatására
elolvastam egy könyvét (Magyarország külpolitikája
1919-1945), és megismertem a jó tollú, világosan és
egyértelműen fogalmazó írót személyében. Harmad
szorra - egy véletlennek köszönhetően - személyesen
is találkoztam vele a Történettudományi Intézetben.
Akkoriban állást keresve jártam az MTA TTI-ben, és
Szász Zoltánnak köszönhetem, hogy kis idő múlva
nem ott, hanem Juhász Gyula oldalán, az OSZK Ma
gyarságkutató Csoportjánál álltam munkába.
Emlékszem, amikor izgalomtól nyirkos kézzel először
nyitottam be tenyérnyi irodájába: íróasztalánál ült, és
dolgozott. Körülötte a polcokon, az asztalon, de még a
parányi fotelokon és a földön is mindenütt könyvkupa
cok tornyosultak. Felnézett, egy pillanatig úgy tűnt,
gondolatban befejez egy mondatot, de le már nem ír
ta. Mosolyogva felállt, és kezet nyújtott.
Megdöbbentem hatalmas szempillájú, nevetős sze
métől, gyermekien nyílt tekintetétől.
Szigorú professzorra számítottam, és valaki egész
más állt előttem.
Később aztán megtanultam, hogy bár mindig jóindu
latú, olykor szigorú is tud lenni.
Ha valaki régebben megkérdezte tőlem, hogy milyen
főnök, általában így jellemeztem: maximalista. Mindent
azonnal és tökéletesen kér, de ugyanezt saját magától
is elvárja.
Mit mondanék, ha bővebben kellene jellemeznem?
Például azt, hogy végtelenül alapos volt. Akik ismerik
nagy precizitással megírt dokumentum köteteit, tudják
ezt.
Vagy azt, hogy türelmetlen volt. Néha - ha az ember
hibázott - hirtelen felfortyant, de fel sosem emelte a
hangját. Csak a visszafolyton indulat sütött át megszé
gyenítően a szavain. Néhány perc múlva - ha úgy ítél
te meg, hogy túl szigorú volt, - tudott bocsánatot is
kérni. Es mindig meglátta a dolgok humoros oldalát.
Eszembe jutott erről egy eset...
Egyszer egy fontos tárgyalása közben kiszólt, hogy
kéri az előző napi postából az egyik levelet. SÜRGŐS!
Kezünket-lábunkat törve igyekeztünk elővenni, de nem
találtuk. Mészöly Klárával egyre idegesebben túrtuk az
iratokat, böngésztük az iktatókönyvet, de - tudj’ Isten,
hogy? - nyoma veszett! Egyszer csak nyílt a főigazga
tói szoba ajtaja: kilépett Professzor Úr. Megállt, először
a titkárság közepén toporgott türelmetlenül, majd látva

növekvő rémületünket, odalépett az asztalomhoz. "Nyu
galom, itt kell lennie!" - szólt, és már nyúlt is három
szor átnézett dossziém felé. "Nincs benne, már
kerestem ott!" - mondtam megszeppenve. Ekkor főnö
köm benyúlt a lapok közé, és azonnal kiemelte a kere
sett iratot. (Sosem tudtam rájönni, hogyan csinálta?)
Diadalmasan ránk nézett, majd kajánul mosolyogva
bemasírozott irodájába az ominózus levéllel. Attól
kezdve, ha valamit nem találtunk azonnal, csak ennyit
mondott: "Jöjjek, vegyem elő ón?" - mire megnyugod
tunk, és meg is találtuk, amit kellett. Később sokat ne
vettünk ezen az eseten, és Professzor Úr meg is
ragadott minden alkalmat, hogy ugrasson vele minket.
Más...
Idén márciusban egy reggel kiírást találtunk az óvo
da ajtaján: "Fertőző betegség miatt zárlat van." Senki
nem volt, akire 5 éves lányomat bízhattam volna, hiá
nyozni sem akartam a munkából, így - kellő okítás
után ("Légy csendes, láthatatlan, ne zavard a titkárság
munkáját!") - magammal hoztam az irodába. Noémi az
első pillanatban beköltözött az íróasztalom alá, szó
szerint véve intelmeimet. Egy ideje ott rajzolgatott
csendesen, amikor kinyílt a főnök ajtaja. Az első, amit
Professzor Úr meglátott, természetesen kislányom kí
váncsi, asztal alól kikandikáló pofija volt. "Ki jött?" kérdezte ártatlan szemekkel.
Ebből egy játék alakult ki:
Juhász Gyula aznap kb. félóránként kijött, és a szo
ba közepén állva, fülelve próbálta felfedezni, hol bujkál
a csintalan leányzó. Többször nem sikerült felfedeznie,
s ilyenkor látszott rajta az őszinte elismerés. Szemmel
láthatólag mindketten jól szórakoztak.
(Nem csoda, hogy értett a gyerekek nyelvén, hiszen
csodálatos apa és nagypapa is volt. Péter fiától való
unokái nemegyszer képesek voltak a város másik vé
géből idekerekezni, hogy csatakosan, maszatosan, de
boldogan meglátogathassák néhány percre a nagypapát.)
Visszatérve a jellemzéshez: milyen volt még? Ha
megbántották, nem tartott haragot, de sosem felejtette
el sérelmeit. Nagyon érzékeny volt.
Ezt illusztrálandó, szeretnék néhány szót elmondani
az MKCS-ról, azaz a Magyarságkutató Csoportról.
Mi volt az "MKCS"? Egy kicsit állam az államban, in
tézmény az intézményben, de mindennek akkor meg
volt a logikus magyarázata. Ma már történelem. Az
OSZK történetének kevéssé ismert része.
1985. október 15. Azt hiszem, az OSZK-ban kevesen
emlékeznek erre a dátumra, de nekem egész életem
ben emlékezetes marad.
Aznap reggel, 9 óra:
Kissé szorongva lépkedtem az OSZK számomra ak
kor még ismeretlen márványfolyosóján a főigazgatói
szoba felé. Itt kellett Juhász Gyulával találkoznom, mert
aznap kezdtük el a várva várt munkát. Ez volt a Ma
gyarságkutató Csoport első munkanapja.
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Találkoztam új főnökömmel, és kaptam az 518-as
szobában egy rozoga, ajtó nélküli íróasztalt és egy
széket. (Akkoriban a Nemzetközi csoport apró, de lel
kes csapata dolgozott ott, meglehetősen zsúfolt körül
mények között. Számomra legendássá vált a Révai
Rita, Rubner Julcsi, Szentmihály Andrea trió. Ők segí
tettek, pátyolgattak az első napokban.)
Akkor még nem sejtettem, hogy nem is olyan soká
ra ez a szoba lesz hosszabb időre a munkahelyem.
Pár perce ültem ott, amikor bekopogott egy nagyon
magas, vékony fiatalember: "Juhász tanár úr itt van?" kérdezte. Gondolkodtam, s minthogy köröttem csupa
nő ült, mondtam, hogy nincs. Eltelt néhány perc, míg
belém hasított a felismerés: ez a hosszú fiú lesz a tör
ténész, akit várunk, Juhász tanár úr pedig igenis itt
van, hiszen bent ül a főigazgatói szobában. Szeren
csére Bán Andris kint várt az ajtó előtt. Pironkodva be
ismertem baklövésemet, majd bejelentettem.
Bent körülálltuk a gyönyörű, díszes kerek asztalt (ülő
alkalmatosság ugyanis csak egy volt, az íróasztalnál),
és megalakítottuk a Magyarságkutató Csoportot.
Néhány mozgalmas, izgalommal teli hónap követke
zett. Viták a minisztériumokkal az akkor még árral
szemben úszni próbáló MKCS létéért, pénzéért; kidol
gozni az új kis kutatóintézet munkatervét, megfogal
mazni működése célját és kereteit, s mindezt el is
fogadtatni.
Kaptunk irodákat. Festés, szőnyegpadló, új bútorok
kellettek, hogy mielőbb megteremtsük a feltételeket a
kutatómunkához. Vettünk gépeket is, s lassan kialakult
minden. Szaporodtak a munkatársak. ’86. januárjára
kb. 20 főállású és több, mint 50 külsős kutatóval dol
gozó, jól működó intézet voltunk.
Az év folyamán sorra készültek a tanulmányok, és
lassan összeállt az első évkönyv anyaga is. Komoly
eredményeket tudott felmutatni a néhány hónapos inté
zet! Ugye, nem a megszokott "magyar tempó"? Mindez
Juhász Gyula nélkül lehetetlen lett volna. Foggal-kö
römmel harcolt, ha kellett az intézmény érdekeiért,
vagy adott esetben a munkatársakért.
Juhász Gyula életművéről beszélve általában tanári
pályáját, történészi munkásságát szokták említeni. Úgy
gondolom, egyik legnagyobb műve lett volna, ha a
maga köré gyűjtött fiatal, tehetséges munkatársakkal
megvalósíthatta volna a célt, amit az MKCS megalakí
tásakor célul tűzött ki.
Sajnos, nem így lett! Az intézetről orvul, a háta mö
gött meghozott döntés soha be nem gyógyuló sebet
ütött rajta.
Visszalépett erről a területről. Később tovább tanított,
írt, kutatott, megszállottként dolgozott a könyvtárért, de
a magyarságkutatásnak ettől a részétől távol tartotta
magát.
(A Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Bi
zottságában továbbra is aktívan részt vett hungaroló
giai ügyekben a Határainkon Kívüli Magyar Tudomá
nyosságot Koordináló Albizottság elnökeként. Leg
utóbb 1993. február 11-12-ón volt a Magyar tudo
mányosság
a
környező
országokban
címmel
konferencia, melyet Ő szervezett.)
Nem panaszkodott, csak egy-egy keserű szavából,
mondatából tudom, hogy sosem tudta megemészteni
a történteket.
Említettem Professzor Úr tanári pályáját. Remek elő
adó volt. Az egyetemen mindig nagy létszámú diák
sereg látogatta előadásait.

Hogy mennyire szerették tanítványai, már elég hamar
világossá vált számomra. 1985. november 19-én az
MTA nagyterme zsúfolásig megtelt. Az ülőhelyek ha
mar elfogytak, és az előadás előtt negyedórával már a
falak mentén is alig fértek el az álló vendégek, diákok.
Akik már oda sem tudtak bepróselődni, az ajtó körül
szorongtak, hogy meghallgathassák Juhász Gyula aka
démiai székfoglalóját. Címe: Magyarország nemzetközi
helyzete és a magyar szellemi élet 1938-1944. Az előa
dást ón gépeltem, mégis újnak és érdekesnek találtam
Professzor Úr előadásában. Az utolsó szavakat csupa
pozitív hozzászólás és szűnni nem akaró taps követte.
Azt hiszem, a nagyterem falai ritkán látnak ekkora lel
kesedést ilyen alkalmakkor. Felejthetetlen élmény volt...
Az előadás után a Tudósklubban fogadáson látta
vendégül családját, kollégáit, barátait, legkedvesebb ta
nítványait és az MKCS leendő munkatársait. Itt kerül
tem először emberközelbe azzal a körrel, amelyben
szívesen és otthonosan mozgott.
Itt ismerkedtem meg családjával, akik őszinte szere
tettel vették körül. Édesanyjával, a törékeny alkatú, fe
keteruhás, sokráncú öregasszonnyal, akinek valami
makacs elszántság ült a szája szegletében. Látszott,
hogy nagyon büszke kisebbik fiára, és hogy mekkora
boldogság Professzor Úrnak, hogy örömet szerezhetett
neki.
Ekkor ismertem meg Juhász Ferenc költőt, a főnö
köm bátyját is. Érdekes volt látni a két testvért egymás
mellett: a fiatalabb magasabb termete, szökés, kopa
szodó haja, élénk kék szeme ellentétben állt az idő
sebb testvér zömök testalkatával, sötét, dús, erős
szálú hajával, melegbarna szemével, mégis volt valami
közös bennük. Talán nyílt tekintetük, mosolyuk vallott
leginkább arról, hogy egy anyától születtek.
Itt találkoztam feleségével, Erzsikével, aki igazi, min
denben segítő társa volt, fiával, Péterrel, és Boriskával,
a legkedvesebbel, aki a szemem láttára vált nyurga
serdülőből valódi finom szépséggé.
Ő időközben diplomát szerzett, és édesapja nyom
dokaiba lépve történész lett. Fényképe állandóan ott
állt a főigazgatói íróasztalon, és mindig ellágyult Pro
fesszor Ur tekintete, valahányszor szeme megakadt a
kedves képen, lánya arcán.
Az eltelt évek során Juhász Gyula megszerette a
könyvtárat, és talán kevesen tudják, milyen odaadással
végezte felelősségteljes munkáját. Az utóbbi időben
már kutatónapokat sem vett igénybe, pedig rengeteg
terve volt. Kutatómunkájára csak a hétvégeken, vagy
az esti órákban jutott ideje. Amikor megbetegedett
(egyszerű megfázásnak indult), azt mondta: "Nem ma
radhatok otthon, hiszen annyi elintéznivalóm van hol
nap is!"
Szerette a történelmi hangulatú épületet, a dolgozó
kat, de legjobban talán az olvasókat - kutatókat és
diákokat -, akikért vagyunk. Szerinte a Nemzeti Könyv
tár a tudomány és kultúra fellegvára, s azon dolgozott,
hogy ez minél inkább így legyen. "Mi vagyunk a nem
zet emlékezete" - szokta mondani.
Elment, de azt hiszem, családjának, barátainak, és
mindenkinek, aki szerette, örökre élő marad. Ha itt len
ne, születésnapján egy szál különleges virággal köszöntenóm. Most csak emlékeim kis csokrával
tisztelgek emléke előtt.
Mindig hiányozni fog!
Harcos Katalin
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JEKELY ZOLTÁN VALLOMÁSA OLVASMÁNYAIRÓL
Már megírtuk az OSZK hasábjain, hogy Jékely Zol
tán (1913-1982), a neves költő, műfordító 1935-től
1941-ig, 1946-tól 1954-ig az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa volt. Többek között a Hírlaptár
ban is dolgozott. Később is szeretettel emlékezett az itt
töltött évekre. A hetvenes évek elején arra kértem,
hogy "írók könyvek között" című összeállításom szá
mára készítsen egy vallomást legkedvesebb olvasmá
nyairól. A nagy költő szóban és írásban biztosított,
hogy az OSZK munkatársainak mindenkor nagy szere
tettel és szívesen áll rendelkezésére. Megküldte a meg
beszélt határidőre írását. Jékely Zoltánnak ezt a
nyilatkozatát abból az alkalomból közlöm lapunkban,
hogy ebben az évben, április 24-ón töltötte volna be
életének nyolcvanadik évét. Most e vallomás ismételt
megjelentetésével - megkésve - kívánunk rá emlékez
ni, mint intézményünk egyik legnevesebb volt munka
társára.
íme a nyilatkozat:
"Most, amikor megpróbálok beszámolni legkedve
sebb olvasmányaimról, voltaképp egy igen régi adós
ságot törlesztők, mely a boldogemlókezetű Kőhalmi
Bélával szemben áll fenn azóta is, hogy 1937-ben el
mulasztottam válaszolni ilyenértelmű érdeklődésére...
Azazhogy válaszoltam, de a válaszomat túlságosan általánosítónak és fogyatékosnak találván, sohasem
küldtem el, s talán meg is semmisítettem.
Mivel nemrégiben nemcsak e kötet szerkesztője, ha
nem a Rádió Irodalmi Osztálya is felkért hasonló nyilat
kozatra, e két irányból érkező buzdítás eredménye
képpen megkísérlek - lexikális felsorolások, terjengősség, s mindenekelőtt szépítés nélkül - vallani azokról a
művekről, melyek mélyebben belém gyökereztek, és
alakulásomat, esetleg fejlődésemet maradandóan befo
lyásolták ifjúkoromban.
Ifjúkoromban, mondom, mert ha a későbbi olvasmá
nyaimat is megpróbálom felölelni, a témába túlságosan
belebonyolódnék; mint ahogy ahhoz sem érzek e pilla
natban elég erőt, hogy a szerkesztő kívánságának
megfelelendő, képzőművészeti és zenei élményeimre is
kitérjek.
Lényegre szorítkozó, s főként spontánságot e vallo
másban, úgy vélem, a Szondi-tesztekkel kísérletezők
módszere kínál: az első felszólításra kirakni az asztalra
a legvonzóbb arcokat, még akkor is, ha eljárásunk
csak pillanatnyi lelkiállapotunkat tükrözné; így lehet rá
remény, hogy valami igazán jellemzőt tudhatunk meg
magunkról - s árulhatunk el másoknak is -, még ha
nem is mindig hízelgő a végső diagnózis, vagy divatos
szóval: kiértékelés...
Ezt a rögtönző módszert követve, tízegynéhány név
és tízegynéhány mű került elém egy papírdarabra; az
eredmény felett most már elmélkedhetem! Már az első
pillanatban megdöbbent, hogy ez a kb. tucatnyi név és
tucatnyi mű egytől egyig a két utolsó évszázadból va
ló. Másként, élesebben fogalmazva: az antikok, a góti

ka, a reneszánsz, a barokk irodalma nem szerepel.
Még élesebben önnönmagamat kérdőrevonva: hol ma
radt Vergilius, Ovidius, Dante, Villon, Shakespeare,
Goethe, Hölderlin? - akik pedig nemcsak holmi kötele
ző olvasmányaim valának, s ha jobban meggondolom,
máig is itt tündökölnek a fejem fölött, mint elsőrendű
csillagok... De lám, e spontán felsorolásban mégis ki
maradtak az első tíz-tizenkettő közül!... Már ez a felis
merés is elég volna (n. b. e két évszázadra terjedő
irodalmi horizont tudomásul vétele), hogy az ember
valami riadt önvizsgálódás állapotába essék. Mielőtt
azonban erre sor kerülhetne, a következő felismeréstől
még nagyobb riadtság fog el: a felsorolt tízegynéhány
mű legtöbbjének tárgya, versben és prózában egya
ránt, voltaképpen azonos, vagy legalábbis hasonló
motívumot tartalmaz: egy túlélő férfi ártatlan, vagy bűn
tudatos gyászát egy halott fiatal nő felett.
Lehet-e most ezt a motívumot egyetlen pillanat, vagy
egyetlen nap melankolikus telítettségére fogni? Lehet
séges, hogy a felsoroltak többsége Tennyson, Petőfi,
Csokonai, Nerval, Laforgue, Gogol, Alain Fournier,
Ady, Krúdy, Bacovia ezen a témán kívül mást nem is
kínált volna nekem? És ha lehetséges, akkor velemszületett hajlammal, vagy valami szerzett tulajdonság
gal magyarázható-e ez a furcsa elkötelezettség és
egyoldalúság? Akárhogy is, őszinte és tárgyilagos vizs
gálódás árán meg kell kísérelni a természetes és való
színű magyarázatot.
Mindenekelőtt számításba kell vennem gyermek- és
ifjúkorom érzelmes fogékonyságát mindenre, ami
gyász, múlandóság és pusztulás. Három-, vagy legfel
jebb négyéves korombeli emlék: egy ismeretlen kislány
jeltelen sírhantja négy fenyőszál között, enyedi kertünk
legtetején. Nagyapámmal, apámmal sokszor üldögél
tem ott, a szép pázsiton (innen hallgattuk az ágyúszót
is 1916-ban a messzi Vöröstoronyi Szorosból...); gyer
mekkezem a kis halott leánykának - akinek a nevét
sem tudtam - a magas fűből mezei virágot szedett.
Lehetséges, hogy ebből a korán átérzett, kegyeletes
alapélményből származnak későbbi könnyadózásaim a
hasonló emóciót kiváltó életbeli és irodalmi helyzetek
ben?
De folytassuk csak tovább a feltételezett gyökerek
bolygatását!
Máig is őrzök egy papírlapot, melybe a kolozsvári
Házsongárdi temetőnek XVIII. századi epitáfiumait másolgattam 15 éves koromban - többek közt egy haja
don leánykáét:
Itt fekszik, itt fekszik gyenge Akács Sára
Ide tétetett le teste kevés sára
Lelkének Mennyekben vagyon az ó vára
Mert holtának napján bízva Christussára
Ezerhétszáz harminc nyolcad esztendőben
Karátson havának az első részében
Mikor tizenhárom esztendőt éltében
Töltött volna tevék ez temető helyben.
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Ez az élmény elsődleges valóságalapú volt, ha még
oly régen-elhamvadt leányzó elmúlása borzongatott is
a sírkó láttán, s a felirat olvastán...
Az első ilyen természetű irodalmi élményem sem ke
vésbé emlékezetes hatású, mint emezek a primőrén
valóságízűek; és nem véletlen, ha szerzőjét az imént
az első helyen írtam fel. Ez az élmény Tennyson Alfréd
'Király Idillek' című verses regéjének az a jelenete, ami
kor a szerelmi bánatban elhervadt Helón, ’az astoláti li
liom' utolsó kívánsága szerint úszó koporsóban érkezik
a Temzén a nem egészen tiszta lelkiismeretű Lancelot
lovag ablaka alá - kezében a vádat tartalmazó búcsú
levéllel:
Sir Lancelot jött és merengve nézte;
Jött a királyné - és megszánta öt
De Arthur észrevette a levélt,
Kivette, feltöré s olvasta. Ez volt:
’Nemes lovag, dicső Sir Lancelot,
lm én, az astoláti lány, jövök
Hozzád, mivel búcsutlanul hegyéi el,
Itt venni tőled végső búcsúmat.
Szerettelek, de azt te nem viszonzád,
S azért halálom lett e szerelem.
Ezért Ginevra asszonyunk előtt
S a többi nők előtt panaszt teszek...
Imádkozzatok, kérlek, lelkemért,
S temessetek, mint szüzet illik, el.
Imádkozzál te is, Sir Lancelot,
Te, lovagok virága!’
Szász Károly fordítása, a régies, s akkori értelmem
szerint a történettel egyívású fordítói nyelvezet is hoz
zájárulhatott a jelenet igézetéhez, hogy még fokozódjék
amúgyis meglévő hajlamom a hasonló irodalmi hely
zetek átélésére s megjegyzésére, magukat a műveket
pedig, melyekben ilyenfóle helyzetekre bukkantam,
amolyan keret, vagy külső burkolat gyanánt, hagyjam
lassanként elhomályosulni emlékezetemben.
Az alábbiakban felsorolok még, visszahőkölés nélkül,
de teljességre nem törekedve, inkább csak érintőleg
néhány ilyenfajta, ifjúkori érdeklődésemre jellemző iro
dalmi élményt:
Én vagyok itt, emésztő gyönyöröm!
Én, sirhalmodnak hű zarándoka;
Kérdezni jöttem, hogy mit álmodéi
A föld alatt az első éjszaka?
A 21 éves Petőfi elcsukló szava ez Csapó Etelke
friss hantja felett - és Vachott Sándornó naplójából
tudjuk, hogy a kétségbeesett költő nemcsak hogy bekérezkedett egy éjszakára a halottas szobába virrasztani, hanem a temetés után a havas temetőbe is
ki-kijárt...
Csokonai A lélek halhatatlanságáról Ródeynó Kácsándy Teréz koporsója felett elmélkedik; a téma, s ta
lán a rangos halott személye is, aki Kazinczy
Ferencnek sógorasszonya, úgy elragadja, hogy a vég
ső kérdéseket oly magasságban feszegeti, amilyenben
magyar költő előtte még soha!...
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Hát ez bizony már eddig is vajmi sötét gyászmene
tek láncolata! Most már az az Ady-vers is, melyet a
mély nyomot hagyó versólmónyek közt tartok számon,
a Tegnapi tegnap siratása, egyszerre gyanús színben
tűnik fel: nem valami jobblótre szenderült szerelmét
aposztrofálja ily elvontan a szimbolista költő? ... Mi ez
a múlttal bélelt múlt, már a címben, mely úgy hangzik,
mintha különbségtétel volna, elhatárolás egy minden
bizonnyal értéktelenebb, vagy gonoszabb mai tegnap
tól? Maga a Béke ez, kétségtelen, mely oly mértékben
tűnt el a földi világból, hogy a költő szomorú áldását
hinti rá, s ajka keserves rekviemet rebeg... De ne tör
jük meg szánalmas magyarázatkísórlettel e titokzatos
Ady-vers hatását, mely talán pogánykori ráolvasások
nak, alkoholos másnaposság révületében feligézett
öröksége!
Kezem szomorú áldását hinti:
Óh, tegnapi halott mozdulatok,
Óh, érintések halott kéje,
Óh, tegnapi kis bánataink, ti,
Óh, tegnapi bizakodásaink,
Óh, tegnapi tegnap igéje:
Noli tangere.
E vers idézésével talán mégis sikerült kitörnöm a bű
vös körből; nem pergetem tovább a gyászdobot! Fel
ejtsük el, hogy Dante 'Vita A/uová'-ja milyen élményből
fakadt, hogy Goethe mit ólt át fiatal törvényszéki jog
gyakornok korában, a vesztőhely közelében, egy frank
furti hajnalon - s hogy ón az Új életet is, a Faust /.
részét is még harmincéves korom előtt lefordítottam...!
Jóval az osztrák németségéből oly nehezen kiszakít
ható, bajosan fordítható, abszolút Rilke előtt, megis
merkedtem Remónyik Sándor, majd Képes Géza, s
végül Kosztolányi Rilke-fordításával. Végül is ez a
Kosztolányi-Rilke ólt bennem a legtovább, s alapozta
meg közeledésemet az eredetihez, vagyis a Duinói
Elégiák s a Rekviemek költőjéhez. (Jaj, megint rekvi
em! Ez, úgy látszik, elkerülhetetlen... Csak azt tartom
véletlennek, hogy nem az Egy barátnő felett címűt, ha
nem az öngyilkos fiatal mágnás fennkölt feddését, az
ún. Kalkreuth-rekviemet fordítottam.)
Gerard de Nervalt, azt a költőt, akiben nemcsak
hogy kiteljesedett a francia romantika, hanem furcsa ví
zióinak hála, messze előre is mutat a szürrealizmus
felé, szintén elég korán fedeztem fel (a Fantaisie és a
Gvandemére volt a két legelső francia vers, melyet le
fordítottam), és költészete évtizedeken át egyik zarán
dokhelyem maradt, olyanformán, ahogy az ember alig
buzogó, de rendkívül tiszta vizű forráshoz járul olykor,
homályos, mohos sziklájú völgy ölén. Verseit, egy-ket
tő kivételével, valamint prózájának egy részét azóta le
fordítottam, s reménykedve várom a napot, melyen
végre napvilágot látnak...
Nerval után, a köztük lévő lelki rokonságnak megfe
lelően, Alain Fournier következik, mégpedig a ’Grand
Meaulnes' című regény (magyarul az Ismeretlen birtok
címen jelent meg, előbb Lovass Gyula, majd Vógh
György fordításában) néhány jelenetének említésével,

természetesen ki nem hagyva azt, melyben a szépsé
ges Yvonne de Galais kihűlt testét ölben viszi le a hős
- a tizenhat éves Alain Fournier maga - ama titokzatos
kastély szűk csigalépcsőjén...
Aztán a piros mellény, melyben Meaulnes az egyik
rejtelmes éjjeli kiruccanásáról hazaérkezik az internátusi
szobába, - s amellyel bizonyítja, hogy valóban csodá
latos kastélyban járkál ő minden éjszaka... S aztán a
cigány komédiások kiáltozása és verekedése a sötét
utcán, azokó, akik közé Meaulnes talán tartozik... És
egyáltalán, az egész regény, melyről Szerb Antal szel
lemesen állapította meg, hogy ez az a mű, melyben
egy franciának sikerült megtalálnia a németek által két
évszázadon át hiába keresett kék virágot...
De hadd jöjjön már húsz-huszonkót éves korom
egyik fő-fő bálványa, Jules Laforgue, akire kései ro
mantikus órzelmessóget igazán nem lehet ráfogni...
Akkor sem az, amikor a már érintett, aztán nagy ívben
elkerült jelenetben a saját képére s hasonlatosságára
formált, századvégi Hamletet Ofólia bátyjával ledöfeti,
méghozzá Valódi tőrrel’, amint hangsúlyozza is... Te
hát önszemlólőn cinikus, vagy legjobb esetben szentimento-groteszk. Annál szívszorítóbban hatnak azok a
versei, melyekben a schopenhaueri vívódásai és kétel
kedései szólalnak meg - mint például az alábbi vers: a
hivő lelkek legnagyobb ünnepéből magamagát kizárt,
magányos ember kétségbeesett panasza:

Végezetül: egy Coleridge-vers, az ambivalens építéspusztulás élményt hordozó, álomban írt Kubla kán,
mely a 'halhatatlanság - s egyben a múlandóság - intimációiban’ olyan mértékben bővelkedik, mint még ke
vés verse a világirodalomnak. Ha a versben valami
jelkópisóg rejlik, akkor úgy fogható fel a rövid ideig
tündöklő s titokzatos erők haragjától hirtelen összeom
ló palota, mint egy-egy kultúrának felcsillanása és
gyors hanyatlása... A harmincas évek végén sokan ír
tak ilyesmiről, s ez a vers akkortájt nőtt meg jelen
tésében úgy, hogy máig is legmélyebb hatású
versólmónyeim közt említhetem.
De most már legfőbb ideje pontot tenni e túl hoszszúra nyúlt, s túl töredelmesre sikerült, de mégiscsak
töredékes, vagy limitált vallomás után. Pedig most ér
zem csak igazán, hogy e rögtönzéses módszer köve
tésével feláldoztam olyan irodalmi élmények említését,
melyek azonban a tárgyilagos és huzamos mérlegelés
ben nyomnának annyit, mint a felsoroltak nem egyike!
Igaz viszont, hogy ezek már nem a kora ifjúság hab
zsoló élményei. Kimaradt többek közt Arany János,
Apollinaire, Paul Valáry, Keats, Eliot, Franz Kafka és a
román Arghezi!
Ezeket a megbántott szellemeket, kik joggal bélye
gezhetnek hálátlannak, igyekszem valamilyen úton-módon minél hamarabb kiengesztelni."

Ah, ezek a dalok karácsony éjjelén,
a templomból, amely bentről világosítva,
oly gyönyörű anyás feddést hoznak felém,
hogy megdagadt szivem keblemben megszakítja
És hallgatom soká az éj harangszavát...
Vagyok az emberi családnak páriája,
kinek szelek szárnyán rút vackába bevág
egy messzi dáridó gyötrő zenebonája.
A román Bacovia, ez az 'egyetlen húrú’ költő varázs
latos hangszerén legalább olyan fájdalmasan zengő
hangokat csal ki, mint a valódi négy húron játszó, spa
nyol névrokona, Segovia... És versei éppen egyhúrúságukkal lopakodnak konokul az ember szívébe. Nem
érzelmes, se nem cinikus, csak homogénül borzongó
és keserű. Voltaképp az egész Ón-ciklusX említenem
kellene, ólén az ’Ón’ című verssel - de ez megint
visszasodorna ama gyászos körbe, tehát inkább a Téli
tájképből idézek, ízelítőül két versszakot:

E mindnyájunk számára sok tanulságot rejtő nyilat
kozat az "írók könyvek közt. Kortárs magyar írók vallo
másai olvasmányaikról" című összeállításomban jelent
meg 1974-ben a Népművelési Propaganda Iroda ki
adásában Budapesten.
Batári Gyula

Szörnyen havaz a vágóhíd-mezón,
a csatornán meleg vér bugyborékol;
a hóban szanaszét állati vér foly,
s valaki csáklyázik hóbaveszőn...
Alvad a vér s a hóban összeáll,
és hollók lépegetnek benne...isznak.
De késő...Nekivágnak a csalitnak.
A vágóhídra a vak éj leszáll.
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Egy megkésett elismerés
Röpke hír a Magyar Nemzet augusztus 21 -i számá
ban: a Magyar Köztársaság művelődési és közoktatási
minisztere nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István
királyunk napja előtt egy nappal posztumusz Szinnyei
József-dljat adományozott az Országos Széchényi
Könyvtár egykori munkatársának, Schneller Károlynak.
Mindenekelőtt a hűséget, a magyar könyvtárügy ér
dekében kifejtett sok évtizedes, magas színvonalú, ál
dozatkész munkát, a fáradhatatlan, szorgalmas és jól
képzett tudós-könyvtárosi egyéniséget ismerte el és dí
jazta a nemzeti könyvtár vezetősége - köszönet érte, amikor egy immáron befejezett könyvtárosi életmű be
tetőzéseként e jeles közművelődési elismerésben ré
szesítette az intézmény a múlt év végén elhunyt,
sokoldalúan felkészült dolgozóját.
Schneller Károly az egyetemi évek után közvetlenül,
1950-ben került a nemzet első könyvtárába, és 42
éven keresztül hűségesen szolgálta ezt az általa annyi
ra szeretett intézményt, élete első és egyben utolsó
munkahelyét. Nyugodtan mondhatjuk: szinte lóteleme
volt a könytárosi munka, ezen belül is a szakozás.
A mai magyar könyvtári osztályozási gyakorlat kialakí
tásában óriási szerepe volt. 1956-tól kezdve dolgozott
a szakozó csoportnál (később Szakozó osztály).
A Szakozó osztály volt munkatársa, később osztály
vezető-helyettese 1967-től tevékenyen kivette a részét
az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) magyar
nyelvű kiadásainak munkálataiból. A rövidített ETO II.
kiadásán túl a teljes magyar kiadás mind a 43 megje
lent kötetének szerkesztésében részt vett; az egyes kö
tetek több kiadásban is megjelentek. Szerkesztette,
illetve lektorálta azokat a KMK-segédleteket, amelyek
segítséget nyújtanak a rövidített kiadás(ok) változásai
nak megértéséhez, ugyanakkor a szakkatalógus átszerkesztéséhez is igen használhatók.
Sajnálatosan korán eltávozott munkatársunk a ''Ki
egészítések és Módosítások az Egyetemes Tizedes
Osztályozáshoz” című időszaki kiadvány szerkesztésé
ből is kivette a részét, az utóbbi időben már mint szer
kesztő. Kimagasló szakértelmét és megbízható, alapos
munkáját ismerte föl az Országos Könyvtárügyi Ta
nács, amikor annak elnöksége az 1984-ben megalakult
Osztályozási Szakbizottság tagjának kérte fel.
Schneller Károly erdélyi gyökereinek, közelebbről
Kolozsvárhoz fűződő, mély kötődésének jelentős szel
lemi hozadéka lett volna egy általa szerkesztett és
nagyrészt már összeállított Kolozsvár-enciklopédia elké
szítése. Bár élete utolsó szakaszában is igen szívósan
és szorgalmasan dolgozott rajta, a kérlelhetetlen halál
végül is meggátolta a jelentősnek ígérkező mű végső
formába öntésében. A munka címszóanyaga azonban
még megjelenhetett (A készülő Kolozsvár enciklopédia
névanyaga. Bp. ELTE 1989.), remélhetően lesznek foly
tatói a hézagpótlónak látszó enciklopédiának.
Tóth Árpád
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MEGJELENT

KIADVÁNYAINKRÓL
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1984-1985
Megjelent az Országos Széchényi Könyvtár 1984-1985. esztendőkről szóló évkönyve 1992-es impresszummal
1993-ban.
A kötetnek történeti jelentősége van. A nekrológokban olyan személyiségekről emlékeznek meg, akiknek dön
tő szerepe volt a könyvtár életében, és akikről az idők sodrában már-már hajlamosak vagyunk elfeledkezni: Markovits Györgyiről és Vajda Gáborról. Változó korunkban érdemes figyelni arra, ami mindkét emberben
maradandó: az emberségük, humanizmusuk, a munka szeretető és megbecsülése.
Történelmi fontossága van ma már a két beszámolónak az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ működéséről 1984-1985-ben. Ez a két év öleli fel a Könyvtár felköltözósónek időszakát a Várba. A száraz adatok az elmúlt évek eseményeinek szemüvegén át nézve izgalmassá válnak,
és így, visszatekintve lehet igazi jelentőségében értékelni azt a munkát, amit a könyvtár vezetősége és dolgozói a
Várba való költözéskor végeztek. Éppen ezért ez nem egy szokványos beszámoló, hanem történeti kordokumen
tum. A máig végbement és jelenleg is folyamatban lévő változásokat a múlt perspektíváján keresztül lehet ezen a
módon szemlélni. Az évkönyv második és harmadik fejezetében igen értékes tanulmányokat olvashatunk egyrészt
az Országos Széchényi Könyvtár történetéből és munkájából, másrészt egyéb könyvtörténeti és művelő
déstörténeti tanulmányokból okulhatunk régmúlt korok kultúrájáról.
Az Országos Széchényi Könyvtár történetéből Bónyei Miklós, Szőnyi Éva, Wix Györgynó és Németh Mária írt
tanulmányokat. A sok kutatómunkán alapuló, nívós írásműveknek közös tanulsága: a könyvtár lassan kétszáz
éves története során általában nehéz és még nehezebb korszakok követték egymást.
A könyvtörtóneti és művelődéstörténeti tanulmányok között találjuk Borsa Gedeon, Hójjas Eszter, Szelestei N.
László, Fallenbüchl Zoltán, Pavercsik Ilona és Bellágh Rózsa igen értékes és nívós műveit, melyek a magyar kul
túrtörténet egy-egy nevezetes eseményével ismertetnek meg.
Bérezik Imréné

*

Megjelent az RMK III. pótlásainak negyedik kötete
Az RMK III. pótlásainak ez a negyedik füzete az 1699-1711 időszakból további 224 nyomtatvány leírását és a
korábbi adatok számos javítását, kiegészítését tartalmazza.
E Pótlások közreadásának megkezdése (1990) óta a bibliográfiai feltárás ezen a téren is fellendült: számos
értékes új bibliográfia jelent meg, több kutató nyújtott segítséget újabban megismert nyomtatványok leírásával, ki
egészítő adatok közlésével, folytatódott nagy külföldi gyűjtemények állományának célzott átvizsgálása, stb. Mind
ezek annyi új adatot hoztak a Pótlások már megjelent köteteihez, hogy indokoltnak látszott az új adatok további
folytatólagos közreadása. Az 1711-ig megjelent nyomtatványok ismertetése után ezért az időrendet újra kezdve de a számsort folytatva - az 1699-ig terjedő időszakból további 581 nyomtatvány leírását és a korábbi (nemegy
szer a Pótlások előzó füzeteiben közölt) adatok, leírások számos javítását, kiegészítését adjuk közre. A végleges
ség igényével kidolgozott “hungarus" meghatározás érvényesítése érdekében igyekeztünk itt a javítások között az
RMK lll-ba felvett, de ma már nem hungarusnak tekintett szerzők által írt műveket törölni.
Ezzel a negyedik kötettel a bibliográfiai leírások közlése - egyelőre - befejeződik. Utolsó füzetként a négy fü
zet egyesített irodalom- és könyvtárjegyzóke, valamint az RMK III. eredeti két kötetének és a Pótlások füzeteinek
összesített névmutatója később jelenik majd meg.
Szabó Károly (1824-1890)
Régi magyar könyvtár. 3. köt. (kiég.)
Pótlások, kiegészítések, javítások / [készült az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatvá
nyok Szerkesztőségében] ; [Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma] ; közread, az
Országos Széchényi Könyvtár. - Bp. : OSZK, 1990-. - ISBN 963 200 282 2 -4. fűz. - 1993. - XXV, 961-1388. p.
- ISBN 963 200 331 4
Ára: 565,- Ft + postaköltség
Megrendelhető: OSZK Kiadványtár Bp. I., Budavári Palota F ép.
Postai cím: 1827 Budapest - Telefon: 175-7533/332 mell.
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Ötven éve halt meg Stein Aurél

A kabuli keresztény temetőben nyugszik fél évszáza
da a híres magyar keletkutató, Stein Aurél. 1943-ban
indult utolsó expedíciójára, az ókori Baktria területére,
ahová korábban a zavaros politikai események miatt
nem juthatott el, bár ifjúkora óta dédelgetett vágya volt.
Világszerte elismeri tudósként halt meg, hiszen 1895től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
volt, a francia, az orosz és az angol akadémia is tagjai
közé választotta, az angol király pedig lovaggá ütötte.
Ez a végtelenül szerény tudós 1862-ben Budapesten
született, s talán az is jelképes, hogy ekkori lakásuk a
Tudományos Akadémia közelében volt, s a lelkes gim
nazista rendszeresen használta a könyvtárat, s egész
életében hálás volt ezért a lehetőségért. Kezdetben a
pesti piaristáknál tanult, később, hogy a német nyelvet
alaposabban elsajátítsa, egy drezdai gimnáziumban,
majd az érettségit megelőző két évet ismét Pesten vé
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gezte, az evangélikus gimnáziumban, s ott is érettségi
zett 1879-ben. Ezután egy évig a bécsi egyetemen
szanszkrit nyelvet, összehasonlító nyelvészetet és
klasszika-filológiát tanult, majd rövid ideig Lipcsében,
illetve 1881-től 1884-ig Tübingenben indológiái és óper
zsa tanulmányokat folytatott, s ez utóbbi helyen dokto
rált is. Miután Budapesten nem kapott állást, kénytelen
volt ösztöndíjért folyamodni, s a magyar állam Angliá
ba küldte, 1884-85-ben Londonban és Oxfordban
óperzsa kéziratokat tanulmányozott, s behatóan foglal
kozott a British Museum numizmatikai gyűjteményével,
kutatásait publikációk is követték.
Tudományos munkája közben a hazája iránti köte
lességéről sem feledkezett meg. 1885-86-ban a buda
pesti Ludovika Akadémián egyéves önkóntesi szolgá
latot teljesített, s szolgálaton kívüli hadnagyi rangot
szerzett. Életének későbbi szakaszában is hálás szere
tettel gondolt vissza a Ludovikán működő tanáraira,
akiktől alapos térképészeti ismereteket szerzett, s ezek
nek rendkívül nagy hasznát látta az elkövetkező évek
ben tett expedíciói során.
Mivel továbbra sem sikerült Pesten állást kapnia,
magyar ösztöndíjjal ismét külföldre indult, Lipcse, majd
pedig London volt az úticélja. Tudományos publikációi
egyre gyarapodtak, számos nagy feltűnést keltett előa
dást tartott, de állást szülővárosában továbbra sem ka
pott. így végül 1888-ban elvállalta a lahore-i egyetem
keleti kollégiumának igazgatói tisztét és az ezzel járó
hivatalvezetői állást. Tizenegy évig maradt ebben a
munkakörben, ami rendkívüli önmérsékletet és lemon
dást igényelt, hiszen csak a szünidőkben tudott terep
munkát végezni, ill. szövegkritikai kutatásokat folytatni.
Ez utóbbinak az eredménye lett egy kasmíri szanszkrit
krónika szövegkritikai kiadása, fordítása és kommentá
lása. Ettől kezdve folyamatosan kutatta, gyűjtötte a
kasmíri kéziratokat.
Régi vágyáról, a budapesti egyetemi állásról tovább
ra sem mondott le. 1893-ban Európába készült, haza
és Németországba. Lahore-ból a következőket írta
Justh Zsigmondnak: "... egy németországi útra kell in
dulnom, hogy meglátogassam szakismerőseimet, akik
nek jóindulatától függ részben, vájjon én valaha valami
tisztes kis egyetemen fogok tudományos foglalkozás
nak élhetni. Valószínűleg Londont is meglátogatom,
bár odaát époly csekély az amolyan praktikus remény
kedésre az alkalom, mint akár szülőföldemen." (OSZK
Kézirattár. Levelestár.) Néhány évvel később újból re
ménykedett, valamiféle biztatást kapott a pesti egye
temről. 1899. decemberében írta Calcuttából Ponori
Thewrewk Emilnek, az egyetem rektorának: "Nem vár
hattam ennél szebb biztatást ama reményre, hogy ha
zai földön és szülővárosom egyetemén szolgálhatom
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Régi kéziratok az Ezer Buddha befalazott barlangi könyvtárából.
majd tudomány ágamat. Higyj© el, kérem, hogy bármi
kor teljesüljön is ebbeli reményem, mindig hálával fo
gok visszaemlékezni jóindulatának e buzdító megnyil
vánulására." (OSZK Kézirattár. Levelestár.)
Magyarországi állása továbbra sem lett, viszont a
brit-indiai kormány támogatásával 1900-ban elindulha
tott a kínai turkesztáni expedíciójára, arra az izgalmas
területre, ahol néhány évvel korábban homokba teme
tett városok romjai között írásos emlékekre bukkantak.
Ezzel az úttal kezdődtek meg nagy expedíciói, melyek
nek feltárt és dokumentált anyaga az egész világon hí
ressé tette Stein Aurélt. Az első út 1901-ig tartott, a
második pedig 1906-tól 1908-ig, amelynek során átkelt
a Pamíron, s többek között eljutott a Tun-Huang oázis
ba is, ahol megcsodálhatta a csodálatos falfestménye
ket, s egy rendkívül gazdag kóziratanyagot tárt fel.
A leletek feldolgozását Oxfordban és Londonban vé

gezte, s a világ elismeréssel adózott teljesítménye
előtt, oxfordi és cambridge-i díszdoktor lett, s 1912-ben
az angol király lovaggá ütötte.
Harmadik útja 1913-tól 1916-ig tartott, ekkor
18.000 km-t tett meg Közóp-Ázsiában és Kelet-lránban.
Ismét elment Tun-Huangba is, s felkereste Turfant is.
Ezzel a három úttal, s az azt követő értékelő munkával
sikerült feltárnia a Kínát Iránnal és Indiával összekötő
közép-ázsiai terület történetét, nyelvi, etnikai és gazda
sági viszonyait, földrajzi, klimatikus jellemzőit. A tun-huangi és egyéb közép-ázsiai, nagyrészt azóta kihalt
nyelven írt sok ezer iratot tartalmazó tekercsek felfede
zése jelentette a kutatások rendkívüli jelentőségű ered
ményét. A feltárt és Európába hozott leletek 182 ládát
töltöttek meg. 1916-tól Európában végezte Stein Aurél
a feldolgozó munkát, 1921-ben jelent meg az ötkötetes
Serindia, amit kiváló nemzetközi szakembergárdával
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készített, majd pedig 1928-ban az Innermost Asia négy
hatalmas kötete. Az oxfordi egyetem kiadásában meg
jelenő Serindia megszerzése érdekében Melich János,
könyvtárunk akkori igazgatója írt Stein Aurélnak. A vá
laszlevél 1922-ben Srinagarban íródott, s az alábbi kis
idézet az eredeti levélből jól mutatja a világhírű tudós
rendkívüli szerénységét és hazaszeretetét.
"Becses felhívásának eleget téve azt is remélem,
hogy belső-ázsiai kutatómunkám eredményeit tárgyaló
munkám a Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlott e
példánya hódolatom jeléül is szolgálhat két nagy régé
szet-tudós, ti. néhai Pulszky Ferenc és Hampel József
emléke iránt, kik sok éven át gyarapították a Magyar
Nemzeti Múzeum régisógtárát, és kiknek személye
iránt mindig mély tisztelettel viseltettem." (OSZK. Kéz
irattár. Levelestár.)
1926-ban harmincéves vágya teljesült, eljuthatott a
Svát folyó völgyébe, s kutathatta Nagy Sándor expedí
ciójának nyomait. Örömmel számolt be erről a lehető
ségről a Berzeviczy Alberthoz, az Akadémia elnökéhez
írt levelében: "Kereshetem nyomait Nagy Sándor indiai
expeditiójának egyes, sokat vitatott részletekben".
Ugyanaz a levél tanúskodik arról is, hogy állandóan
aggódó figyelemmel kísérte hazája sorsának alakulá
sát: "Bárcsak jobb híreket hallanék a nyár folyamán
szegény Magyarország politikai és közgazdászati hely
zetéről." Az Akadémia félévi költségvetését is áttanul
mányozta, s ez nagy örömet szerzett neki, írta
Berzeviczynek, aki a jelentést elküldte neki. Stein Aurél
a kiadványcsere intézéséről sem feledkezett meg, erről
is biztosította az elnököt ebben a levelében. (OSZK.
Kézirattár. Levelestár.)
1931-től ismét kutatott, mégpedig perzsiai területe
ken. Ekkor már volt egy magyar származású segítőtár
sa is, a később híressé vált művészettörténész, Fábry
Károly. Fábry éveken át Leidenben dolgozott az egye
temen, s mikor ottani állása megszűnt, Stein Aurél le
vélben fordult érdekében Berzeviczy Alberthoz.
A további években ismét Perzsiában, majd a római
Limes mentén, Irakban, Szíriában és Transzjordánia te
rületén kutatott, vállalva - idős kora ellenére - az expe
dícióval járó gyötrelmeket.
Tudományos munkája közben nem kerülte el figyel
mét a világpolitika alakulása sem. Zsidó származása
miatt az aggódása a haza és szerettei iránt még job
ban felerősödött. 1938-ban az iraki Mosulból írta Ba
logh József kormányfőtanácsosnak, a Society fór the
Hungárián Quarterly egyesület elnökének az alábbi so
rokat:
"Bár kutató munkásságom (mostanában a római Li
mes romhelyei mentén az északi Iraqban) távol tart
Közópeurópa mostani bonyodalmai és gondjaitól, azért
mégis nagyon is foglalkoztatnak a magyar jövót oly
közel érintő újabb fejlemények. Bizony borult a látóha
tár. De úgy remélem, van ok bízni a magyarságnak
hosszú sanyarú tapasztalatok árán nyert politikai érzé
kében, meg abban a kézben, mely a legfőbb helyen
tartja az ország kormányrúdját." (OSZK. Kézirattár.
Fond. 1.)
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Élete során rendszeres kapcsolatot tartott fenn a ma
gyar tudósokkal, az Akadémiával, s európai útja során
hazánkban is hallgathatták az érdeklődők előadásait.
1943-ban a baktriai úton érte a halál. Végrendeleté
ben könyveit - kevés kivétellel - hat keleti kéziratot és
levelezésgyűjteményét a Magyar Tudományos Akadé
mia Könyvtárának ajándékozta, mint írja: "... mint jelét
hálás megemlékezésemnek a segítségért, amelyet on
nan kaptam mint diák, és a buzdításért, melyet nekem
mint tagjának az Akadémia nyújtott." Adománya a Ke
leti gyűjteményt gazdagította. A magyar tudósokról
sem feledkezett meg, tett egy alapítványt, melynek ka
mataiból bizonyos kutatásokat, terepmunkákat támo
gatni lehet.
A valójában nagy tudósokra jellemző szerénysége az
önjelölt zseniktől s az áltudományok művelőitől harso
gó korunkban példa lehet. Élete nagy vágya, hogy a
pesti egyetemen működhessen, nem valósult meg. Te
vékenységének eredményei messze túllépték az or
szághatárokat, miközben szívében magyar maradt.
Az útjairól szóló, rendkívül érdekes leírásait magyarul
is olvashatjuk, hiszen megjelentek a "Magyar Földrajzi
Társaság Könyvtára" című sorozatban a két háború kö
zött.
A régészeti leletanyagból Anglián kívül az Indiai
Nemzeti Múzeumban is meg lehet csodálni egy több
teremre kiterjedő gyűjteményt, s az ott elhelyezett tábla
az utókor háláját fejezi ki a nagy magyar tudós tevé
kenységéért.
W. Salgó Ágnes
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KÖNYVKINCSEINK ORVOSAI
Az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló labora
tóriumában is folyik a "beteg könyvek orvoslása". Min
dennapos, ám sokszor rendkívüli munkájukról beszél
getünk Beöthynó Kozocsa Ildikó osztályvezetővel.
- Tízen dolgozunk itt, a muzeális tárak számára res
tauráljuk a gyűjtemények sérült darabjait. Foglalkozunk
a könyvgyűjtemények, a kézirattár, a térképtár, a zene
műtár, a plakáttár, a régi nyomtatványtár, a színháztör
téneti tár anyagával, de restaurálunk díszműveket is.
Ide tartoznak a különleges méretű, vagy muzeális kiad
ványok, amelyekben pl. sok metszet, kép van.
- Milyen korból származnak a legrégebbi munkada
rabjaik?
- Dolgoztunk a 8-9. századból származó töredéke
ken, aztán 13-14. századi kódexeken, de mi restaurál
tuk Mátyás király Corvináit is, amelyek a 15. század
ban készültek.
- Ilyen könyveket mi csak legfeljebb hasonmás ki
adásban láthatunk, tehát már az eredeti darabok res
taurálása után. Milyen állapotban vannak ezek a
művek, amikor az önök kezébe kerülnek?
- Lehet, hogy meglepő, amit mondok, de a 4-5 év
százados papír, ha megfelelő körülmények közt tárol
ták, sokszor jobb állapotban van, mint az újkori
papírok. A múlt század utolsó harmadától készült papí
rokban már sok olyan anyag van, amitől elég hamar
tönkremennek. Ezek a több évszázados papírok még
rongy alapanyagból készültek, s némelyik úgy néz ki,
mintha csak pár éve gyártották volna. Ugyanez vonat
kozik a pergamenre is, ami nagyon tartós anyag.
- A megfelelő tárolás nyilván kulcsfontosságú a
fennmaradás szempontjából, de a régi időkben felte
hetően nem voltak olyan körülmények, amilyeneket a
modern idők könyvtárosa ideálisnak tart.
- Megint csak meglepő lesz, amit mondok, de a ré
gi tárolási körülmények gyakran megfelelőbbek voltak
a maiaknál. Ezeket a könyveket sok száz éven át fűtetlen helyiségekben tárolták, nem, vagy csak nagyon rit
kán mozgatták, a levegő szennyezettsége meg sem
közelítette a mai szintet. A tároláskor tehát az egyik
legfontosabb szempont a hűvös, 16-18 °C-os levegő,
hazai körülmények közt 45-55%-os páratartalommal,
de még fontosabb, hogy ezek az értékek ne változza
nak gyakran és nagymértékben.
- A Széchényi Könyvtár képes megteremteni ezeket
a feltételeket?
- Többé-kevósbé. Igaz ugyan, hogy a raktárhelyisé
geink klimatizáltak, de a berendezés nem tökéletes,
például nem szűri ki a levegő szennyeződéseit, de
még a port sem egészen, csak a hőmérsékletet és a

páratartalmat tartja fenn, úgy-ahogy. Mindenesetre
összehasonlíthatatlanul jobbak a körülményeink itt a
várban, mint a korábbi helyiségekben voltak. Az állo
mány egy része kisebb mértékben károsodott, pl. egyegy raktár beázásakor, vagy éppen rovarkár érte, de
ezek nem voltak olyan értékesek. A legnagyobb kin
csekre mindig is nagyon vigyázott a könyvtár.
- Mikor örül a restaurátor? Ha a kezébe kap egy ka
tasztrofális állapotban levő darabot és izgatja a kihívás,
vagy ha csak rutinfeladatokat kell elvégeznie?
- Azt hiszem, inkább annak, ha nehezen megoldha
tó a probléma. 1982-ben például azt a feladatot kap
tuk, hogy restauráljuk az Egyetemi Könyvtár 35 kó
dexét, köztük 12 Corvinát. Annyira rossz állapotban
voltak, hogy némelyikről már lemondtak. Félelemmel
néztem meg őket, és elsőre úgy éreztem, meghaladja
az erőnket. Ráadásul akkor még nem is volt a maihoz
hasonló, jól felszerelt műhelyünk. Hosszas, körülbelül
tízéves munkával azonban mégis megoldottuk a fel
adatot.
- Mit kell tudnia, mit kell elvégeznie egy restaurátor
nak?
- Érettségi után könyvkötő szakmunkásbizonyftványt
kell szereznie, aztán - sok gyakorlat közben - el kell
végeznie egy két és fél éves restaurátoriskolát, amit mi
szervezünk. Ezenkívül képeznek restaurátorokat a Kép
zőművészeti Főiskolán is, ahol lehet papírra, bőrre sza
kosodni.
- ...és nyilván nem árt érteni a vegyészeihez, a mű
vészettörténethez, ismerni egy-két klasszikus nyelvet...
- A tanfolyamunkon és a főiskolán is tanulnak ké
miát, biológiát, képzőművészetet, könyvtártörténetet, de
mindenből főként a szakmához szükséges ismereteket.
Még fontosabb, hogy adott helyzetben a restaurátor fel
tudja tenni a szükséges kérdéseket annak a szakem
bernek, például egy mikrobiológusnak, vagy egy bőrvegyésznek, aki segíteni tud a munkájában.
- Kérem, mondja el, mi mindent kell csinálni egy
igazi könyvtári állatorvosi lóval, amelyen minden létező
hiba előfordul.
- Először meg kell néznünk, nem érte-e a papírt,
vagy a pergament baktérium-, vagy rovarfertőzés. Ha
igen, fertőtleníteni kell gázzal, vagy különféle vegyi ol
datokkal. Mindezt megelőzi a száraz tisztítás, vagyis
ecsettel portalanítani kell. Ezután következnek a ned
ves kezelések; előfordul, hogy a papírt ki kell mosni,
savtalanítani. Utána jön az anyag megerősítése erősítő
oldatokkal, vagy végső esetben "ráforrasztunk" az
anyagra átlátszó japán papírróteget polietilén, vagy poliamid segítségével. Ezzel egyidőben történik a hiányok
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pótlása, a lyukak befoltozása. Ezt mindig az eredeti
alapanyagnak megfelelő papírral, vagy pergamennel
végezzük. Végül következik magának a kötésnek a
restaurálása.
- Meddig mehet el a restaurátor a javításban? Kipó
tolhat-e hiányzó szöveg-, vagy képtöredéket?
- Nem, ezt soha nem tesszük. A mi feladatunk az
anyag lehető legjobb konzerválása. Nem pótolunk szö
veget még akkor sem, ha esetleg tudjuk, mi hiányzik,
nem aranyozunk újra iniciálét, legfeljebb a lepergett
festéket rögzítjük. Kivétel a grafikai anyag, például a
plakátok, ahol megengedhető a retusálás. Ugyanakkor
az általunk javított anyag egy része nem kiállítási, ha
nem használati tárgy. Fontos, hogy funkciójának meg
feleljen, a kutatók olvashassák, forgathassák.
- Ön szerint a Széchényi Könyvtár - technikai felké
szültségét tekintve - valahol a nemzetközi középme
zőnyben áii. Mire volna a legnagyobb szükségük?

——

-

-

- Helyre! Lassan kinőjük a várbeli helyiségeinket.
Szeretnénk újabb berendezéseket vásárolni - mert
pénz, ha lassan is, de összeszedhető - és a repertoá
runkat újabb munkákkal bővíteni.
- Itt az ön irodai polcán az első kezembe eső könyv
az Új Magyar Lexikon egyik kötete. így első ránézésre
mennyi időt jósol neki?
- Elég gyenge papírból készült, nyilván fatartalmú,
látszik, hogy kezd sárgulni. Nincs még olyan rossz ál
lapotban. Ha jól tárolják, mondjuk ötven évig még ki
húzza, aztán elkezd töredezni. Egy közönséges
újságpapír viszont alig pár éven belül szinte teljesen le
romlott állapotba kerül. Ezeknek a konzerválásával egy
másik osztályunk foglalkozik.

-

N. G.
Természet Világa 1993. július
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Megjelent a Könyv- és papírrestaurálási konferencia
(Budapest 1990. szeptember 4-7.) előadásainak kötete,
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztálya
és az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában.
Kapható az Országos Széchényi Könyvtár kiadványárusító helyén
(Budapest, Budavári Palota F épület, a főbejáratnál)
és az OSZK Hírlapállomány-védelmi osztályán
(Bp. V., Hold u. 6.) készpénzért.
Megrendelhető:
Országos Széchényi Könyvtár Kulturális és Marketing Iroda Budapest 1827 címen.
Ára: 530,- Ft.
A kötet tartalmazza a konferencián elhangzott összes, 60 előadás 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 kutatások és a kötésrestaurálás
etikai kérdései; felkészülés a teendőkre elemi csapások esetén; tömeges papírkezelési
- elsősorban savtalanítási - eljárások; bőr-, bársony-, teknőcpáncél- és papír
könyvkötések, a kötéseken található fémek, részben papírból készült tárgyak, grafikák,
dagerrotipek, pergamen és papír kéziratok, valamint viaszpecsétek restaurálása
és konzerválása; az állományvédelmi és restaurálási gyakorlatot
közvetlenül segítő kutatások; könyv- és papírrestaurátorok képzése és továbbképzése;
KUTATÁSI TÉMÁK:
időálló papírok gyártásának és kutatásának aktuális helyzete;
a légszennyezésnek a savtalanított papírokra gyakorolt hatása;
papírfertőtlenítéssel és -fehérítéssel kapcsolatos kutatások.
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Kései portré egy könyvtárosról

Egy élet a tények szolgálatában
Újsághír: A művelődési és közoktatási miniszter au
gusztus 20-én Szinnyei József-díjjal tüntette ki dr. Berlász Jenőt, az Országos Széchényi Könyvtár nyugal
mazott munkatársát.
Magas, szikár, ősz. Szép ember. Gyönyörű fiú lehe
tett - villan fel bennem, de szerencsére nincs idő meg
botránkoztatnom e banalitással, rögtön ő kérdez:
minek köszönheti az érdeklődést? Udvariaskodás nél
kül mondom az igazat: nyugalmazott kitüntetettet ke
restem, akire később talán már nem gondolnak...
Hogy Berlász Jenőt, a történelemtudományok doktorát,
az Országos Széchényi Könyvtár volt munkatársát "vá
lasztottam", - csak újságírói intuíció. Fogalmam nem
volt arról, hogy ez az első kitüntetése, holott a napok
ban tölti be a 82. évét.
Természetesen a történelem rajzolódik fel a háttér
ben, miközben beszélgetünk. Berlász Jenő életében
többszörösen is. Ott kezdődött, hogy történésznek ké
szült, kutatónak, történetíró történésznek, s amikor vég
zett a Pázmány Péter Tudományegyetemen - 1935-öt
írtak akkor, de a Magyar Történelem Kutató Intézet
ösztöndíjasaként egy évet Bécsben is tanult utána -,
minden esélye megvolt egy szép karrierhez. Bécsből
visszatérve, az Országos Levéltárban dolgozott egy
évet, majd a Teleki Pál Tudományos Intézet Törté
nettudományi Intézetének munkatársa lett, tanára,
1943-tól a Magyar Történelmi Társulat folyóiratát, a
Századokat szerkesztette, egy ideig Eckhart Ferenccel,
majd egymaga. A háború után nyilvános egyetemi ta
nárnak is kinevezték. Hanem aztán jött a "fordulat éve",
és egy csapásra kiderült sok-sok egyéb mellett, hogy
Berlász Jenő történelemszemlélete állítólag elavult, kor
szerűtlen.
- Nem csak rólam volt szó, aki nem akartam részt
venni a történelem aktualizálásában, s meg akartam volna - tartani a Századokat autonóm tudományos or
gánumnak. A Magyar Történelmi Társulat egészének le
kellett mondania. Jött Andics Erzsébet és köre... Én
pedig mentem először az MTA Könyvtárba, majd 1957től többünk menedékhelyére, a Széchényi Könyvtárba.
Huszonnyolc évet, élete nagy részét tehát könyv
tárban töltötte Berlász Jenő, mindazonáltal valójában
történész maradt.
- Beledolgoztam magam a könyvtártudományba, a
könyvtártörténetbe, de ezt úgy fogtam fel, mint műve
lődéstörténetet, ami lehetővé tette, hogy bepillantsak a
magyar művelődéstörténet folyamatába a XVI. század
tól a kiegyezés körüli időkig. Hatvan tanulmányom je
lent meg - A Thurzó-birtokok a XVII. század első
felében, Kéziratok kategorizálása, A történettudományi
tájékoztatás segédkönyvei, Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete, a Széchényi Könyvtár története 18021867, és sok egyéb mellett szívesen említem az Egy

magyarországi humanista (a felvidéki Dernschwam)
könyvjegyzéke feldolgozását, amiből kiderült, hogy az
európai tudományosság reprezentatív kötetei latinul,
franciául, németül szinte hiánytalanul jelen voltak az ak
kori Magyarországon. Sajnos, nincs itthon a gyűjte
mény, Bécsben őrzik. Onnan küldött másolatokból
dolgoztam.
Arra a kérdésemre: hogyan volt ideje ennyi, aprólé
kos "bogarászó" kutatással járó tényfeltárást, elemzést
elvégezni a könyvtárosi munkája mellett, egyszerre
szerény és mégis öntudatos a válasza:
- A "saját" munkámra a nyugdíjazásomig csak heti
egy-egy kutatónap jutott. Mert valóban könyvtári admi
nisztratív munkával, katalogizálással foglalkoztam, de
bármennyire is kényszerpálya volt ez számomra, érde
mi munkára törekedtem. Az Akadémia gyűjteménye is
elhanyagolt, elavult állapotban volt, amikor odakerültem
1948-ban. Indítványomra átrendeztük, hozzáférhetővé
tettük a kutatók számára. A Széchényi Kézirattárára
ugyancsak ráfért a rendszerezés, a katalogizálás kor
szerűsítése. Nem ón vittem végbe, nem is ón bíztam
meg a munkatársakat a tennivalókkal, mert nem vol
tam vezető soha. De ón kezdeményeztem, és szakma
ilag jelentős eredményei voltak annak, amit keresztül
vittem húsz év alatt. Ez a kitüntetés azért kivételesen
kellemes meglepetés, mert negyvenóvi szolgálatom
alatt semmilyen elismerésben nem részesültem se
könyvtáros, se történész oldalról. Ha csak annak nem
számítom, hogy nyilvános vita alapján 1985-ben meg
kaptam a történelemtudományok doktora címet.
Még a Széchényi Könyvtár monográfiáját se méltat
ták, pedig hárman kaptak rá megbízatást, s eddig csak
az övé, az első kötet jelent meg.
Kicsit azért már törlesztett is a történelem: olyan vá
ratlan elégtétel érte Berlász Jenőt, ami végül is felért
egy ritka kitüntetéssel. És nem is egyedül neki szólt,
hanem a történelemtudománynak, a kollégáknak (akik
megérték), s tükrözi korunk legújabb történelmi fordula
tát is. Az érdem persze az övé, ezúttal a szerkesztőt
és kóziratgondozó könyvtárost ötvöző Berlász Jenőé,
aki megőrizte a Századok 1949-es utolsó, már nem
megjelentethető számának nyomdai szedéséről készült
szerzői korrektúráit. így vált lehetővé, hogy negyven
évvel később mégis megjelent az a lapszám, azonos
tipográfiával, az eredeti évfolyamba sorolva, pontosan
úgy, ahogyan akkor megszerkesztette és nyomdába
küldte Berlász Jenő. Az előszóban írja: "Hogy erre
még életemben sor kerül, nem gondoltam."
Berlász Jenőt mégiscsak szereti az ég: szép hosszú
életet szánt neki, hogy megérhesse.
Medve Imola
Új Magyarország, 1993. aug. 27.
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VISSZATÉRT SZEKSZARDRA
Tegnap délután nagy részvét mellett helyezték örök
nyugalomra dr. Tóth Lajost, a szekszárdi 1956-os
Nemzeti Bizottság elnökét, később az Országos Szé
chényi Könyvtár osztályvezetőjét. A szekszárdi újvárosi
temetőben a református egyházi szertartás szerint zaj
lott a temetés. Szilvássy Géza lelkész szavait követő
en, többen méltatták az elhunytat.
Kocsis Imre Antal polgármester többek között sze
mélyes találkozásaikra emlékezett vissza. Dr Tóth La
josnak, mint mondta, múlhatatlan érdemei vannak
abban, hogy Szekszárdon a forradalom békében zajlott
le. Székelyhídi Géza, az egykori bajtárs is elsősorban
dr. Tóth Lajos bölcsességét, higgadtságát emelte ki.

A Széchényi Könyvtár képviselője a szakmai hozzáér
tésére, az emberi kapcsolataira, míg a Történelmi Igaz
ságtétel Bizottság nevében megjelent vezérőrnagy az
elhunyt, szinte az utolsó napig tartó, áldozatos munká
jára emlékezett. Legvégül a testvér, dr. Tóth Miklós lé
pett a mikrofonhoz, köszönetét mondott mindenkinek,
aki segítette öccsét olykor nehéz, de higgadtan, derű
sen viselt életében.
"Nem fogunk már vele találkozni, de itt ól velünk" valószínűleg sokaknak jutott eszébe ez, a polgármester
beszédében elhangzó mondat a végső búcsúzáskor.

Évekig voltam fiatal tehetség, aztán karikaturista let
tem, majd tanár, most azt hiszem, hogy képzőművész
vagyok - nyilatkozta a marosvásárhelyi Molnár Dénes,
akinek néhány napja nyílt kiállítása e hónap végéig lát
ható az Országos Széchényi Könyvtárban.
A "grotreál" szó éppoly bizarr, mint maguk az alkotá
sok: festmények, rajzok, metszetgrafikák és könyvil

lusztrációk. Egy erdélyi "ezermester" kézműves tudásról
árulkodó munkái, olyan mesterember keze nyomai, aki
mindig csínján bánik a humorral, de sohasem sajnálja
az igazi matériát, a mindennapi élet tapasztalatként le
ülepedő bölcsességét.
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Tolnai Népújság, 1993. aug. 12.

Népszabadság, 1993. júl. 6.

HATÁRON TÚLI MAGYAR KÖNYVTÁRAK
A határon túli magyarság könyvtári ellátását segítő
hazai könyvtárak közül 32 kapott idén támogatást a
Kölcsey Alapítványtól. Erről Szente Ferenc, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár helyettes főigazgatója tájékoz
tatott a hétvégén. Az alapítvány által kiírt pályázat
nyertesei testvérintézményi kapcsolatot tartanak fenn
kis-jugoszláviai, román és szlovák könyvtárakkal.

A könyvtári kapcsolatban jelenleg 58 város vesz
részt. Idén a Kölcsey Alapítvány félmillió - 1990-es
megalakulása óta több, mint 5 millió - forintnak megfe
lelő értékű könyvet, folyóiratot és videokazettát szerzett
be a határon túli olvasók számára.
Pest Megyei Hírlap, 1993. júl. 5.

REKLÁM
MEGJELENT
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Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, 4. szám:
VIDRA SZABÓ FERENC:
Kulturális egyesületek és a helyi társadalom a nyolcvanas években.
Bp. 1993. 56 I.
Kilenc kulturális egyesület és szabadidős társaság példáján át bepillantást nyerünk a nyolcvanas évek civil
szerveződésének világába: hogyan váltak ezek a kezdeményeződések a helyi hatalom válságának erjesztőivé?
A szerző nemcsak az egyesületek definícióját fogalmazza meg és a velük foglalkozó szakirodalmat tekinti át, ha
nem a rájuk vonatkozó jogi szabályozást és annak változásait is részletezi. Az elóző rendszer félelmét, a megen
gedve akadályozást jól jellemzi a szabályzás helyenkénti bonyolultsága, az engedélyező hatáskörének bizony
talansága, a többféle ellenőrző szervezet.
A bemutatott egyesületek sokfélesége jól reprezentálja a hazai életet. Skálájuk az önképző, illetve közművelő
dési nevű és célú csoporttól a lakótelepi klubig, a helyi politikát érdemben befolyásoló baráti körtől a gazdasági
vállalkozásig terjed.
Ára: 176,- Ft
Megrendelhető: Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára 1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel.: 175-7533/433-as mellék. Ügyintéző: Neményi Zsuzsa

MEGJELENT
a Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai című sorozat 10. kötete!
BÖRÖCZ ENIKŐ:
Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa - 1860 előtti kéziratok.
Országos Széchényi Könyvtár, Bp. 1993. 327 I.
Ára: 300,- Ft
A kötet 366 kózirategysóget ír le: a vegyes tartalmúakat (pl. Schulek József és GAMAUF Gottlieb
gyűjteményes köteteit, az emlékkönyveket és levélgyűjteményeket) részletezően. Az Evangélikus Or
szágos Levéltár elkülönítetten kezelt kéziratait tárja fel a katalógus, a mesterségesen kialakított levél
tári rósz, az Archívum Eccleslae nem elkülönítetten kezelt, 1791 előtti kéziratairól Góbi Imre 1921-ben
megjelent katalógusából tájékozódhatunk. A tételleírásokat történeti bevezető tanulmány előzi meg és
személy- és helynévmutató teszi használhatóbbá.

MEGRENDELHETŐ:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtára
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Ügyintéző: Nemónyl Zsuzsa Telefon: 165-6967

MEGJELENT a
Magyar könyvószet 1991 : A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája
1 -2. köt. Szakrendi rósz
3. köt. Mutatók
Kiadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár
1827 Budapest Budavári Palota F épület
Ára: 1.870,- Ft
A Magyar könyvószet: A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája című kiadvány a "Ma
gyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája" tárgyévi füzeteiben közölt tételek éves, válogatott
kumulációja.
A bibliográfia tételeit az Egyetemes Tizedes Osztályozás rendszeréből kialakított szakcsoportok
ban közli. A rokon szakcsoportokat általános szakutalók kapcsolják össze, összetett tartalmú kiadvá
nyok esetében a tartalmilag legjellemzőbb szakcsoportba került a leírás, a további szakcsoportokban
rövidített leírások (szakutalók) találhatók.
A gyűjteményes kötetek leírásait analitikus feltárás egészíti ki. A bibliográfia szakrendes részét
szótárrendszerű betűrendes mutató követi.
A kiadványok nemzetközi azonosító számait (ISBN, ISSN) külön Index tartalmazza.

Megrendelhető:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Telefon: 175-7533/433-as mellék
Ügyintéző: Nemónyl Zsuzsa
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT
Néhány szó az OSZK Híradó Olvasóihoz
Először is elnézést szeretnék kérni a Híradó olvasói
tól a Szerkesztőbizottság, a Nyomda és a magam ne
vében az utóbbi egy-két számunk megjelenésének
kisebb késéséért. Ezek a késések nyomdai géphibák,
más előforduló "fontosabb" munkák sürgetőbb volta
miatt történtek. Azonban ismételten meg kell említeni
azt a körülményt, hogy továbbra is igen nagy erőfeszí
tést követel - amint ezt már többször megírtam - a lap
tartalmának az összegyűjtése. Sajnos, nagyon nehéz
dolog az egyes főosztályok, osztályok, csoportok, tá
rak, részlegek munkájáról információt, beszámolót sze
rezni. Pedig úgy gondolom, nem szükséges újból
elmondani, hogy mennyire fontos egymás tevékenysé

gének az alaposabb megismerése, a még jobb tájé
koztatás munkánk megfelelő elvégzése érdekében.
Ezért ismételten kérem az OSZK munkatársait, vezető
ket és beosztottakat, hogy rendszeresen küldjenek
szerkesztőségünknek cikkeket, beszámolókat, híreket,
különösen azon területekről, ahol a munkamódszerek
ben változások történnek. Nem kell bizonygatni, hogy
a tájékozatlanságból milyen károk származ(hat)nak.
Végül ezúton szeretnék köszönetét mondani azon
kedves munkatársaknak, akik eddig is rendszeresen,
lelkiismeretesen tájékoztatták olvasóinkat tevékenysé
gükről az OSZK Híradó hasábjain.
B. Gy.
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