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KRÓNIKA

Az OSZK hírei
Október folyamán két ízben ült össze a Fő

igazgatói Kollégium. Az október 6-1 tanácskozás 
napirendjén két téma szerepelt: az OSZK Pénz
ügyi revíziójára vonatkozó Intézkedési terv meg
vitatása, valamint a NEKTÁR szolgáltatási rend
szerének koncepciója és Jelenlegi helyzete, el
sődlegesen az OSZK katalógusainak jövője 
szempontjából.

A revízióval kapcsolatos Intézkedési ter- 
vet - a határidők és felelősök megjelölésével - a 
testület elfogadta, így a terv a megadott határidő
re eljutott a könyvtár felettes hatóságához, amely 
Jóváhagzóan tudomásul vette. Az Igazgatási osz
tály feladata lesz, hogy a tervpontok végrehajtá
sának határidejét figyelemmel kísérje.

Hosszabb vitát váltott ki a NEKTÁR szolgál
tatásokra vonatkozó előterjesztés. Szűcs Jenőné 
osztályvezető és Jeszenszky Edit főosztályveze
tő-helyettes összeállítása - az eredetileg kitűzött 
és kizárólag az OSZK katalógusait érintő témán 
túllépve - összefüggéseiben vázolta fel a NEK
TÁR teljes tervezett szolgáltatási rendszerét. 
A kérdés megvitatása során ezen belül első he
lyen az OSZK hagyományos katalógusainak Jövő
je szerepelt (amellyel kapcsolatos döntést az el
őző kollégium elnapolta). Ezúttal határozat szüle
tett arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi számí
tógépes program által előállítható katalóguscédu
la tartalmában megfelel az OSZK feltárás követel
ményeinek. Az online katalógus beindításától el
telt két esztendő hagyományos katalógusópítésl 
restanciájának felszámolhatósága azonban válto
zatlanul vitatott kérdés maradt. Ezért a kollégiumi 
döntés értelmében november közepéig terveze
tet és kalkulációt kell készíteni a restancia felszá
molásának lehetőségeiről, figyelembe véve a 
kurrens munkák naprakészen tartását Is. Tehát a 
hagyományos katalógusok sorsa véglegesen 
csak november végén dönthető el.

Az október 26-1 Kollégium egyetlen napirendi 
pontja "az OSZK 1993-ban Induló állományéilen- 
őrzésére" vonatkozó javaslat volt. Kidolgozására 
óvári Sándor (az előző, 1966-ös ellenőrzés szer
vezője) kapott megbízást. (A tervezet teljes szö
vegét lapunk más helyén közöljük.) Az állo
mányellenőrzés kötelezettségét a pénzügyi revi
zori előírások, és ennek alapján a fent említett In

tézkedési terv is tartalmazzák. Az előterjesztést a 
testület elfogadta, és megbízta óvári Sándort, 
hogy az elhangzott hozzászólások figyelembevé
telével 1993. december 31-lg állítsa össze a 
törzsgyűjtemóny (könyvek, Időszaki kiadványok) 
részletes ellenőrzési szabályzatát és munkame
netét. Ezzel egyidejűleg 1994. február 16-1 határi
dővel a Különgyűjteményl Főosztály felelőssége a 
különgyűjtemónyek valamennyi dokumentumtí
pusra vonatkozó részletes állományellenőrzési 
szabályzatának elkészítése. Mind a törzsgyűjte- 
mónyl, mind a különgyűjteményl állományrészek 
ellenőrzési munkájával kapcsolatban a kollégiumi 
döntést Igénylő kérdéseket haladéktalanul meg 
kell tárgyalni.

G G y n ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
1357 Budapest Pf. 3.
Telefon: 269-0415 
Fax: 269-0417

Poprády Géza úr
az Országos Széchényi Könyvtár 
mb. főigazgatója részére

Tisztelt Főigazgató Úr!

Ezúton szeretnék gratulálni az Országos 
Széchényi Könyvtár minden olyan munka
társának, aki munkáját és lelkesedését adta 
ahhoz, hogy a NEMZETI PERIODIKA ADAT
BÁZIS CD változata létrejöhessen!

Magam és az Országgyűlési Könyvtár 
nevében külön nyugtázom Tószegi Zsuzsan
na és munkatársai fáradozását.

A folytatáshoz a legjobbakat kívánoml

Üdvözlettel:

Prőhle Éva 
könyvtárI Igazgató
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Dr. Molnár Ferenc

(1928-1993)

"E kor nekünk szülőnk és megölőnk" - 
idézhetjük fanyar keserűséggel ennél a ravatalnál 
is a kortárs, a kort kegyetlen élességgel látó - Ör
kény István - szavalt. - Valóban: Molnár Ferenc 
ettől a kortól kapott minden szépet, jót, sikereset, 
amit életében élvezhetett, s minden rosszat, fe
szültséget, meghasonlást, amit elszenvedett.

Pestszentlőrincről jött, mindvégig szeretve 
tisztelt szüleinek a munkásmozgalom legszebb re
génylapjaira emlékeztető kis lakásából, amely a 
dolgos kötelességteljesítés, a pedáns tisztaság, a 
tudásvágy, a többrejutás-lgény, a közösségi gon
dolkodás és érzület felnevelő otthona volt. Ott, a lő
rinci gimnáziumban tanult a háborús években, és 
érettségizett akkor, amikor érettségizni még szel
lemi rangot jelentett. S nyilván már akkor kitűnt 
csillogó szemével és szellemével, mágnes-ter
mészetével, amellyel társakat, barátokat magá
hoz vonzani, megtartani és Irányítani tudott. Szük
sége volt a kornak az Ilyen szülötteire, így állította 
az ifjúsági mozgalomban és a politikai életben kü
lönböző vezető posztokra. Személyes élete ezen
túl szétbogozhatatlanul összefonódott a kor politi
kai történetével: házassága Icával, aki ifjúságuk 
kora tavaszától szó szerint a legutolsó lehelletéig 
nemcsak hűséges, megtartó házastársa volt, ha
nem munkájában és a közéletben Is legbelső bizal
masa, segítője; ugyanúgy gyermekük születése, 
nevelődése; az otthonteremtés, a barátságok kö
teléke, és a nagy megrázkódtatás 1956-ban. A kor 
falára írható az is, hogy az egyetemre jó 10 évvel 
később került, mint korosztálytársai. De ott is kitűnt, 
hamarosan az egyetemi közélet aktív részese lett; 
kitüntetéssel doktorált, marasztalták egyetemi ok
tatónak. De a kornak szülöttére magasabb, veszé
lyesebb szinteken is szüksége volt, így került az 
országos, központi, kultúrpolitikai Irányítás egyre 
nehezebb és felelősebb posztjaira; a 70-es évek 
derekán már a kulturális államtitkári tisztségbe. S a 
korszak kulturális, művészeti életének legklvá- 
lóbbjai Ismerték el barátságukkal, megbecsülé
sükkel mindazt, amit a magyar művészeti élet fej
lesztéséért, a művészeti közélet viszonyainak és 
légkörének humanizálásáért, sőt: fraternallzálásá- 
ért tett. De minél magasabbra került, annál Inkább 
látta azokat az ellentmondásokat, azokat a barát- 
kozással el nem oszlatható jelenségeket Is, ame
lyek kétségekkel, feszültségekkel telítették: a kor 
mind kegyetlenebbé ölte, pusztította Is gyermekét.

Utolsó munkahelye, az Országos Széchényi 
Könyvtár főigazgatói székébe már betegen ült: 
sokat szeretett volna tenni ott, de erre már nem 
adatott erő. Idő előtt visszavonulni kényszerült, s a 
80-as évek gyökereket kitépő, minden eddigit fel
forgató viharait már csak otthonról, a fotelből kel
lett szemlélnie, - de nem nyugalomban, hanem 
egyre nehezebben legyűrhető, belső nyugtalan
ságban.

Mostanában talán a legtöbbször fölidézett 
bibliai példabeszéd a Saulusból Paulussá lett 
apostol pálfordulásának története; egyes fogal
mazások szerint azért, mert "túl nagy a tolongás a 
damaszkuszi úton". - Ez a példázat mint Irodalmi, 
művészeti hasonlat, arról a megrázkódtatásról 
szól, amelyben a tevékeny és eszme által vezé
relt, tudatos életű ember (mint Saul, a régi tör
vények templomi őre, sőt, rendőre) felismeri, hogy 
"a törvény szövedéke mindig felfeslik valahol", és 
a sok, egyre több Jel figyelmeztetése után végül a 
meggyőződését változtatja meg, - s tudásával, 
szorgalmával a korábban tiltott, üldözött hit és 
program apostolává válik. - Ez a példázat két
ségtelenül korunk egyik alaphasonlata: esélyt és 
bocsánatot ígér az embernek a megváltozásra. 
De nem ismerünk bibliai példázatot arra a másik 
emberre, aki a régi törvények magas poszton álló 
és tehetséges őreként éppúgy látja a törvény fes
téseit, mint Saul, de mégsem változtatta meg hi
tét, akivel tehát nem történik meg a pálfordulás. - 
Ml lesz az Ilyen emberrel? Akiben csak gyűl, gyűl 
a feszültség, a keserűség, amely mint a sav, nem
csak a gyomorfalat, de a lélek védőhártyáját és 
nyugalmát is kikezdi?

Ezt az önemósztő gyötrelmet enyhíti - mint 
ahogy Molnár Ferenc esetében tényleg enyhítette 
is - a család, a feleség, a gyermek és az utóbbi 
évek komorságában a legtöbb reményt és fényt 
sugárzó két tündér-unoka, - de az álmatlan éjsza
kák gondját, a hajnali cigaretták melletti száma
dások deficitjét el ők sem vihették. Végső meg
nyugvást ezekre a gyötrelmekre - sajnos - csak 
Itt, a végső nyughelyen lehet találni. Mi pedig, akik 
még maradunk, életének nyugtalanító példázata 
mellett őrizzük szívünkben és emlékezetünkben 
a derű, a jóság, az életöröm melegét Is, amelyet 
közelében mindig érezhettünk.

Szabó B. István
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I Zsigmondy Árpádné

(Kozma ÉvaMária) 
(1936-1993)

Kedves ÉvaMária!
Nemcsak rendhagyó dolog, hanem egyben 

első és utolsó alkalom is, hogy levelet írok Neked 
és éppen Rólad, rólunk. Sokszor jutsz eszembe, s 
gondolatban sokat beszélgetek Veled; azzal az 
éneddel, aki voltál. Tiszteletteljes feladatomnak 
érzem, hogy jó szándékú, de alapjában véve fe
lesleges korholásalmon, óletmódváltoztató taná
csaimon kívül mást is hallj tőlem, mint amit meg
szoktál. Hogy erre mi jogosít fel? Először is az, 
hogy 10 óv alatt kétszeresen Is utódod voltam a 
Gyarapítási osztályon: mindkét esetben Te taní
tottál be és adtad át azt a nem kevés fortélyt, ami
re az adott terület referenseként szükségem volt. 
Továbbá összekapcsolt bennünket a német 
nyelv, a német kultúra és a Biblia...

Azok közé a kevesek közé tartozom, akik 
életed alakulását, a napos pillanatokat fényképe
ken is láthatták. De életedet a küzdés, a nehézsé
gek, a bonyodalmak, az állandó segítőkészség, 
tennlakarás és Jobbító szándék Jellemezte. Má
soknak akartál segíteni még akkor Is, amikor sa
ját ügyes-bajos dolgaidat már nem tudtad megol
dani. Ezt gyakran ón sem értettem, Igaz, nem Is 
akartam érteni, mert józan ésszel nem lehetett fel
fogni, ahogy sorsod nehezítetted. Az világos volt, 
hogy kiutat keresel, csak ezzel a módszeres ön
pusztítással nem tudtam egyetérteni.

Tudom, ha élnél, most erélyesen tiltakoznál. 
Mint ahogy az ellen is, hogy elmeséljem, amit csak 
az igazán régi OSZK-sok tudnak Rólad, ha ugyan 
ők is el nem felejtették.

1936. július 22-ón születtél Budapesten Koz
ma Pál gépészmérnök és Wachtel Thalla gyer
mekeként, tehát "apanyelved" magyar, anyanyel
ved német volt. Mivel mindig szorgalmas, szófo
gadó, jó kislány voltál, kitüntetéssel érettségiztél a 
Dobó Katalin Általános Gimnáziumban Eszter
gomban. A Budapesti Orvostudományi Egyetem 
orvosi karán egy érvényesen lezárt félévet vé
geztél, de az egyházi elhivatottság elszólított: az 
Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója lettél, 
amit csupa jeles és jó osztályzattal el is végeztél. 
Az államvizsga után pedig jött a keserű tapasz
talat: nő lóvén, lelkészként nem szolgálhattál, nem 
avattak lelkésznek. Segódlelkósz-könyvtáros- 
kónt az Országos Evangélikus Könyvtárban dol

goztál, de számodra ez a munka kényszerpálya 
volt. Első férjedtől elváltál, és a válás miatt új mun
kahelyet kellett keresned. A Kultúra Külkereske
delmi Vállalatnál öt évig dolgoztál, és hogy önma
gadból a maximumot add, közben állandóan ké
pezted magad: először középfokú könyvtá- 
roskópző szaktanfolyamot végeztél, azután a Kül
kereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztály felső
fokú külkereskedelmi szakvizsgája következett. 
Időközben újra férjhez mentél. És férjed, aki evan
gélikus lelkész volt, nos, ő pedig vegyésztechni
kusként kereste kenyerét, kenyereteket, hiszen 
az eltartottak száma egyre nőtt. 1969 óta dolgoz
tál az OSZK-ban. A munkával, az állandó tanulás
sal párhuzamosan évek teltek el súlyosan beteg 
családtagok ápolásával, akik közül csak a meg
vakult édesapádat említem. Aztán egy eltartási 
szerződés, aminek szintén ára volt. Es Jöttek a 
gyerekek: Ákos és Szabolcs, majd a tragikusan 
megárvult Ábrls. És rád jellemző módon mindig 
azt mondtad: "három gyermekem van".

Időközben felsőfokú nyelvvizsgát tettél né
metből. Ezután az OSZK-ELTE könyvtároskópző 
felsőfokú szaktanfolyama következett, amit szin
tén ragyogó eredménnyel végeztél el - és aminek 
az elfogadtatása nem is volt egyszerű... Végeze
tül mindezt még kiegészítetted a KMK új bibliográ
fiai leírás tanfolyamának elvégzésével Is. Az Aka
démián tanult héber, latin, újszövetségi görög mel
lett szakszövegeket olvastál angolul és franciául 
Is. Miként tapasztaltuk, munkád során bizonyos új
kori paleográfiai gyakorlatra is szert tettél.

Tudom, belepirulnál, ha újra látnád, vagy hal
lanád azokat a hivatalos jellemzéseket, amit rólad 
írtak:

"Munkáját Igen Jól végzi, a kollektívába gyor
san beilleszkedett, munkatársai szeretik szerény, 
csendes, megnyerő emberi magatartásáért. Ko
moly, becsületes dolgozó, aki ellen semmilyen 
formában kifogás nem merült fel."

"Szakmailag igen képzett, lelkiismeretes dol
gozó. Nagy ügyszeretetét tanúsít a belföldi perlo- 
dikabeszerzós terén, jelentős része van a hírlap
feldolgozási futószalag kialakításában és meg
szervezésében. A ktüntetósre méltónak tartjuk" - 
szólt az indoklás, ami alapján a Miniszteri Dicséret 
elismerésben részesültél.
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Ezt 1985-ben a Kiváló Munkáért kitüntetés 
követte. Ennek indoklása ez volt: "...Mindvégig el
sősorban a könyvtár állománygyarapító munká
jában vett részt, többféle munkakörben, amely 
széles körű összkönyvtári ismereteket biztosított 
számára... Érdeklődése sokoldalú, aktívan be
kapcsolódott a külföldi hungarikakutatásokba,... 
valamint a könyv- és nyomdatörténeti kutató
munkába. Tudása és lelkiismeretessége az intéz
mény értékes munkatársává teszik.”

Évácska! Életrajzodból ezeket a sikeres 
munkahelyi dolgokat akartam kiemelni; a problé
mákat, amelyekkel küzdelmes életed során egyre 
kevésbé tudtál megbirkózni, azt úgyis jobban is
merjük a kelleténél. A fel nem Ismert (?) rosszul 
kezelt (?) kór, amivel szemben nem tudtál szem
beszállni, egyre jobban elfedte és szétroncsolta 
valódi énedet. Amikor rokkantnyugdíjba kerültél, 
nem Ismertük fel, hogy lényegileg már minden ké
ső. Későn Jött, túlontúl későn, mintegy 30 éves vá
rakozás után az elégtétel, a lelkésszé avatásod...

Emlékszem arra az avatást megelőző, bol
dog izgalomra, a Luther-kabátra, a meghívóra, s 
arra a nagyon bensőséges, meleg hangulatú, fel
emelő avatásra, amin életed álma beteljesült. 
Egész életre szóló élmény számomra, amilyen 
megdicsőülten boldog akkor voltál.

Sajnos, ez csak rövid átmenet volt. Életed - 
legalábbis úgy látszott, - még kétségbeesettebb 
vergődéssel folytatódott. Barátságunk ambiva
lens mivoltában Is 10 évig tartott, de tavaly "hegeli 
útra lépett": megszüntetve akartam megőrzni. Az
tán tavaly fizikailag Is elkerültünk egymástól. A hír 
mégis megdöbbentett: 1993. augusztus 28-án tra
gikus hirtelenséggel számodra minden véget ért.

Évácska, nem Is hinnéd, milyen gyakran 
eszembe jut egy-egy gesztusod, szállóigévé vált 
mondásod, vagy mondásunk, amit veled kapcso
latban - néha ugratásodra - használtunk. Nekem 
máris hiányzol! Nyugodj békében!

Utolsó üdvözlettel:
Csepregi Klára

* :?

Személyi hírek és változások

1993. szeptember 1. - október 31.

Új dolgozóink

Balogh József üzemv. alk. Biztonsági oszt.; Bihari 
Ildikó könyvtáros MNB Könyvek szerk.; Boglárlné 
Soponyal Andrea ügyvit. alk. Gyarapítási oszt.; Dr. 
Fazekas Andrásné könyvtáros MNB Könyvek 
szerk.; Hoványl János osztályvezető, főkönyvtá
ros Fölöspld. kp.; Képessy Imre szakmunkás Kö
tészet; Kiss Zoltán üzemv. alk. Biztonsági oszt.; 
Pálmainé Éliás Eszter szakmunkás Nyomdaüzem; 
Magyar Péter Marlus könyvtáros MNB Sajtórep. 
szerk.; Pap György igazg. ül. Biztonsági oszt.; Szi
geti Tibor üzemv. alk. Biztonsági oszt.; Varga Tibor 
üzemv. alk. Biztonsági oszt.

Áthelyezés

Nagypál László a Raktári osztályról az 
Irod.tud. bibi. oszt.-ra

Eltávoztak 
a könyvtárból

ÁTHELYEZÉSSEL

Huszághné Kelecsényl Ágnes főkönyvtáros MTA 
Könyvtára

NYUGDÍJAZÁSSAL 

Szabó Ervin csoportvezető

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSSEL

Gáspár Ildikó ügyvit. alk.; dr. Hermény Csabáné 
könyvtáros; Mészáros Tamás szakmunkás; Szu- 
lovszky Ágota szakaik.
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Az OSZK Közalkalmazotti Tanács munkájáról
A Közalkalmazotti Tanács 1993. szeptembe

rében meghallgatta Juhász Lászlóné tájékoz
tatását az OSZK dolgozóinak új besorolásáról.

A Tanács meghívására Vadász János, a 
KKDSZ országos titkára előadást tartott a tanács 
és a szakszervezet érdekvédelmi munkameg
osztásáról, a két szervezet együttműködésének 
szükségességéről és lehetőségeiről.

A könyvtár Tanácsa és Szakszervezeti Bi
zottsága megegyezett abban, hogy kölcsönösen

részt vesznek egymás megbeszélésein.
A Szakszervezeti Bizottság kérésére a Ta

nács véleményezte az OSZK Kollektívszerződés
tervezetét.

Október folyamán a Tanács megbízottja 
részt vett a könyvtár gazdasági igazgatójának 
személyére beérkezett pályázatok véleményezé
sére alakult bizottság munkájában.

Wolf Magda

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Nemzetközi ISBN Tanácskozás az Országos Széchényi
Könyvtárban

A 21. International ISBN Agency Advlsory Pa
nel Meetingjét az Országos Széchényi Könyv
tárban tartották 1993. október 14-15-ón. A ta
nácskozásra minden évben a Frankfurti Könyv
vásárt követően kerül sor, kétévenként Berlin
ben, az International ISBN Agency székhelyén, a 
közbeeső években pedig valamelyik nemzeti 
ügynökség, vagy központ vállalja a házigazda 
szerepét.

A budapesti tanácskozáson 25 országból 40 
szakember vett részt, ami kiemelkedően magas 
látogatottságot jelent a korábbiakhoz képest. Har
mincán képviseltek nemzeti, vagy regionális ISBN 
központokat, az International ISBN Agencytől hár
man érkeztek, megjelentek a rendszerrel kapcso
latban lévő nemzetközi szervezetek (ISO, IFLA, 
ISSN International Centre) küldöttel, és néhány 
meghívott vendég.

A napirenden beszámolók és megoldásra 
váró, a rendszer egységes működtetését elősegí
tő kérdések szerepeltek, sorrendben a követke
zők:

- a Nemzetközi ISBN Ügynökség elmúlt évi 
tevékenysége, eredményei;

- a nemzeti központok jelentései (ezek egy 
része előzetesen) is megjelent a nyomdából frissen 
kikerült ISBN Review legújabb, 14. (1993) számá
ban, amelyet a résztvevők kézhez kaptak, a többi

sokszorosított formában állt rendelkezésre);
- a Pub/ishers’s International ISBN Di- 

rectory (PHD) 20. 1993/1994. évi kiadása, amely 
3 vaskos kötetben jelent meg 5.662 oldalon, s to
vábbi kiadásainak hagyományos hordozón, 
nyomtatott formában való megjelentetése nehe
zen valósítható meg a következő években - fel
tehetően először más szerkezetben, később CD-n 
való kiadásában kell gondolkozni;

- új nemzetközi azonosító számrendszer 
bevezetése (ISMN = International Standard Music 
Number), Illetve annak kérdése, hogy a nemzeti 
ISBN központok vállalják-e ennek a rendszernek 
a kezelését, országos gondozását?;

- az elektronikus információs termékek 
nemzetközi azonosító számmal való ellátásának 
problémái, a termékek tipológiai elbírálásának 
szempontjából (ISSN, ill. ISBN kiutalása);

- az ISBN-nek, Illetve az annak alapján kép
zett vonalkódnak használata a nemzetközi elekt
ronikus adatcserében, főként kiadók és terjesz
tők között;

- a nem könyv jellegű dokumentumok ISBN- 
nel való ellátásának a napi gyakorlatban előfor
duló problémái;

- az ISBN használata könyvtári munka- 
folyamatokban: központi katalógusok, könyvtár- 
közi kölcsönzés;
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- a Nemzetközi ISBN Ügynökség által kifej
lesztett és a nemzeti központok számára Ingyene
sen rendelkezésre bocsátott ISBN ellenőrző és ki
adói számblokkokat kiírató program bemutatója.

Az első munkanapba sűrített program ugyan 
kimerítő, de rendkívül információgazdag volt, és 
sok gyakorlati kérdésben nyújtott tanácsot. Két
ségtelen tény, hogy bár a Nemzetközi ISBN Köz
pont eleven és szoros kapcsolatot tart fenn a vi
lág szinte minden táján működő ügynökségekkel, 
nem kis problémát jelent tevékenységük harmo
nizálása, egységesítése. A Nemzetközi szabvány 
és rendszer használatát elősegítő, bővebb terje
delmű útmutatók értelmezése a kiadói és terjesz
tői világban néhány ponton eltérő gyakorlatot 
eredményez. Az éves tanácskozások részben 
ezek tisztázására, részben a technikai fejlődés 
nyújtotta lehetőségek Ismertetésére, használatára 
hívják fel a figyelmet.

Míg a könyvtárakban az ISBN használatának 
előnyeit az eddigi felmérések szerint világszerte 
kevéssé aknázzák ki, a magyarországi helyzet 
ezzel ellentétes tendenciát mutat. Az ISBN feltün
tetése a Magyar nemzeti bibliográfiában teljes 
körű. Míg az MNB közli a hibásan benyomtatott, a 
javított és az utólagosan kiutalt számokat Is, addig 
a kiadói és terjesztői területen a számrendszer 
nyújtotta lehetőségekkel még allg-allg élnek. Ez 
feltehetően a szegényes Infrastruktúra és a szá
mítógépes nyilvántartások hiányának, vagy kez
detlegességének számlájára írható.

A szakmai program fáradalmait feledtette a 
hagyományos ISBN vacsora, amely a Hungária ét
teremben zajlott. A patinás környezet és a kifogás
talan vendéglátás kivívta a résztvevők elismerését.

A tanácskozás második napja szakmai láto
gatásokkal és konzultációkkal telt. A résztvevők 
majdnem teljes köre megtekintette az Országos 
Széchényi Könyvtárat Bátonyl Viola kolléganőnk 
kiváló kalauzolásával, szakmai konzultációra ke
rült sor Gazdag Tlbornéval a Magyar ISBN Nemzeti 
Központban, majd választhattak a Parlamenti 
Könyvtár és azon belül az Európa Tanács Infor
mációs és Dokumentációs Központjának, vagy a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
megismerése között. Külföldi kollégáinknak mind
két könyvtárban Igazi szakmai vendégszeretet
ben és elsőrangú bemutatásban volt részük az ot
tani kollégáknak, Pröhle Évának, Szilvássy Zol- 
tánnónak, Pappnó Farkas Klárának és Bánhegyi 
Zsoltnak köszönhetően.

Sokan vettek részt a délutáni autóbuszos vá
rosnézésen, s talán nem rontotta el kedvüket, 
hogy az utolsó félóra látnivalóit már csak esőfüg
gönyön át szemlélhették.

A konferencia sikerét hadd illusztrálja a szá
mos köszönőlevélből vett két idézet. Az egyik Dr. 
Hartmut Walravenstől a Nemzetközi ISBN Ügynök
ség igazgatójától:

"...I would llke to take this opportunity to 
thank you very much fór your hospitality which 
made the Advisory Panel meeting a great suc- 
cess. We all enjoyed this reunlon very much, and I 
am qulte satlsfied with the results." (Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy vendégszeretetü
kért, amely a tanácskozást oly sikeressé tette, 
köszönetét mondjak. Az összejövetelt mindnyájan 
élveztük, s az eredményekkel teljes mértékben 
elégedett vagyok." A másik Dávid Whitaker úrtól, 
a tanácskozás elnökétől: "Thank you very much 
Indeed fór the excellent arrangements you made 
fór the 21 st ISBN Agency Advisory Panel meeting. 
I very much enjoyed my visít to Budapest. It was 
the first tlme that I had ever chaired a meeting 
held in a palace!" (Sok köszönet a 21. ISBN 
Agency Advisory Panel meeting kiváló megren
dezéséért. Nagyon élveztem a budapesti látoga
tást. Életemben először elnököltem olyan tanács
kozáson, amelyet "királyi" palotában tartottak!)

Berke Barnabásnó

MEGJELENT
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Az ISSN Nemzeti Központok igazgatóinak 19. ülése
Ottawa, 1993. október 26-29.

Az ISSN Nemzeti Központok igazgatóinak 19. 
ülésére Ottawában, a Kanadai Nemzeti Könyv
tárban került sor.

Az ülésen 19 ország ISSN nemzeti központja 
képviseltette magát: az Amerikai Egyesült Álla
mok, a Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, 
Hollandia, Horvátország, Írország, Japán, Kanada, 
Kína, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britan- 
nia, Németország, Norvégia, Spanyolország, 
Svédország, Szaud-Arábia és Szlovénia.

Az Országos Széchényi Könyvtárban műkö
dő ISSN Nemzeti Központot Gazdag Tiborné kép
viselte.

A párizsi ISSN Nemzetközi Központ igazgató
ja betegség miatt távol maradt. A Nemzetközi 
Központ képviseletét 2 szakértő látta el, az ülés 
elnöklóse pedig Nagy-Brltannia képviselőjére há
rult. Megfigyelőként segítette az ülés munkáját az 
ISBN Nemzetközi Központ vezetője, valamint az 
ISO/TC 46/SC 9 helyben működő Titkárságának 
képviselője. Látogatást tettek az ISSN Igazgató 
Tanács kanadai tagja és a kanadai nemzeti köz
pont munkatársai Is.

A nemzeti központok Igazgatói beszámoltak 
arról, hogy tevékenységük miként Illeszkedik a 
nekik helyet adó könyvtár szervezeti keretébe és 
feldolgozási munkafolyamataiba, milyen műszaki 
felszereltséggel és munkaerő-ellátottsággal tesz
nek eleget feladataiknak, milyen problémákkal 
néznek szembe az időszaki kiadványok nyilván
tartásba vétele során (pl. a növekvő kiadói Igé
nyek teljesítése, az ISSN-en alapuló vonalkód al
kalmazásának elősegítése és következményei, 
előzetes ISSN kiutalása és verifikálásának nehéz
ségei, az időszaki kiadványok számbavételének 
és a könyvtárak gyűjtőkörének, Illetve a köteles
példányok beszolgáltatásának összefüggései).

Az ISSN hálózat jelenleg 58 nemzeti központ 
tevékenységét fogja össze. A hálózat Irányítási 
struktúrája, szolgáltatási rendszere, és maga a Pá
rizsban működő ISSN Nemzetközi Központ Is az el
múlt évben átszervezésen ment keresztül a fenn
tartás gazdaságosságát tartva szem előtt. Az Igaz
gató Tanács Hivatala feloszlatta magát, ezzel 
egyidejűleg az Igazgató Tanács képviselőinek 
száma 7 tagra bővült. Ezen Irányító testület üléseit 
látogatja az UNESCO és a francia kormány elnök
séget ellátó képviselője minden óv áprilisában. 
A közgyűlés változatlanul kétévenként ülésezik, 
szintén áprilisban. Az Igazgató Tanács nyomatéko

san kérte a nemzeti központok igazgatóit, hogy 
oldják meg országuk képviseletét a Közgyűlése
ken, mivel itt szavazzák meg a hálózat költségve
tését. A nemzeti központok igazgatói olyan javas
latot fogalmaztak meg, mely biztosítaná a Közgyű
lés kellő látogatottságát, sőt, az üzemeltetés és a 
felső vezetés szintjének jobb információcseréjét is, 
amennyiben a Nemzeti Központok igazgatóinak 
ülése évente áprilisban, és minden második évben 
Párizsban kerülne megrendezésre, lehetőséget 
adva ezzel az igazgatóknak, hogy legalább megfi
gyelőként jelen lehessenek a Közgyűléseken.

Az elmúlt évben befejeződött ISDS-ISSN fel
mérés eredményei Javarészt Igazolták a hálózat 
által előállított termék létjogosultságát, másrészt 
felhívták a figyelmet a marketing jelentőségére. 
Az ISSN azonosítók ugyanis hozzáférhetőek más 
adatbázisokból Is, bár hitelességük csak a ml 
adatbázisunk alapján állapítható meg. Ezért van 
szükség az ISSN Regiszter CD-ROM változatának 
széles körű bemutatására és terjesztésére. A fel
mérés eredményeképpen változtatta meg a háló
zat a nevében szereplő akronímát is: az ISDS (In
ternational Serlals Data System) helyett ma már a 
központok az ISSN (International Standard Serial 
Numberlng) betűszót foglalják nevükbe, közelebb 
hozva így a felhasználót tevékenységünk lénye
géhez és az általunk nyújtott szolgáltatás felisme
réséhez. így lett a hálózat új termékének neve 
"ISSN Compact". A felmérés egyébként a szolgál
tatást, Illetve a rekord tartalmát közvetlenül érintő 
változásokhoz nem vezetett.

Az ISSN rekord felépítését ettől függetlenül 
módosítanunk kell, hiszen az előző évi ülés alkal
mával döntést hoztunk az eltérő hordozókon 
megjelenő Időszaki kiadványok nyilvántartásba 
vételéről. A különböző hordozókon terjesztésre 
kerülő Időszaki kiadványokat külön ISSN számok
kal, kiadásváltozatokként azonosítjuk. E kiadás
változatok közlésére, összekapcsolására új mező 
kerül bevezetésre, a hordozó jelölésére pedig 
egy új almezőben kétjegyű kódokat fogunk alkal
mazni. A változásoknak megfelelően módosíta
nunk kell az ISSN kézikönyv megfelelő, a kiadás- 
változatokkal foglalkozó fejezetét. A kézikönyv 
teljes revíziójára Is hamarosan sor kerül, a szer
kesztőbizottság már összeállt a munka megkez
désére (amerikai, francia és kanadai részvétellel).

Mivel az ISSN hálózatban a számítógéppel ol
vasható formában megjelenő időszaki kladvá-
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nyok is regisztrálásra kerülnek, a nemzeti köz
pontok vezetői érdeklődéssel figyelték Michael 
Stangelove előadását az Internet hálózatról és az 
online kiadványokról. A központok munkáját egy 
útmutató is segíteni fogja, melyet az ISBN Nemzet
közi Ügynökség és az ISO TC 46/SC 9 közösen 
dolgoz ki az ISBN hálózat, valamint a könyv- és 
folyóiratkiadók számára. A segédlet tárgya: a 
nem nyomtatott formában előállított kiadványok 
nemzetközi azonosító (ISBN, vagy ISSN) számmal 
való ellátása és nyilvántartásba vétele. A téma 
kapcsán szóba kerültek az egyes országok köte
lespéldány rendeletéi, illetve törvényei Is, melyek 
napjainkban szintén átalakulóban vannak, rész
ben az új információhordozók és kiadványtípusok 
megjelenésének köszönhetően.

Az ISBN és ISSN rendszere más téren Is 
együtt kíván működni: a felmérések szerint az 
ISSN felhasználói érdeklődést mutatnak a kiadók 
címe iránt, így kézenfekvőnek látszik, hogy az 
ISSN nemzeti központok az ISBN nemzetközi ki
adói jegyzékének bővítéséhez hozzájáruljanak. 
A jegyzék (PID = Publisher’s International Dlrec- 
tory) amúgy Is tartalmaz kiadói prefixummal nem 
rendelkező kiadókat, és a tervek szerint kész fo
gadni a folyóirat- és lapkiadók adatait Is.

Az ülésen az OSIRIS Felhasználói Kör beszá
molt az előzőleg megtartott 2. találkozójáról. Az 
ISSN Nemzetközi Központ Számítástechnikai Osz
tálya vezetőjének elnökletével a Cseh Köztár
saság, Írország, Lengyelország és Magyarország 
képviselői vettek részt e külön tanácskozáson, 
hogy megtárgyalják az OSIRIS adatbáziskezelő 
rendszer használatának és küszöbön álló tovább
fejlesztésének kérdéseit. (Az OSIRIS szoftvert ere
detileg két magyar számítástechnikai szakember: 
Jacsó Péter és Szűcs András dolgozta ki az ISSN 
Nemzetközi Központtal együttműködve, lehetővé 
téve ezzel a kis- és középméretű ISSN nemzeti 
központok számára, hogy számítógépen hozzá
férjenek teljes adatbázisukhoz, alakíthassák azt, 
és munkájuk eredményét a rendszer csereformá
tumában, floppyn továbbíthassák a nemzetközi 
adatbázis számára.) Jelenleg az 58 ISSN nemzeti 
központ közül a fele érdeklődik a program iránt, 
10 központban került Installálásra, és újabb 3 
központ programrevíziója előkészületben van. Az 
év folyamán mintegy 5000 rekord került feldolgo
zásra az ISSN Nemzetközi Központban az OSIRIS 
közvetítésével. 1993. szeptemberében a Délke
let-Ázsiai ISSN Nemzeti Központok Regionális Ülé
sének alkalmával a thaiföldi központ is megkapta 
a programot nemzeti adatbázisával együtt, ami
kor a párizsi Nemzetközi Központ képviselője 
OSIRIS bemutatót tartott az ülés résztvevőinek.

Az OSIRIS program most újabb fejlesztések 
előtt áll. Az ISSN rekord fent említett tartalmi-szer
kezeti változásai szükségessé teszik a program- 
módosítást, de ez egyúttal alkalmat ad más újítá
sok bevezetésére is. Egyrészt alkalom nyílik az 
ISDS-OSIRIS copyright jelzés lecserélésére a 
rendszer névváltozásának megfelelően: ISSN- 
OSlRIS-ra. Másrészt Időszerűvé vált a CDS-ISIS 
következő verziójára való áttérés: a 3.0 verzió 
több programhelyével lehetővé teszi majd né
hány, most még hiányzó ellenőrző program beik
tatását, az adatbevitel során eltűnnek majd a ha
gyományos és az OSIRIS rekordszerkezet közti 
különbségek, kényelmesebb felhasználói segéd
letek vehetők Igénybe, és végül, az adatbázis 
üzemeltethető lesz helyi hálózaton keresztül, így a 
szoftver nagyobb adatbázisok kezelésére Is al
kalmassá válik. Az új verzió tesztelésében a Ma
gyar ISSN Nemzeti Központ is részt vesz, immár 
rutinos teszt-központként, hiszen az eredeti szoft
vert Is teszteltük a széles körű terjesztés beindítá
sa előtt 1990-ben és 1991-ben.

Az ISSN Nemzeti Központok igazgatói egy 
teljes napot szenteltek a napi munkájuk során ta
pasztalt, főként bibliográfiai jellegű feldolgozási 
problémák összevetésének. A különböző nemzeti 
gyakorlatok megismerése részben megerősítette 
a résztvevők meggyőződését gyakorlatuk he
lyességéről, másrészt új eljárások bevezetésére 
ösztönözte őket. A következő témák kerültek te
rítékre: az azonosító számmal ellátandó időszaki 
kiadványok problematikus típusai, Illetve az azo
nosító köréből kizárt kiadványtípusok (pl. kizáró
lag helyi, vagy belső Jelentőségű újságok, napila
pok helyi és napi kiadásváltozatai, reklám- és 
propaganda-anyagok, számozatlan kiadványok, 
állandó címmel nem rendelkező kiadványok, for
mailag időszaki kiadványok, melyek azonban ré
szegységekben megjelenő, teljes művek, megkü
lönböztető címmel Is rendelkező konferenciaki
adványok, III. szervezetek, Intézmények beszá
molói, kalendáriumok, a nemzeti könyvtár gyűjtő
körébe nem tartozó kiadványok, stb.); az előzetes 
ISSN kiadásának körülményei, feltételei, kezelé
sének módja; nem nyomtatott kiadványok be
szerzése, megőrzése, hozzáférhetővé tétele, 
könyvtári feldolgozása.

A következő ülésre 1994. októberében Pá
rizsban kerül sor, 1995-re Szlovénia hívta meg a 
tanácskozást, 1996-ra, az EXPO évére pedig a 
Magyar ISSN Nemzeti Központ jelentkezett az ülés 
megrendezésére, amikor is egyúttal 10 éves év
fordulója lesz az első, Budapesten rendezett ISSN 
tanácskozásnak.

Gazdag Ti bor né
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Könyvtári menedzsment és marketing szimpózium az 
Országos Széchényi Könyvtárban 1993. szeptember

28-29-én
Az OSZK volt a házigazdája a Könyvtári és 

Informatikai Kamara által 1993. szeptember 28- 
29-én szervezett előadássorozatnak, melynek 
középpontjában a könyvtári menedzsment és 
marketing, e napjainkban egyre aktuálisabbá vá
ló témakörök álltak. Hiszen a könyvtáraknak iga
zodniuk kell a szűkebb és tágabb környezetük
ben lezajló változásokhoz, és a nem éppen ked
vező gazdasági körülmények között is el kell lát
niuk alapfeladataikat. Szolgáltatásaik korszerűsí
tésével és hatékonyabbá tételével, valamint in
tenzív PR-tevékenységgel a felhasználók mellett 
a fenntartókat is állandóan meg kell győzniük ar
ról, ami mindinkább 'piacosodé’ világunkban egy
re nehezebb: a könyvtárak által nyújtott értékek 
fontosságáról. Hogy mindez milyen körülmények 
között és hogyan történik a világ egyik legfejlet
tebb országában, Nagy-Britanniában, erre próbált 
a szimpózium választ találni. A rendezvény előa
dói a Manchester Metropolitan University könyv
tárának, valamint könyvtártudományi és informa
tikai tanszékének vezető munkatársai voltak, 
akik az angliai tapasztalatokat és módszereket Is
mertették a mintegy 180 hazai résztvevő előtt. 
Minden előadó két-kót előadást tartott a követke
ző témákban:

ián Rogerson: A könyvtár és környezete 
Változó világ - változó könyvtárak 

Dávid Kaye: A könyvtári és Információs me
nedzsment irányzatai és főbb kérdései 
Nagy-Britanniában 

Stratégiai tervezés
Jonathan Willson: Információs rendszerek 
kiválasztása és bevezetése

Új információs technikák és módszerek 
Wayne Connolly: Könyvtári szolgáltatások 
marketingje

Könyvtári szolgáltatások hatékonyságá
nak elemzése.

A résztvevők jelentős hányada közművelő
dési és felsőoktatási könyvtárból érkezett. A me
nedzsmenthez kapcsolódó témák miatt elsősor
ban a könyvtárigazgatók és más vezető beosz
tású munkatársak érdeklődtek a rendezvény 
iránt. Az előadások angol nyelven folytak, de 
hogy a szimpózium az angolt kevésbé Ismerő 
kollégák számára Is hasznos legyen, az elhang
zottakat rögtön magyarra fordították a tolmácso

lásra felkért kollégák: dr. Koltay Tibor, a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárá
nak igazgatója és Bánhegyi Zsolt, a Magyar Tu
dományos Akadémia Központi Könyvtárának 
osztályvezetője.

Az előadásokat, amelyek igen jól összefog
lalták az egyes témákat, a későbbiekben a ren
dezvényen részt nem vett könyvtárosok is megis
merhetik. A szimpózium anyaga ugyanis várható
an 1994 első felében megjelenik.

A könyvtári menedzsment és marketing 
szimpóziumot a nemzeti könyvtáron kívül a Bri
tish Council, a Magyar Kulturális Kamara és a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium Is támo
gatta.

Kovács (D) Katalin

MEGJELENT

A KÖNYV- ÉS PAPtRRESTAURÁTOR TANFOLYAM JEGYZETEI

Kalocsai László - Járó Márta - Tóth Zsuzsanna - Koncz Pál - Horváth Pál

Fa kötéstáblák;
károsodásuk, konzerválásuk és helyreállításuk. 
Fémek (csatok és veretek) a könyvtáblákon; 

károsodásuk, tisztításuk és konzerválásuk. 
Ötvös eljárások. Hiányzó csatok pótlása.

Országos Széchényi Könyvtár 
1993

MEGJELENT
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Javaslat az OSZK 1993-ban Induló 
állományellenőrzésére

Főigazgatói Kollégiumi előterjesztés

1. Az OSZK állományának ellenőrzését a 
3/1975. (VIII.17.) KM-PM számú rendelet írja elő. 
E szerint a könyvtárnak olyan állománynyllván- 
tartást kell vezetnie, amelynek alapján az állo
mány egészének darabszáma és értéke bármi
kor megállapítható és ellenőrizhető.

Az OSZK könyvállományának nyilvántartá
sára szolgál:

a) a leltár, ami a beérkezés, beszerzés idő
rendjében tartalmazza a dokumentum adatait, így 
értékét Is;

b) a helyrajzi napló, amely tartalmazza a fel
dolgozott dokumentum címleírását, továbbá azt, 
hogy az adott dokumentumból a könyvtárnak 
hány példánya van, és ezek a példányok hol talál
hatók, de nem tartalmazza a dokumentum értékét.

MEGJELENT

A KÖNYV- ÉS PAPÍRRESTAURÁTOR TANFOLYAM JEGYZETE!

Horváth Pál - 'löth Zsuzsanna

CSATOK fiS VERETEK A KÖNYVTÁBLÁKON: 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Irásnc dr. Mclis Katalin

A MÁTYÁS KORI BUDAI KIRÁLYI 
KÖNYYKÖTÓMÖHELY LELETEI

Országos Széchenyi Könyvtár 
l<W3

MEGJELENT

Mivel a könyvtár könyvállománya a leltárral 
elméletileg igen, de gyakorlatilag elfogadható Időn 
belül nem vethető össze, az állomány ellenőrzését 
az 1965-ben elkezdett állományrevízió során ké
szített és azóta a gyarapodást Is tartalmazó hely
rajzi naplók alapján lehet és Indokolt elvégezni. 
(Ez azzal Jár, hogy az állományellenőrzós végén 
az állomány darabszáma Igen, értéke nem mutat
ható ki. Az OSZK állománya értékének megállapí
tása a leltári érték ismeretében Is reménytelen 
vállalkozás lenne.)

2. Ez a Javaslat a törzsgyűjtemóny (ún. 
nagyállomány) állományellenőrzésére vonatko
zik. A különgyűjtemények állományuk ellenőr
zését önállóan végzik. A törzsgyűjtemény ellenőr
zéséhez úgy kapcsolódnak, hogy elkészítik a se- 
gódkönyvtáraikban és olvasótermeikben a törzs- 
gyűjteményből hozzájuk kihelyezett dokumentu
mok listáját, és átadják azt a törzsgyűjtemóny el
lenőrzését végzőknek. Az időszaki kiadványok 
ellenőrzése a törzsgyűjtemóny és a különgyűjte- 
mónyek állományellenőrzóse után következhet, 
mert párhuzamosan, a könyvekkel azonos Idő
ben történő munkára nincs elég kapacitása a 
könyvtárnak.

3. Az állományellenőrzós körébe tartozik 
minden darab dokumentum a törzsgyűjtemóny- 
ből, ami fel van dolgozva, tehát címleírás készült 
róla, és amiről e címleírásokat tartalmazó helyraj
zi napló rendelkezésére áll. (A helyrajzi naplók 
szinte kivétel nélkül kötet formájúak, de van kata
lóguscédula formában Is, az állomány ellenőr
zésére és a példánynyilvántartás céljára ez Is 
megfelel.)

4. Az állományellenőrzós célja:
- a raktárakban, a segódkönyvtárakban és 

az olvasótermekben lévő állomány számbavétele 
autopszia alapján,

- a raktárakban lévő példányok és a kihe
lyezett példányokra vonatkozó adatok összeve
tése a helyrajzi napló adataival, hiány esetén a hi
ány feltüntetése, többlet esetén a helyrajzi napló
ba a többlet bevezetése,

- a raktárakban új kihelyezési őrjegyek el
helyezése, a régiek kiszedése,

- a számbavétel során észlelt hibák (pl. el
osztások, hibás számozások, levált címkék, stb.) 
megszüntetése,
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- az ellenőrzés során hiányzó raktári pél
dány helyére hiányőrjegy elhelyezése,

- az egyes számsorok végéről készült új 
helyrajzi naplókba a póldánynyilvántartási adatok 
bevezetése,

- kötésre, vagy javításra szoruló kötetek 
esetében ennek bejegyzése a helyrajzi naplóba,

- az állományellenőrzés végén a hiányok 
kigyűjtése, megjelölve, hogy a kötet honnan hi
ányzik,

- megfelelő statisztikák elkészítése,
- az állományellenőrzés után az állomány 

folyamatos példánynyllvántartására szabályzat 
kidolgozása.

5. Az állományellenőrzós munkamenete.
Az állományellenőrzés a raktárból kihelye

zett kötetek összeírásával kezdődik, összeírásra 
kerül valamennyi segédkönyvtárba és olvasóte
rembe, valamint egyes osztályokra egyéb célból 
kihelyezett kötet. Az összeírásra vonatkozóan 
szabályzat készül mind a segédkönyvtári, mind 
az olvasótermi összeírást illetően. A részletekre Itt 
nem kitérve, összeírásra csak a leltárba vett és 
feldolgozott, tehát raktári jelzettel rendelkező mű 
kerülhet. (Ez azt Jelenti, hogy a segódkönyvtárak- 
ban és olvasótermekben jelenleg elhelyezett, de 
leltári számmal és raktári Jelzettel nem rendelkező 
kötet nem kerülhet összeírásra. Ezt a kötetet az 
összeíráskor helyéről le kell emelni, sorsáról a re
víziós bizottság dönt. Kivételt képez az a Jelentős 
mennyiségű periodika, ami az olvasótermi sza
badpolcon esetenként még tulajdonbélyegzővel 
sincs ellátva, leltárba sincs véve és jelzete sincs. 
Ezeknél Javaslom, hogy az olvasószolgálatnál lé
vő nyilvántartás alapján a tulajdonbélyegző és a 
Jelzet kerüljön az összeírás előtt a kötetekbe, és a 
jelzet alapján történjen meg az összeírásuk abból 
a gyakorlati megfontolásból, hogy a periodikák 
állományellenőrzóse Idejében ne kelljen minden 
olvasóterembe kihelyezett kötetet Ismételten 
kézbe venni. Ez a megoldás vitatható, a döntés
hez további megbeszélés szükséges.) Az össze
írás űrlapon történik, amelynek rovatai: az össze
írt mű helye (a segédkönyvtár, vagy olvasóterem 
kódszáma + a helyiség száma), a mű raktári Jelze
te, a címoldalról a mű címének első két szava, a 
mű kötetszáma, olvasótermekben a könyv szak
száma.

Az így felvett adatok számítógépbe kerül
nek.

A gép első termékeként ezeket az adatokat 
kiírja, így rendelkezésre áll minden segédkönyv- 
tár és olvasóterem "helyrajzi napló"-ja. Vala
mennyi segédkönyvtári és olvasótermi lista ada
tait összerendezve a számítógéppel elkészül egy

olyan lista, amely valamennyi számsort különvá
lasztva és azon belül növekvő számrendben tar
talmazza a kihelyezett műveket, minden műnél 
közölve, hogy mely kódszámmal jelzett segéd- 
könyvtárban, illetve olvasóteremben van belőle 
példány.

Ezt a listát és a helyrajzi naplót kapja kézbe 
a raktárban az ellenőrzést végző brigád, és a rak
tárban a polcnál ennek alapján végezheti el az el
lenőrzést, állapíthatja meg az egyezést, vagy elté
rést a raktár, a lista és a helyrajzi napló bejegyzé
sei között. A számítógép az előbb említett, össze
rendezett listájának adatait öntapadós címkére is 
kinyomtatja a listának megfelelő sorrendben. Az 
ellenőrzést végző brigád ezt a címkét egy eddig 
is használt kihelyezési őrjegyre ragasztja, ez kerül 
a mű jelzetének megfelelő helyre a polcon. Ha 
több régi kihelyezési őrjegy van a polcon, azokat 
leszedi, mert az új kihelyezési őrjegy minden ki
helyezési adatot tartalmaz. Minden kihelyezett kö
tetbe az összeírás alkalmával, minden raktári kö
tetbe az ellenőrzéskor be kell ütni az állományel
lenőrzós megtörténtét Igazoló, ún. revíziós bé
lyegzőt. Ha az állományellenőrzós után bélyegző 
nélküli kötet kerül elő, annak ellenőrzését utólag 
kell elvégezni.

A raktárban folyó ellenőrzés folyamán hely
rajzi kötetenként ki kell gyűjteni a hiányokat, 
részletezve, hogy honnan hiányzik a mű, és el kell 
készíteni a kívánt statisztikát (darabszám, álla
pot). Az állományrevízió raktárakban történő 
munkafolyamatára is részletes szabályzat készül.

6. Az állományellenőrzés munkaszervezete.
Az állományellenőrzést ún. revíziós bizottság 

Irányítja.
A kihelyezett művek összeírását és a raktá

rakban folyó állományellenörzóst 2 főből álló bri
gádok végzik. Fontos, hogy a brigádok egyik tag
ja az OSZK feldolgozó munkáját Ismerő, Jó könyv
táros legyen.

A segódkönyvtárakba és a különgyűjtemó- 
nyl olvasótermekbe kihelyezett művek összeírá
sa az érintett osztályok munkatársainak feladata. 
A VII. szinti olvasótermek anyagának összeírásá
hoz az Olvasószolgálati osztály munkatársai mellé 
a nagy mennyiség miatt segítőkre van szükség. 
A munkát Itt is az osztály vezetője irányítja. A se
gódkönyvtárakba és a különgyűjtemónyi olvasó
termekbe kihelyezett anyag összeírása nem je
lenthet különösebb gondot, munkaidőben, III. az 
olvasótermek nyilvántartása alatt is végezhető. 
A VII. szinti olvasótermek anyagának összeírása 
nyitvatartási időben nem végezhető. Az összeírás 
munkaidő-szükséglete csak próbamunka után 
tervezhető. Az biztosra vehető, hogy a szükséges
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időtartamra az olvasótermek nem zárhatók be. 
így olyan megoldás kínálkozik, hogy például va
sárnap és hétfőn délelőtt jelentősebb létszámú 
munkatárssal végezzük ezt a munkát, többletdíja
zás mellett. A kihelyezett művekről készült listák 
feldolgozásához számítógépes technikát kell biz
tosítani! Az egyes számsorok végén hiányzó 
helyrajzi naplókat el kell készíteni!

A raktárakban történik az állományellenőr

zés. Ennek időigénye valamivel kevesebb lesz, 
mint az 1965-ben végzett állományellenőrzéskor 
volt, mert ez alkalommal kevesebb munkafolya
matot kell elvégezni. így brigádonként naponta 
kb. 1.000 kötet ellenőrzésére kerülhet sor.

Ez a munka megfelelő szabályozás mellett a 
könyvtár nyitva tartása alatt is végezhető.

óvári Sándor

Takarékosság a Nyomdaüzemben 2.

A Rlsograph 6300 típusú, digitális 
sokszorosítógép bemutatása

1993. augusztus 23-án üzembe helyeztünk a 
Nyomdaüzemben egy Rlsograph 6300 típusú, di
gitális sokszorosítót. A gép konstrukciója hazánk
ban még nem megszokott, de rohamosan terjed. 
Becslések szerint már kb. 1000 db ilyen konstruk
ciójú gép üzemel hazánkban, az általunk vásárolt 
géptípusból Is közel 100 db lehet itthon, pedig ez 
a típus még nincs egyéves!

Sokszorosítási elve a következő: az eredetit 
letapogatja egy 400 dpi felbontású scanner, digi
tális jelekké alakítja. Ha van az Illetőnek tervező
táblája (nekünk nincs), akkor az eredetivel Itt 
számtalan művelet végezhető. Pl.: raszteres fotó 
és szöveg szétválasztása, egyes részek negatív
ba forgatása, csak egyes szövegrészek betűinek 
változtatása, stb. A digitális Jelek alapján a lézer 
kilyukaszt egy mesterfóliát. A mesterfólia automa
tikusan rákerül egy finom szitával burkolt dobra, 
amelyben folyékony festék van. A festék a szitán 
mindenhol átcsorog, de a fólián csak ott jut át, 
ahol lyuk van. A fólia a papírral érintkezik, így ké
szül a nyomtatvány. Új nyomóforma készítésekor 
a régi fólia helyét átadva az újnak, automatikusan 
bekerül a használtfólia-gyűjtőbe. Az itt leírt folya
mat 35 másodpercet vesz Igénybe.

Az első nyomat alapján a nyomat oldal és 
magassági irányban +-1 cm-t állítható. A gép ma
ximálisan A/3 méretű nyomatot tud készíteni. Mó- 
retváltoztatásra 3 nagyítási és 4 kicsinyítés) foko
zat szolgál.

Lehetséges a feketén kívül sárga, kék, zöld, 
vörös és barna színű festék használata Is, de mi
vel a dobban van a folyékony festék, ez csak úgy

lehetséges, ha van cseredob. (Nekünk, sajnos 
nincs, pedig számtalan esetben már jól jött volna!)

Bár külsejében hasonlít a fénymásolóhoz, 
nem az. Valahol a fénymásoló és a nyomógép kö
zött helyezkedik el. Használatának előnyei:

- kezelése viszonylag egyszerű;
- rendkívül gyorsan készíthető el a nyomó-

fólia;
- a nyomófólla olcsó;
- nyomássebessége a kisofszet gépekkel 

közel azonos;
- napi karbantartást, gópmosást nem Igé

nyel;
- a beigazításl Idő minimális.
Hátrányai:
- 400 dpi felbontás nem ad igazi nyomdai 

minőséget (az OSZK-ban használt lézernyomta
tók 300 dpl-sek);

- a folyékony festék lassan szárad, ezért tó
nusok, képek csak lehúzódás mellett nyomtatha
tók vele;

- nem minden papír alkalmazható hozzá;
- drága a különleges festéke.
Csak alacsony póldányszámok nyomtatha

tók vele gazdaságosan. A Rlsograph A/3 költsé
gei a következők:

Nyomólemez: 50,- Ft/db
A/3 nyomatra eső festék: 0,47,- Ft
Gépkarbantartás: 7.800,- Ft/hó
Amortizáció: 188,6,- Ft/óra
Vegyszer nem szükséges hozzá.
Lemez(fólla)készítésl Idő 35 sec.
Gópmosás nincs.
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Amennyiben egy 200 oldalas A/4-es kiad
vány önköltségét számoljuk, a három eredmény 
grafikusan ábrázolva a jobb oldalon látható.

Megállapítható, hogy alacsony póldányszám- 
nál a Risograph-fal történő sokszorosítás a legol
csóbb!

Azóta már néhány kiadvány ezzel a techno
lógiával készült: Új Periodikumok, Makszab, KIK, 
stb.

A KIK című kiadványnál csak az anyagban 
elért megtakarítás közel 100.000,- Ft. Tehát, ha 
100%-ig le tudnánk terhelni a gépet (megfelelő 
kiadványok), akkor másfél év alatt megtérül a 
gép!

Ezek az adatok csak A méretű munkák ese
tén érvényesek, B/5 méretű kiadványnál csak 
350 példány alatt gazdaságosabb.

Burány Tamás

A/4 alakú 100 oldalas nyomtatvány 
önköltségi ára kötészeti feldolgozás nélkül

őr (Í993. októberi áron)

100 200 300 400 500 600 700 600 900 1000 pld

1 = Sokszorosítás Agfa copyrapid lemezről
2 = Risograph sokszorosítás
3 = Sokszorosítás pauszról készült Mikrolln lemezről

"Lehetetlen" kapcsolatok "lehetetlen" időkben

A Hungarlka Dokumentációs osztály szoros 
kapcsolatban áll a határon kívüli magyarokkal. 
Ennek bizonyítóka, hogy nemrég megkeresték 
osztályunkat a vajdasági magyarok, akik a nehéz 
idők ellenére egy csodálatos feladatra vállalkoz
tak: heroikus munkába kezdtek, és elszánták ma
gukat arra, hogy bemutatnak mindent, ami az ot
tani magyarság múltjával, Jelenével és jövőjével 
foglalkozik. A magukkal hozott könyvek, ame
lyek 1991 és 1992 között készültek a Soros Ala
pítvány anyagi támogatásával, egytől egyig a "Ju
goszláviai Magyar Művelődési Társaság Kis
könyvtára" c. sorozatban Jelentek meg.

Ezek közül emelek ki néhányat, amelyekkel 
az OSZK állománya is gazdagodott.

Rövid ismertetőm címét Dr. Bosnyák István 
könyvétől kölcsönöztem, mert ezt találtam leg
megfelelőbbnek annak a feladatnak a Jellemzé
sére, amire a vajdasági magyarok vállalkoztak.

Dr. Burány Béla "Emberek, sorsok, balladák" 
c. könyvének tartalmát már az alcím elárulja: "így 
éltünk Dél-Pannónlában". Nehéz eldönteni, hogy 
néprajz-e ez az írás, vagy szociográfia? Olvasha
tunk benne balladákról, dalokról, legendákról, 
emberi sorsokról. Maga a szerző, aki az Interjúk 
közlésénél hűen megőrzi a beszélők dialektusát,

így írja meg, miről szól a műve: "A mi életünkről. 
Arról, hogy ... valahogy így éltünk Dél-Pannóniá- 
ban... Persze, hogy nem úgy, ahogy szerettünk 
volna..."

Néprajzi, művelődéstörténeti értékű könyv 
Mojzes Antal "Bajmok művelődési krónikája" c. 
munkájának első kötete és Pataky András "Bara
nya titkokat rejtegető földrajzi nevel" c. munkája. 
A Néprajz, folklór, népköltészet sorozaton belül 
számomra Lábadi Károly "Meg vagyok ón búval 
rakva" c. könyve a legérdekesebb; tartalmazza 
annak a naplónak és feljegyzéseknek a hányó
dását, előkerülésük történetét, amelyeket Ács 
Gedeon - a XIX. századi Baranya Ismert személyi
sége, szabadságharcos, utóbb Kossuthtal emigrá
cióba kényszerült lelkész - írt korának drávaszö- 
gl népéletéről.

Silling István Kapuszinai tájszótára beve
zetéséből tudomást szerzünk arról, hogy a Jugo
szláviai magyar nyelvjárások kutatása, számba
vétele már az 1940-es években elkezdődött. 
E kötet anyagát 1979 és 1982 között gyűjtötte a 
szerző. Mivel a kapuszinai nyelvjárás a szerző 
"anyanyelvjárása", a szótárazott szavakat maga 
értelmezi. A Kapuszinai tájszótár főként tájsza
vakkal és. a szókészlet tájra Jellemző Jelen-
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tóseinek kibontásával gazdagítja a magyar táj
nyelvek tárát.

Az "Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia" c. 
sorozatban két könyv jelent meg: Győré Géza 
"Fehér Ferenc - Bibliográfiá“-jának első része és 
Thomka Beáta "Prózatörténeti vázlatok" c. mun
kája.

A Fehér Ferenc (1928-1989) bibliográfiájá
nak első 358 tétele magában foglalja az író önálló 
köteteit, műfordításait, szerkesztői és válogatói 
munkáit, valamint a róla szóló szakirodalmat. 
A könyvek leírása az érvényben levő ISBD bibli
ográfiai szabvány szerint készült. Szerkesztése 
során arra törekedtek, hogy a "tanulótól a kutatóig 
mindenki megtalálja benne a keresett Informáci
ót". A készülő második kötet kb. 3000 tételt szám
láló cikkbibliográfiát tartalmaz.

A Jugoszláviai magyar irodalom közópgene- 
ráclójának kiemelkedő személyisége, Thomka 
Beáta irodalomkrltlkus arra vállalkozott, hogy ele
mezze a két világháború közötti Időben létrejött

jugoszláviai magyar "elbeszélő" irodalmat. Művé
ben tárgyalja a korszak novellatermósóben fellel
hető novellatípusokat, stílusirányokat, és külön- 
külön vizsgálja a korszak novelláinak {Szirmai 
Károly, Majtenyi Mihály, Herceg János, Sinkó Er
vin, stb.) irodalmi alkotásait. Ahogy maga Thomka 
Beáta nyilatkozik művéről: A "Prózatörténeti 
vázlatok adalékok e kultúra múltjához..."

Két verseskötet, Cs. Simon István: Városo- 
dás, és Piliniszky János "Kráter" c. kötete is meg
jelent, utóbbi tükörben nyomtatott, párhuzamos 
fordításban. A versek válogatása és fordítása Hor
váth Ottó munkája, mely a fordító jó ízlésére és Pi
linszky költészetének kiváló Ismeretére vall.

Várjuk a folytatást, és azt a bókét, amely le
hetőséget ad majd arra, hogy a vajdasági magyar 
értelmiség teljesíthesse vállalását. Figyelmünkkel, 
műveik Ismeretével támogathatjuk törekvéseiket 
- ezt a célt szolgálta rövid ismertetőm.

Hargitai né Sz. Rajna

*

Magyar könyvtárosok és könyvkereskedők 
tanulmányútja Dániában

A koppenhágai Királyi Könyvtár, a Dán 
Könyvkereskedők Országos Szövetsége, vala
mint a Felnőtt-továbbképző Iskolák Szövetsége 
szakmai közreműködésével 1993. október 18- 
24. között magyar könyvkereskedők és könyv
tárosok látogattak Dániába.

A közművelődés, a szűk elit helyett a széles 
tömegek művelésének gondolata Dániában a 18. 
századra nyúlik vissza, és Grundtvlg papköltő ne
véhez fűződik. Az egész életen át tartó, folyama
tos önművelés általa meghirdetett programja ve
zetett a dán népfőiskolák kialakulásához. A moz
galom megteremtette a maga Irodalmát, ezek 
gyűjteményei jelentették a dán közművelődési 
könyvtárak alapját. Sem a bürokratikus államgé
pezethez, sem a politikához nem kötődtek, ha
nem a szó szoros értelmében alulról építkező, 
polgári kezdeményezésként jöttek létre. Az 1905- 
ben alakult Dán Könyvtáregyesület tevékenysé
ge annyira eredményes volt, hogy a parlament 
már 1920-ban elfogadta az első könyvtári tör
vényt, amely biztosította a könyvtárak önállósá
gát és zavartalan fejlődését. Az 1964-es közmű
velődési könyvtári törvény előírja, hogy minden

önkormányzat köteles egyedül, vagy más önkor
mányzatokkal együttműködve közművelődési 
könyvtárat fenntartani mind a gyermekek, mind a 
felnőttek számára szolgáló részlegekkel.

A hatvanas évektől kezdve a dán könyv
tárak fejlődése folyamatos és látványos: 1961- 
ben a felnőtt könyvtárlátogatók a népesség 20%- 
át tették ki, 1976-ban az arány a felnőtteknél már 
48%, a gyermekeknél 70-80%, az 1987-es sta
tisztika szerint pedig már a felnőtt lakosság 64%- 
a könyvtárhasználó.

A dán könyvtári rendszer három részből te
vődik össze:

1. közművelődési könyvtárak 
(száma: 275 + 14 megyei könyvtár);

2. tudományos könyvtárak 
(száma: 600);

3. iskolai könyvtárak 
(száma: 1700).

Az 1994. január 1 -jótői érvénybe lépő új köz
művelődési könyvtári törvény "újdonsága", hogy 
a 14 megyei könyvtár finanszírozását a megyei 
önkormányzatoktól az állam veszi át. Ennek célja, 
hogy a megyei könyvtárakat még Inkább alkal-
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mássá tegye a megyében végzett szolgáltatások 
koordinálására, ugyanakkor javítsa a megyei 
könyvtárak és a tudományos könyvtárak együtt
működését.

A közművelődési könyvtárak gépesítése a 
60-as évek második felében kezdődött. 1980 óta 
működik BASIS nevű adatbázisuk, amely egye
bek között kb. 900.000 dán és külföldi könyv, va
lamint időszaki kiadvány bibliográfiai adatait tar
talmazza. 1100 terminálon keresztül kb. 180 
könyvtári rendszer használja. Ez tartalmazza a 
Dán Nemzeti Bibliográfiát is.

A BASIS-tól függetlenül Jött létre az ALBA, a 
tudományos könyvtárak automatizált rendszere. 
A dán könyvtáros társadalmat ma leginkább fog
lalkoztató, nagyszabású program, a DANBIB egy
séges rendszerbe kívánja összehozni e két külön 
rendszert.

Több különféle, régi és új, kisebb és nagyobb, 
hagyományos és extra szolgáltatásokat nyújtó 
közművelődési könyvtár meglátogatása mellett 
számomra a legnagyobb élményt a koppenhágai 
Királyi Könyvtár és az arhusl Állami Könyvtár Jelen
tette. A Királyi Könyvtár 1653-ban alakult meg, de 
csak 1793-ban vált nyilvánossá. A kb. 1700 óta lé
tező kötelespéldány-beszolgáltatás révén a Dáni
ában kiadott, valamint a Dániáról megjelent köny
vek legteljesebb gyűjteménye: 4,2 millió könyvet,

MEGJELENT

Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ

Példatár
az időszaki kiadványokban megjelent 
részdokumentumok (cikkek) 
bibliográfiai leírásához

Budapest
1993

időszaki és sorozati kiadványt, 4500 ősnyomtat
ványt és 40.000 kötet hírlapot, emellett kézirato
kat, kottákat, audiovizuális és grafikai dokumentu
mokat, térképeket és pamfleteket tartalmaz.

1884-ben leégett a dán Parlament épülete, 
komolyan veszélyeztetve a közelben levő Királyi 
Könyvtár gyűjteményét. Ez érlelte meg azt az el
határozást, hogy - Koppenhágától viszonylag tá
vol - egy másik nemzeti könyvtárat hozzanak lét
re. A Koppenhágában őrzött 2 kötelespóldány 
egyikét áttették Árhusba, 1902 óta pedig az arhu- 
si Állami Könyvtár is részesül kötelespéldányban. 
Ennek eredményeképpen Dánia második legna
gyobb tudományos könyvtárává vált, bizonyos 
területeken pedig a legteljesebb gyűjteményt 
képviseli: itt van az ún. Nemzeti Hírlapgyűjtemény, 
valamint az újságkivágatok Gyűjteménye.

1985-ig a könyvtárközi kölcsönzés országos 
központja a Királyi Könyvtár volt, 1985-ben ezt a 
szerepet is az arhusi Állami Könyvtár vette át. 
Ugyanő a gazdája a skandináv könyvtárak kö
zötti könyvtárközi kölcsönzésnek is. Évente kb. 
60.000 kérést gondoz. A kérések nagy részét 
dán, skandináv, német, angol, francia és USA 
könyvtárak teljesítik. A kölcsönzés a kérő számá
ra ingyenes, a másolatért pedig - terjedelemtől 
függetlenül - 50 dán koronát fizet a megrendelő.

A hétfőtől vasárnapig tartó tanulmányút hiva
talos programja a következőket tartalmazta: Dán 
Könyvtáros Szakszervezet, D$n Könyvtári Köz
pont (itt készül a Dán Nemzeti Bibliográfia nagy 
része), városi és megyei közművelődési könyv
tárak, a két nemzeti könyvtár, egy könyvkiadó, 
egy felnőttoktatási központ, végül egy könyvke
reskedés és különleges értékkel bíró antikvári
um, amelynek tulajdonosa a dán könyvszakma 
nagy öregje, kétlábon járó enciklopédia.

A hivatalos program mellett a többiről csak 
címszavakban: a wonderful Koppenhága elegáns 
sétálóutcájában a 2 “C "melegben” éneklő orosz 
pár, a királynő palotája előtt posztoló, mosolygó 
gárdisták, a szerencsére jól fűtött templomok, a 
koppenhágai Parlament barátságos egyszerűsé
ge, a helslngöri várban kóborló Hamlet szelleme, 
egy Monet kiállítás, és legfőképpen a kérdéseink
re mindenütt türelmesen válaszoló, barátságos és 
készséges dán vendéglátók.

A profi módon szervezett és lebonyolított út a 
Demokrácia Alapítvány segítségével valósulhatott 
meg. Maradandó élményt nyújtott számomra dr. 
Szlra József és lánya, Margit tolmácsolása és Dá- 
nla-lsmerete. Hétfőtől vasárnapig a lehető legtöb
bet ismertünk meg Dániából, és egymás számára 
Is Ismerősökké váltunk a magyar kollégákkal.

Kürti Lászlóné
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kiállít a s

Az ideális könyvkötő
Kamarakiállításra jöttünk össze, hiszen ez a 

kis kiállítás mindössze három vitrinből és négy 
tárlóból áll. De csak méretében kicsi, jelentőségé
ben és szellemében nem, mert ennek a most 
megnyíló kiállításnak a könyv és készítői a fősze
replői. Tehát egyrészt a könyv, az emberi gon
dolatok anyagiasult megjelenítője, másrészt a 
könyvkészítés folyamatának résztvevői: a papír
készítőtől a könyvkötőig, a könyvkötő-aranyozó- 
ig. A könyv akkor van kész, amikor bekötötték. 
Az angolok valamely munka végső kidolgozását 
finishingnek mondják, s a könyvkötósben ezen 
ők az aranyozást értik (az aranyozó a finisher), a 
németben a kézi aranyozás szakembere a Ver- 
golder, ugyanez a franciában doreur, aki náluk 
gyakran nem azonos a könyvkötővel, s ha mégis, 
akkor a francia könyvkötő hangsúlyozza, hogy ő 
relieur & doreur egy személyben.

Röviddel ezelőtt zárták be a Széchényi 
Könyvtárban a "Könyvtárgyak" c. kiállítást. A kiál
lítók azt vallották, hogy ők ’művészkönyvet’ hoz
nak létre. Ennek lényege, hogy a művészkönyvet 
a vizualitás, és nem a tartalom felől közelítik meg. 
Ezeket önálló műtárgyaknak tekintették, esztéti
kai értéket hordozó plasztikának. A művésznek 
joga van ehhez, de számomra ezeknek aligha 
volt köze a könyvhöz. A könyv alakú tárgy nem 
könyv, ha önálló műtárgy, akkor elvesztette funk
cióját. A XX. század könyvkötői közül sokan mű
vészi alkotást akarnak létrehozni, amikor egy 
könyvet bekötnek. Minden kézi kötés egyedi, s ha 
jól van megcsinálva és méltó tartalmához, akkor 
alkotás. Számára ezt nyújtja az ideális könyvkötő. 
A modern könyvkötőművészetből is e falak kö
zött kaptunk ízelítőt 1986-87-ben egy Hollandiá
ban élő hazánkfiától.

Világszerte gyakran rendeznek kötéskiállí
tást. Az egyik most március végén zárta kapuit 
Schwelnfurtban, s a kiállítás igazán pompás kata
lógusának bevezetőjében Manfred von Amim, 
idézve a franciák egyik legnagyobb, XX. századi 
könyvkötőjét, Pierre LegrainX, felteszi a kérdést, 
hogy vajon ki tartja ma még a kötést a könyv ke
retének, ki látja benne a könyv arculatát (szak
nyelven frontlspiece)? E szóban benne van a latin 
frons, a homlok, úgy is, mint a karakter kifejezője. 
Az a könyv, amely méltó e büszke névre: könyv,

karakterisztikus kell legyen, s a hozzá illő kötés 
nem lehet más. Az ideális könyvkötő sem érheti 
be kevesebbel, amikor egy könyvet beköt. A kö
tésnek adjon jelleget, kifejezést. Csak így teszi 
teljes értékűvé a könyvet. Az 1987-es frankfurti 
kötéskiállítás címe egyenesen ez volt: A könyvek 
arca (Das Gesicht dér Bücher). Én is ezt vallom: a 
kötés a könyv arca, s ezt az arcot formázza a 
könyvkötő.

Fametszet a könyvkötő műhelyről Jóst Amman 1588-ban 
megjelent ’Kartenspielbuch" c. könyvéből
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Ez a kiállítás ideális helyen, egy könyvtárban, 
méghozzá a Nemzeti Könyvtárban kapott helyet. 
Az olvasó, amikor könyvtárba megy, könyvet 
akar kézbe kapni, s talán sohase gondol arra, 
hogy az hogyan is készül? Itt most a vitrinekben 
kap valami fogalmat a papírkészítésről, láthat 
egy valódi merítőszitát vízjellel, a második vitrin
ben kötéshez és a könyv előzékéhez használt 
kézi festésű keményítős és márványozott papíro
kat, a harmadikban fűzőállványt, fűzésmintákat, 
ereszreverést, filótákat, aranyozókószletet és 
prést. A tárlókban különféle bőr-, pergamen- és 
textil- (selyem és bársony-) kötéseket, s a negye
dik tárlóban - a rendezők szándéka szerint - a 
könyvek kapcsai és veretei keltik fel az érdeklő
dést.

Czuczor-Fogarasi 1865-ben megjelent ma
gyar nyelv szótárában a könyvkötő az az "iparos, 
ki akár kéziratokat, akár nyomtatott papíríveket 
öszvefűz, s különféle borítékokkal ellát." A 
könyvkötés pedig egyszerre jelenti a munka fo
lyamatát és annak termékét. Goethe azt mondja: 
"Mert a kötés úgy tartozik a könyvhöz, mint a ruha 
az emberhez. Az ember először csak ebből látja, 
hogy valóban létezik." (Denn dér Einband gehört 
zum Buch wie das Kiéld zum Menschen. Mán sieht 
aus ihm erst, daB es in sich wirklich besteht). A hí
res Hans Sachs egyebek mellett a könyvkötőről is

írt egy szép rigmust, de olyan hasonlatot, mint 
Shakespeare, - senki. Engedjék meg, hogy őt 
idézve zárjam szavaimat.

Capuletnó a Júlia kezét megkérő nemes Pa
risról azt mondja leányának, hogy Júlia az esté
lyen olvasson "gyönyört [a fiú] arcának könyvi
ből", majd kicsit lejjebb így folytatja:

A szerelem e könyve még kötetlen]
Szebbé leend, hozzá illő kötetben.
Mert úgy illik, mint vízbe a halak:
A szép belsőhöz a szép kül-alak.
A könyv is úgy szép: arany foglalatját
Ha szép arany kötésben tartogatják.

(Szász Károly fordítása)

(This precious book of lőve, this unbound 
lover,

To beautify him only lacks a cover.
The fish lives in the sea; and ’tis much pride
Fór fair without the fair within to hide.
That book in many’s eyes doth share the 

glory
That in gold clasps locks in the golden story.
Shakespeare, Romeo and Juliét.

Act.1, scene III, 87-92)

Rozsondai Marianne

*

Erkel Ferenc az ex libriseken
Az ex libris egyik jellemző műfaji követelmé

nye, hogy valamilyen módon utalnia kell a meg
rendelő egyéniségére, kedvteléseire, stb. Többek 
között ez megvalósulhat úgy is, hogy az ex libris 
közvetlenül (vagy közvetve) tükrözi a tulajdonos 
vonzódását a tudomány, vagy a művészet szá
mára kedves területeihez, vagy egy-egy jeles 
képviselőjéhez. Nem véletlen tehát, hogy a zenei 
motívumok (hangszerek; zeneszerzők, előadó
művészek portréi, stb.) gyakran megjelennek a 
könyvjegyeken. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy az elmúlt évtizedekben a zenei vo
natkozású ex librisekből több hazai és külföldi ki
állítást is rendeztek. És az sem véletlen, hogy a 
zenekedvelő hazai exlibris-gyűjtők számára több 
olyan lap Is készült már, amely Erkel Ferenc em
lékét idézi fel. E többnyire portré ex librisek közül 
említésre méltó Nagy Zoltán (1921-1987) grafi
kusművésznek, a Pénzjegynyomda egykori mű
vészeti Igazgatójának Pittmanné Mlkó Ildikó ré- 

Kőnig Róbert linómetszete szere készített rézmetszetű lapja, a kiváló cseh

18



grafikusnak, Pavei H/avatynak Kendermann Je 
nő számára készített, dombornyomással kombi
nált rézkarca, és a hazai könyvjegyművészet 
nesztorának, Fery Antalnak fametszetű emlék
lapja.

Ezt - legalábbis, ami a mennyiséget illeti, - 
tekintve különösen örvendetes, hogy idén jelentő
sen megnőtt az Erkel Ferencet idéző ex librisek 
száma. Az érdem a gyulai Dürer Társaságé, 
amely az Erkel emlékév alkalmával nemzetközi 
exlibris-pályázatot hirdetett. A pályázatra 26 kül
földi és 26 hazai alkotó összesen 102 ex librist 
küldött be. A beérkezett eredeti grafikákból ren
dezett kiállítást Erkel Ferenc születésének évfor-

Sárkány Győző szitanyomata

dulóján, november 7-én nyitották meg a gyulai 
Dürer Teremben, s ekkor került sor a díjkiosztóra 
is. Első díjat nyert Sárkány Győző, másodikat Kö- 
nig Róbert, harmadikat Simo Hannula (Finnor
szág). A zsűri ezenkívül még 12 különdíjat is ki
osztott.

A sikeres tárlat látványosan bizonyította a 
könyv szeretetétől és megőrzésétől elválasztha
tatlan ex libris művészet sajátos kifejezési lehető
ségeit, a hagyományaiban is (portróábrázolás, il
lusztratív megközelítés) megújuló változatossá
got. És persze azt is, hogy Erkel Ferenc életműve 
sok művészt mozgósított itthon és külföldön 
egyaránt, különösen Romániában, ahonnan nyolc 
magyar grafikusművész küldött lapot - köztük a 
temesvári Kazinczy Gábor, akinek néhány esz
tendeje önálló kiállítása is volt könyvtárunkban.

Sár ősi Csaba (Kézdivásárheiy) 
rézkarca

A bemutatott könyvjegyek (ha már kiállítá
sukra nem is volt lehetőség) közvetlenül kapcso
lódnak az OSZK Erkel Ferenc emlékkiállításához, 
s egy hasonló alkalommal bizonyára teljesebbé 
tehetik azt majd.

Arató Antal

Kazinczy Gábor (Temesvár) 
rézkarca
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Egressy Emlékkiállítás Túrkevén

ti'
Egressy Béni.

1993. szeptember 17-ón nyitotta meg kapuit 
az első zeneiskola Túrkevén. Ez az önmagában 
örvendetes hír talán el sem Jutott volna a Híradó 
olvasóihoz, ha az eseménynek nem lenne köze a 
Széchényi Könyvtár gyűjteményéhez. Szeptem
ber első napjaiban keresett meg a Finta Múzeum 
igazgatónője, dr. Örsy Julianna azzal a kéréssel, 
hogy szeretnék ünnepélyesebbé tenni a zeneis
kola megnyitását a névadó Egressy Bénit bemu
tató kis előadással és kiállítással is. A megnyitóig 
rendelkezésre álló, rendkívül rövid idő lehetetlen
né tette volna egy Igazán érdekes, Egressy Béni
hez méltó kiállítás megszervezését a Széchényi 
Könyvtár munkatársainak rendkívül segítőkész 
hozzáállása nélkül. Bár Egressy műveit tartalma
zó, nyomtatott kotta munkahelyemen, a Zenetu
dományi Intézetben szép számmal található, csu
pán ezekből összeállítva meglehetősen egysíkú 
kiállítást rendezhettünk volna. A Liszt Ferenc Em
lékmúzeum gyűjteményéből Is csak nyomtatott 
kottaanyagot kölcsönözhettünk. A Széchényi

Könyvtár Zeneműtára azonban rendelkezik Eg
ressy műveinek korabeli kézirataival és néhány 
autográf kottával Is, a Kézirattár pedig levelekkel, 
Illetve Egressyre vonatkozó egyéb dokumentu
mokkal (temetési iratok, számlák, jegyzékek, stb.) 
Egressy életének fő színtere a Nemzeti Színház 
volt, melynek dokumentumait a Színháztörténeti 
tár őrzi. A tárak vezetőinek engedélyével és a 
munkatársak megfeszített munkájával lehetővé 
vált, hogy néhány nap alatt együtt legyen a kiállí
tás gazdag, sokszínű anyaga. így szeptember 17- 
én a zeneiskolával együtt megnyílhatott a néva
dót bemutató kiállítás Is.

A nyolc tárlót és két nagyméretű tablót meg
töltő anyag végigvezette a látogatót az élet- és 
szakmai pályán egyaránt. A túrkevel közönség 
olyan ritkaságokat láthatott eredetiben, amelyek 
még sohasem szerepeltek nagyközönség előtt. 
Számos - a Nemzeti Színház első időszakának 
vezető színészeit ábrázoló - metszet, kőnyomat, 
fénykép, valamint a korabeli kassal, kolozsvári
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játszóhelyekről és a Pesti Magyar Színházról ké
szült képek mellett ott voltak azok a színlapok is, 
amelyek valamilyen módon kötődtek Egressy 
Béni sokoldalú személyiségéhez. Hol színészként, 
énekesként - kisebb-nagyobb szerepekben -, 
majd testvérével, Gáborral táncosként fellépve, 
később zeneszerzői és fordítói minőségben talál
kozhattunk nevével a plakátokon. Műfordítói te
vékenységéről adtak képet a bemutatott dráma
kéziratok is. Természetesen nem hiányozhattak a 
Bátori Mária, a Hunyadi László és a Bánk bán 
kéziratos súgópéldányai és színlapjai sem, hiszen 
Egressy jelentős mértékben hozzájárult a ma
gyar nemzeti opera megteremtéséhez Erkel első 
operalibrettóinak megírásával.

Épp az Erkel-centenárium miatt nem hagy
hatjuk szó nélkül, hogy egy másik jelentős évfor
dulóról is megemlékezzünk, melyről talán nem 
esett annyi szó, mint amennyit érdemelt volna: 
150 éve, 1843-ban jelentette meg Bartay András 
Vörösmarty versének megzenésítésére kiírott 
pályázatát, s nyerte el az első díjat Egressy Béni 
Szózata, mely egy Ideig Erkel HimnuszáX is 
megelőzte népszerűségében, s máig második 
nemzeti énekünk. A hajdani pályaművek közül a 
második helyezett Thern Károlyét is őrzi a Zene
műtár, mely szintén látható volt a kiállításon.

A nemzetért érzett felelősségéről Egressy 
nem csupán a színház világában, hanem az élet 
színpadán is tanúbizonyságot tett, amikor karddal 
az oldalán állt ki a szabadságharc eszméi mellett.

Sebesülése azonban rövid kényszerpihenőre 
kényszerítette. így születhetett meg Ónodon az a 
- valószínűleg kevesek által ismert - kötet, mely 
51 genfi zsoltár, 8 ének és néhány dicséret meg- 
harmonizálását tartalmazza. A Zeneműtár e kurió
zumot is eredetiben kölcsönözte. A zsoltáros- 
könyv mellett kapott helyet a szintén a szabad
ságharchoz fűződő "Talpra magyar" Egressy által 
megzenésített változatának teljes kórus- és zene
kari anyaga, és a híres Klapka-induló is, mely a 
körülzárt Komáromban hangzott fel először. 
A kéziratos és nyomtatott egyéb kottaanyagot is 
igyekeztünk úgy válogatni, hogy bemutatásukkal 
Egressy kapcsolatait is reprezentáljuk. Ennek 
eredményeként került a tárlókba többek között 
az Anne de La Grangé mák dedikált, a Hollósy 
Kornéliának ajánlott, illetve a Füredy Mihály által 
népszerűsített darabok kottája. Egressy maga - 
halála előtt egy évvel - kottáinak egy részét a 
Széchényi Könyvtárnak ajándékozta és ajánlotta. 
E dedikált példányok közül is sikerült bemutat
nunk néhányat.

A kiállítást egy hónapig láthatta Túrkeve kö
zönsége, s reméljük, hogy az általa kapott élmény 
is segített Egressy Béni szellemiségének befo
gadásában, a múlt században kibontakozó zene- 
és színházművészet történetének megismerésé
ben.

Köszönet érte a Széchényi Könyvtár mindig 
segítőkész munkatársainak!

Gupcsó Ágnes

~ ~ ; ————------------------- ;———;———---------- ;----------*r,—\

MEGJELENT
az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 2. szám:

PAVERCSIK ILONA: A kassai könyvek útja a nyomdától az olvasóig
Bp. 1992. 287 1.

Több száz, a kutatás számára eddig még ismeretlen 18. századi kassai nyomtatványra hívja fel 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 iskolatörténeti, 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.
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A Duna szabályozása

Kiállítás a Térképtárban

Európa második leghosszabb folyója a mint
egy 2.860 km hosszúságú Duna. A folyó minden
kori vízhozamát és vízjárását az Alpokban és an
nak elővidékein lehulló csapadék, III. a hó- és 
gleccserolvadék-víz mennyisége befolyásolja.

A Kárpát-medence vízrajzi viszonyainak 
jobb megértéséhez nélkülözhetetlen a földtör
téneti múlt eseményeinek ismerete. A medencét a 
földtörténeti harmadkorban (pllocón) a Pannon
tenger töltötte ki (kb. 6-12 millió évvel ezelőtt). 
A különböző irányú és mértékű földszerkezeti 
mozgások siettették a tenger visszahúzódását, a 
medence feltöltődósót. Az Ős-Duna a Jelenlegi Is
mereteink szerint már a felső-pllocónben (kb. 2- 
2,5 millió évvel ezelőtt) a Dunántúlon keresztül 
ömlött az akkorra már tóvá zsugorodó Pannon
tengerbe. A harmadidőszak és negyedidőszak 
fordulóján (kb. 0,8-1,2 millió évvel ezelőtt) alakult 
ki a Visegrádi-áttörés, valamint a Kisalföld süllye
dőké is, amely a Dunát a korábbi helyzetéből el
vonva, immár a fenti területekre vonzotta. A ne
gyedidőszak (pleisztocén) középső és fiatalabb 
ideje alatti kéregmozgások után az Ős-Duna a ma 
is ismert völgyének kialakításához fogott, s a ké
sőbbiekben a változó szélességű völgytalpját már 
nem is hagyta el, de medrét Időről Időre áthe
lyezte.

A Duna a magashegységi területekről magá
val hozott hordalékát méretüktől függően a me
derben görgeti, ugráltatva mozgatja, lebegtetve 
szállítja, vagy oldott formában juttatja el a Fekete
tengerbe. A Dévényi-kapunál a Kárpát-medencé
be belépő folyó - sebességéből sokat veszítve - 
hordalékának lerakására kényszerült, így építette 
fel azt a közel 200 m vastagságú kavics horda
lékkúpot, amely ma egyben Európa egyik legna
gyobb édesvízi víztárolója Is. A folyó medrében 
Ercsitől délre csak lebegtetett hordalék mozog, s 
mivel az alsóbb szakaszok mellékfolyói Is csak 
hasonló szemcsenagyságú üledéket képesek 
szállítani, a Duna nem tudta elrombolnl a Vaskapu 
sziklazátonyait.

A Dunán Időről Időre levonuló klsebb-na- 
gyobb árvizek komoly veszélyt Jelentettek az 
alattuk lévő településekre, de a lerakott iszapos 
hordalék termékenyebbé tette a folyó menti föl
deket. Ezért az ott élők életük és vagyonuk vé
delmére lakóhelyeiket lehetőleg árvízmentes ma

gaslatokra építették, vagy mesterséges akadá
lyokkal igyekeztek a víz romboló munkáját meg
fékezni. A XIX. század vízszabályozásokkal fog
lalkozó mérnökei felismerték azt, hogy a Dunát - 
ellentétben az addig alkalmazott gyakorlattal - 
csak egységes szempontok figyelembevételével 
lehet mindenki legnagyobb megelégedésére 
eredményesen szabályozni. A rendezési tervek 
elkészítéséhez a folyóról azonos szempontok 
szerint felvett részletes térképekre volt szüksé
gük. Azért 1823-ban Huszár Mátyás és kis csa
pata először a folyó menti területek háromszöge
lési felmérését kapta feladatul, amelyet követett 
az 1828-ban megindított szintezési térképezés 
Vásárhelyi Pál irányításával. Az árvízvédelem a 
nagyvlzek elleni védekezést, illetve a Jógdugulá- 
sok elhárítását tartotta fő feladatának, míg a hajó
zás állandóvá válása után (1831) a klsvizek ren
dezése Is sürgőssé vált. Ezért a kettős szempontú, 
regulációs munkálatokat a múlt század utolsó év
tizedeiben úgy kívánták megoldani, hogy egysé
ges közópvízl meder mellett a folyó sodorvonala 
állandó helyen maradjon. A szabályozások kez
detén a felmerülő költségeket különböző adókból 
Igyekeztek fedezni, azonban az 1850. évi császá
ri nyílt parancs értelmében csak a hajózást köny- 
nyítő rendezések valósulhattak meg közpénzen, 
az árvízvédelem kiadásait már az érintetteknek 
kellett viselniük.

Végül szemléltetésül néhány adattal szeret
nénk érzékeltetni, hogy Budapestnél egy óv alatt 
mennyi víz folyik el, Illetve milyen tömegű horda
lék mozog a Duna medrében? A fővárosunknál 
elfolyó dunai vízzel (74 km3/óv) évente akár 37 
alkalommal friss vízzel tölthetnónk fel a Balaton 
medencéjét. Ha a folyóból az összes szilárd hor
dalékot kiszűrnénk, ami a mederben évente mo
zog, annak elszállításához - 10 tonnás vasúti ko
csikkal számolva - egy 14.000 km hosszúságú 
vasúti szerelvényre volna szükségünk. Ha a le- 
hordódás sebességét állandónak tételezzük fel, 
úgy 14.000 ezer óv elmúltával fővárosunk és kör
nyéke Jelenlegi tengerszlnt feletti magasságából 
legkevesebb 1-1,2 m-t veszíteni fog.

A kiállítás ez óv december 31-ig a Tár nyit
vatartási Ideje alatt megtekinthető.

Plihál Katalin
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Crnjanski Miloé centenáriuma Magyarországon

Száz óve, 1893. október 26-án Csongrádon 
született Milos Crnjanski, a nagy szerb költő, elbe
szélő, regényíró, esszéista, drámaíró, műfordító, a 
szerb modernizmus megteremtőinek egyike. Vi
haros életének 1977. november 30-án szakadt 
vége Belgrádban.

Szülei már 1896-ban átköltöztek Temesvár
ra, a kis Bécsbe, ahogyan annak idején nevezték 
azt a bánáti várost, és ott fejezte be a szerb tan
nyelvű elemi iskola négy osztályát, valamint a pi
aristáknál a gimnáziumot. 1913-ban Bécsben be
iratkozott az orvosi egyetemre, de hamar abba
hagyta, áttért a bölcsészetre és történelemre. 
Szenvedélyesen rótta a múzeumokat és képtára
kat, ez természetes, mert kiváló festő Is volt. Ez 
időben már megjelentek írásai, főleg versei. Ivó 
Andrió-tyal szerkesztette a "Knizevni jug" című 
folyóiratot; akkor lett tagja a Horvát íróegyesület
nek.

Háború alatt katonáskodott Galíciában, 
Bécsben, Komáromban és Esztergomban. 1919- 
ben érkezett Belgrádba, ahol több lapnál munka
társ volt, III. több lapot szerkesztett. 1923-26 kö
zött Belgrádban volt gimnáziumi tanár. 1926-ban 
a tanári vizsgán írásbeli dolgozatának témája: II. 
Endre Aranybullája volt. A harmincas évek köze
pén és végén diplomáciai szolgálatot teljesített 
Berlinben és Rómában. 1941-ben Londonba uta
zott, és a II. világháború befejezése után ott ma
radt, megízlelve az emigráció keserű kenyerét. 
Végleg 1965-ben tért vissza Belgrádba.

A "Csarnojevlcs naplója" és az "Örökös ván
dorlás" című regények a szerb nép XVII. és XVIII. 
századi történelmének nagy freskói. Ez az a gyöt- 
relmes idő, amikor a Magyarországra Költözött 
szerbek még nem felejtették el a régi hazájukat, 
ám az új hazában még nem találják helyüket, 
hosszú Időnek kell eltelnie, hogy megteremtsék 
maguknak az új élethez szükséges egyházi, tár
sadalmi, kulturális és gazdasági alapokat.

Az űző nyugtalanság és befejezhetetlen ván
dorlások motívumait Crnjanski megismétli a "Lon
don regénye” c. művében, továbbá Itt ír az emig
ránsok hányattatásairól, az idegenség retteneté
ről, az ember belső világának bizonytalanságairól. 
Ez az alkotás is a szerb Irodalom csúcsteljesítmé
nyei közé tartozik. Ha ma élne, bizonyára folytat
ná szomorú elbeszéléseit a mai legújabb és leg
tragikusabb vándorlásainkról.

Jelentős alkotásai között említhetők a "Hi- 
perboreusoknál" és "Embehade" (Követségek), 
"Konak" (Vendégfogadó) és "Maska" (Álarc) c.

drámái, "Egy csepp spanyol vér" c. regénye, "Bo
ka Kotorska" és "Szerelem Toscanában" című út
leírások, valamint "Ithaka lírája" és a "Belgrádi-si- 
rató" gazdag lírája.

Milos Crnjanski életműve átlépte a nyelvi ha
tárokat, Európa és az egész világ kultúrájának ré
sze lett. Legismertebb műveit magyar nyelvre is 
lefordították. Már 1928-ban a "Bazsalikom” c. an
tológiában négy verse jelenik meg. 1937-ben Bu
dapesten Franyó Zoltán fordításában megjelenik 
"Bál” c. műve. Crnjanski a szerbeknek bemutatta 
Adyt. Az Örökös vándorlás első, magyar nyelvű 
megjelenése (1940) után Keresztury Dezső a Nyu
gatban írja, hogy ”... művének alaphangjai is Ady- 
ra emlékeztetnek". Crnjanski azért érthette meg 
Adyt, mert nemcsak olvasta művelt, hanem ala
posan ismerte a magyar életet Is. Crnjanskit, And- 
rlóot és Krlezát nagyon érdekelte a vegyes nem
zetiségű, kevert kultúrájú vidékek sorsának ala
kulása. Crnjanski olyan szerb író volt, aki elfogad
ta és tisztelte a szomszéd népek értékeit és alko
tóit.

Crnjansklnak kétszeresen is vannak magyar 
vonatkozásai, ezért természetes, hogy szüle
tésének századik évfordulóján több rendezvényt 
szerveztünk hazánkban. Csongrád Megye Köz
gyűlése, a Szerb Demokratikus Szövetség, 
Csongrád Város önkormányzata és az Országos 
Széchényi Könyvtár rendezvénysorozatot szer
vezett Budapesten, Szegeden és Csongrádon. 
A Szerb Nemzeti Könyvtár tervezett és kivitele
zett egy fotókiállítást Mlloá Crnjanski életéről és 
alkotásairól, amely megfelel egy "Nagy nyitott és 
illusztrált könyv" gondolatának.

Először Budapesten az Országos Széchényi 
Könyvtárban rendeztünk kiállítást. Szeptember 
24-ón a kiállítás ünnepélyes megnyitójára megje
lent és beszédet mondott Doko Stojlclc, Szerbia 
kulturális minisztere és Mádl Ferenc Művelődési és 
Közoktatási miniszter. Megnyitás előtt a két minisz
ter megtárgyalta @s kicserélte gondolatait, nézeteit, 
a két ország közoktatási, közművelődési, tudo
mányos és nemzetiségi kérdéseiről, illetve együtt
működési lehetőségeiről. Kitűnően kivitelezett és 
reprezentatív helyen rendezett kiállításunknak 
nagy sikere és visszhangja volt. Budapest után a 
kiállítást október 15-ón Szegeden a Somogyi 
Könyvtárban ünnepélyesen megnyitották.

A rendezvénysorozatot október 20-21 kö
zött Csongrádon rendezett Crnjanski tudományos 
ülés zárta. A rendezvényen megjelentek Csong
rád város és megye vezetői, valamint a vajdasági
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kormány vezetői, továbbá a Magyar Iroda
lomtörténeti Társaság által rendezett vándorgyű
lésen részt vevő több száz magyartanár is. Az 
emlékünnepsógen számos magyar és szerb 
egyetemi tanár és kutató tartott előadást Milos 
Crnjanski életéről és munkásságáról. Ez alkalom
mal ünnepélyesen nyitották meg a "Testvéri dipti- 
chon" című kiállítást, és a helyi múzeumban fel
avatták a Milos Crnjanski Emlékszobát, melyet 
közösen szerveztek, a szükséges tárgyakat biz
tosították a csongrádi és vajdasági intézmények 
és hivatalos szervek.

Ezekkel a rendezvényekkel igyekeztünk el
érni, hogy népeink kulturális, tudományos és mű
vészeti híd szerepét töltsék be a szomszédos né
pek között. Tudtuk, hogy ennek legjobb módja, ha 
közös kincseinket, értékeinket ápoljuk, fejlesztjük 
folyamatosan.

Mivel sok pontatlanság van a Crnjanski ma
gyar nyelven megjelent műveiről, különösen a 
kronológiai sorrendben, ezért szeretném ezt tisz
tázni az újvidéki Fórummal együtt elkészített leg
újabb jegyzék segítségével.

1928
Crnjanski négy verse a "Bazsalikom" c. anto

lógiában (Szenteleky Kornél és Debreczeni József 
fordításai)

1937
Megjelenik Crnjanski “Bál" c. műve Franyó 

Zoltán fordításában. Budapest, 1937., Látóhatár
1940
Budapesten megjelenik a Seobe magyarul 

(Örökös vándorlás, Csuka Zoltán fordítása). Új
rakiadás: Újvidék, 1959. Fórum

1957
A StrafUovo első magyar fordítása az újvi

déki Hídban (Ács Károly munkája). A művet ké
sőbb Domonkos István is lefordítja. Szabadka, 
Symposion, 1962. IX. 27.

1959
A Szumatra első magyar fordítása: Bécsi 

Ábel, 7 Nap, 1959. II. 15. Később a vers megjelent 
Lator László (1963), Tolnai Ottó (1965), Csuka Zol
tán (1971) és Ács Károly (1973) fordításában is

1960
Még egy Crnjanski vers első megjelenése 

magyar nyelven: Beteg költő, Ács Károly fordítá
sa. Híd - "A szerb-horvát költészet száz éve" c. 
válogatásában

1961
Crnjanski próza a "Mai jugoszláv elbeszélők" 

c. válogatásban
1963
Megjelent a Lement nap Beogradom ma

gyarul (Lamentáció Belgrádért) Ács Károly fór 
dítása. Híd, 1963. 7-8. sz. Később végleges címe: 
Belgrád-sirató. Jugoszláv költők antológiája. Bu
dapest Móra Ferenc Könyvkiadó a Világ- 
irodalom Gyöngyszeme! sorozatban. Itt találunk 
négy Crnjanski verset Végh György és Lator 
László fordításában

1965-67
A Napjaink éneke /-//. antológiában 

Crnjanski hét verse jelenik meg Ács Károly, Do 
monkos István és Tolnai Ottó fordításában

1967
Budapesten és Újvidéken megjelenik az 

Örökös vándorlás c. műve. Mindkét kötetet Csu
ka Zoltán fordította

1969
A szerb-horvát irodalom kistükre. Buda- 

pest-ÚJvidék. Crnjanski négy versét közli Csuka 
Zoltán, Lator László és Ács Károly fordításában

1971
Csuka Zoltán "Csillagpor" c. fordításkötete 

két Crnjanski verset tartalmaz: Szumátra és Sze
renád.
Az újvidéki Fórum és a budapesti Európa tervezte 
Crnjanski válogatott művei kiadását. A Fórum Ács 
Károlyra bízta a válogatás elkészítését. Terv sze
rint egy kötetben versei és kommentárjai, egy kü
lön kötetben széppróza, és egy másik kötetben 
esszéi és útirajzai jelentek volna meg. Crnjanski 
ragaszkodott a csakis teljes, egész művek kiadá
sához, a terv úgy módosult, hogy először a Lon
don regénye jelent meg.
Az újvidéki Hídban megjelenik egy részlet az "Egy 
csepp spanyol vér" c. regényből (Borbély János 
fordítása)

1972
Crnjanski újvidéki látogatásán megállapodás 

születik a London regénye kiadásáról Ács Károly 
fordításában. A fordítás 1973-ban elkészül, s a 
mű végül a budapesti Magvetővel közösen jelent 
meg a Világkönyvtár sorozatban, Budapest-Új- 
vidék, 1975-ben

1973
A budapesti Európa kiadja a "Csarnojevics 

naplója" c. kisregényt Csuka Zoltán fordításában. 
Megjelenik az eddig legteljesebb válogatás 
Crnjanski lírájából: Ithaka versei Ács Károly ti
zenöt fordítása, id, 1973.12. sz.

1975
A budapesti Élet és Irodalomban (1975. V. 

25.) Göncz Árpád méltatja a London regénye 
magyar fordítását

1979
Megjelenik az "Egy csepp spanyol vér" c. re

génye Csuka Zoltán fordításában
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1985
Ács Károly "Kiásott kard” c. fordításkötete ti

zenkét Crnjanski verset tartalmaz (nyolc vers az 
Ithaka lírájából Szumatra, Szíriek, Strazilovo, 
Be!gr ád-sirató

1993
Ithaka Ács Károly fordításában, Újvidék, 

1993. Fórum Könyvkiadó. Ez a kötet magában 
foglalja Milos Crnjanski csaknem valamennyi ver
ses művét

Urosevics Danílo

Könyvkiállítás Párizsban

Január 22-ón megnyílt, február 19-ón bezárt 
egy könyvkiállítás Párizsban. De még ma is be
szélnek róla. Fejtő Ferenc Is meghatottan említi 
fél óv múltán, mennyire megérintette a kiállítás. 
Annak Idején a Váci utcai kiadóba és könyves
boltba egyaránt benéztek a baloldali elkötelezett
ségű, a népi és a liberális fiatalok: megérkezett-e 
már a Nouvelle Revue Francai se új száma, 
vagy hogy van-e már példány Kovács Imre, illet
ve Szabó Zoltán újabb kötetéből. Vagy csak be
szélgetni mentek a náluk alig Idősebb, kistermetű 
fiatalemberhez, Cserépfalvi Imréhez. Akkor még 
nem sejtették: legenda lesz atyainak nem mond
ható barátjuk, aki kurzusokon felülemelkedve, azt 
a célt tűzte ki, hogy az olvasók újabb és újabb ér
tékes könyveket vehessenek a kezükbe.

A könyvkiadó szellemi katalizátor. Igen, sze
repe mint a folyamatok sebességét megváltozta
tó kémiai anyagoké: gondolatokat tárgyasít és 
folyvást újabbak életre hívását segíti.

A párizsi kiállítás több volt, mint régi köny
vek seregszemléje: sikerült a népi-urbánus ellen
téten átívelő szellemiségét megidéznie. Cserép
falvi kiadói életműve beszédes bizonyítók: bizo
nyos szellemi színvonalon fölül nincsenek kibékít
hetetlen hadállások, mert a szellem természetéből 
következően a párbeszéd csiszolja az állásponto
kat. Korrigál, és nem gyilkol. Sebezheti a hiúságot, 
de nem a méltóságot. Minőségérzék, bölcsesség, 
tartás - ez volt a Cserépfalvi-MXok.

Ennek az aktuális üzenetű történeti kiállítás
nak Tokaji Nagy Erzsébet, a Tájékoztató Szol
gálat munkatársa volt a mindenese. A cserépfal
vi-örökösökkel együtt kitalálták, hogy legyen ki
állítás, terveztek, leveleztek. Azután Erzsi össze

gyűjtötte a könyveket, megtervezte a kiállítás ar
culatát, a kötetek elrendezését, a feliratokat, kl- 
talpalta az Ilyen-olyan engedélyeket, majd bepa
kolta a könyveket, repülőre szállt, és a párizsi 
Magyar Intézet Rue Bonaparte-I épületében meg
rendezte a kiállítást. Magától értetődő dolog volt, 
hogy ő csinálja. Cserépfalvi életművének ava
tott Ismerője és a család bizalmasa. És milyen ro
konszenves volt, ahogy Cserépfalvi Imrénél már 
vagy tíz éve megjelent! A fiatalok általában tájé
kozódni akarván, kérdésekkel, magnóval fölsze
relkezve érkeznek a nagy öregekhez. Erzsi Cse
répfalvi kiadványainak minden korábbinál telje
sebb és pontosabb bibliográfiájával érkezett. 
Nem kérni ment, ajándékot vitt. Csak azután ke
reste fel az Idős mestert, miután már ő Is letett 
valamit az asztalra: doktori disszertációját.

Gyűjtőszenvedóly van Ilyen Is, olyan is. Erzsié 
csodálatos: a kiállított könyvek túlnyomó többsé
ge az ő tulajdona, az OSZK csak tizennégy köte
tet kölcsönzött a kiállításhoz. S a bő anyag ele
gendő volt a kiadó teljes színképének dokumen
tálására: a világ költészetének legszebb kötetei, a 
francia téma és kultúra magyar és francia szer
zők tollából, Európához való kapcsolódásunk 
könyves bizonyítékai külön-külön tárlót töltöttek 
meg. A "tartalmi és formai Igényesség díjazott al
kotásai" a mai párizsi könyvművészek figyelmét 
is fölkeltették.

Egy könyvtárosnak a könyvek soha nem ha
lott tárgyak. Biztos, hogy ez az érzékeny és szak
szerű kiállítás a több száz laikus látogatóban 
megrezdített valamit: megsejtették, milyen Ma
gyarország legjobb pillanataiban.

Széchenyi Ágnes
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Lakatos Éva:
A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948). 

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 
Budapest, 1993. 483 p.

Ismét hézagpótló segédkönyvet vehet kezé
be a szakember és az értő közönség. A magyar 
színháztörténeti kutatások fontos forrását képező 
színházi lapok bibliográfiai feltárása mind ez idáig 
nem történt meg.

Lakatos Éva a kötet bevezetőjében minde
nekelőtt a színházi lap fogalmát határozza meg. 
Színházi lapnak tekint minden olyan perlodiku- 
mot, melynek fő témaköre a színház, mely műso
rokat, színibírálatokat, elméleti cikkeket, stb. kö
zöl. Összeállítása a magyar színházi lapokat - a 
Magyarországon kívül is megjelenő magyar nyel
vű, valamint a történelmi Magyarország területén 
megjelenő más nyelvű lapokat dolgozza fel. 
A bibliográfia 1778-tól, az első, Nagyszebenben 
megjelenő német nyelvű színházi folyóirat indulá
sától 1948-ig tart, azonban a Trianon után előállt 
új helyzet miatt szükséges volt a bibliográfiát 
1920-szal két részre bontani.

Az egyes lapok leírása három részből áll. 
A bibliográfiai leírást (cím, alcím, a megjelenés 
helye, az első és utolsó szám dátuma, esetleges 
szünetelés időpontja, periodicitás, szerkesztők 
neve, előzmény, ill. utód lapok, formai adatok) az 
állományi adatok követik. Lakatos Éva a 8 nagy 
pesti és 21 vidéki könyvtár mellett 15 külföldi le
lőhelyet is feldolgoz, mely mögött hosszú évek ki
tartó munkája, a "helyszínek" felkeresése áll. Szá
mos lap példányai nem maradtak fenn, csak a 
szakirodalom alapján kerültek felvételre a bibli
ográfiába. Ez után következik a periodikum teljes 
sorozatának részletes, tehát az egyes számokra 
is kiterjedő leírása. Amennyiben az adatok közül 
valamelyik a lap élete során megváltozott, a vál
tozásokat a szerző az időpont megadásával közli. 
A harmadik csoportot a tartalmi, vagy egyéb 
megjegyzések teszik ki, melyben szerepelnek pl. 
a legfontosabb rovatok címei, az, hogy a lapban 
közöltek-e műsort, esetleg szereposztást, gyakor
ta a társulatok neve, amelyeknek tevékenysége 
- elsősorban a helyi lapok esetében - központi 
témája volt a lapoknak.

A kötetet helynév- (azon belül a lapok idő
rendje szerinti) és névmutató zárja. Reméljük, a 
kutatók haszonnal forgathatják ezt az igényesen 
összeállított, alapvető kézikönyvet.

Rózsa Mária

LAKATOS ÉVA

A MAGYAR
SZÍNHÁZI FOLYÓIRATOK 
BIBLIOGRÁFIÁJA

(1778-1948)
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Beszélgetés Borsa Gedeonnal
Októberben ünnepeltük Borsa Gedeon het

venedik születésnapját. Évtizedeken át folytatott, 
magas színvonalú, bel- és külföldön egyaránt elis
mert szakmai munkájáért kormánykitüntetésben 
részesült: a Köztársasági Érdemérem Kiskereszt- 
jót vehette át október 23-án. Magas kitüntetésé
hez az OSZK munkatársai nevében is szívből gra
tulálok!

- Kedves Gida! Tíz esztendővel ezelőtt a 
Könyvtáros hasábjain úgy nyilatkozott, hogy 
"... nem 8, hanem 24 órás könyvtáros akartam 
lenni." S az embernek az az érzése, hogy 
ugyan nyugdíjban van, de mint az RMNy ta
nácsadója, ugyanazzal a lelkesedéssel és 
eredményességgel folytatja munkálkodását, 
mint azelőtt. Mi a titka vajon ennek?

- Hogy rögtön az idézett címnél maradjunk: 
sajnos, ma már bizony legfeljebb "8-10 órás" va
gyok, de ennek oka nem a belső indíttatás hiá
nya, hanem a fizikai elkopás feltartóztathatatlan 
folyamata. Az így egyre erősebben csökkenő 
időkeretemmel mind tudatosabban kell gazdál
kodnom. Ezen belül - őszintén meg kell monda
nom - legkedvesebbek közé tartoznak azok az 
órák, amelyeket fiatal kollégáim között tölthetők a 
könyvtárban. Megtisztelő bizalmuk következté
ben, amellyel bevonnak gondjaik és problémáik 
megoldásába, az általam olyan nagyon szeretett 
szakmám életével folyamatos és naponta érzé
kelhető kapcsolatban maradhatok. Jó érzés szá
momra, hogy a retrospektív magyar nemzeti bib
liográfia legrégbb korszakának általam kicöve- 
kelt útján kiváló minőségben haladnak a munká
latok. Miután beavatnak nehézségeik megbeszé
lésébe, úgy érzem, hogy tapasztalatommal néha 
még segítségükre tudok lenni. Mindez számomra 
naponta megújító erőt ad. Nincs tehát szó sem rej
télyes titokról, hanem a baráti hangulatú környe
zet által történő újrafeltöltődés ez.

- Beszéljünk, kérem az utóbbi tíz eszten
dő eredményeiről! Hiszen 1989-ben az Aka
démia nagydoktori fokozattal ismerte el élet
művét, és irányítása alatt több olyan mű szü
letett meg, amelyek az előző évtizedekben ki
munkált szisztematikus gyűjtőmunka gyü
mölcsei voltak.

- Az elmúlt évtizedben a Régi Magyarorszá
gi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségé

ből valóban több, alapvető kiadvány került ki. 
Gondolni lehet itt az ún. Petrik VII. és Vili. kötetére, 
a Szabó Károly-féle RMK III. részének kiegészíté
sére, amely négy egymást követő évben (1990— 
1993) látott napvilágot. A retrospektív magyar 
nemzeti bibliográfia nagy távlatokban kialakított 
célkitűzéseinek egy-egy mérföldkövei ezek. Elő
készítésükhöz több kolléga sokéves fáradozásá
ra volt szükség. Ebben a műhelyben az eredmé
nyek nem máról holnapra teremnek, hanem 
azokhoz nagyon hosszú ideig tartó, konok követ
kezetességgel végrehajtott, szinte megszállottsá
gig lelkes munka szükséges. Számomra nemcsak 
az azon serónykedők, de maguk az így létrejött új 
kiadványok is szívem kedves gyermekei. Ebben 
a műhelyben valóban igényes munkálatok foly
nak, amelyekhez sok-sok türelemre és időre van 
szükség. így már évekre előre tudni lehet, hogy 
mi lesz a legközelebbi publikáció, amely köze
lebb visz majd mindenkit a régi magyar vonatko
zású nyomtatványok megismerésében. Közülük 
egyeseket talán még megélek, másokat bizonyo
san nem. Tagadhatatlanul jó érzés, hogy végleges 
távozásomat követően is remélhetőleg napvilá
got fognak látni olyan munkák, amelyekben - 
legalább az alapvető célkitűzések kijelölésében - 
nekem is részem volt.

- Az utazás és az anyaggyűjtés sokszor 
fáradságos munkája ma sem rettenti vissza. 
Sőt, gondolom, különös örömet érezhetett, 
amikor az idén Kárpátalján térképezhette fel 
a régi nyomtatványok feltárásának lehetősé
gét.

- Az RMNy Szerkesztőségében folyó mun
kának - az elvek pontos kijelölése után - első 
fázisa az anyaggyűjtés. Miután ennek jelentős ré
sze különböző könyvtárakban végzendő, mindig 
is szívesen láttam el ezt a feladatot, mert ez 
újabb és újabb gyűjtemények, kollégák és - nem 
utolsósorban - régi nyomtatványok megisme
résével jár együtt. A régi hazai kadványok máig 
fennmaradt példányainak messze túlnyomó ré
szét ma is a Kárpát-medencében őrzik. A szom
szédos államokban végzendő kutatás ezért alap
vetően fontos a minél teljesebb adatgyűjtéshez. 
Szlovákiában, Burgenlandban, Szlovéniában, Hor
vátországban és a Vajdaságban már többször Is 
Jártam ez ügyben az elmúlt évtizedekben. Er
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délyben evégett csak egy alkalommal, majd ne
gyedszázada. Kárpátalja számomra könyvtáros 
szemmel teljesen ismeretlen volt, így nagy lelke
sedéssel igyekeztem az ungvári Egyetemi 
Könyvtárban fellelhető régi hazai nyomtatványo
kat ez évben kétszeri látogatásom során számba 
venni. A valóban jelentős (majd 3.000 egység) 
RMNy-állomány túlnyomó része a görög katolikus 
püspöki könyvtáré volt, amelynek többsége 
1773-ig a 17-18. században jelentős szerepet 
játszó ungvári jezsuita kollégiumhoz tartozott. 
Nem kevés erdélyi gyűjteménytől eltekintve tehát 
a Kárpát-medence valamennyi jelentős régi 
nyomtatvánnyal rendelkező gyűjteményét sike
rült immár megismernem.

- Az RMNy munkálatok megkezdése óta 
állandóan növekszik Gida körül azoknak a fia
tal kutatóknak a száma, akik a betűtípus-ku
tatás, vagy az igényes bibliográfiai feltáró 
munka iránt érdeklődnek. Azt hiszem, ez 
nagyban köszönhető előadásainak és publi
kációinak. Az utóbbiak sorában örömmel fe
dezhettük fel a "Régi nyomtatványok anyaga" 
című kiadványt, amelyben eddig sehol nem 
olvasható gyakorlati tapasztalatainak a rend
szerezésére vállalkozott. Lesz-e ennek a fü
zetnek folytatása?

- Sajnos, a nyomdatörténet terén a helyzet 
távolról sem olyan rózsás, ahogy ez a feltett kér
désből sejlk. Az ELTE könyvtárosi szakán néhány 
éven át tartott előadásaim nyomán azt reméltem, 
hogy többekben, és főleg tartósabban sikerül 
majd felkeltenem az érdeklődést az általam ked
velt és gyakorolt szakterületek iránt. Ebben súlyo
san csalódtam. Máig is keresem magamban a hi
bát, amely ilyen fokú érdektelenséget váltott ki. 
Az igazság az, hogy egyetlen kézen is könnyen 
megszámolható létszámú kis társaság foglalkozik 
ilyen témákkal, de az elvégzendő feladat e téren 
olyan órási, hogy még többszörös létszámmal és 
nagyságrendekkel nagyobb időráfordítással is 
sok évbe tellenék pl. az 1801 előtti hazai nyom
dák felszerelésének teljes rekonstrukciója, majd 
ennek - valamint a levéltári adatok alapján törté
netük - megírása.

Sok évvel ezelőtt éppen e mostani kérdés 
feltevője eligazítást kórt a régi nyomtatványok fi
zikai megjelenése (a kiadvány anyaga, formátu
ma és terjedelme) felismeréséhez és adatai meg
felelő rögzítéséhez. Ez adta az Indíttatást szá
momra, hogy hosszú évek után rendszerbe fog
laljam tapasztalataimat ezekről a témákról, ame
lyeket különben a könyvtárakban és antikváriu
mokban idősebb kollégák csak szóban szoktak 
átadni: részben, vagy egészben, rosszabb eset

ben pedig egyáltalában nem. A Borda-féle antik
várium három füzetben kívánja ezt most közre
adni: az első 1992-ben, a második a közeli hóna 
pókban, a harmadik pedig jövőre lát napvilágot.

- Ugyanakkor kedvenc témája, az első 
magyarországi ősnyomtatványok körüli rejté
lyek megoldása ismét felbukkan publikációi
ban.

- Mint magyar nyomdatörténészt, az első 
hazai műhely története természetesen különös
képpen foglalkoztat. Miután a Hess-féle budai mű
helyről semmilyen korabeli levéltári adat sem is
meretes, e vállalkozás minden részlete kizárólag 
csak a fennmaradt két kiadványának ma ismert 
12 példányából rekonstruálható. Bár valamennyit 
módomban állt megvizsgálni Rómától Krakkóig 
és Párizstól Szentpétervárig, továbbra is ismételt 
erőfeszítésekbe fogok a részletek tisztázása vé
gett. Először 1973-ban a fél évezredes jubileum 
alkalmával, majd 1988-1990-ben több cikkben is 
közreadtam a Magyar Könyvszemlében az e té
ren elért (vagy vélt?) eredményeket. Mindig fel
merülnek újabb és újabb szempontok, amelyek 
alapján talán más oldalról Is megvizsgálható egy- 
egy ezzel kapcsolatos részlet. Csak remélni lehet, 
hogy egyszer csak valamilyen formában széle
sedni fog a felhasználható források köre (pl. újabb 
Hess-kladvány, vagy levéltári adat előkerülése), 
amely talán majd új fénysugarat vet erre a ma is 
sejtelmes félhomályba vesző problémakörre.

- Nem elefántcsonttoronyban élő filoló
gus bibliográfus, hanem a régi nyomtatványok 
egzakt vizsgálatának érdekében mindig a 
legújabb technikai eszközök fei-, illetve ki
használásának lehetőségeit keresi. így állí
totta a 70-es évek közepétől a xeroxokkal ké
szített másolatokat a betűtípus-kutatás szol
gálatába. S ha jól tudom, jelenleg az informá
ciók digitalizálásának korában a teljes nyom
tatványok digitalizálásának gondolata foglal
koztatja.

- Való Igaz, hogy mindenkor nagy figyelem
mel kísértem a technika fejlődését abból a szem
pontból, hogy az milyen újabb és újabb lehetősé
geket nyújt az érdeklődési körömbe vágó mun
kák mennyiségi és minőségi segítéséhez. Már 
1960-ban felhívtam egy írásomban a figyelmet a 
xerográfia Jelentőségére a könyvtárban. (Igaz, há
rom évtized telt bele, amíg - immáron nyugdíja
sán - a munkaszobámban igénybe vehetem e 
készülék által nyújtott kiváló szolgáltatásokat.) 
1971-ben képzeletemet a számítógépek már ak
kor hihetetlen teljesítménye ragadta magával. így 
ennek felhasználásával álmodtam meg a régi 
nyomtatványok betűtípus-vizsgálatát. Megvalósu
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lását azonban már nem bizonyosan érem meg. 
A műszaki fejlődés elképesztő irama azonban új
ra és újra meglódítja fantáziámat. A régi nyomtat
ványok digitalizált reprodukciója révén Immár 
megálmodható, sőt mi több, meg is valósítható - 
persze nem Magyarországon - Gesner "Biblio- 
theca universa/isa", azaz valamennyi régi nyom
tatvány teljes terjedelmében történő rögzítése, 
elemeire bontva terjeszthetősége, képernyőn és 
papíron megjeleníthetősége. Minden nagyobb 
könyvtárban mód nyílna arra, hogy általa elvben 
az elmúlt századok összes nyomtatott forrása 
rendelkezésre állna, míg kisebb helyeken csak a 
gyűjtőkörbe vágó művek, III. a kiadótól egyes 
munkákat akár magánszemély Is lekérheti majd 
lakásába. Nyilván nem utópiának tűnik a könyv
tárak digitalizálásának víziója, de technikailag 
semmi lényeges akadálya sincs. A mennyiség 
(kb. 30.000-féle ősnyomtatvány kb. félmillió 16. 
századi kiadvány, stb.) Időben szükségszerű el
tolódásokhoz vezet, ráadásul a műszaki fejlődés 
olyan viharos, hogy ki kell várni a kiórlelődő leg
jobb rögzítési és tárolási módot. A témával ma
gával azonban előkészítési fokon érdemes fog
lalkozni.

- Ezeknek az újabb technikai lehetősé
geknek a megismerése, végiggondolása a ku
tatásai szempontjából bizonyára még további 
ötletekhez vezetnek. S feltételezhető, hogy 
így talán ma is igaz az a tíz esztendővel ez
előtti megállapítás, hogy “kétszáz évre való 
terve van"?

- Amikor nyugdíjba mentem, valóban több
ször Is mondtam ezt. Azóta tíz óv telt el, és így ta
pasztalatban valamivel gazdagabb lettem. Korri
gálnom kell tehát nagykópű kijelentésemet: leg
alább még félezer évre lenne szükségem! De fél
re a tréfával! Visszatérve az első kérdésre és a 24 
órás könyvtárosságra, tisztában vagyok azzal, 
hogy a jelenleg napi 8-10 óra munka sem tartha
tó hosszabb távon, így - ha megérem, - a követ
kező években számítanom kell a munkakapaci
tásom további zsugorodásával. Arra törekszem, 
hogy a nekem legfontosabbnak és legkívánato
sabbnak tűnő témákkal foglalkozzam. Nagy öröm 
az számomra, ha ezt meg Is tehetem.

- Tervei megvalósításához kívánok 
"Nestoreos annos", és köszönöm a beszél
getést!

P. Vásárhelyi Judit

*

Megemlékezés Birkás Endréről

Neves, ismert író volt Birkás Endre, aki egy
ben az Országos Széchényi Könyvtár munkatár
saként Is tevékenykedett. Ez évben lett volna 
nyolcvanéves, sajnos, ezt a kerek évfordulót már 
nem érhette meg, ezért úgy gondoljuk, hogy most 
illendő róla megemlékezni az OSZK Híradó ha
sábjain is.

Pécsett született 1913. augusztus 5-ón, tanul
mányait is ott végezte. A jogászi diploma meg
szerzése és hosszabb Nyugat-Európai körutazás 
után Budapesten az Egyetemi Nyomdában lektor- 
kodott, majd az Intézmény könyvesboltjában dol
gozott. Közben többször behívták katonának. 
Frontszolgálatot teljesített a Don vidékén, onnan 
küldött tudósításait az "Élet" című folyóirat közöl
te. Életének erre a szakaszára ő maga így emlé
kezett: "1938-tól 1948-lg elég rendszeresen jelen
tek meg szépirodalmi írásaim. Pár évi szünet után 
kezdtem megint írni.” Első könyve Kelepce cím

mel 1942-ben látott napvilágot. A Központi Antik
váriumnak előbb munkatársa, majd 1952-től ve
zetője lett. 1960-ban Jelent meg legismertebb re
génye, az Elfelejtett emberek, mely műve egyi- 
dőben került kiadásra Stockholmban és Helsinki
ben Bortglömda mánniskor címmel. E fordítá
sok feltehetően köszönhetők annak a körülmény
nek Is, hogy Birkás Endre felesége finnországi 
születésű svéd. Nyilvánvalóan a könyvekkel kap
csolatos szakértelme miatt került az OSZK alkal
mazásába előbb tudományos munkatársként, 
majd hamarosan a Gyarapítási osztály vezetője 
lett. A mai munkatársak közül sokan emlékeznek 
barátságos, mosolygós személyiségére, többek 
könyvekkel kapcsolatos szakismereteket Is ta
nulhattak tőle.

Könyvtárosi ével alatt Is sorban Jelentek meg 
könyvel: így 1966-ban a Kopár ég, 1969-ben pe
dig az Ólmos eső, 1971-ben "Mondd meg, med
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dig kell élni?" című novelláskötete, 1972-ben Ál
matlan nappalok címmel ugyancsak elbeszélé
sei.

Birkás Endre 1975. november 29-én távozott 
az élők sorából. Posztumusz kötete, "A kalap" cí
mű regény 1977-ben látott napvilágot. Meg kell 
jegyezni, hogy műveinek szereplői többnyire bu
dai - tabáni és krisztinavárosi - kispolgárok, aki
ket jól ismert, mert maga is e környezetben élt 
hosszabb ideig. Ezen csendes évfordulón talán 
azzal emlékezhetünk a legméltóbban rá, ha szín
vonalas könyveit újra elővesszük, és elolvassuk 
azokat, és ajánljuk azon kollégáinknak, akik még 
nem ismerik műveit.

Havasi Zoltán, az OSZK akkori mb. igazgató
ja az OSZK Évkönyvben megjelent nekrológjában 
a következő szavakkal jellemezte körünkből el
távozott kollégánkat "... műveltségével, széles 
körű nyelvtudásával, Irodalmi Ismereteivel kiváló 
szakemberként munkálkodott nemzeti könyv

tárunkban tizenhárom éven át. Vezette az intéz
mény Gyarapítási osztályát, nagy hozzáértéssel 
végezte a muzeális értékű könyvek védelmével 
összefüggő feladatokat, ellenőrizte a nemzeti és 
tudományos értékek szemszögéből a könyvtári 
dokumentumok exportját, részt vett a könyvtárak 
gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok külföldre 
való kiszállításának engedélyezésében." Végül 
úgy gondolom, megérdemelné, hogy részletes, 
elemző tanulmány foglalkozzon könyvtárunkban, 
valamint egyéb Intézményekben kifejtett értékes 
tevékenységével.

Itt a következőkben az OSZK Híradó 1975. 
3-4. számában megjelent, utolsó cikkének újra
közlésével kívánunk Birkás Endrére emlékezni, 
és egyben bemutatni, hogy milyen nagy szakér
telemmel foglalkozott az egyes könyvtári doku
mentumokkal.

Batári Gyula

Állományunkba került 
Semmelweis doktori disszertációja

A 32 oldalas, latin nyelvű nyomtatvány nem 
volt meg eddig állományunkban. Meglepő módon 
Petrlk bibliográfiája sem közli, Szlnnyei nem tar
totta számon. Egy példányát, melynek címlapja a 
mi példányunktól lényegesen eltér, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum őrzi, ahová a Klscelll Mú
zeum gyűjteményéből került: ugyanez a példány 
szerepel az ELTE könyvtárának katalógusában, s 
ennek a példánynak fotómásolatát közli Gortvay 
György és Zoltán Imre "Semmelweis élete és 
munkássága" c. könyve, valamint így közli Győry 
Tibor is Semmelweis Összegyűjtött Munkáiban:

Tractatus
de

Vita Plantarum 
dissertatio Inauguralis 

auctore
Ignatio Phil. Semmelweis 

medicináé doctore 
Vlndabonae 

Typls Caroll Ueberreiter 
1844

A mi példányunk címlapja többet közöl, mint 
a fenti; indokoltnak látszik, hogy ezt tekintsük az 
eredeti, a disszertáció Jellegére bővebben utaló 
címlapnak: “Dissertatio Inauguralis slstens tracta- 
tum de Vita Plantarum, quam... Unlversltate Vln- 
dabonensls publlcae dlsquisltioni submittlt Ignatus 
Philippus Semmelweis, Hungarus Budensis." Alat
ta: "In Theses adnexas disputabltur aedibus dle 2. 
mensis Mártii, anni 1844." Az Impresszum annyi
ban tér el az előbbitől, hogy nem ad meg kiadási 
évet.

E példány a Fölöspéldány Központban buk
kant fel egy 23 tagú, gerincén "Hysteria” címet vi
selő kolllgátumban, Ismét tanulságául annak, hogy 
a Fölöspóldány Központ raktára milyen kincseket 
rejt még magában, s állománygyarapításunknak 
változatlanul milyen becses forrása.

Semmelweis életének és munkásságának 
méltatói közül a disszertációnak Benedek István 
Semmelweis és kora művében szentel legtöbb 
figyelmet; fordításban részeket közöl a műből, ki
merítően kommentálja, de meglepő módon téve
sen adja meg a címét: “Vita de plantarum In gene- 
re”, amit így fordít: A növények szaporodása (?!)

30



A “Vita de plantarum in genere" az értekezés első 
fejezetének a címe.

A disszertáció végén felsorolt tézisek egyike: 
"Nullum venenum in manu medic" (Semmi sem mé
reg az orvos kezében) majdnem valamennyi élet
rajzíróját, Semmelweis munkásságával foglalko
zót reflexióra csábít. Győry Tibor így ír: "Mily hom
lokegyenest ellenkező volt az eredmény, melyre 
Semmelweis későbben jutott. Hiszen éppen a "ve- 
nenum", éspedig "in manu medici" - ez volt élet
mentő tanításának archimódesi pontja." Benedek 
István: "Csak utolsó téziséhez érdemes kommen
tárt fűzni. Semmelweis utóbb egész életét e tétel ta
gadásának szentelte."".. Később ennek a tételnek 
ellenkezőjét volt kénytelen bizonyítani, legalábbis 
a gyermekágyi láz kóroktanát Illetően” - olvashat
juk Gortvay György és Zoltán Imre könyvében.

De figyelmet érdemel még két tézise: "V. 
Omnis Medlcus sít psychologus" (Minden orvos le
gyen lélekbúvár) és “VI. Fons florltlonls medicináé 
modernae In Anatómia querendum est." (A mo
dern orvostan virágzásának forrása a kórbonc- 
tanban keresendő.)

Semmelweist 1844. áprilisában avatták dok
torrá. Érdemes megemlíteni, hogy avatási köny
vében a következő bejegyzés található: "kijelenti, 
hogy nem kíván Bécsben maradni." Gortvayék 
ehhez fűzik hozzá: "Az emberiség szerencséjére 
ezt a szándékát nem valósította meg."

A disszertáció rendkívüli ritkaságát bizo
nyítja, hogy például nincs meg a British Museum 
könyvtárában, s nincs nyoma, hogy az utolsó év
tizedek folyamán bukkant volna-e fel példány be
lőle külföldi árverésen. Pedig Semmelwels-művek 
iránt az egész világon tudvalévőén rendkívül 
nagy az érdeklődés: az "Aetlologie" 1966-ban 
4.100 angol fontért kelt el egy londoni árverésen, 
a "Zwel offene Briefe" pedig 1970-ben Nyugat- 
nómetországban 1.260 márkáért. A disszertáció 
ritkaságát természetesen az indokolhatja, hogy 
nyilvánvalóan rendkívül kis példányszámban je
lent meg.

Birkás Endre
OSZK Híradó, 1975.3-4. sz.

TÁJÉKOZÓDÁS

A Magyar Olvasástársaság tevékenységéről
"Jobb mezítláb járni, mint könyvek nélkül él

ni"
"... nem biztos, hogy használsz hazádnak 

és az emberiségnek, mikor alkotsz valamit; 
isteni kegyelem kei! ehhez. De bizonyos, hogy 
használsz magadnak is, hazádnak és az em
beriségnek is, ha mindennap időt adsz lelked 
művelésének, elolvasod a kivételes alkotó 
szellemek valamely művének egyik szaka
szát, pontosan megismersz egy igazságot, 
vagy ismeretet. Nem fontos, hogy sok író le
gyen egy közösségben, de fontos, hogy sok 
olvasó legyen. Nem fontos, hogy te szöve- 
gezd meg a szépet és igazat, fontosabb, hogy 
megismerjed."

Máral S.: Füves könyv

Meggyőződésünk szerint az olvasás Iránti ér
deklődés, a nyomtatott szó presztízse, az írásbeli 
kultúra terjesztésének ügye, az olvasási készség 
színvonala nem egyszerűen az első osztály, nem

az olvasókönyv, nem az olvasástanítási módszer, 
nem az alsó tagozat, nem a gyermekkönyvki
adás, nem a gyermek- és Ifjúsági sajtó, nem az 
irodalomtanítás, nem csupán a közoktatás és a 
könyvtári rendszer ügye, hanem bonyolult, össze
tett társadalmi jelenség, melynek sokféle összete
vőjét - a részelemek fontosságát és relatív önál
lóságát hangsúlyozva - csak Interdiszciplináris 
(tudományközi), az egészre figyelő módszerekkel 
és eszközökkel lehet megérinteni és befolyásolni. 
Elsődleges célunk tehát - az International Reading 
Associatlon magyar tagszervezetének megalapí
tásával - ennek a holisztikus szemléletmódnak a 
tudatosítása, a részterületek, ágazatok képviselői 
közötti intenzív eszmecserék elősegítése, vala
mint az ilyen Irányú nemzetközi kapcsolatok 
(publikációk, szemináriumok, konferenciák) köl
csönös gazdagítása.

A döntően gyakorlati kérdésekkel fog
lalkozó, ám tudatosan szakmaközi (Interdiszcip
lináris) megközelítéssel operáló társaság célját
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egy mondatban az önkéntes, intenzív és folya
matos szakmai továbbképzésben lehetne össze
foglalni.

Az 1991. október 31-én 63 fővel az OSZK- 
ban megalakult társaságot a Fővárosi Bíróság 
1992. február 24-én önálló szervezetként be
jegyezte, tehát lassan két éve létezünk, négy ha
zai konferenciát rendeztünk, több külföldi meg
hívásnak eleget téve, előadások sorát tartottuk, a 
magyar- és az angol nyelvű szaksajtóban pub
likációink folyamatosan napvilágot látnak.

A hazai érdeklődő szakemberek összefogá
sa, tájékoztatása mellett minden alkalommal tu
datosan törekszünk a nagy, nemzetközi anya
szervezet (International Readlng Associatlon) 
megfelelő testületéivel (Board of Directors, Euro- 
pean Development Commlttee) és a szomszédos 
országok, különös tekintettel a határon túli ma
gyarság érintett kollégáival a lehető legszorosabb 
kapcsolatok kialakítására.

Célkitűzéseink teljesebb megértése érdeké
ben még egy rövid kitérőt kell tennünk!

Az olvasás nyilvánvalóan Jellegzetesen em
beri képesség, teljesítmény, mely a gondolkodás
nak, a beszédnek, az írásnak és a beszédmegér
tésnek rokonfogalma, csaknem szinonimája. Va
gyis olyan humánspecifikus tevékenység, mely
nek meghatározói, befolyásoló tényezői egyide
jűleg több szinten érvényesülnek.

Egyrészt a társadalom egészének "klímája", 
értékrendje, a közvéleményben érvényesülő ten
denciák eredője olvastat felnőttet és gyereket, Il
letve tart távol az írott, nyomtatott betű keresé
sétől.

Két példával szeretném illusztrálni a fenti
eket:

a) Terestyéni Tamás hazai reprezentatív, 
felnőttek körében végzett vizsgálatának eredmé
nyeiből tudjuk, hogy az aktív dolgozók 31%-ának 
munkavégzés közben soha nem kell írni, olvasni, 
vagy számolni. (Terestyéni T. 1987.)

b) Egy 31 országra kiterjedő, 14 évesek ol
vasási teljesítményeit felderítő kutatásból Ismert 
adatok szerint a magyar 8. osztályos tanulók ha
tározottan jobban olvasnak, mint az objektív in
tézményrendszer (a kötelező Iskolai osztályok 
száma, a könyvtárhasználati mutatók, gyerek- és 
ifjúsági lapok választéka, stb.) Jellemzőiből követ
kezne. Vagyis: miközben a társadalom termelési 
kultúrája a munkavállalók harmadát félanalfabéta 
szinten tartja, ugyanakkor történelmi, kulturális 
hagyományaink, feltehetően az Irodalom közéleti 
demokráciát pótló közép-európai szerepe mégis

az átlagosnál kedvezőbb társadalmi hátteret je
lent az olvasás számára.

Másrészt természetesen oktatási rend
szerünk hatékonyságát is jellemzik azok az ered
mények, melyek szerint a 8. osztályt végzők 20- 
30%-a igen rosszul, nehezen bánik a nyomtatott 
információkkal, az írott jelek gondolatokká, ada
tokká fordításával. A két sík - össztársadalmi és 
iskolai - természetesen össze is függ, de most az 
iskola felelősségét hangsúlyozandó, csupán azt 
szeretnénk nyomatékosítani, hogy az olvasás 
nem csupán alapfeltétel csaknem minden egyes 
tantárgy sikeres tanulásánál, hanem az iskola 
egészének minden egyes tárgy mentén 8-10 
éven át tartó általános feladata e kiemelten hu
mánspecifikus képességünk kiművelése. Sza
kítsunk végre az olvasás = alsótagozat, illetve 
olvasás = irodalom Jellegű, Jó öreg közhelye
inkkel!

Harmadrészt létezik az egyén, a személyi
ség síkja Is. A már említett IRA vizsgálat alapvető 
következtetése szerint azok a gyerekek tudnak 
igazán jól olvasni, akik gyakran saját örömükre 
vesznek kézbe könyvet, akik sokat és szenve
déllyel olvasnak, akik újra meg újra vágynak a 
hihetetlen-hihető kalandok átélésére, akik, jólle
het még sohasem olvasták Kosztolányi okfejtését 
az olvasásról, de mégis érzik, vallják, hogy a 
könyvben nem az az érték, ami le van írva, ha
nem, amit kiolvasunk belőle, hogy minden szó ar
ra való, hogy megindítson bennünk egy folyama
tot, s mi ezt hitelesítjük. Mitsem tudnak a pszicho
lógusok vitáiról a tudatos és tudattalan világ 
szembenállását illetően, de akaratlanul is tapasz
talják, hogy Igazán jó olvasmány "olyan varázstü
kör, melyben a gyermek, a fiatal saját belső vilá
gának valamely összetevőjét Ismerheti fel, s 
megtalálhatja azt az utat, melyet a felnőtté, érett 
személyiséggé váláshoz be kell járnia". (Bettelhe- 
im, B. 1985.)

Ezek a gyerekek naponta örömmel érzik, 
sejtik, tapasztalják, hogy olvasni jó, mert mozgás
ba hozza képzeletüket, fejleszti Intellektusukat, 
eligazítja érzelmeikben, megbékíti félelmeikkel 
és vágyaikkal, segít felismerni a valódi nehézsé
geket, és ugyanakkor megoldásokat is Javasol 
kínzó problémáikra. Vagyis, ami a Máraitól köl
csönzött mottóban csupán utalásszerűén szerepel 
("Időt adsz lelked művelésének”), a tudattalan fé
lelmek, szorongások, vágyak Irodalmi képekké, 
szituációkká, szavakká alakítása, projlclálása, a 
tudatalatti feszültségek megfogalmazása, tudato
sítása, tehát kezelhetővé tétele a szépirodalmi 
művek olvasásának legfontosabb motívuma, 
végső értelme.
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Az eddig végzett 
munkáról

A Magyar Olvasástársaság létrejöttét sok
éves előkészítő munka előzte meg. Kádárné Fü- 
löp Judit hosszú éveken át tagja volt az IRA Euró
pai Fejlesztési Bizottságának, illetve e sorok írója 
1987-től vehetett részt egy-egy konferencián elő
adóként, s kettőjük tudatos szervezőtevékenysé
ge jelentette az új, kulturális célú egyesület meg
teremtésének a megfelelő összetételű tagság to
borzásának hátterét.

A nemzetközi egyesület (IRA), melynek ma
gyarországi tagszervezeteként 1991. október 31- 
én megalakultunk, 1956-ban az Amerikai Egye
sült Államok és Kanada megfelelő szakem
bereinek összefogásával 5.425 fővel szervező
dött meg. 1966-ban már 44.269 tagjuk volt, s 
1993-ra ez a létszám 93.919 lett. Európa 28 or
szágában működnek ma már a mienkhez hasonló 
szervezetek.

Az érdemi munka az 1992. február 28-29- 
ón, az Országos Széchényi Könyvtárban ren
dezett első konferenciánkon, Illetve közgyűlésün
kön a tisztségviselők megválasztása után kezdő
dött el.

Konferenciánk első előadója, Horváth Zsu
zsa az 1986-os és 1991-es országos (Monitor) 
vizsgálat adatait ismertetve, az olvasási készség 
jellegzetes romlási tüneteiről szólt. Három szö
vegtípus mentén mérték fel a tanulók teljesít
ményét: az utasítások megértésének szintje 5 év 
távlatában azonosnak mondható, Ismeretközlő 
(tipikusan tankönyvi) szövegeknél enyhe, az el
beszélő, szépirodalmi szövegek esetében pedig 
kifejezett (10-16%) teljesítménycsökkenést re
gisztrálhattak a kutatók. A feladatok jó megol
dásának arányát jelentősen befolyásolta a ta
nulók életkora, neme, a település típusa, a ré
gió Jellege, és természetesen a feladatok mi
lyensége Is. A megvizsgált 6. osztályos gyerekek 
csupán 43%-a teljesített Igazán megfelelő szin
ten. (A feladatok 80%-át tudták sikeresen meg
oldani.)

Gósy Mária az olvasási nehézségek (diszle
xia) okait mutatta be. Véleménye szerint döntően 
beszódmegórtósl és beszódképzési zavarok, a 
kommunikációs kudarcok (gondolkodási korlátok 
és magatartási rendellenességek) alkotják ennek 
a mind gyakrabban megjelenő tünetnek a hátte
rét. A tv és a rádió hatására felgyorsuló közbe
széd, a szülő-gyerek, tanár-tanítvány eszmecse
rék lerövidülése, hadarva kiadott utasításokká 
vókonyodása mind-mind az élőszó ritkulásához, 
tehát romló megértéséhez, s ezen keresztül a

nyomtatott szó keresése iránti motívumok gyen
güléséhez, az olvasási teljesítmények romlásához 
vezetett.

Az első nap lezárásaként Csabay Katalin az 
olvasászavar korai felismerésének jelentőségé
ről, illetve a korrekció módszereiről beszélt.

Közgyűlésünk másnapján Pehr-Olaf Rönn- 
holm (Finnország), az IRA elnökségének tagja, a 
magyar kollégák régi, kedves barátja üdvözölte 
az új nemzeti társaságot (HUNRA). Peter Schneck, 
az IRA European Development Committee lekö
szönő elnöke pedig a nemzetközi szervezet euró
pai terjeszkedésének tényeit, örömteli állomásait 
ismertette.

Közgyűlésünk stílszerű lezárásaként szerve
zési és elméleti kérdések taglalása után bemutató 
órát néztünk és vitattunk meg. Cselei Márta taní
tónő 2. osztályos tanulókkal Páskándl Géza egyik 
írását felhasználva, a tűzzel kapcsolatos szóláso
kat dolgozta fel, Illetve elevenítette meg Játékos 
formában.

1992. október 9-én ugyancsak az Országos 
Széchényi Könyvtárban rendeztük a HUNRA 
(Hungárián Readlng Assoclatlon) II. konferenciáját 
Olvasásra nevelés és pedagógusképzés té
makörben.

Az egyetlen napon, párhuzamosan két szek
cióban futó, összesen 33 előadást tartalmazó 
konferencia méltányos Ismertetésére az adott ter
jedelem határain belül nem törekedhettem, marad 
tehát a szubjektív szemlézés, valamint a remény: 
a legérdekesebb előadások vagy gyűjteményes 
kötetben, vagy folyóiratokban előbb-utóbb olvas
hatók Is lesznek.

Tanácskozásunk témájának Jelentőségét, 
időszerűségét hangsúlyozta Kálmán Attila az MKM 
politikai államtitkára, miután külön Is üdvözölte a 
határon túli magyarság képviselőinek húszfős 
csoportját. Szaval szerint csak az lehet jó peda
gógus, aki meg tudja szerettetni az olvasást, a hi
hető hlhetelen kalandok átélését, az önálló állás
pontok keresését, Illetve mindezek együttes gyűj
tőhelyét, a könyvtárt. A külhoni magyarság szak
embereihez fordulva, az anyanyelvnek minden 
tantárgy tanulásában kitüntetett fontosságáról 
szólt. "Jó Iskola pedig nem működhet könyvtár 
nélkül" - Idézte a készülő oktatási törvény betűjét 
és szellemét.

Vasy Géza (ELTE) "Olvasatlan olvastatók" cí
mű előadásában a magyarszakos tanári pályára 
jelentkezők - általa romló színvonalúnak ítélt - 
felkészültségéről, olvasottságáról meditált. Emlé
keztetett a szépirodalom, az olvasás hazai tér
vesztésének évtizedek óta tartó tendenciájára. 
Véleménye szerint: "Az egykönyvű ember legjobb
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esetben is egyetlen könyv szeretetét adhatja át, 
de közben megsejtetni sem képes a világ gaz
dagságát. Az egykönyvű emberek ritkán megér
tők. Sok keserves történelmi tapasztalat is arra int 
bennünket, hogy a sokkönyvű ember, a homo 
universalis tehet csak megingathatatlanul demok
ratikussá egy társadalmat."

"Mi halandók és halhatatlanok vagyunk, eb
ből a feloldhatatlan feszültségből született egész 
kultúránk és minden imádságunk. A különböző 
kultúrák ugyanannak a szövegnek a különböző 
megfejtései. Ebben az értelemben az emberi élet 
nemcsak szakadatlan létezés, de szakadatlan ol
vasás is" - idézte Pilinszky gondolatát Kamarás 
Istán "Embertan?!” című előadásának Indítása
ként. Álláspontja szerint hatékonyabban lehetne 
az olvasás, a szépirodalom Iránti érdeklődést, a 
kíváncsiságot felébreszteni, ha Irodalomtörténeti 
szerkezetű a poétika eszközrendszerét megtaní
tani akaró oktatási módszerünket a gyerekek, a 
fiatalok világához közelítenénk, s alapvetően a 
beszélgetésre épülő, embertannak nevezett "tan
tárgy" megtanulására és továbbadására vállal
koznánk.

A jelzett három előadás képezte a plenáris 
ülés programját, s a rövid vitát követően szándé
kosan nem zárt tematikus blokkokba rendezetten 
zajlott a két szekció munkája. Az alábbi csoporto
sítás csupán e sorok írójának önkényes eljárását 
tanúsítja.

Olvasásra nevelés 
a határokon túli 

magyarság körében
A téma nyilvánvalóan fontos, szerteágazó és 

kimeríthetetlan, mégis legalább emlékeztessünk 
az elhangzott négy előadásnak négy különböző 
nézőpontjára. Bábi Móricz Tünde az Újvidéki 
Egyetem könyvtárosaként szólt a leendő pedagó
gusok felkészítéséről.

A hallgatóság ismerősnek találhatta a jelzett 
problémákat: a tanárjelöltek körében a Száz hí
res regény keresettebb, mint az eredeti művek, 
a vajdasági magyar irodalom körükben sem nép
szerű, sokszor már a könyv fizikai megjelenése 
is riadalmat okoz (vastag!), túlságosan gyakori
nak ítélik a műelemzési feladatokat, ritkán Isme
rik fel a sorsuk és az olvasott mű közötti össze
függést, stb. A könyvhasználatra vonatkozó Is
meretek technikáját és módszerét taglaló - néha 
keserű - mondatait (az Újvidéki Egyetemen meg
szüntették a könyvtárosok képzését) hitvallásá
val zárta: a világban való tájékozódás lehetősé

gét, a világra való nyitottságot szolgálja a könyv
tár, s ezáltal esélyt ad arra, hogy az olvasó, a le
endő pedagógus keresse és meg is találja élete 
értelmét.

Lukács István a szókelyudvarhelyi Benedek 
Elek Tanárképző történelemtanáraként tette köz
zé gondolatait az olvasásra ösztönző módszerek
ről. Meggyőzően mutatta be, hogy a Romániában 
használatos történelemkönyvek ellenséges, lebe
csülő stílusban szólnak a magyarságról, tehát a 
döntően magyarlakta Székelyföldön gyakorlatilag 
használhatatlanok. Kitűnő "pótszerként" alkal
mazható viszont a kényszerűségből gyakran 
használt szóbeli kifejtés, a szemelvények felolva
sása és a szépirodalmi szövegek - a hazai gya
korlatnál sokkalta sűrűbb - szerepeltetése. Va
gyis hogyan lehet a fogyatkozásból erényt ková
csolni? A száraznak tűnő Ismeretek halmazát 
életté, saját élménnyé, múltat és Jelent összekötő 
híddá, közös sorssá varázsolni? Hiszen a szépiro
dalmi szöveg használata életszerűségével, érzel
mi telítettségével különös történelmi élményt 
nyújt, bizonyító erejű, érzékelteti a kor emberei
nek mentalitását, a helyszínek és tárgyak hiteles
ségét, az események egymásutánjának belső lo
gikáját, Illetve tragikumát. Véleménye szerint".. .a 
történelmet nem tanulni, hanem olvasni kell!" 
Ilyen előzmények nyomán már mi is sokkal Job
ban értjük, hogy Székelyföldön nem az olvasni 
vágyó emberekben, inkább csak a megfelelő 
könyvekben szenvednek hiányt.

Szallós Kis Ferenc "A román irodalom meg
szerettetése Székelyföldön" című előadásában 
arról a helyzetről szólt, melyben a sokféle rep
resszió eredményeként a diákok többsége a leg
jobb román irodalmat - főként magyarul olvasva 
"csak" tanulja, s nemigen szereti meg. Holott isme
rete nélkül (Rebreanu, Creanga, Eminescu, Sado- 
venau, stb.) nemhogy román irodalomról, de az 
erdélyiség fogalmáról is csak közelítő, egyoldalú 
képünk lehet.

A Nagyváradról érkezett Tavaszi Hajnal er
délyi olvasótáborok szervezésének, eredményé
nek tapasztalatairól tudósított. Közismert tény, 
hogy Erdélyben az utóbbi hót évtized folyamán a 
magyar etnikum kulturálódási lehetőségeit tuda
tosan és fokozatosan minimalizálták, s így szá
munkra a hátrányos helyzet főleg etnikumköz
pontúságot jelent. Mindezért ezt tanácsolta: "Ren
dezvényeink legyenek Jó alkalmak a kulturális ki
tekintésre, erősítsék önértékelésünket, tudato
sodjon bennünk, hogy éppen másságunknál fog
va tartozunk az egyetemeshez. Tegyük mindezt 
azért, hogy kisebbségi létünk ne legyen 'hátrá
nyos helyzetünk’ kútfeje."
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Képzés - kutatás - 
olvasási zavarok - idehaza

A korábbi évtizedekben Magyarországon a 
közoktatás megújítását célzó kísérletek, refor
mok rendszerint a központi hatalomtól függően 
indulhattak el. A legutóbbi évek fejleményeinek 
köszönhetően jelentős mértékben megnőtt ezen a 
téren is a szakmai testületek, intézmények önálló
sága, kezdeményezési jogköre. (Nyilvánvalóan 
nem véletlen, hogy társaságunk csupán 1991. ok
tóber 31 -én alakult meg.)

Véleményünk szerint ma már Ildomos volna 
valóban átgondolt, jól előkészített reformokat, a 
kipróbált kísérleti programokat a pedagógus- 
képzés irányából bevezetni, azaz a leendő taní
tókat, tanárokat megfelelően felkészíteni. A fen
tiek szellemében legtöbb előadás a pedagó
gusképzés kritikáját adta (Suppné Tárnái Györgyi 
a hallgatók olvasottsága, Kovács Mária, Tóth Ist
vánná, Hajducsek Judit a tantervek bírálata, Gósy 
Mária az olvasókönyvek kritikai elemzése), illetve 
az oktatási folyamatra, az olvasás megszeret
tetésére vonatkozó javaslatok sorát tartalmazta 
(Adamlkné Jászó Anna az olvasmányok megér
téséről, Albertné Herbszt Mária a szövegértelme
zés pragmatikai vonatkozásairól, Csabai Mária a 
háziolvasmányok szerepéről, Bocsák Vera és Szi
lágyi Imróné az olvasástanítás eredményeiről, Ba- 
ricz Zsolt, Mikulás Gábor és Nagy Attila az érték
felismerési készség gyakorlásának szükséges
ségéről, Hangay Zoltán pedig a szótárak isme
retének fontosságáról szólt).

Rendkívül érdekes, publikálásra érett dol
gozatokat hallhattunk a magyartanárok "mű
helyéből" is. (Bene Kálmán: Mit tehet a magyar
tanár? Forgács Anna: Az érettségi vizsgák ta
pasztalatai, Gajdó Tamásné: Olvasásra nevelés a 
felső tagozaton, Böszörményi Csaba: A főiskolai 
hallgatók gyakorlatáról, stb.) Külön csoportba le
het még rendezni az olvasási zavarok feltárásá
ról és terápiájáról szóló előadásokat (Sári János- 
né a hallássérült gyermekek olvasástanításáról, 
Kovács Györgyné, Vassné Kovács Emőke, Csor
ba József és Szebenylnó Nagy Éva a diszlexiá
ról).

Egymást meghallgató, tanulni és tanítani aka
ró kollégák gondolatgazdag, nyilvános diskurzu
sát szervezte meg a Magyar Olvasástársaság, 
mert hisszük, hogy az olvasás végső soron a vi
lágról, önmagunkról folytatott párbeszédek egyik 
fajtája.

Harmadik konferenciánkat a fővároscentri
kus tagság frissítése, bővítése céljából tudatosan 
a komoly kulturális hagyományokkal rendelkező

Hódmezővásárhelyen rendeztük Olvasás és 
személyiségfejlesztés címmel 1993. 5-6-án. 
Bevezető előadást Monostori Imre a Németh 
Lászlóról elnevezett városi könyvtárban tartotta 
Németh László léleknevelő gondolatairól, morálfi
lozófiájáról, protestantizmusáról. Mint hangsúlyoz
ta, Németh Lászlónál a vallásosság nem csupán 
az egyének magánügye, hanem javító, társada
lomformáló ereje miatt egyúttal közügy is.

Komáromi Gabriella a kortárs gyermek- és 
ifjúsági próza tematikus és stílusbeli változásait 
elemezte. Véleménye szerint a hetvenes években 
jellemző mennyiségi növekedés - beleértve a 
fordítások gyarapodását is - a minőség egyértel
mű romlásával járt együtt, és érzékelhető volt egy 
autoriter hullám megjelenése is. A legutóbbi évek
ben határozottan csökkent a frissen megjelent 
művek száma, de ugyanakkor Jól látható a tema
tika gazdagodása.

Csirikné Czachesz Erzsébet egy nemzetközi 
összehasonlító vizsgálat adatairól szólva, 16-17 
éves középiskolások és szakmunkástanulók ol
vasási szokásait jellemezte: 10-féle típust talál
tak, melynek szélső pontjait a személyközpontú
ság (lányoknál 74%, fiúknál 69%) és a tisztán Iro
dalmi Interpretálás (lányoknál 2,4%, fiúknál 0,3%) 
jelzik.

E sorok írója egy másik, 31 országban pár
huzamosan végzett olvasásvizsgálat eredmé
nyeire alapozva, a közvetlen (családi és Iskolai) 
környezet ösztönző erejét, társadalmunk irodalmi 
hagyományának máig érzékelhető hatását, va
lamint a televízió felelősségét nyomatékosította. 
Más aspektusból elemezte ugyanezeket az ada
tokat Horváth Zsuzsa: a 14 éves magyar gye
rekek adatai jobbak, mint a 9 éveseké: a do
kumentumot, magyarázó szövegeket ponto
sabban értik, komolyabban olvassák, mint a 
szépirodalmat, stb. De szót kaptak még az Isko
la- és gyerekkönyvtárosok (Arnóczky Mária, Kis 
Ibolya, Pápayné Kemenczey Judit, Sáráné Lu- 
kátsy Sarolta, Tóth Gyuláné) és a tankönyvírók 
(Báthori Anna Zsuzsanna), valamint a pedagógus
képző Intézmények képviselői Is (Klein Sándor, 
Kiss Júlia, Tarnay Györgyi). Külön előadás és vita 
keretén belül emlékeztünk meg a "Kincskereső" 
című gyermeklap 20 éve tartó, színvonalas mun
kájáról és a legutóbbi Időket jellemző élethalál
harcáról.

Végül 1993. október 8-9-én a Budapesti Ta
nítóképző Főiskolán a nemzeti kisebbségek és a 
kétnyelvű írásbeliség témáját vitattuk meg 3 pár
huzamos szekcióban, összesen 51 előadás el
hangzása után. (Magyarországi nemzeti kisebbsé
gek és a határon túli magyarság problémái.)
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Ez utóbbi programunk nem csupán az elő
adók száma miatt volt különösen gazdag, hanem 
egy 60 fős amerikai küldöttség, s néhány európai 
szakember (bolgár, cseh, holland, horvát, román) 
előadása és jelenléte is színesítette a megfo
galmazott gondolatok, ötletek, módszerek kíná
latát.

Az itt elhangzottak zavarbaejtő bősége, idő
beli közelsége még nem engedi meg a részletes 
ismertetést, de két mozzanatot máris kiemelkedő
nek tartok:

a) A bevezető előadást Kiss Gy. Csaba, a 
Közóp-Európa Intézet igazgatója tartotta Nemze
tiségek és Közép-Európa címmel.

b) Első alkalommal sikerült a hazai kisebb
ségek képviselőit (Fátyol Mihály, Urosevics Daní- 
lo) társaságunk munkájába bevonnunk, velük 
tényleges párbeszédet kezdenünk.

Eddigi, csaknem kétéves munkánkat a fenti 
példák nyomán Joggal jellemezhetjük interdisz
ciplináris, szakmaközi párbeszédként. Ugyanak
kor rendszeresen megjelenik az általános értel
miségi képzés és továbbképzés Igénye Is konfe
renciáinkon. Elegendő talán csak a Németh Lász
ló életművével, pedagógiai eszméivel és a kö
zép-európai régió nemzeti, kulturális, nyelvi, fele
kezeti megoszlásával foglalkozó előadásokra 
utalnunk.

Terveink és kapcsolataink

túránk egésze a jól látható repedések ellenére is 
inkább a folyamatosság jegyeit mutatja. Az előt
tünk álló időszak bizonyos értelemben talán még 
az előzőnél is nagyobb veszélyeket rejt ma
gában, hiszen az eddigi direkt utasítást, paran
csot most egy alattomosabb, rejtettebb befolyás 
váltja fel. Nem kötelező coca-colát inni, de min
denhol ezt reklámozzák; nem szükséges az ame
rikai életformát, beszéd- és gondolkodásmódot 
átvenni, de a naponkénti tévéfilmek árja erre 
húz, erre sodor; a könyvkiadói, piaci érdekek 
mind több Robin Cook, Stephen King, Clair Ken- 
neth könyvet szállítanak" a boltokba, a könyv
tárakba.

Feltehetően egyetlen hatékony ellenszer lé
tezik: a korai "védőoltás". Gyerek- és ifjúkorban 
megismertetni és megszerettetni a mese, a játék, 
a kaland, a felfedezés magyar nyelvű nyomtatott 
változatát mindazokkal, akik számára ennek az 
országnak hagyományai, történelme, művészete, 
irodalma és nyelve felnőttkorban is fontos lehet 
majd. Ezt a korai "védőoltást" viszont csakis a 
társadalom értékrendjének lópósenkéntl áthan
golásával, gyerek- és hagyomány-, olvasás- és 
tanuláscentrikussá tételével lehet elérni, mint 
ahogyan ezt az alcímben Idézett Izlandi közmon
dás Is Jelzi, ahol is nem Ismerik az analfabétiz
must, de rendszeresek a családi beszélgetések, 
a szűkebb és tágabb környezet történelmének 
irodalommá alakított, folyamatos megőrzése. 
Ezért dolgozunkl

Amint talán a végzett munka Ismertetéséből 
már kiderülhetett, a Magyar Olvasástársaság a 
pedagógus - (különös tekintettel a pedagógus- 
képző Intézmények tanáraira) - könyvtáros - ku
tató - hármas szövetségét tartja főként termé
kenynek, a kölcsönös tanulás, továbbképzés el
sőrendű biztosítékának.

A közeli jövőben a folyóiratcikkeken túl 
könyvek megjelentetését Is tervezzük. Részben 
konferenciáink előadásait, részben pedig alapve
tő, angol nyelvű kézikönyvek magyar változatai
nak kiadását tartjuk kívánatosnak.

Fontosnak tartjuk még az 1987-ben meg
szüntetett "Könyv és Nevelés" című folyóirat feltá
masztását, újraindítását.

1996. nagy próbát tartogat számunkra, mert 
az IRA 9. Európai Konferenciáját nekünk kell 
megszerveznünk Budapesten!

Hosszú távon pedig az 1949-ben erőszako
san megszüntetett Gyermekirodalml Intézet ismé
telt megszervezését tűztük magunk elé.

Az elmúlt évtizedek közvetlen ideológiai és 
politikai nyomását többé-kevósbé túléltük, köz
nevelési és közművelődési rendszerünk, kul-

Nagy Attila
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Egy társadalomtudós emlékezete
80 éve született Venczel József

Ez év novemberében lenne 80 éves a falu
kutató, társadalomtudós, dr. Venczel József (Csík
szereda, 1913. nov. 4. - Kolozsvár, 1972. márc. 
13 ), ám nem érhette meg 60. születésnapját sem. 
Eredményes munkásságának köszönhetően ő az 
erdélyi társadalomtudomány egyik elméleti-gya
korlati megalapozója; nevéhez fűződik a Gusti- 
féle falukutatás módszerének alkotó továbbfej
lesztése, olyan intézmények, mozgalmak létreho
zása és működtetése, mint a két "Hitel" és az "Er
délyi Iskola" c. folyóiratok, a Vásárhelyi Találkozó, 
tájkutatás Bálványosváralján, továbbá az Erdélyi 
Tudományos Intézet, az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület, a Bolyai Egyetem és a Romániai Ma
gyar Irodalmi Lexikon.

Születésének 80. évfordulójára Heves Város 
önkormányzata és a Honismereti Szövetség or
szágos emlékülést tartott 1993. október 29-én 
Heves városában. A rangos megemlékezésen

kortársak és tudósok emlékeztek Venczelre, mél
tatták munkásságát, képet adtak a határon kívüli 
magyarság és a hazai nemzetiségek szociológiai 
jellegzetességeiről, társadalmi folyamatairól. 
A konferencia színhelyén sor került az Országos 
Széchényi Könyvtár által összeállított Venczel Jó
zsef dokumentációs kiállítás megnyitójára, a tár
sadalomtudós emlékművének felavatására, vala
mint a csíksomtyói passiójátékok alapján írt 
"Venczel MIsztórlum-játók" c. kötetének bemuta
tójára és ezen színművének ősbemutatójára (az 
egri Gárdonyi Géza Színház művészeinek előadá
sában).

A nópszolgálat és társadalomtudomány Jeles 
erdélyi képviselőjére emlékeztek szülővárosá
ban, Csíkszeredán Is 1993. november 6-án. A he
vesihez hasonló megemlékezés méltó elismerése 
volt Venczel munkásságának.

György Béla

*

A glagolita írás

A szlávok számára Bizánc közvetítette az 
európai kultúra alapelemeit. A IX. század végén 
létrejött óegyházi szláv (másképpen ószláv) nyelv 
Is Bizánc (Rómáénál) lényegében liberálisabb 
egyházpolitikai magatartásának köszönhette lé
tét. A klasszikus óegyházi szláv nyelvet a szláv 
népek értették - ez a liturgikus nyelv Igen közel 
állt az akkori beszédjükhöz. Talán ezzel a ténnyel 
is magyarázható a Jóval később oly elemi erővel 
kitörő bogumll és huszita mozgalom.

Az óegyházi szláv nyelvet nem szabad ösz- 
szetévesztenünk a közös szláv alapnyelvvel. Kü
lönválása Kr. utáni I. században kezdődött, és a 
X—XII. századig tartott, de már a IX. sz.-ban Jelen
tős eltérések voltak a nyílt szótagok, ezen belül 
az emelkedő hangzósság kialakulásában, a velá
ris mássalhangzók (k, g, eh) palatarlzáclójában, a 
magánhangzók delablallzáclójában, III. nyíltabbá 
válásában, az intonációban, a hangsúlyban és a 
kvantitásban. Különösen a VI. századtól több for
rásban (Prokoplos, Pseudomaurlclus, lordanes)

vend-ek, ant-ok és sloven-ek néven említik a 
szlávokat. Igen valószínű, hogy a vend a nyugati, 
az ant a keleti és a sloven elnevezés a déli szlá
vok őseire vonatkozik. Ennek megfelelően a kö
vetkező szláv nyelvek alakultak ki: a) keleti: 
orosz, ukrán, belorusz; b) nyugati: lengyel (a ka- 
sub és szlovlnc nyelvjárás), a holt poláb (a XVIII. 
sz.-lg), alsó- és felsőszorb (vagy lausitzl), cseh és 
szlovák; c) déli: szlovén (vend), szerb, horvát, bol
gár, macedón és a holt óegyházi szláv, melynek 
azt az óbolgár nyelvet nevezzük, amelyre a IX. 
század második felében Cirill és Metód, majd ta
nítványaik a keresztény hit terjesztéséhez szük
séges liturgikus könyveket görögből lefordították. 
(Lásd B. Kopltár és F. Mlkloslch ún. pannónlal el
méletével szemben V. Jaglc - V. Obiak nyomán 
írt - művét: Entstehungsgeschlchte dér klrchen- 
slavlschen Sprache; Berlin, 1913.) Az ószlávból 
alakult ki az ún. egyházi szláv nyelv, a későbbi 
egyházi és részben világi írásbeliség nyelve, 
melyben megkülönböztetünk cseh, közópbolgár,
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horvát, szerb és orosz, majd román szerkesztésű 
egyházi szláv nyelvet.

Az óegyházi szláv írásbeliség megszületése 
Nagymorávia egyházi és politikai függetlenségre 
való törekvésével függött össze. Német Lajos 
846 augusztusában hadjáratot indított a morávia- 
béli szlávok ellen, s korábbi fejedelmüket, I. MoJ- 
mírt leváltotta, helyébe Rasztylszlavot, a Margus 
menti szlávok fejedelmét tette. Német Lajos vá
rakozásával ellentétben Rasztyiszlav (847-870) 
Mojmír nyomdokain haladt: erőssé és függetlenné

akarta tenni fejedelemségét. A Fuldai és a Xan- 
teni Évkönyvek tanúsága szerint 855 és 872 kö
zött Német Lajos többször hadat viselt Rasz
tyiszlav ellen; Rasztyiszlav így arra a megálla
pításra jutott, hogy egyedül Bizánc nyújthat segít
séget fejedelemsége egyházi és politikai függet
lenségéhez. Küldöttséget menesztett III. Mihály bi
zánci császárhoz, szlávul tudó hittérítőket kérve 
az akkor pogány (!) Morvaországba. A "Zsityije 
Konsztantyina" (Vita Constantini) c. műben ez ol
vasható:

pACTHCAAHX KO, MopBhrK&H KliWJh, KOrOMh OytTHAVX, C'AB'kT'A CZTBOjH! CX. 

KXHASH CEOHANH H CZ McpABAWKII, H nOCfcAA KZ IJ'kcAp'w MH)(AHAOy, TAATOAMv: 

/ÍW^hAVX HAUJHMX nOrAHhtTM CA OmphraUJíMZ M ÜO ypHCTbWUbCKZH CA SAKOIPX 

£ph?KAUJTlA\!X, OyHHTÍAM Hf HMAM1 TAKOTO, H*i HZI CH BZ íBOH tASXIKft HCTAWS 

B'tp* )(pHrTh«HhfKAWt (ZKA3AA1, ^ (A KHLliA H Hlttl cTpAHXI, TOPO SbpAWTÍ RO- 

£0CHAH HAAVX. TO flOCZAH HZI, BjU^IIKO, KflHCKOyrU H OyHHTÍAÍfl TAKOTO, OTX BACX 

CO IU BbíA CTpARXI Bhtir^A SAKOIPZ HCyO^H'TZ.

Ezzel a hittérítő munkával III. Mihály - nyugati 
befolyását erősítendő - a Szalonlklből származó, 
görög születésű, de óbolgárul jól tudó Konsztan- 
tylnt (közvetlenül a halála előtt fogadalmat tett 
szerzetesi nevén Clrlllt) és annak bátyját, Metódot 
bízta meg. 863 nyarán érkeztek meg Morvaor
szágba, hol 40 hónapig tartó működésük során (a 
források szerint) a két testvér a szlávoknak a sa
ját nyelvükön prédikált - óbolgárul, azaz déli 
szláv nyelven. Morvaország frissen megszerzett 
politikai és egyházi függetlenségének letörésére 
a német klérus eretnekséggel vádolta be őket I. 
Miklós pápánál. Hogy ezt tisztázzák, Rómába 
utaztak, hol Miklós utódja, II. Adorján pápa Jóvá
hagyta a szláv liturgikus nyelvet, és Metódot ér
sekké szentelte. Metód - testvére halála miatt - 
egyedül tért vissza Moráviába, előző működésük 
helyére: Nesztor Krónikája szerint (1120-as évek) 
Pannóniába, Szent Andronlkosnak - a hetven 
apostol-tanítvány egyikének - székhelyére. Ez 
pedig nem más, mint a Dráva-Száva közi Pannó
nia Savia fővárosa, Sirmium. Vagyis az a Morávia, 
hol Szent Cirill és Metód térített, a Duna-Tisza kö
zében, az egykori Bács, Bodrog és Csongrád me
gye, valamint a Dráva és a Száva közében Valkó 
és Szerémség, továbbá a szerbiai Drina és a Mó
rává folyók alsó folyásának közében, a Macsói 
Bánság vidékén terült el. Ezt támasztja alá az 
óegyházi szláv egyértelmű déli jellege - szemben

a keleti cseh nyelvvel. Ez a nézet Igen éles ellen
tétben áll a "hagyományos" szemlélettel, melynek 
eredete az Első Cseh Verses Krónikára nyúlik 
vissza (1314 táján). Ebben Dallmll krónikaíró a te
rületileg kicsiny Morva őrgrófságot és Nagymorá- 
vlát azonosnak tekinti: szerinte Metód Velehradon 
(Uherské Hradlste közelében) székelt. A Premysl- 
ház 1306-os kihalása, majd a négyéves zűrzava
ros interregnum után Luxemburgi János került a 
trónra, kinek hódító terveihez ideológiára volt 
szükség - így Jött létre a Cseh-korona országai
nak fogalma Nagymorávia utódállamaként.

Metód 885-ben bekövetkezett halála után V. 
István pápa betiltotta a szláv liturgikus nyelvet, 
Metód tanítványai ezért Borisz-Mihail (852-888), 
bolgár fejedelem udvarába menekültek. Ehhez az 
ún. macedóniai Irodalmi Iskolához tartozott Kli- 
ment (az első bolpár püspök), Naum, Angelarlj, 
valamint Chrabr. Evekkel később, már Simeon, 
bolgár cár (893-927) udvarában, Preszlavban ko
moly Irodalmi központ alakult ki. Itt alkotott az e- 
lőbb említett Kliment Ohridszki (1916), majd 
Konsztantyin presbiter és loann exarcha. Ók Cirill 
betűtípusát továbbfejlesztve kidolgoztak egy új 
ábécét egy X. századi görög unciálls írástípus 
alapján. Ezért kellene Trubeckoj szerint szelleme
sen az új "azbukát" simeonovicának nevezni. 
A Preszlavi Iskolának köszönhetően ebben a kor
szakban (885-XI. sz.) terjedt el az ószláv nyelv, és
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a Cirill után változatlanul kirillicának nevezett 
ábécé a görög egyházhoz tartozó keleti szlávok- 
nál és szerbeknél.

Metód tanítványai közül nóhányan a mai Hor
vátország területén maradtak. Viszonylagos elszi
geteltségük miatt írásuk megőrizte eredeti kirillica 
formáját, melyet A. Vaillant kutatásai szerint ké
sőbb megkülönböztetésül róluk neveztek el. 
A "glagolica” terminus ugyanis a horvát szerkesz
tésű egyházi szlávból származik, mivel a horvát 
(katolikus) papok neve: glagoljasi (a beszél "gla- 
goljati" igéből). Liturgiájuk terjesztésében mérföld
kő volt az 1346-os esztendő: IV. Károly császár 
kívánságára ekkor, a Cirill és Metód hagyomá
nyok újbóli felélesztésére az Emausi kolostorban 
bevezették a horvát szerkesztésű egyházi szláv 
nyelvet.

Cirill és Metód korszakából (862-885) sajnos 
nem maradt ránk ószláv nyelvemlék. A legkorábbi 
glagolita másolatok a X-XI. században készültek:

- KIJEVI LAPOK. Egy egy római szertartású 
misekönyv, melyből összesen 7 lap maradt fenn. 
Jeruzsálemből került Kljevbe, neve is Innen szár
mazik. Ezt a legrégebbi, morva területen íródott 
nyelvemléket 1.1. Szreznevszklj adta ki 1877-ben, 
majd mások Is, pl. V. Jaglc: Dle Klewer und Wie
ner Blátter, Bócs, 1890.

- CODEX ZOGRAPHENSIS. Nevét az Athosz- 
hegyl bolgár Zografosz-kolostorról kapta. Ezt a 
303 lapból álló tetraevangéllumot - melyről V. Gri- 
gorovlch írt először - V. Jaglc adta ki Quattuor 
evangeliorum codex glagolltlcus ollm Zographen- 
sls nunc Petropolltanus címmel Berlinben 1879- 
ben. A kézirat valószínűleg a X. század végén ke
letkezett Macedóniában. Jelenleg Szentpétervá
ron van.

- CODEX MARIANUS. Nevét a Zographosz- 
kolostortól nem messze lévő Márla-kolostorról 
kapta. A tetraevangéllum 172 lapja a régi Rumjan- 
cev Könyvtárban (Szentpéterváron) van, a mara
dék 2 lapja pedig Bécsben. V. Jagic könyvében 
(Quattuor evangeliorum versionis palaeosloveni- 
cae codex Marlanus glagoliticus; Pétervár - Berlin, 
1883) megállapítja, hogy a X. szazad végén kelet
kezett Morvaországban (horvát területen).

- CODEX ASSEMANIANUS. Ezt a 158 lapból 
álló, evangéliumi szövegeket tartalmazó kéziratot 
1736-ban fedezte fel Assemani vatikáni könyv
táros Jeruzsálemben, s vitte magával a Vatikán
ba. Macedóniában keletkezett a X-XI. század for
dulóján, kiadta F. Rackl (1865), l. Crncic (1878); J. 
Vajs - J. Kurz (1929); J. Kurz: Evangellár Assema- 
nuv (Prága).

- PSALTERIUM SINAITICUM. Egy valószínű
leg Moráviában keletkezett eredetiről másolták

ezt a 177 lapból álló, zsoltárokat tartalmazó kéz
iratot a X. században Macedóniában. Nevét a Si- 
nai-hegyi Katalin-kolostorról kapta. Elsőnek L. Ge- 
itler adta ki (1883-ban), majd Sz. Szeverjanov: Szi- 
najszkaja pszaltür (Szentpétervár, 1922).

- EUCHOLOGIUM SINAITICUM. A 106 lapos 
kézirat egyházi szertartásokat tartalmaz. Valószí
nűleg a XI. században keletkezett Macedóniában. 
Ugyanott találták, mint az előző kéziratot. Kiadta 
L. Geitler (Zágráb, 1882), majd R. Nahtigal (Ljublja
na, 1941-1942).

- GLAGOLITA CLOSIANUS. Nevét volt tulaj
donosáról, P. Clozról kapta. Eredetileg igen nagy 
terjedelmű kézirat volt, ma 12 lapja Trldentben, 2 
pedig Innsbruckban van. Egy Simeon bolgár cár 
udvarában keletkezett szentek életrajzát tartalma
zó kódexről készült ez a másolat a XI. században. 
Kiadta B. Kopitár (Bécs, 1836), majd V. Vondrák 
(Prága, 1893), újabban A. Dostál: Clozianus. Codex 
palaeoslovenicus glagoliticus (Prága, 1959).

- OCHRIDAI EVANGÉLIUMI RÉSZLETEK. En
nek a két lapnak három kiadása van: I. I. Szrez- 
nyevszklj (1866), N. K. GrunszkiJ (1906), J. A. II- 
JinszklJ (1915).

- RILAI GLAGOLITA TÖREDÉK. Valószínűleg 
Simeon bolgár cár udvarában keletkezett Parae- 
nesls-fordítás. Kiadta 1.1. Szreznyevszkij és J. A. II- 
Jlnszklj Péterváron 1909-ben, majd Gosev: Rllszkl 
glagollcseszki llsztove (Szófia, 1956).

- PRÁGAI TÖREDÉKEK. Mindössze 2 lap, 
melyet K. Höfler fedezett fel 1856-ben Prágában. 
Knlezsa István feltételezése szerint az 1055-1061 
között Vlsegrádon menedéket talált százával ko
lostor szerzetesei másolták ezt a görög rítusú 
szertartáskönyvet. Mindezt a prágai Cosmas kró
nikájára alapozza.

- PRESLAVI GLAGOLITA FELIRAT. A X. vagy 
a XI. századból a preszlavl templom romjain talál
ták.

A negyven jelből álló glagolita írás paleográ
fiai vizsgálatánál igen eltérő vélemények alakul
tak ki. Egyes kutatók (I. J. Hanus, J. Hamm) az ősi 
szláv rúnákból származtatták, míg például P. J. 
Safarlk és V. Vondrák valamelyik keleti ábécéből. 
Véletlen egybeesések miatt sokan abba a téve
désbe estek, hogy kapcsolatba hozták a kauká
zusi grúz, vagy éppen az örmény írással, míg vé
gül Isaac Taylor, D. F. Beljaev és V. Jaglc nagy bi
zonyossággal megállapították eredetét. A későb
biekben A. M. Szellscsev tovább foglalkozott ez
zel a kérdéssel, lényegében elfogadva Jaglcék 
véleményét: a glagolita írás alapja a görög ml- 
nuszkuláris kurzív írás. Bizonyítókul szolgál erre, 
hogy a glagolita írásban kétféle Jel van az T hang 
jelölésére (Kékl hármat ír), hasonlóan a göröghöz.

39



Ugyanígy kétjegyű betű szolgál az "u" hangra, s hiányzik a "j" hang jelölése. Érdekes, hogy köl
csönvették a görögből a "th" hang jelölését, bár ilyen hangjuk nem volt.

Horvátországban - a római katolikus (latin!) szertartás ellenére - évszázadokig a glagolita írást 
használták; nemcsak egyházi területen, hanem később már világi téren is, oklevelekben, törvényes 
rendelkezéseknél. Mind a korszaktól, mind a tartalomtól függően a glagolita írás az eredeti, tehát horvát 
területen öt nagy csoportra oszlik:

- "OBLA GLAGOLJICA". A XII. század elejéig különösen macedón, bolgár vidékeken használták. 
Igen feltűnő érdekessége, hogy a jelek megalkotásánál szimmetriára törekedtek. A szövegre nézve 
egy egybefolyó, ritmus nélküli írást látunk (scriptura continua).

-"GLAGOLJICA FORMATIVNOG PERIODA”. A XII-XIII. század folyamán távolodott el a horvát gla- 
gollca a többi glagolita írástól. Érzékelhetően kiszakadt az előző merev stílusból, s dinamikussá vált. 
A szavak egymástól már jól elkülöníthetők.

- GLAGOLITA UNCIÁLIS. A XIV. század II. felétől Jelent meg a horvát liturgikus kódexek kalllgrafált 
írása, s egészen a XVI. századig volt használatban.

Ezzel a betűtípussal készült az 1494-ben Veglla (ma Krk) szigetével szemben fekvő parton, 
Zenggben (Senjben) nyomtatott második glagolita Mlssale, mely az OSZK-ban található unlcum teljes 
példány:
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- GLAGOLITA SEMIUNCIÁLIS. A XIV. század végétől indult el ez a tipikus oklevélírás a horvát ko
lostorok scriptoriumaiban. Az írás egyénibbé vált, a scriptor sajátos ductusát, rövidítósi szokásait 
könnyebben lehet felfedezni.
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- GLAGOLITA KURZÍVA. Erre a XV. századtól kialakult kancelláriai írásra fokozottabban jellemző 
az, mit a fólunciálisról állapítottam meg.
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SAJTÓFIGYELŐ

Újdonságok az Országos Széchényi Könyvtárban

Az Országos Széchényi Könyvtár újszerű 
vállalkozásba kezdett: a hungarikák és az írott 
sajtótermék legnagyobb magyarországi tárháza 
számítógépes adatbázisokat Is működtet. Az 
OSZK olvasószolgálati és tájékoztató főosztályá
nak adatbázis-hálózatát Ingyenesen vehetik 
igénybe a kutatók, az egyetemi, a főiskolai hallga
tók, de minden érdeklődő számára nyitva áll.

Az online olvasói katalógusban találhatók 
meg a nemzeti bibliotékába megküldött köteles- 
példányok bibliográfiai adatai 1991. novemberé
től. Az olvasó többek között a név, a cím, a tárgy
szó, a kiadó, a raktári jelzet, a példány azonosító 
alapján keresheti meg az őt érdeklő kiadványt. 
Az online olvasói katalógus magyar, angol és né
met nyelven vehető Igénybe. A könyvtár munka
társai naponta felfrissítik a számítógépes kataló
gust. A CD-ROM szolgáltatások között található

meg például a 22 kötetes amerikai World Book 
enciklopédia adatbázisa, amely tlzenhétezer szó
cikket és ezerhétszáz táblát tartalmaz. A Books in 
prlnt plus nevű rendszerben az Amerikai Egyesült 
Államokban 1987-től kereskedelmi forgalomban 
megjelent könyvek bibliográfiáit gyűjtötték össze.

Az Ulrich’s Plus nevű adatbázisban - körül
belül 197 országból - több, mint száznegyvene
zer Időszaki kiadvány, sorozat, évkönyv adatai 
mellett névvel, címmel, telefon- és telefaxszám
mal Is szerepelnek a kiadók. A Biography Index 
életrajzi vonatkozásokat tartalmazó dokumentu
mok gyűjteménye. Ezek a szolgáltatások angol 
nyelvűek. Az Országos Széchényi Könyvtár eze
ken kívül több kisgépes adatbázis-rendszert Is 
működtet.

(MTI)
Nógrád Megyei Hírlap, 1993.szept. 15.

*

Két lap a Gutenberg-blblIából

Amint azt tegnapi számunkban már hírül ad
tuk, dr. Grüli Tibor, a Soproni Levéltár kutatója a 
minap szenzációs leletre bukkant: a kódextöredé
kek között megtalálta Gutenberg János 42 soros 
Bibliájának két lapját. A részletekről a levéltárban 
beszélgettünk a kutatóval.

- A Soproni Levéltár Magyarországon talán 
a legkorábban kezdte el a levéltárban található 
dokumentumok kötésein őrzött kódexanyagok 
összegyűjtését. Ez 1940-ben kezdődött el Házi 
Jenő főlevéltáros vezetésével. A számadásköny
vek, tanácsjegyzőkönyvek kötéstáblának hasz
nált kódextöredékeit lefejtették, ezeket a Nemzeti 
Múzeumban restauráltatták, utána pedig sárga 
papirosok között megőrizve tárolták. Az ország
ban jelenleg működik - a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem közös fenntartásában - egy "Frag- 
menta Codlcum" elnevezésű kutatócsoport, 
amelynek Vízkelety András a vezetője, ők az 
összes - régi anyagot tartalmazó - levéltárban és 
könyvtárban a már lefejtett, illetve a még le nem 
fejtett kódextöredókeket gyűjtik össze.

Két héttel ezelőtt kezdtem el átnézni a kó
dextöredékeket, és azon döbbentem meg, hogy a

fennmaradt több, mint 300 töredék között körül
belül 6-7 darab, nem kézzel írott, hanem nyomta
tott könyv töredéke. Az egyiknél, az 50-es szám
nál észrevettem azt, hogy ez sem kézzel írott, ha
nem nyomtatvány. Ha az ember egészen közelről 
megnézi, rájön, hogy ennyire szabályos betűket 
nem lehet írni. Emlékeztem arra, hogy milyen Gu
tenberg 42 soros Bibliájának kinézete, megszá
moltam a sorokat, és meglepődve tapasztaltam, 
hogy éppen 42 sor volt. Tegnapelőtt vittem föl az 
Országos Széchényi Könyvtárba, megmutattam 
Borsa Gedeonnak, aki megerősítette a feltétele
zésemet.

- Mi ennek a jelentősége ma Magyaror
szágon?

- Egész Gutenberg-biblia 31 darab van a vi
lágon, s Magyarországra nem Jutott belőle. Viszont 
van két töredék, amelyek közül az egyik egy an
gol antikvárius ajándéka, ezt az Akadémiai 
Könyvtárban őrzik. A másikat pedig a 70-es 
években találták az Országos Széchényi Könyv
tárban őrzött egyik könyvnek szintén a kötéstáb
láján, ez azonban csak egynegyed lap.

Módos Anikó 
Kisalföld, 1993.szept.24.

*
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FestőKönyvek kiállítása
Nemzetközi művószkönyv-kiállítás címmel 

nyílt tárlat az Országos Széchényi Könyvtárban. 
Az érdeklődők válogatást láthatnak a Hannover
ben élő Marika Marghescu "festőkönyv"-gyűjte- 
mónyéből, amelynek ritkaságai között megtalál
ható a többi között Antoni Tapies, Pierre Ale- 
chinsky, Günther Uecker, Jean Frémon, Yves 
Bonnfoy, Etienne Hajdú, Joan Miró, Szenes Ár
pád számozott, a művészek által szignált bibliofil 
kiadványa.

A festőkönyvek, vagy festői könyvek kelet
kezése a XX. század elejére nyúlik vissza. A Ge-

samtkunstwerk-törekvés lényege: a művész 
mindvégig nyomon követi a "könyv" születését a 
papír kiválasztásától a nyomda, a tipográfia, a kö
tészet, a kiadói munka területén. Az író társa, 
egyenrangú partnere a képzőművész, aki nem
csak Illusztrálja az adott művet, hanem a szöveg
ből merítve, vizuálisan lónyegítl át a mondaniva
lót. Ezek a könyvek így válnak önálló műtárggyá 
Is. A Marghescu-gyűjtemény festőkönyvei egy 
hónapig tekinthetők meg a nemzeti bibliotéka 
épületében.

Pesti Hírlap, 1993. okt. 22.

Művészköny v-Klál I ítás 
az Országos Széchényi Könyvtárban

“Világunkat elárasztotta a technika, és 
megfojt bennünket a materiális komfort önös 
gondja. Életűnk szüntelen szóródik. Leg
mélyebb gyökereinket elfeledjük, szinte már 
az ösztöneinket is. Környező világunk művi, 
sok szempontból álságos" - ezek Antoni Tápl
es gondolatai, és az Országos Széchényi 
Könyvtárban látható festőkönyv-kiállításon ol
vashatók. Hogy mi az a festőkönyv? A ma már 
komoly hagyományokkal rendelkező művészeti 
irányzat nem nagy Ismertségnek örvend. A “iivre 
de peintre" műfaja eredendően a francia művé
szet sajátos hajtása. Bonnard, Braque, Picasso 
és Chagall Is készített ilyen műveket, amelyben 
La Fontaine, Balzac és Apollinaire írásait hasz
nálták föl. A művószkönyv, vagy festőkönyv 
meghatározás a képzőművészetet, az Irodalmat, 
a könyvkötészet művészi mesterségét egyesíti 
magában. Magyarországon 1987-ben láthattunk 
művészkönyv-klállítást Székesfehérváron az 
István Király Múzeumban.

Az Országos Széchényi Könyvtárban az

Ars Librorum klállítássorozat keretében novem
ber 20-lg látogatható a hannoveri Marghescu- 
gyű/teményt bemutató művószkönyv-kiállítás. 
Marghescuné Hunor Mária magyar származású, 
sikeres hannoveri galérlatulajdonos vallja, hogy 
több képzőművész és író személyes barátja. 
A gyűjtemény magyarországi bemutatásának 
célja az új művészeti Irányzat népszerűsítése. 
Pajor Ildikótól, a könyvtár művészeti vezetőjétől 
megtudtam, hogy vannak már magyar ered
mények: a kiállított könyvek között találjuk a Pá
rizsban élő Hajdú István és Bér János munkált Is. 
Bér János művószkönyvót Békés Gellórt fordí
totta magyarra, a papírt egy szentendrei műhely 
készítette, és végső formáját magyar nyom
dában kapta meg. A kiállítási tárgyak műalko
tások, alacsony póldányszámban készülnek, az 
alkotók szignálják őket. Értéküket Jelzi, hogy a 
műkereskedelemben is Jegyzik a művészköny
veket.

(r. berecz) 
Magyar Nemzet, 1993. okt. 28.

Árverés - antikvár könyvek
Aprónyomtatványokat, kéziratokat, térképe

ket, évkönyveket, egyházi és vallástörténeti mun
kákat, földrajzi köteteket, hadtörténeti kiadványo
kat, mese- és Ifjúsági regényeket, verseskötete
ket, történeti munkákat, szakácskönyveket bo
csátanak a többi között árverésre az Ex Libris An
tikvárium 15. aukcióján az Országos Széchényi 
Könyvtárban. Az árverés szombaton 10 órakor 
kezdődik a nemzeti könyvtár VI. emeleti díszter
mében.

A könyvbarátok licitálhatnak például Kogu- 
towlcz Manó “Magyarország megyei térképe" cí
mű munkájára, amelynek kikiáltási ára 600 forint.

Ady Endre: Az új Hellász című kötetének induló 
ára 200 forint, a könyv az Amicus kiadásában Je
lent meg 1920-ban. Kalapács alá kerül Feszty Ár
pád: A magyarok bejövetele - a honfoglalást áb
rázoló körkép aranyozott díszítésű, első kiadású 
albuma Is, amely a millennium tiszteletére készült 
a Magyar Királyi Államnyomdában. Kikiáltási ára: 
2.000 forint. A vastagabb pónztárcájú gyűjtők ér
deklődésére tarthat számot Hunfalvy János - 
Rochbock Lajos: Budapest és környéke eredeti 
képekben, rajzolta: Rochbock Lajos. A ritkaság 
alapára huszonnégyezer forint.

Pesti Hírlap, 1993. okt. 29.
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és az OSZK Kiadványtára
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Megkésett magyarázat
Az OSZK Híradó 1993.7-8. számának első ol

dalán egy Kossuth Lajos kép látható. Úgy gondo
lom, hogy ez a körülmény - ha utólag Is de némi 
magyarázatra érdemes. Ugyanis a Krónika rovat
ban közöltük, hogy Horváth Jenő nevű kedves 
adományozónk Kossuthtal kapcsolatos dokumen
tumokat ajándékozott könyvtárunknak, többek 
között ezt a képet Is. Az ábrázolás az "lllustrated 
London News" című lapban Jelent meg a múlt szá
zad ötvenes éveiben, dagerrotípla után Claudet 
készítette a metszetet. Egyébként a kép közlésére 
azért Is került sor, mert közeledik Kossuth halá
lának századik évfordulója. Ezért remélem, hogy 
az elkövetkező Kossuth-év (1994) alkalmából Hír
adónknak Is alkalma lesz egy-két cikket közölni a 
könyvtárunkban található Kossuth dokumentumok 
alapján.

A szerkesztőbizottság várja a Kossuth Lajos
sal kapcsolatos cikkeketl

B.Gy.
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